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 מכתבים למערכת

עוד פלירטוטים של הקיבוץ עם עולם השואו ביז שלא נכנסו 

 :לרשימה

 

האיש ששם מגבת על (השתתפותו של עמי ביטון  .1

במשחק !) הכתפיים של שרון ששון כשהוא יורד לספסל

או זה שלפני (באחד מערבי הקיץ שעבר , כדורסל בקיבוץ

 ).שנתיים

ל "כנ. עושה קניות במעדניר, שומי האגדי, יצחק שום .2

עשה , לא כולל את שלמה שרף שרק בא. לגבי יאיר גרבוז

 ).כאילו היה זה מוזיאון(סיבוב ונסע בלי לקנות דבר 

. מתחתן בעדן על המים, אין צורך להציג, אדיר מילר .3

גם אח של שירלי בוגנים . 2005קיץ . מדורי הרכילות חוגגים

 !התחתן פה) דוגמנית כמדומני(

הילדים מקיפים אותו . אבי קושניר מבקר בבריכה .4

שנות השמונים ). זה-מתוך זהו" (?איך התה"ושואלים 

 .המאוחרות

(!!) שאול מופז כשר בטחון עובר עם פמלייתו מידי ערב  .5

כבוד . בשטח הקיבוץ בדרכו מהמנחת לביתו שבכוכב יאיר

 .לא בטוח שקיים, יותר גדול מזה

 

 ...זה רק על קצה המזלג, בטח אפשר למצוא עוד מלא

 שיר ועמרי רז

 
 

 

 

 "...ביז-שואו"כתוספת לכתבה על ה, לעורכי בניר

 

 :ברצוני להביא לידיעת הציבור שלא ידע ואחרים שכבר שכחו

על "ברדיו התקיימה תחרות ידע בין קבוצות יישובים בשם 

אך ,  התחרינו נגד גבעת חיים והפסדנו1962בנובמבר ". הגובה

השארנו רושם עז על המארגנים והוזמנו לתחרות נוספת 

והפסדנו למרות ,  נגד קיבוץ עינת5/12/1962-שהתקיימה ב

 .16:10הקהל העוין בתוצאה המכובדת 

 

 עמיקם רגב

 

 

 BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
 . 99או להכניס לתא דואר מספר 

 ...מחכים לשמוע מכם

 דבר העורך

 ,שלום חברים

 

 :שני סימנים שהשנה האזרחית נגמרה

 

הממתק הכי טעים שאפשר לקנות בכלבו  ♦

מכיל חרובים וכשיונה צועקת לאליס יש הד 

 .נוראי

שוב מדברים על לעשות מסיבת סילבסטר  ♦

בפאב אבל מייד נזכרים שמדובר במקום הכי 

 ...קר ומוזנח בשפלת גוש דן

 

 

מצד אחד  -השנה שחלפה לה היתה שנה מיוחדת 

, לצערנו, המלחמה בצפון שגם אנחנו נטלנו בה

וליבנו עם החיילים הפצועים , חלק פעיל

מהזוית , ומצד שני, והמשפחות השכולות

היתה זו אחת השנים הפוריות , הקיבוצית שלנו

דור , ביותר וכפי שתוכלו לראות בעמודים הבאים

העתיד שגדל כאן עוד יצעיד את הקיבוץ שלנו אל 

 .האופק

 

לפחות החודשים (אז שתהיה שנה אזרחית גשומה 

שהשינוי יגיע מהר וייטיב עם , )הראשונים שלה

שיהיו רק בשורות טובות והרבה אירועים  , כולנו

משמחים שישמרו על הקהילה הקטנה והמיוחדת 

 .שלנו חיה ותוססת כתמיד

 

 

 דור ושלי

 לירז מדר: עיצוב

 ליזה בוחסירה: עזרה טכנית

 חוה קאליפה: עורכת ותיקה

 שלי בורץ, דור הורביץ: מערכת
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 ! שבוע טוב לכל הציבור
 : לבקשת חברה שאיכפת לה אפתח במסר של פיוס ואחדות לקראת השנה האזרחית החדשה

השלמת תהליך , בחירת הנהלת קהילה חדשה, אישור תקציב -החודשים הקרובים צפויים להיות אינטנסיביים וגדושים 

 . השינוי ובעקבותיו עדכון והסדרת המבנה הארגוני

פתיחת , פ חוק לידי הקיבוץ"ע) עד יום השינוי(בנוסף יידרשו מהלכים מקדימים ומשלימים כגון העברת הקרנות הצבורות 

 .ויכוחים על חלוקת רווחים ועוד כהנה וכהנה, ובתווך אישור תוכנית משק, חשבונות בנק לחברים
 

ומעוררת לא פעם את צידו המתגונן של האדם שיכול להפוך בנסיבות , תקופה זו רוויה באופן טבעי במתחים וחששות

פ רצון הציבור ובדרך דמוקרטית ולכל חבר "ברצוני לפנות לכולנו ולהזכיר כי כל המהלכים נעשים ע. מסוימות אף תוקפן

 -נימוס אלמנטרי ואם אפשר , ובתנאי שנשמור על כללי התנהגות מקובלים -לטעון ולדרוש , וחברה הזכות לפנות ולבקר

ולכן אל לאיש לטעון , מהלך מעורר מחלוקות כמו תהליך השינוי מצריך הסכמה רחבה ורוב גדול. גם על החברות והרעות

 .כי הדברים נעשים במחטף
 

 -דלתי פתוחה לכל  -לבוא ולשטוח אותן בצורה גלויה וחברית  -לצוות ולהנהגה  , אני מבקש גם ממי שיש לו טענות לדרך

 .ואני מוכן להתחייב לכל הפחות להקשיב
 

כדאי לבוא וללבן את . אשר יוצרת תחושת חשדנות וטינה לעיתים ללא כל הצדקה, עדיפה על רכילות -בקורת נוקבת 

 .הדברים ולא להישאר כעוסים

טוב נעשה   -ומבחירה  -ומאחר וכולנו כאן באותה סירה , ריב ומדון בתקופה שממילא מתוחה לא תיטיב עם איש מאיתנו

 .עם נעזור לחתור בה ולא להפכה
 

ויקבל אינדיקציה ראשונית למצבו לאחר יום " תלושים המשפחתיים"השבוע ייפגש רוב הציבור בשיחות האישיות עם ה

לקחי . זה המקום והזמן לעשות זאת -הרגישו חופשי להעלות טענות ושאלות בלתי פתורות באזני המסבירים . השינוי

 .המפגשים יועלו לצוות השינוי ונשתדל לתקן מה שניתן

 . ושוב ניפגש לצורך משוב והערות -בסופו של דבר על סמך המסקנות תצא חוברת מעודכנת לציבור 

אולם בסופו של יום נצטרך לקבל החלטות , כל התהליך מתוכנן לאפשר לכלל החברים להשתתף באופן פעיל בעיצוב השינוי

או שהפרטים לא , פ ההיתכנות הכלכלית ורצון הציבור וייתכן ויהיו חברים וחברות שעדיין לא ישתכנעו בצדקת הדרך"ע

 .יהיו לרוחם
 

ואם זאת על כל אחד ואחד מאיתנו לשקול את , עדיין החבר הוא זה שקובע בקלפי -צריך לזכור שבסופו של התהליך 

 .המשמעויות של הצבעתו

 .להיפך -לא תפתור את הבעיות המעיבות על החבר כיום  -הצבעת מחאה בנושא השינוי 

מאשר להיגרר אליו  -או לכל הפחות יציבות  -וכי עדיף לבצע שינוי מעמדת כוח , יש לזכור גם שלחיים דינמיקה משלהם

 .מקריסה כלכלית או התפוררות חברתית

 ...אלא עובר לסוף התור, בעולם המודרני הממהר מי שעומד במקום אינו נשאר סטאטי
 

ולא התחשבנות , ההצבעה על מודל השינוי צריכה להיות על העיקרון והאינטרסים של כלל ציבור החברים מכאן ואילך

 .או עם ההנהלה וההנהגה -אישית עם זה או אחר 

ובו יש לנו הזדמנות נוספת להשפיע בדרך שנבחר את נציגי הציבור שלנו בהנהלת  -חשוב לא פחות מהמודל הוא היישום 

 .ובהנהלה הכלכלית בהמשך השנה, כבר החודש -הקהילה 
 

 שדרוג
 "):שדרוג"בשאיפה ל" (התאמה "-אני מציע מונח שונה  -" שינוי"ולמי שנמאס מהמילה 

 .הוא רק מתאים עצמו למציאות מסביב -הקיבוץ לא מת בשינוי 

 .ארגונים שלא מתאימים עצמם לסביבה גוועים ומתים או מתרסקים במפץ

מאז זרמו הרבה מים בירדן והקיבוצים השתנו פעם . קיבלו החברים שכר במזומן -) דגניה(וני 'בקבוצה הראשונה באום ג

 משולחן המזכיר
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ועדיין כל עוד נשמור על  -חברתיים וכלכליים , בדרך כלל אחרי משברים ביטחוניים, אחר פעם והתאימו עצמם למציאות 

מכבדת את , חינוך איכותי ובריאות לכל, מעודדת איכות חיים, ערכי הליבה ונשאר קהילה אשר לא מפקירה את החלש

 .מלח הארץ לא פחות". קיבוצניקים"נוכל להתהלך בגאווה ולהמשיך להיקרא   -וותיקיה ושומרת על ערבות הדדית 
 

 לממש את הפוטנציאל
עסקנו באותה , בני כיתתי ואני ביניהם, אי שם בשנות השמונים כשהתפוצץ משבר חובות הקיבוצים כבועת ענק בפנינו

רמת הכובש השמרנים לא נפגעו ותמיד נופפו : ומן הסתם החלו ההשוואות -ס יחדיו "בבי" אני וקיבוצי"תקופה בפרוייקט 

 ...הבדיחות קיימות עד היום. במצבם האיתן

את קיבוצי האיזור נעל קיבוץ . כמדומני₪ עם חוב שאז נראה מאיים של כארבעה מיליון , ניר אליהו השתרך לו באמצע

 ...הגיע למצב בו נזקק לעזרה מאיתנו בהשגת מוצרי המזון הבסיסיים ביותר -שעל פי סיפורי גזברי התקופה , איל

ואף השמרנים מצפון , קיבוץ איל נסק לשמיים בהשאירו אבק בפנינו, מעבר לכביש הפתלתל נעשו שינויים, עברו השנים

 !למרות מצבם הכלכלי המשופר -ביצעו מהלך דראסטי לאחר שלבעלי ההכנסות הגבוהות נמאס מכללי המשחק הישנים 

ומקווים בזהירות להשלים את הצעד אל מימוש , נותרנו אנו עם המקצב הנינוח משרכים את דרכנו בתחתית השילוש

 .הפוטנציאל
 

 : לא הייתי מלאה אתכם בעניין זה אם לא הייתי בטוח שהפוטנציאל קיים

, איישו באחוזים גבוהים את המגמות וההקבצות הכי טובות, ס שזכורים לי תמיד הצטיינו ילדינו"בכל המחזורים בביה

 . ובכל עלון אנו קוראים על עוד מצטיין חיילי או גדודי או יחידתי, המשיכו להתבלט גם בצבא ההגנה

ן מרשים לא פחות וממשיך את /ות זוגם/בנותינו ובני/גם דף הפירוט באחד העלונים הקודמים של הסטודנטים מקרב בנינו

 .וגם השכירים מרוויחים וצומחים -אחרים יזמים ובעלי עסקים עצמאיים , מהנדסים כלכלנים ומנהלים: המגמה

 .וגם אנו פוחדים שמא קליטתם היא על חשבון האחרים, לא רוצים. אבל הם לא מצטרפים
 

מערכת , ד"ן ועו"נדל, כלכלנים ואנשי מחשבים, מנהלים, גם בקרב החברים יש בעלי מקצוע טובים -ולכולם אני מזכיר 

 .שירותים וחקלאות, חינוך ובריאות וכמובן גם תעשייה

 ? "פוטנציאל המיקום"ומה לגבי 

 ?מתי נקום, ומאז השתנה לו גם כל היקום
 

אם נרצה שבנינו המוצלחים יסכימו , ואותה עלינו לשדרג, הסיבה האחרונה שנותרה לדשדושינו היא כנראה השיטה

 . השמיים הם הגבול -לדעתי אם נשכיל ליצור מודל שבנינו ירצו להיקלט אליו . להצטרף ולהרים את המקום הזה אל על

 . נוכל להגיע גם לפסגת הפירמידה -ולנוכח הפוטנציאל האנושי הגלום בהם ובנו 

 .נפרוש כנפיים אל עתיד טוב יותר -לא מחר אבל בתהליך ממושך ועקבי , לא היום

המבחן לחברה שלנו יהיה לדאוג שכל . המודל המוצע יציע יותר עצמאות ויותר לקיחת אחריות" רשת הבטחון"לצד 

יש כאן את  -ואם לשפוט מהתנהלותנו לאורך השנים עולה כי לא צריך לחשוש , שכבות האוכלוסייה ייהנו מהשינוי

הצטרפות , אם בלקיחת תפקיד, אדרבא שיצטרף למאמץ וידאג לעתידו -ומי שחושש לעתידו . הסולידאריות הדרושה

 . לוועדה ואם בהגדלת ההכנסה

לפני שנדרדר למצב של אנרכיה בו איש , צריך לקחת אותם בשתי ידיים ויפה שעה אחת קודם, פתרונות המודל מאפשר

 ...שלא נדע. גליל ים ואחרים, אלו היו העובדות ברמת הכובש. וזהו אינו איום, איש ידאג לעצמו

 .למען נשודרג כולנו, בואו ביחד נעבוד על המודל ונקבלו בהסכמה. אין כל צורך, בואו לא נגיע לשם
 

למי שמתעניין יש פרוטוקולים של ההנהלות השונות וכמובן , אבל פה הגיע הזמן לקצר -יש כמובן עוד הרבה לספר 

 .ובטח בעלי התפקידים האחרים יעדכנו בהמשך העלון, האסיפות
 

 .ניגש כולנו ונצביע בעד המודל, נבדוק ונתקן, נדון, שאחרי שנשמע, אני מאחל לכולנו

 !לנו ולבנינו,  תהיה שנת השדרוג2007וששנת 
 

הצגת תוכנית המשק של תאגיד האחזקות ובחירת וועדת קלפי לקראת הבחירות הקרובות  -השבוע באסיפה  -ב .נ

 !הירשמו בהקדם -המכרז יפורסם בקרוב , להנהלת הקהילה

 
 

 להתראות באסיפה

 נימרוד
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סיכום שנה אלטרנטיבי

 

תחנות הרדיו והעיתונים , ערוצי הטלוויזיה, אתרי האינטרנט

 שזה עתה 2006מלאים בתקופה האחרונה בסיכומים של שנת 

חשבנו גם אנחנו לעשות סיכומון לשנה . חלפה הלכה לה

אצלנו זה יהיה סיכום , אבל כמיטב המסורת, החולפת

 ... אלטרנטיבי

 

אז קבלו בבקשה את האירועים הגדולים של השנה בקיבוצנו 

האירועים הקטנים בקיבוצנו  -או שאולי ההפך (הקטן 

 :?הגדול

פקידו 
 גיורא הררי מת

השנה פרש
תחילת 

ב

"כרב
הקיבוץ

ש של 
 ,

רוכות של 
לאחר שנים א

תפקיד
מילוי מסור של ה

 .

תפקיד
עזיבת ה

מרגע 

 , הקיבוץ
ריצות לבתי 

חיל גל פ
הת

 ,
שזה דבר רע

 ,

אך מצד שני
 ,

אסיבי 
תיירות מ

נודע לנו שגל 

חיל גם כן
לארץ הת

 ,

ר יותר טוב
וזה כב

... 

 ינואר

קר בפברואר בקיבוץ ניר אליהו

 .
קר מאוד

 .
העז עם תהליך השינוי שנמצא באותו הזמן בהתהוות גורם והשילוב של הקור 

לחברים ובנים לפעול בצורה דרסטית ובלתי מחושבת

כך . 

היה המקרה של אחד מבני הנעורים

 ,
ולא ננקוב שמות

 ,
שהחליט לחדש את מלתחתו על מנת להתמודד בצורה טובה 

יותר עם הקור העז ועם רוחות השינוי

 .
מה הבעיה אתם 

? שואלים
שהוא בחר 

את 

בגדיו מתוך מחסן היד שנייה של 

קיבוץ רמת הכובש
 .

מבלי שהוא ביקש רשות

 .
באמצע הלילה

 .

והוא עוד הצליח להיתפס

... 

 פברואר
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 . מסיבת פורים של החברים –חודש מרץ נושא איתו כל שנה בשורה קבועה 

שלא חוסכים , כל הקיבוץ מתכונן למסיבה הגדולה של השנה וכך גם המארגנים

מכינים מופעים וסרטים , מקשטים את חדר האוכל: במאמצים ובהוצאות

דואגים למזון משובח ומשקאות איכותיים לחברים ועוד ועוד כיד , מושקעים

בכל שנה מצטרפים עוד ועוד אלמנטים חדשים למסיבה . הדמיון הטובה עליכם

שזהו אחד מימי החג הבודדים , על מנת להמשיך להצית את דמיונם של החברים

מתעקשים המארגנים , אבל על מנת לא לשכוח את המורשת, שעוד נשארו להם

, להשתמש בכל שנה בנציגה אותנטית מההיסטוריה של המסיבות של הקיבוץ

שמלווה אותנו כבר , "הבקבוק"הלא היא מכונת הבירה המסריחה של פאב 

למרות מאמצי החייאה נואשים שכללו , אבל השנה.  פחות או יותר1963מפורים 

לא הצליחה המכונה לתפקד ברגע , עזרה צמודה של טכנאי של חברת גולדסטאר

ובמקומה הובאה בדקה התשעים מכונה צעירה ורעננה מעדן שסיפקה את , השיא

והמכונה הוותיקה פונתה כלאחר כבוד למוזיאון של , הסחורה מבלי להניד עפעף

בפועל העפנו (שם היא תזכה למקום מכובד בדברי הימים של ניר אליהו , הקיבוץ

אותה קיבינימט למזבלה הקרובה למקום מגורינו תוך כדי המטרת בעיטות 

 ).וקללות לכיוונה

 מרץ

אנחנו רוצים להאמין שבאפריל קרה משהו מעניין

 ,

אבל שום דבר לא עולה לנו בראש
אז ננצל את , 

המאסיבי שנפל על הקיבוץהמקום הפנוי על מנת להזכיר את גל הלידות 
 .

לא פחות משמונה עוללים 
חדשים מתגלגלים להם בשבילי הקיבוץ 

כפי שניתן (

ועוד מספר ) בעלון הזה" דור צעיר"לראות במדור 
דומה של נכדים חדשים מביטים עליהם מבחוץ

. 

 אפריל

חודש מאי הוא החודש בו מתכנסת וועדת הספורט של 

שהם , הקיבוץ ומתחילה בהכנות לקראת חודשי הקיץ

החודשים שבדרך כלל בהם מתקיימים אירועי הספורט של 

השנה בחרה הוועדה לקיים את הכינוס השנתי שלה . הקיבוץ

המסע החל בחיפוש אחר פתק מסתורי . כיה'בפראג אשר בצ

שהשאיר עוזי בארי מתחת לפסל הסוס בכיכר המרכזית של 

, ארוחות שחיתות: ומשם התדרדרו העניינים במהירות, העיר

לבנות סרביות והטבעת היגון בבקבוק ) צעיף(מכירת הנשמה 

, אם אתם לא מבינים על מה אנחנו מדברים זה בסדר(שיכר 

 ...)ה מהקיבוץ יודעים מה קורה פה'רק חמישה חבר

 מאי
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דור צעיר מאד

.... 

 הלן ביוקאורל: קוראים לי

 מישל ואלי: ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 9/4: תקנו לי מתנה ב

 איתן קורדובה: קוראים לי

 דורון ורועי: ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 10/4: תקנו לי מתנה ב

 גיל ביוקאורל: קוראים לי

 סיקה ועידן‘ג: ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 26/4: תקנו לי מתנה ב

 יעל רגב: קוראים לי

 : ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 דלית וליפז

 27/2: תקנו לי מתנה ב
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 עפרי מדר: קוראים לי

 לירז ונמרוד: ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 4/6: תקנו לי מתנה ב

 אוהד כדורי: קוראים לי

 שירה ואהרון: ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 19/6: תקנו לי מתנה ב

 יובל רז: קוראים לי

 שיר ועמרי: ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 17/11: תקנו לי מתנה ב

 עפרי צדפי: קוראים לי

 קרן ויפתח: ה שמפריעים לי לישון הם‘החבר

 1/12: תקנו לי מתנה ב
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שנת .  והיא תוצג להנהלה הכלכלית ולאחריה תוצג באסיפה2007בימים אלו סיימנו את הכנת תוכנית האחזקות לשנת 

 . נעשה במועד מאוחר יותר2006את סיכומה של שנת .  מסתמנת כשנה טובה בה עמדנו ברוב היעדים שהצבנו בפנינו2006

 

 פלסטניר

כמו כן רכישת מחלקת הדפוס תורמת . מעל לתוכנית השנתית שתוכננה,  היתה טובה2006מסיכומי הביניים עולה כי שנת 

הכנסת מחלקת הדפוס למערך העבודה המשותפת נעשתה בצורה חלקה וטובה . את חלקה לרווח המשוכלל של פלסטניר

 .מאוד בזכות עבודת צוות קשה שהוכנה מראש

 .שתוצג בימים הקרובים בפני הדירקטוריון, 2007הנהלת פלסטניר וראשי המחלקות גיבשו את התוכנית השנתית לשנת 

 .וגדי מאור) ר הדירקטוריון"יו(י נורית נחום "בעיקר ע, המגעים עם משקיעים פוטנציאליים ממשיכים כל הזמן

קיימנו מספר מפגשים בנושא מערכת הקשרים בין פלסטניר לקיבוץ ובין האחזקות והשגנו סיכומים והבנות בכל 

 .התחומים

 

 עדן

 .  אירועים262נסגרו השנה . אולי השנה הטובה ביותר שהגן ידע בשנים האחרונות, לעדן מסתמנת שנה מוצלחת מאוד

כל זה כתוצאה מעבודה מסורה של הצוות בראשות עוזי הן כלפי הזוגות בהכנות לאירוע והן הליווי הצמוד והיחס החם 

 .שהזוגות מקבלים מהצוות בעדן

אנחנו פועלים באינטנסיביות גדולה מול מינהל מקרקעי ישראל על מנת לסיים את ת הליך האישורים וקבלת שומה 

חשוב לציין שהתשתית הסטאטוטורית שנעשתה בעדן בשנים . מעודכנת לעדן ובכך להגיע למתן סופי של כל האישורים

ולכן הסיכויים לסיימו במהרה בצורה טובה גבוהים ) קצת פרגון לחברים שטיפלו בנושא בעבר(האחרונות טובה מאוד 

דבר שיביא ליתרון גדול , עם סיום התהליך עדן ייכנס לסטטוס מיוחד שמעטים מהגנים שבאזור המרכז נמצאים בו. מאוד

 .על פני גנים אחרים

 

 ש"גד

 .והתוצרת עדיין בקירור וטרם נמכרה) פינו מקום לדרך העוקפת(שטחי הדלורית נאספו לא מכבר 

דבר , בעיקר באשדוד ובאיזור מושב חניאל בשותפות עם איתי דוד, ש הוגדלו בצורה משמעותית" שטחי הגד2007בשנת 

כל זאת לאור הערכותינו לגבי התנהגות השוק המקומי והאירופאי , שמצריך התארגנות לוגיסטית ושליטה מאוד מורכבת

 .בשנים הקרובות

 ).לא הכל בשליטתנו(הציפיות לשנה הקרובה גבוהות מאוד ואני מקווה שנדע לעמוד בציפיות הגבוהות 

 .עומר לוינסון הסכים להיכנס לענף לתקופה של חצי שנה לתגבור ועזרה

 

 ענף המזון

 היתה שנה קשה לכל ענף ההסעדה וזאת לאחר שפתחנו את השנה עם שפעת העופות שיצרה עליות מחירים 2006שנת 

תהליך זה היה ארוך ולקח מספר , ומאידך קשה היה לשכנע לקוחות לחזור ולאכול עוף, בתחום הבקר המיובא וכן בדגים

 .חודשים

 .ענף המזון ממשיך את פעילותו במגזר העסקי וכן נחתם חוזה עם הקהילה

ד "שכ, הענף התמודד עם גידול בעלויות עבודה הנובעות משינוי בחוזים עם העובדים וכן עלויות קבועות כגון ארנונה

 .גז וקיטור, ועלויות משתנות כגון אנרגיה

 -רצוי להתרשם בקומת הקרקע ליד לוח המודעות (אנחנו ממשיכים להתקדם להשלמת רישיון יצרן בהתאם לתוכניות 

 ).לכל המודאגים צבע הארונות ישונה

 

 עץ הקיבוץ

משולחן 
 המנהל העסקי
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 פרדס/ מטעים 

הכוונה . לאחר העברת האחריות לתאגיד מטעי גרנות, במטע אנחנו נמצאים בתהליך הקטיף

לעקור את המטע הישן ולהכין את השטח , 2007לסיים את כל קטיף האבוקדו עד חודש מרץ 

 .2007יוני -לנטיעה חדשה באזור מאי

 .על פי ההסכם" פז פרי זהב"בפרדס אנחנו ממשיכים את הקשר עם חבר 

 

 ענפי עזר

 ).ח השנתי"פירוט לכל ענף אני אתן בדו( בצורה טובה 2006יסיימו את שנת 

לאור מספר פרוייקטים גדולים שנעשו ) הגבוה ביותר מזה שנים רבות(המסגריה תסיים את השנה ברווח גבוה במיוחד 

 ).CVC, פרוגרמה, חברות שילב(השנה 

דבר שלא היה נהוג מעולם בניר אליהו ולכן אנחנו ,  ייכנס לראשונה מרכיב שכר הדירה לכל ענפי האחזקות2007בשנת 

 ).עדיין נמצא בתהליך משא ומתן מול הקהילה(נבצע אותו בצורה הדרגתית 

 

 השכרות עסקיות

ישנם מספר שוכרים שסיימו את ההתקשרות איתנו אך בלי קושי נכנסו שוכרים חדשים . הענף מתנהל בצורה טובה מאוד

 ).יש ביקוש רב מאוד(במקומם 

 ).ישנה גדר חדשה -באיזור המתבנים (חתמנו על הסכם ראשון וטוב מאוד עם שוכר לשטח פתוח 

 

 מקרקעין

מבני , שטח המשבצת(אנחנו נמצאים בתקופה בה בכל האזורים , תחום המקרקעין בניר אליהו הוא נושא מורכב ומרכזי

 . אנחנו נמצאים בצמתים מרכזיים המצריכים טיפול אינטנסיבי ומואץ) אזור תעשיה ועוד, נופש וספורט, משק

 להגיע להבנות והסכם עם חברה גדולה על בניית מחסנים לוגיסטיים ארוכי טווח 2007כמו כן אנחנו מעוניינים בשנת 

 .באזור מבני משק

 

 מחשוב

רפי מילא את התפקיד במשך שנים ארוכות . רפי בורץ הודיע על רצונו לסיים את תפקידו כאחראי המחשוב במשק

אני מוצא בהזדמנות זאת להודות מקרב לב לרפי על . במסירות רבה והביא את המחשוב בקיבוץ לרמה גבוהה מאוד

 .פרסמנו על לוח המודעות מכרז חדש על תפקיד אחראי המחשוב בקיבוץ. תרומתו רבת השנים בנושא המחשוב במשק

 

 כביש עוקף

הכביש נבנה במימון המועצה ולאחר פתיחתו אנחנו . בימים אלו הסתיימו עבודות על הכביש העוקף שיהיה מדרום למשק

 .לעבור בתחום המשק ולסכן את הולכי הרגל והתושבים בכלל) ובעיקר לאוטובוסים(לא ניתן לתנועה הגדולה 

 

 - 2006אני רוצה לסיום שנת 

 . תהיה שנה מוצלחת לכל הפעילויות העסקיות של האחזקות ניר אליהו2007לאחל לכולנו ששנת 

 

 רוני ברניר

 מנהל עסקי

 משולחן 
 המנהל העסקי
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ועל מנת לסיים את החודש בצורה 

, מרשימה
פרצה לה המלחמה בצפון

שני האירועים . 
המרכזיים המקשרים בין המלחמה לקיבוצנו הם פציעתו 

(של אבישי רוזנבלום 
שבינתיים כבר חזר לאיתנו

וחשיפת ) 

יחידת העילית של הקיבוץ
 ,

שהשתתפה במספר פעולות 
כירורגיות בעומק השטח הלבנוני 

בקיבוץ , למי שלא יודע(

יש באמת יחידת מילואים מהעילית שבעילית
שמפקדה , 

, הוא ינון בורנשטיין
סגנו הוא גולן ברק והחפ

שים הם "

, דותן סלע
עמרי רז דור הורביץ והרכש החדש 

. נר'נרי לנצ –

אתם יכולים לישון בשקט
 ...)או שלא. 

 IIIיולי 

נפלה 
וכבר 

זוויע 
דיאל המ

מהמונ
ששנו 

התאו
לא 

עלינו עוד מכה 

– 
צווה 

הבר מ
, סתם(

נחמד
היה 

לא , 

עכשיו
יעלב לנו 

לה

 .(...

נהלה לה 
צווה הת

הבר מ
שורה 

כ
)

: דהיינו

כלים צ
נשים או

מאות א

'
ונגו על 

דשא של חדר אוכל
ה

 (

הכין את 
אבל שום דבר לא 

הערב 
השיא של 

לרגעי 
בבות 

קהל הר

– 
פעות 

הו

כחות של מתן את מתן 
תי נש

זמרה הבל
ה

)
פורט 

רפ

 .כבוד). וגבע

 IIיולי 

האוורד ושרי הורביץ יוצאים לחופשה בים 

המלח ומחליטים להשאיר תשורה למארחיהם 

הבדואים בדמות הרכב של האווי

 .
הבדואים

 ,

מצידם
 ,

מחליטים להשאיר להאוורד ושרי 
תשורה גם כן

 ,

ומשאירים להם את האוטו על 

שפת הים
גם . 

 יוני

בחודש יולי התקיים המונדיאל על אדמת גרמניה ועקב מרד 

נרכשה חבילת ...) שלא לומר קמצנות(צרכנים מאורגן היטב 

ומועדון דור צעיר ) בשם דור צעיר(שידורי המונדיאל על ידי ינון 

אירח במשך חודש שלם את כל הקיבוץ לימים ארוכים וחמים 

רק מי שהגיע ראשון (ופיצוחים ) חמה(בירה , )רע(של כדורגל 

, היו מספר בעיות במהלך החודש הזה). הספיק לקבל פיצוחים

 גברים 30כשהבולטות שבהן היא העובדה שהצטופפות של 

במקלט בטון לא ממוזג באמצע יולי היא לא בדיוק חלום 

, שמתגשם וגם העובדה שהסיבה להצטופפות היתה כדורגל

 ...אבל את זה נשאיר לדיון אחר, שהוא כידוע ענף זניח ומשעמם

 Iיולי 

טרנטיבי
שנה אל

סיכום 
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 הודעות לציבור

 !לחברים והתושבים שלום

 

בעקבות בקשות של חברים רבים לפתוח את תמנוני 

החלטנו להיענות , למכירת מוצרים במשך השבוע

 .לדרישה ולקיים מכירה

 

 הסטודיו יהיה פתוח לציבור בימי חמישי

 19:00 - 16:00שעות הפתיחה 

 

 .קטי ודרור, נשמח לראותכם

 הבלים בהופעה
 

ההופעה המלאה של התקליט הראשון של  -בפעם הראשונה 

 .בכיכובו של נרי שלנו“ הבלים”

 

ההופעה  תתקיים במועדון הברבי שבאזור התעשייה כפר 

 )יא עצלנים - דקות מהבית 5(סבא 

 22:00פתיחת דלתות , 4/1, ביום חמישי הקרוב
 

 ! בואו להראות תמיכה

 מרסיאל
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ממדפי 
 הארכיון

 היה היה
 ...החודש לפני

  שנה52

42
 שנה
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12
 שנה

 

22
 שנה

 

  שנה32

 אבישי גרינברג
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הסאמר הופס חודש אוגוסט הוא גם החודש שבו נערך באופן קבוע טורניר 
)

אם מתעלמים מהעובדה 

"
שבאופן קבוע

זה " 
בדיוק שנתיים ושגם בשנתיים האלה הטורנירים התקיימו 

בחודש יולי ולא בחודש אוגוסט

 ,

אבל למה להיטפל 

לקטנות
? (

השלישית של הטורניר המוצלחואכן גם השנה כבר התחילו ההכנות לגירסה 

 ,

אבל אז החלה המלחמה 

בלבנון והצוות המארגן

 ,

וממש לא היה לו כוח לארגן עוד טורנירשגם ככה היה באווירת סוף קורס 

 ,

ניצל בציניות את 
המלחמה הקשה והודיע על ביטול הטורניר

 ,

וכך נקטעה לה 

באיבה מסורת ארוכת שנים

. 

אוגוסט 
II 

שיכים לחגוג
ובמשק ממ

ממשיך 
הקיץ 

כאשר , 

החשוב 
אוגוסט מסמל את החג 

תחילת חודש 

 –מכולם 
חג המשק

 ,

שנחגג כמדי שנה ברוב 
בבריכה

ר והדר 
פא

 .

שוליות 
מספר בעיות 

)

לא נכון
תנפחים הגיעו ביום ה

המ

 (
לא העיבו  הגדולה

החגיגה 
על 

. 

 Iאוגוסט 

ללא (בחודש זה גם התרחש האירוע ההזוי של השנה 

כאשר ויכוח בין שני בני קיבוץ שעבדו , )שום ספק

במסעדה שבתחנת הדלק שבכניסה לקיבוץ לבין בעל 

מדובר , שוב... המקום התפתח לעימות אלים מעט

באחד האירועים הכי הזויים שקרו בתקופה 

 ...כל כך הזוי שאנחנו מעדיפים לא לפרט, האחרונה

 ספטמבר

סיכום שנה אלטרנטיבי
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קטעה
הופס נ

סאמר 
סורת של ה

אז המ

 ,
סורת 

אבל מ קיבוץ
פתחת לה ב

חדשה מת

 ,

דורגל 
ורניר כ

והיא ט
-בפליי

ב יום כיפור
טיישן בער

ס

 .

שנייה 
השנה ה

זו 

תתפו בו מעל 
השנה הש

קיים ו
ורניר מת

שבה הט

20 

תתפים
מש

 ,

לאחד 
הפסיד 

הכבוד ל
תחרו על 

שה

רדובה
שפחת קו

הבנים של מ
מ

 ...

ר זכה 
בסופו של דב טורניר

רדובה ב
אלעד קו

 ,

עיקש מול 
אחרי קרב 

 
 נשכח

בגמר בלתי
עומר 

. 

 אוקטובר

בנסיון נואש ופתטי לכפר על ביזיון אי המשכת מסורת הסאמר 

מעלה עמרי רז רעיון , "מלחמה"הופס עקב התירוץ הקלוש של 

, טורניר הטניס הראשון של קיבוץ ניר אליהו –ספורטיבי חדש 

תוך שניות מספר עולה פלקט הרשמה על ". נירבלדון"הלא הוא 

 אבל אם היינו צריכים סימן נוסף לכך  –הקיר של חדר אוכל 

את מספר : קיבלנו אותו – היא לא שנת הספורט בקיבוץ 2006-ש

האנשים שנרשמו לפרוייקט ההזוי הזה מרצונם החופשי אפשר 

לספור על אצבעות יד אחת ולאחר מספר שבועות שבהם עומד 

הפלקט מבוייש וחפוי ראש מאחורי עגלות ההגשה עושה עימו 

חוה חסד אחרון ומעיפה אותו לפח על מנת לפנות מקום 

  .להרשמה לטיול בעקבות החצבים הראשונים

 נובמבר

העלון חוגג חצי שנה

 ,

סדאם כבר לא 

, חוגג

הגשמים סוף סוף מתחילים

 ,

הכביש העוקף נפתח

 ... 

 
ושתהיה לכולנו שנת 

2007
 מוצלחת

! 

דצמבר
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שינוי אקלימי שהפך לנורמה בשנים (חזרו הגשמים  -לאחר הפוגה בת כחודש וחצי , סוף-סוף

. עם הגשמים חזרו המראות המוכרים של מים שזורמים להם ברחבי הקיבוץ). האחרונות

. לפעמים נחלים ומידי פעם גם נהרות ששוצפים להם בשבילים ובכבישים, לעיתים זרזיפים

הרבה תשתיות לא מסבירות לו , בגלל שהחורף הוא רק אורח כאן, כמו במקומות רבים בארץ

, לרוב. מקום נמוך אחר לזרום בו) תמיד(המים מוצאים להם , בגלל שאין תעלות ניקוז. פנים

בלי (למעט העובדה שקשה לחצות ברגל . במדרכות ובשבילי העפר, הם זורמים בכבישים

זרימת המים גם הורסת את הכבישים , כביש או שביל שהפך לנחל) להירטב יותר מידי

כרסום בשולי , מדרגה בין הכביש הסלול ושולי החצץ, היא יוצרת בורות בכביש. והשבילים

נחלים אלו מקיאים . שבילי העפר הופכים לנחלים של בוץ בהם שוקעות מכוניות. 'הכביש וכו

 .כמו במחנה פליטים. ברחבת חדר האוכל ועוד, את מטען החול שלהם על כבישים

 

אבל נראה לי שהיה קל יותר לכולנו עם מערכת , ולרוב נהנה לחזות בעוצמתו של הטבע, אני אוהב את החורף

 .אבל כך גם תיקון ופינוי כבישים ורחבות מסחף כל שנה, )שאין(כמובן שהקמת מערכת כזו עולה כסף . ניקוז

 

 דניאל מדר

 זה איכפת לי זה איכפת לי

 .אבל שניה לפני שהוא נשכח רציתי להעיר הערה קטנה, חנוכה חלף עבר לו
 

הילדים והנכדים התרוצצו ומילאו את חדר האוכל ברעש וצחוק , האווירה היתה חמימה ונעימה -היה חג מקסים 

 .נהננו שוב מהרפרטואר העשיר של הקולית והחנוכיות דלקו על כל שולחן, כמו בימים הטובים
 

 ...ואז הגיע האוכל

בערב חג . יש בערך חמישה ערבי חג בשנה -אני באמת לא מצליחה להבין 

והאוכל הוא . משלמים בערך פי שלושה מאשר על ארוחה רגילה בחדר האוכל

 .בערך פי ארבעה יותר גרוע

שניצלים ושלא , )בלי פטרוזיליה או אפילו גזר אחד לרפואה(מרק צח כמו מים 

 .נדבר על הצמחוני

שמזמינים אורחים  -זלזול בחברים , זלזול במארגנים, זלזול בחג -פשוט זלזול 

 .ובני משפחה ופשוט לא נעים
 

ברור שהאירוע הזה דורש אוכל . מרק בטטה מהביל -סוף מרוץ הלפיד  -ולמחרת 

 ?לא, חגיגי יותר מערב החג
 

 .”מגיש אחד מכל שולחן”ועוד מילה קטנה על השיטה של 

 -דבר שבאמת קשה לעמוד בו משום מיעוט החגים והנרשמים לחדר האוכל  -אמנם זה מונע את הצורך בתורני חג 

אפילו לא שם לב שמישהו אחר מגיש לו בכל , ומי שלא קם -אולם בצורה זו אותם אנשים קמים ומגישים בכל פעם 

 ...ארוחה

 

 נעימים וטעימים, בתקווה שבאמת יהיו לנו עוד הרבה ערבי חג שמחים

 שלי בורץ  
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  ...כבר התרגלנו לטוב, אין שום לידה החודש -איזה חודש משעמם  »

האירוע , קיבלנו את החג בהדלקת נר ראשון בחדר האוכל! חג האור, חג החנוכה »

היה נחמד  - בהכנת בית נר וסביבונים תלמה וואלרינפתח בפעילות ילדים עם 

הדלקנו שמונה נרות ושרנו עם הקולית וילדי . תודה רבה, גם לאמהות -ויצירתי 

שבה לצערי הרב לא מצאתי שום חגיגיות   -ארוחה חגיגית  -ולסיום , הקיבוץ

 .תודה למארגנים ולמתארגנים... ורצון שנמשיך לחגוג את החגים ביחד

המסלול שונה והיה הרבה יותר בטיחותי וגם  -האירוע של חנוכה  -מרוץ הלפיד  »

 -התהלוכה שנכנסה לקיבוץ כשהמוזיקה מלווה את הצועדים ובחדר האוכל 

לחברת  -תודה למארגנים ... האוכל שחימם את הלב והמשחקים ובכלל

 .היה ממש סבבה, למתן גבע ודורון קורדובה, הנעורים

 .סיימה קורס מורות חיילות והוצבה במגדל העמקשני קובלסקי   »

שממלא את ליבנו בגאווה כאשר הוא מתעופף בעולם ועומד בראש צוות החילוץ  -נדב קאליפה  -ושוב הגיע לכותרות  »

 . ילה‘שלושת הישראלים שנעלמו בצ: היעד הפעם. 669של חברת הביטוח הראל 

 ! כה לחי. “כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו      ”

 :ספירת מלאי. 2006 סוף השנה האזרחית  »

 . ילדים חדשים בקיבוץ8  נולדו 

 . ילדים בגיל הרך22  

 .' ילדים עלו לכיתה א5  

 ).‘ו -‘ א( ילדים בכחל עורבני 22  

 ).ב“י -‘ ז( ילדים בנקר נעורים 24  

 . פנסיונרים44  ישנם 

 . חברי קיבוץ167כ "סה,  חברים83- חברות ו84  

 . חיילים בשרות סדיר12  

 . בשנת שרותאחת  בחורה 

 . בנות28- בנים ו39:   בנים של חברים

 

 רכיליזה

 ילידי החודש

 74, אברהם תקומי

 71, לה לוינסון‘אברמ

 71, קה לוינסון‘שוש

 71, עודד נסל

 70, דרורה ברלס

 

 35, עידן ביוקאורל

 31, שי קאופמן

 29, חגי לנגשטטר

 28, דורון קורדובה

 25, מורן זנגי

 24, עדי בורץ

 24, טליה פיינבלט

 

 17, ליאור וינטר

 7, שובל וינטר

 

 57, משה לנגשטטר

 48, סמדר ירושלמי

 42, זיו גת
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 1תשובות לחידוניר מספר 
 : התבקשתם לסדר בשלושה משפטים הגיוניים את המילים

 .  מאכל. חמוץ. הוא. הוא. אינו. מתוק. פרי. דבש. לימון

 

 : והתשובה היא

 . לימון הוא פרי .1

 . דבש הוא מתוק .2

 .חמוץ אינו מאכל .3

 

 .דייויד ועמית שר וירדן שיקלי, שיר ועמרי רז: הפותרים נכונה

 ירדן שיקלי: והזוכה בכרטיס זוגי לסרט

 

 .ההגרלה נערכה בנוכחות רשם האגודות

 .פלסטניר ועדן, מעדניר: הפרס בחסות שלושת הענקים

 רפי בורץ         

 :שאלת חימום
 ?כמה רגליים יש לפיל ההודי הזה

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

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

 ...ועכשיו לחידה האמיתית
החידה ששווה שני . החידה שתביא לך ולמשפחתך אושר ועושר. החידה שתעסיק אותך חודש ימים

  !שני כרטיסי קולנוע יוגרלו בין הפותרים נכונה. זה נכון. כן חברים. כרטיסי קולנוע

 ? ולהחזיר את הקטר למקומוB-  וAמהו מספר המהלכים המינימלי הנדרש כדי להחליף בין הקרונות 

 

 .קרונות לא, רק הקטר יכול לעבור דרך המנהרה ♦

 .מהלך נספר כאשר הקטר נעצר ♦

 .קרון תוך כדי נסיעה אבל לא להוריד אותו מבלי לעצור) לדחוף או למשוך(הקטר יכול לאסוף  ♦
 

 ).מייל של הבניר-ניתן לשלוח שאלות והבהרות לאי(
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