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    דבר העורךדבר העורךדבר העורךדבר העורך

 לירז מדר: עיצוב שער

 שיר רז: עזרה טכנית

 חוה קאליפה: עורכת ותיקה

 שלי בורץ, דור הורביץ: מערכת

 ?מה שלומכם

 

. על עלון אחד והעלון של חודש אוקטובר מתאחד לו עם העלון של חודש נובמבר” לדלג“שוב פעם נאלצנו 

זה מבאס אותנו אבל לפעמים פשוט לא מצליחים להוציא ...) וכנראה עוד נכתוב (כמו שכבר כתבנו פה 

 ...לא חסרים תירוצים -אנשים לא כותבים , עבודה, לימודים: עלון בזמן

 

בעלון שעבר פרסמנו רשימת תודות לכל מי שעוזר ותורם : אנחנו חייבים לפתוח בהתנצלות, דבר ראשון

שאחראי על הפינה הכי , דווקא את רפי בורץ, כמה אירוני, מזמנו וממרצו לפרסום העלון ושכחנו

 .אז תודה רבה לרפי. החידוניר -משגשגת בעלון 

 

בין אם מדובר בשביתת המורים (דווקא בימים אלו שבהם החינוך עולה לכותרות בקונוטציות שליליות 

בחרנו להקדיש את העלון ) של תלמידינו בבחינות המיצוב השונות” המזהירים“והמרצים או בהישגים 

זה , חפשו באינטרנט, 2006אוקטובר (בדיוק שנה אחרי עלון החינוך הקודם שלנו , הנוכחי לתחום החינוך

הכל נמצא  -מי לומד איפה ומה ומי מלמד מה ואיפה , אז אם רציתם לדעת קצת סטטיסטקיות...). שם

 ?לא, ידע הוא כח, אחרי הכל. וכל הכבוד לכל החברים והבנים שלא מפסיקים ללמוד, כאן

 

אולי חוץ (באמת שאין לנו דברים חשובים לציין , זהו

מהעובדה שעד שסוף כל סוף סימנו קו הפרדה  על כביש 

 !) סעו בזהירות -עשו אותו מקווקוו  -הגישה לקיבוץ 

אז מקווים שתהנו מהעלון ושניפגש גם בחודש הבא 

 .לעלון סיכום שנה חגיגי

 

 ?כן, חג חנוכה שמח, אה

 

 דור ושלי
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 שנים למותו 34   בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק

 שנים למותה 10   אנט רוסואנט רוסואנט רוסואנט רוסו

 שנים למותה 9     ציונה קושמרוציונה קושמרוציונה קושמרוציונה קושמרו

 שנים למותו 6  אשכול כרמיאשכול כרמיאשכול כרמיאשכול כרמי

 שנתיים למותו  אריה ברזיליאריה ברזיליאריה ברזיליאריה ברזילי

 ?האם אתה ישן בלילה

 ?האם אתה מרגיש רגוע

 האם תעזוב אחריך עולם

 ?מעט יותר בטוח

 

 האם אתה פוחד כמוני

 ?שמחר לא יהיו כוכבים

 הדלקתי נר בחלוני

 שיאיר מעט לילדים

 אחרי שהשמש תשקע

 

 האם אתה הולך כמוני

 ?בתוך העלטה

 מה עשיתי בשבילנו

 ?ומה עשית אתה

  אחרי שהשמש תשקע

 אולי תשמיע קול שלום

 בקול חזק ומרעים

 אולי תשמיעי קול היום

 בזמן שהם יורים

 נשמיע קול ביחד

 אולי מישהו ישמע

 אחרי שהשמש תשקע

 

 מה שרואים קדימה

 תלוי במה שעושים היום

 האם יהיה לילדים שלנו גן עדן

 ?או נשאיר להם גיהינום

    אחרי שהשמש תשקעאחרי שהשמש תשקעאחרי שהשמש תשקעאחרי שהשמש תשקע ...אחרי שהשמש תשקע
 אסתר שמיר: מילים

    נר זכרוןנר זכרוןנר זכרוןנר זכרון
 לזכרם של החברים שאינם עימנו
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לפני " יובש"כאילו בא לסכך לנו את תקופת ה –חודש נובמבר חלף עבר והביא עימו את גשמי היורה 

 ".רשת הבטחון"המעבר מהמודל המשולב למודל 

 

 .ם על הקמת מדינת ישראל"החודש נפתח ביום הזכרון לרצח רבין והסתיים בציון יום ההכרזה באו

שני תאריכים מכוננים שהאחרון מסמל את תחילת המלחמה על המדינה היהודית והראשון את תחילת 

בנובמבר הוא תחילת הסוף של אותה  4-הפסימיים יגידו אף שה. המלחמה על המדינה הדמוקרטית

 ...ימים יגידו. מדינה

 

אצלנו העניינים קצת פחות דרמטיים ובכל זאת סוף השנה האזרחית מלווה בעשייה קדחתנית של הכנת 

נחתם הסכם הכנסת השותף : מ מקומי"וכן קבלת מספר החלטות גורליות בקנ, המעבר למודל השינוי

ו שנלחמו כמו 'קטרינה ואיז, ד וחברי הצוות המלווה רפי קורדובה"עוה, רוני, ותודה לגדי" (פלסטניר"ל

סוגיית תשלום ; וכעת ממתינים לאישור הבנקים) אריות והצליחו לשדרג את ההסכם הסופי מול פלורנס

קוני , צפי, ותודה לרוני(י "עומדת להסתיים בתשלומי עתק לממ" פלסטניר"וב" עדן"דמי ההיוון ב

 ...והיד עוד נטויה; ...)ד על הריצה בין גורמי הבירוקרטיה ושוב מחכים לאישור הבנקים"ועוה

 

או אולי דווקא בית , ס פרטי בתחומנו"כקיבוץ נידרש להכריע בקרוב האם נרשה להקים ביה, כמו כן

ונחכה לסגירת עסקת תנובה שנדחתה שוב לאמצע חודש , נבחר את וועדות השינוי שעוד נותרו, סיעודי

 .אז גם ניגש לבחירת שתי ההנהלות שיובילו את הקיבוץ בעת יישום השינוי –ינואר 

 

 ועדות, ועדות

לקראת האתגר הגדול של בניית מודל הקליטה נידרש למספר החלטות משלימות וייתכן שנבחר להקים 

גם שם נידרש להציב את מירב המוחות המקומיים לשם עתיד טוב יותר לנו  –מנהלת לנושא הבנייה 

 . ולבנינו

וועדת הפנסיה נבחרה והחלה בעבודתה הרבה והחשובה של הבטחת העתיד הפנסיוני של חברי קיבוץ ניר 

 ! עתידנו בידיכם –עודד וחיל , אריה, פיני, אלי, בהצלחה למשה. אליהו

בראשות " (הצוות המלווה את מערכת החינוך" -גם אם בשם אחר , מנהלת החינוך קמה סוף סוף

כששיר רז ועדי בורץ , ובמקביל נפתרה בעיית המדריכים הארוכה ממנה סבלנו מאז אוקטובר, )אסתר

 .וכמובן לכל הצוותים בגיל הרך, דותן ועומרית, בהצלחה גם למדריכים ניר. ימשיכו להוביל את המערכת

עבודה עם , כבר על הפרק שינויים במבנה האירגוני בחינוך ורעיונות כגון איחוד בתים בגילאי התיכון

 .הזמן קצר והמלאכה מרובה ונאחל לצוות המלווה בהצלחה... תנועות נוער ועוד אתגרים גדולים שבפתח

 

קטרינה , הקהילה מתנהלת בזהירות ראויה וזה המקום לציין את כל מרכזי הענפים שנרתמו לעניין

 .ח וכמובן חברי הנהלת הקהילה"יעקב גל וכל צוות הנה, צבי הוותיק, צפי הגזבר, המנהלנית

פידיון ימי , תאורה ודרכים, הזהירות איפשרה לנו לבצע השלמת פערים בתשתיות בעיקר בחשמל

מרבית הקיבוצים פשוט (פ מרכיב המודל המשולב ויישור קו לפני הכניסה למודל החדש "החופשה ע

 .והגדלת ההפקדות לפנסיה וקידום השלמת פערי הדיור...) מחקו את הימים

 משולחן המזכיר
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כמו כן החלפנו שלושה פחי צפרדע בפחים טמונים שאמורים להוות פתרון אסתטי למגינת ליבם וקיבתם 

כמו כן ראוי לציין צוות וולונטרי שקם במטרה לשפר את איכות הסביבה בקיבוץ וכולל את . של החתולים

מלבד זאת אנו . ירון קציר ודותן מדר ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד, דורון קורדובה, מעיין מויאל

חברים המעוניינים לעזור במיון ספרים (מתכננים שידרוג צנוע לספרייה שתארח מעתה גם את חדר העיון 

 ).וסידור מתבקשים לפנות ליונה או שוש שלמון

 

לא פחות , ולמרות כל הצרכים הבוערים שעל הפרק, החודש נידרש לאשר את התקציב במתכונתו החדשה

ולכן גם לנוכח העודף  –על כל צרה שלא תבוא  –חשוב כמובן להתחיל את השינוי במצב תזרימי יציב 

 . וזאת אנו משתדלים לעשות –התקציבי יש לכלכל את צעדינו בתבונה 

כאן המקום לשבח גם את עובדי החוץ שהשינוי המתקרב בהחלט עודד אותם , ועם בפירגון עסקינן

 .להגדיל את פרנסתם וממשיכים להוביל את מגזרי המשק בהכנסות לקהילה

 

 תלושים

זה המקום לציין כי במהלך החודש יחולקו בדירוג תלושי אוקטובר ונובמבר לשם התרשמות ומציאת 

ולכן אנו מבקשים מן הציבור להיות " באגים"הערכתנו היא כי במערכת השכר החדשה עדיין יש . טעויות

אני יוצא  –או יותר נכון בעיקר את תשומת ליבן של קטרינה ויפעת (עירני ולהפנות את תשומת ליבנו 

 .לפרטים ומרכיבי שכר שנראים מוטעים בתלושי הדמה) ברצועת עזה" חופשה"ל

ובפברואר כבר נקבל  –במהלך ינואר נוציא את תלושי דצמבר שיהיו בשאיפה כבר הרבה יותר מדוייקים 

 .תחילת השינוי –עבור חודש ינואר  –את התלושים האמיתיים 

, היזמים, במהלך התקופה האחרונה התקיימו מספר שיחות עם המגזרים השונים ובהם רכזי הפעילויות

וצפויות פגישות נוספות עם ענף הבריאות והוותיקים ובהם , ענף המזון והחינוך, ח"הנה, עובדי החוץ

חברים שמעוניינים . ונענו שאלות החברים 1.1.2008-הובהרו השינויים בפועל שאמורים להתבצע מה

יקבלו  –משפחות וחברים שנראה לנכון להזמינם באופן פרטני . בשיחות אישיות מוזמנים לעשות כן

 .הזמנות בקרוב

 

 ? בינתיים מה משתנה

מחיר הארוחות בחדר האוכל . רוב החיובים יוסיפו להופיע בדף התקציב, מלבד התלושים שיהיו שונים

 . צפוי להתייקר כפליים כתוצאה מביטול הסיבסוד

המחירים יפורסמו במהלך . מ"קיבוצים בהם יש חיוב על זמן בנוסף לק 120-בנושא הרכב נצטרף לכ

 .החודש הקרוב

 -לחבר ₪  100מעל (נתחיל לשלם על הוצאותינו עד להגבלות המופיעות בחוברת  –בנושא הבריאות 

אנו בוחנים דרכים להוזיל את ביטוחי . השתתפות עצמית בטיפולי השיניים 25%-ו) הקיבוץ משתתף

 .הבריאות של הקיבוץ על מנת להקטין את נטל המס

. וכן גם על השירותים שהופרטו –פ המחירונים המופיעים בחוברת השינוי "בחינוך יחלו ההורים לשלם ע

ללקוחות לכל דבר עשוי לחדד ולהבהיר אילו שירותים נקבל " שבויים"מעבר לכך מעבר מהיותנו חברים 

 .אילו שירותים נרצה להמשיך להפריט ואילו נרצה דווקא לשמר, מכל נותן שירות

 משולחן המזכיר. . . 
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ולפיכך יותקנו במהלך השנה מדי מים  2009-הנהלת הקהילה כבר החליטה על יעד של הפרטת המים ב

וזאת על אף , צעד זה נראה בלתי נמנע לנוכח הביזבוז המתמשך של מים בקהילה. לכל בתי החברים

גם את נושא נהגות הבית אנו שואפים להפוך ליזמות ולאפשר . אוטומציה מסיבית בה התחלנו השנה

 .אולם בשלב ראשון עדיין אין משלמים על הנסיעות, הסעות זולות לחברים שיחפצו בכך

 

העסקים בקהילה יחלו בתשלום החל מהחציון . פ גביית המועצה"מתחילת השנה נחל בתשלום ארנונה ע

במקביל ייעשו מאמצים . ח על הפעילויות בקהילה"תוטל עלות הנה 2008מראשית . 2008השני של שנת 

כשכל התהליך ייעשה בזהירות ובהדרגתיות במטרה  –ח והמערכת המרכזית "להקטין עלויות הנה

 .להפחית בהדרגה את נטל המס

ומאוחר יותר את פירוט החשבון של  106-עובדי החוץ מתבקשים בסוף השנה להעביר לחנה את טפסי ה

 .הקרנות השונות שנוכל לבצע את החישובים האקטואריים למיניהם

הנהלת הקהילה החליטה כי לאחר מכן , עד סוף השנה יש להעביר את כל קרנות ההשתלמות שהבשילו

בואו נימנע מאי נעימות זו ונמשיך בתהליך שהתחדש . יופנה הטיפול ליועצים המשפטיים של הקיבוץ

 . פ דין לקיבוץ"השנה של העברת הקרנות ע

 

ניצולי שואה או חברים  –אך מהווה הזדמנות שנותנת המדינה  –דבר נוסף שאינו קשור לשינוי או לקיבוץ 

אם בקצבאות ואם בהנחות , באיזורי המלחמה זכאים היום ליותר זכויות II-ע ה"ששהו בתקופת מלחה

 .ה/הזכויות הן אישיות ויעברו לחבר. על תרופות ושירותים

ועל אף שאין בכסף , יש למלא את הפרטים עד סוף השנה –מי שמעוניין במידע יכול לפנות ליונה פלג 

 .ות בגיל המבוגר/יש בו משום לסייע בחיי היום יום הלא קלים של חברים –נחמה 

 

 .ניתן לפנות ליפעת וקטרינה –לשאלות בנושא המודל והשינוי 

יש לפנות לזקן חברי המזכירות צבי  –עניינים בטיפול המועצה או מקרים דחופים לדיון בהנהלת הקהילה 

 .בענייני משק ניתן לפנות לרוני ברניר מרכז המשק. מאור

 .ולא עלינו גם במקרי אבלות, הוא הכתובת, ר וועדת תיכנון"יו, קוני –בענייני תיכנון ופרצלציה 

 SMSולכל הפחות להשאיר הודעה או מיסרון  050-7422190מלבד זאת ניתן לנסות להתקשר לפלאפון 

 ! אז שיהיה בהצלחה לכולנו וחג חנוכה שמח

 

 נתראה אחרי המילואים

 נימרוד

 משולחן המזכיר. . . 
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    לידיעת הציבורלידיעת הציבורלידיעת הציבורלידיעת הציבור

       הספריה 

 .בימים אלו עוברת הספרייה ריענון  ויכנס אליה גם חדר עיון

 

על התמדה של שנים רבות בהחלפת  שרוניהאברך את , ראשית

 .הספרים ותודה גדולה מגיעה לך

וחברים רבים מדירים את רגלם ממנה ודי , הספריה די מוזנחת

 .  אבל אם יכנס למקום מזגן אולי יהיה יותר נעים להיות בה, בצדק

 

אשמח , יש בספריה הרבה ספרים באנגלית ובשפות זרות אחרות

מכיוון ובספריה אין מקום ,  אם חברים יראו אותם ויאמצו אותם

 .העיון-ובמקום הספרים בלועזית יבואו ספרי חדר

 

חברים המעוניינים בכל זאת להחליף ספרים גם בתנאים שהספריה נמצאת בה עכשיו מוזמנים להתקשר 

 .לפני ארוחת הצהריים ואגש אתם לספריה, ה, ד, ג: ליונה בימים

ואני , יכולים להביאם למרכולית -חברים אשר ברשותם ספרים השייכים לספריה ורוצים להחזירם 

 .  אחזיר אותם עבורם

 להתראות בספריה

  יונה פלג

מייל -מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי
BANIR@NIREL.ORG.IL  

 . 99או להכניס לתא דואר מספר 
    מכתבים למערכתמכתבים למערכתמכתבים למערכתמכתבים למערכת

 . . .מחכים לשמוע מכם 

 , עורכים יקרים

 :האחת חשובה והשנייה קצת פחות, יש לי שתי הערות

 .תבדקו שוב, נראה לי שיש טעות בשנים שחלפו מאז מותה של תמי גפן

הפסקה (מנקדים בצירה ולא בסגול ’ בינינו‘של ' אז את הב) ?לכבוד מה(ואם כבר מנקדים מילה 

 ).הרביעית ברשימה של היונה

  -ונסיים בברכה  -תמשיכו ואל תתייאשו מן המילה הכתובה  -וחוץ מזה 

 הדסה ראובני

 :תשובת המערכת

 .9/9/1971י הארכיון הוא ”התאריך הנכון עפ, ל”אכן נפלה טעות בתאריך הפטירה של תמי גפן ז

 ...לפחות ככה אנחנו יודעים שקוראים כל מילה -ותודה על ההערות 
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    אז בבית הספראז בבית הספראז בבית הספראז בבית הספר

החלטנו  -המשכורות והוועדות , הרפורמות, התוצאות המביכות של המבחנים הארציים, בין השביתות

פים הצעירים ועד הסטודנטים הצעירים והצעירים ”מהאל. ח מצב על החינוך בקיבוץ”להגיש איזשהו דו

 ...בנפשם

 מתוכם ילדי חוץ ילדים בכיתה 

 1 5 ’כיתה א

 3 8 ’כיתה ב

 6 9 ’כיתה ג

 - 2 ’כיתה ד

 1 7 ’כיתה ה

 - 4 ’כיתה ו

 2 4 ’כיתה ז

 1 2 ’כיתה ח

 - 7 ’כיתה ט

 - 3 ’כיתה י

 1 1 א”כיתה י

 1 9 ב”כיתה י

 :נתחיל בגיל בית ספר

ילדי  11-ילדי קיבוץ ו 24עורבני יש -בכחל �

ועוד ” יחדיו”לומדים ב 32מתוכם . חוץ

 .שלושה בכוכב יאיר

ילדי קיבוץ וחמישה  21נעורים יש -בנקר �

לפני שנתיים עברנו ללמוד . ילדי חוץ

 11: ולכן יש פיצול, ברל-בבית” עמיאסף”ב

” עמיאסף”לומדים ב 13, לומדים בשפיים

 .חיים-בגבעת” שפרירים”ועוד שניים ב

 :למחנכים ולעובדים בבתי הספר, קצת כבוד למורים, ועכשיו

 

מצטרפות אליהן השנה רותם נחום בחינוך . מיקי לנגשטטר ורינה דנה, מלמדות הדס שר” יחדיו”ב

ס הדמוקרטי לב ”ליאת לוינסון מלמדת בבי. ’ושלומית זהר חונכת בכיתה א’ ג -’ המיוחד בכיתות ב

 .”הדסים”ב, השרון

 

דפנה פנר , כמו כן. אמנות -מתמטיקה וחיה אברהמי  -בשפיים מלמדים המורים הותיקים אריק רוסו 

 .עובדת במזכירות ועירית קולקובסקי בספריה

 

גנטיקה , בהשכלה הגבוהה יש לנו את עידית ברלס שמרצה בתחומי הביוכימיה

וירון קציר ואיציקו דנה מרצים באוניברסיטת , וביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה

 .בן גוריון

 

  -המשיכו בעבודה המספקת אך שוחקת 

 ! ונקווה שמאבק המורים יסתיים לטובתכם
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 ?מה ?מי

 אילן-אוניברסיטת בר, שנה ב, ס לפסיכותרפיה”בי סמדר ירושלמי

 סמינר הקיבוצים, שנה א, חינוך ושיקום בעזרת גינון ואקולוגיה עולמית יהודית מדר

 מכללת רמת גן, מהנדס רשתות רועי קורדובה

 ...)עד סגירת הגיליון לא תפסנו אותה(לומדת בשנת השבתון שלה  רינה דנה

, בני ירושלמי, נטע בארי
 אהרון כדורי

 המכללה למינהל, לימודי תעודה במנהל עסקים

 מכללת רופין, שנה א, הנדסאי מים וקרקע ינון בורנשטיין, דותן סלע

 מכון ויצמן, ’שנה ב, תואר שני בביולוגיה דניאל מדר

 מכללת אריאל, ’שנה ג, כלכלה ומנהל עסקים ענר ביוקאורל

 אוניברסיטת בר אילן, תואר שני במשפטים נטלי ביוקאורל

 תל אביב HEADמכללת , ’שנה א, מוזיקה מתן גבע

 מכללת רופין, ’שנה ג, תואר ראשון במנהל עסקים יניב שיקלי

 אוניברסיטת תל אביב, ’שנה ב, פילוסופיה ומדעי המחשב שלי בורץ

 בואנוס איירס, לימודי ריקוד להשלמת תואר בטיפול בתנועה לורליי קרבס

 המרכז הבינתחומי בהרצליה, תואר שלישי בדיפלומטיה ובטחון לאומי )חבר של אילאיל(טל הרץ 

 מכללת אריאל, ’שנה ב, הנדסאי קולנוע וטלוויזיה אסף אברהמי

 מכללה למנהל , ייעוץ השקעות וניהול תיקים עומר קורדובה

 מכללת אריאל, ’שנה ב, הנדסת אלקטרוניקה וחשמל אילן שיקלי

 המכללה למנהל תל אביב, ’שנה א, תקשורת וניהול סמדר קולקובסקי

הבעל של (פבל שקולניק 
 )נועה

 יפו-א”מכללה אקדמית ת, ’שנה ב, כלכלה וניהול

, טכנולוגית-מסיימת תואר ראשון ומתחילה תואר שני בהנדסה ביו מורן זנגי
 אוניברסיטת בן גוריון 

 בית ברל, ’שנה א, קידום נוער וטיפול וחינוך מיוחד לירון מאור

 אוניברסיטת בן גוריון, ’שנה א, סיעוד טליה פיינבלט

 בית ברל, ’שנה א, קידום נוער ולימוד ארץ ישראל עדי בורץ

 מכללת אריאל, ’שנה א, תעשייה וניהול אור ליבנה

 מכללת רעננה, מכינה במתמטיקה יותם פנר

 יפו-א”המכללה האקדמאית ת, מדעי ההתנהגות יערה זנגי

 אוניברסיטת חיפה, ’שנה א, ניהול תקשורת יפעת דנה

 הטכניון, ’שנה א, פיזיקה יואב גבע

 ! שנת לימודים פוריה לכולם

 ...אם היא תואיל בטובה להתחיל כבר

 :והסטודנטים
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 ?ס פרטי בניר אליהו”האם לאפשר בי

שאלה זו הועלתה לדיון בצוות החינוך וגם בפורום רחב יותר שכלל את הצוות 

נציגי הפרוייקט הציגו בפנינו את העקרונות החינוכיים עליו ” ההורים“. וחברים נוספים שהוזמנו לדיון

 .את דרכי ההתארגנות והבעיות העומדות בפניהם, יהיה מושתת בית הספר
 

 ?שדוגל ברבים מהרעיונות והתכנים שנזכרו במצגת” יחדיו“ס ”שאלנו למה לא בי

ס שמתחנכים ”כך שילדי חוץ מכפ, מורשה לקלוט רק את ילדי תושבי המועצה” יחדיו“ס ”התברר שבי

שכן , ס”התפתח דיון שעיקרו כמובן לא עצם מהות בי. ”יחדיו“ס ”בגנים לא יכולים להמשיך איתנו בבי

 .אלא סביב הנושא האם לאפשר הקמתו בקיבוץ -ס שלנו ולא מיועד לילדינו ”אינו בי
 

 :פ הנתונים הבאים”התייחסנו לשאלה ע

 .באישור משרד החינוך לפעילות חינוכית” המותר“היחידי ” כחל עורבני“ס יקום במבנה של ”בי ♦

 .בעיקר חוגים, ”העשרה“אחרי שעות הלימודים יארגנו פעילות . ס יקיים יום לימודים ארוך”בי ♦
 

 -מיעוט המשתתפים . לא אביא את כל הדברים שנאמרו בדיון טיעונים אלה ואחרים אלא רק את סיכומו

, עורבני-ס לכחל”תמכו בהתלהבות בהקמת הפרוייקט ואף ראו יתרונות שהם הצטרפות ילדי בי, שניים

 .והזדמנות ליזמויות ושירותים שונים בקיבוץ לרכוש לקוחות נוספים
 

 :ל מהסיבות הבאות”ס בנתונים הנ”רוב המשתתפים בדיון הסתייגו מרעיון הקמת בי

בשביל להמשיך לפעול באותו . ביתם או חלקו נלקח מהם. עורבני-הקמתו תביא לפגיעה בפעילות כחל .א

ס ופעילות ”בקיצור להשקיע כדי להכין את המקום לפעילות בי, מבנה יהיה צורך לשפץ או להרחיב

 .זוהי הבעיה הגדולה והמהותית. שלנו בכפיפה אחת

אך , ביקשנו לדחות את ביצוע הרעיון בשנה כדי לתת לנו זמן להתארגן. הזמן להתארגנות קצר .ב

 .2008רוצים לנצל את המומנטום ולהתחיל בספטמבר ” ההורים“

לא בטוח שהם יירצו בכך והאם תהיה בכלל אפשרות : ס לקבוצה שלנו”לגבי הצטרפות ילדי בי .ג

זהו סוג פעילות שונה לגמרי מהתפיסה שלנו . ידוע לנו שהם מתכננים חוגי העשרה? להחלטה יחידנית

מנוחה מפעילות , אנחנו חושבים שפעילות חופשית. לגבי הפעלת הילדים לאחר שעות הלימודים

קשה להיכנס ברשימה זו לעקרונות . עדיפים על חוגים” קנויה“פעילות עצמית ולאו דווקא , מודרכת

גם אם נוותר עליה ונתגמש יהיה לנו כלכלית קשה להצטרף . התפיסה שלנו לגבי החינוך הלא פורמלי

ילדים צעירים  25להצטרף לכחל זה אומר לצרף ” ההורים“אם יחליטו . לתוכנית חוגים שהם הציעו

 .בני אותו גיל לקבוצה רב גילאית

. כלל לא מובטח שירצו בכך. זהו יתרון שלוטה בערפל -לגבי היתרון ליזמויות ולשירותים השונים  .ד

ייתכן שנזכה והיתרון יתגשם . לחנך לאוכל בריא. הם מתכננים קשר עם וינגייט וקרן לחינוך מוסיקלי

 .וייתכן שאלה רק חלומות באספמיה
 

 .   א.כמו מ, לתת לנו זמן להיערך ולבדוק את הנושא מול הרשויות, עורבני-לא לפגוע בכחלאנחנו מבקשים 
 

 אסתר זטורסקי, בברכת חג שמח

    יזמויותיזמויותיזמויותיזמויות
 בית הספר הפרטי
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 !כאן שובתים
 

אנחנו מוחים על כך 
 99שתיבת הדואר מספר 

מעלה אבק והאאוטלוק 
 נשאר ריק

 )פרסומות לויאגרה 157-חוץ מ(
 

 ! חברים
 !?איפה אתם

 
 !תכתבו כבר, אבל אנחנו רציניים, היה חסר לנו דף בעלון*** 
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    בניר ספורטבניר ספורטבניר ספורטבניר ספורט

 הָפְנָטִזי כהקבלה להורות

 

, בתוספת של שני נספחים(עשר ממיטב בנינו ובעלינו -הגיע התקופה בשנה שבה אחד, זהו

ליגת הפנטזי של  -ליבם לדבר אחד ויחיד -מפנים את מרבית תשומת) עליהם נרחיב בהמשך

 ).ליגת האלופות בכדורסל(היורוליג 

 

 . אליהו ליגת פנטזי פרטית-זוהי השנה הרביעית שיש לניר: תזכורת

כל אחד מהמשתתפים בוחר עשרה שחקנים הנמדדים על פי יכולתם במשחקים , בליגה זו

, ניתן לבצע שלושה חילופים בתום כל מחזור משחקים. המשוחקים בכל יום רביעי וחמישי

 .לבדוק מה מצב הקבוצות האחרות ומה המצב בליגות המקומיות באירופה

 

בכדי לא לכתוב עוד כתבה שתעניין רק את קומץ האנשים . עד כאן הסבר יבש וקצר

 .הורות –אני רוצה להביא כאן הסבר עם אנלוגיה לדבר המוכר לכולנו , העוסקים בדבר

 

 "). ילד"להלן ה(יוצר את הקבוצה שלו ") הורה"להלן ה(כל בעל קבוצה 

כ שם הילד מורכב משמו של ילד אחר בתוספת של שם הגנאי גרוע "בד(ההורה המאושר מעניק לילדו שם 

כל זאת , ")הילדים-בית"להלן (שמח וטוב לב מתפנה ההורה לרשום את ילדו לליגה , וכך). או אפס/ו

 ").מרסי"להלן . (כמובן באישורו של רשם הליגה דור ה

ועוד איזה טיפוס , ספורט Ynetכתב , ה וייסברג'אהרל –גם בשלנו יש ילדי חוץ , כמו בכל בית ילדים

 .מפוקפק מקיבוץ שפיים

בהייה ממושכת (בודק מה מצבו בבית הילדים , )עושה חילופים טובים(ההורה מטפח את ילדו הקט 

מבלה בשיחות , והכי חשוב, )לזה אין לי שום הקבלה(מחליף חיתולים , )בסטטיסטיקות מהליגה הפולנית

 ).או אפס/בתוספת שמות הגנאי גרוע ו(עם שאר ההורים על ילדו שלו ועל ילדיהם שלהם 

 

כאשר אתם מגיעים לחומוס של יום שישי בחדר האוכל ונתקלים בפרצופו הקורן של אחד מצעירי , ובכן

 .תדעו שהוא פשוט מאושר כי הילד שלו הסב לו המון נחת יום לפני, )23-30בטווח הגילאים (הקיבוץ 

 

 )נקודות משוקללות 200לפחות (? מי לא רוצה ילד מוצלח, ובינינו

 

 ,בהצלחה לכולנו

 דיויד שר  

  

 ) שר " קורדובה. רק רוצה לנצח את ע –לא רוצה להיות ראשון "הכותב הוא אביו הגאה של ( 
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ידיעות “שמצורף לעיתון סוף השבוע של ” ידיעות השרון“כתבה שהתפרסמה בתחילת החודש במוסף 

 .בארץ או באירופה -לך קריירה מזהירה * אנחנו גאים בך ומאחלים! כל הכבוד לאדם. ”אחרונות

    מפורסמיםמפורסמיםמפורסמיםמפורסמים
 הקיבוץ בתקשורת

אבל את הכתבה  -אנחנו יודעים שגם פיני טוכמכר כיכב בעיתונות החודש : הערה

 ...והסיפור המצורף אנחנו נפרסם בגיליון הבא

. לפחות חמישים אחוז מעורכי העלון טוענים בתוקף שכדורגל זה לא ספורט* 

 .רק צריך לזכור שמדובר בענף קיקיוני, אין בנאמר להמעיט מהישגיו של אדם
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    לכל איש יש שםלכל איש יש שםלכל איש יש שםלכל איש יש שם
 .נערך מפקד גדול ברחבי הארץ במטרה להנציח את זכרם של הנספים בשואה 1955-6בשנות 

  .במפקד זה נאספו כמאה וחמשת אלפים שמות של יהודים אשר נספו בשואה

 .  ושם כאלף חמש מאות עד שלושת אלפים שמות-מאז במשך כל שנה התווספו למאגר השמות ביד

ושם -של המאה הקודמת עם הגיעם של גלי העלייה מברית המועצות נוספו לרשימות יד 90-בשנות ה

 .שמות רבים

 

 .אך זה עדיין לא מספיק. ושם יותר משלשה מליון שמות-כיום נמצאים במאגר ביד

ישנם יותר . והיום מבקשים לרשום לכל ילד דף בפני עצמו. רשומים בדף הוריהם 18ילדים עד גיל 

 .ביד ושם רוצים לתת לכל ילד את הכבוד המגיע לו, ממיליון ילדים שנספו בשואה

 .ושם להגיע לעוד שני מליון שמות-כיום מעוניינים ביד

 

 .דף לניצולי שואהושם הוא -פרויקט נוסף של יד

 חברים שיודעים על בני משפחה שעדין לא רשומים

 , ושם ומעוניינים להוסיף אותם למאגר השמות-ביד

יכולים להיעזר בניסיון הרב שצברתי בשנתיים האחרונות 

 . ויקבלו את כל העזרה שאוכל לתת

ושם אפשר לבדוק האם בני -באתר האינטרנט של יד

 .משפחתם רשומים באתר או לא

 

בואו וניתן את תשומת לבנו כדי שנוכל להציל יותר ויותר 

ולפחות ניתן לנספים את הכבוד האחרון לו הם , שמות

 .ראויים

 

 יונה פלג
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    סיפור מהחייםסיפור מהחייםסיפור מהחייםסיפור מהחיים

 סיפור היסטורי קצר

 

ימים עקב תנועה לא נכונה ואפילו  10-כרגע אני מרותק לכ, אין לי ברירה(בעודי יושב בחדרי ומשתעמם 

סובבתי את הברך ובעקבות כך נסעתי למיון ואמרו  -פלגמטית שמאוד מביישת שחקן כדורגל במעמדי 

סליחה על [? קיבינימט, מה לעזאזל אני אמור לעשות. שיש לי חשש לקרע במיניסקוס ושאני צריך לנוח

אם (החלטתי לכתוב כתבה קצרה והיסטורית ]) שלי ועל הסוגריים הכי ארוכות בתולדות היקום' הפרנץ

 ):אפשר לומר

 

 ...צבעונית' אינץ 25כנראה " נורמנדי"מעשה בטלוויזיה מסוג 

 

י מר "ע 1978אז זוהי טלוויזיה שנקנתה בשנת ? מה כל כך מיוחד בטלוויזיה צבעונית אתם בטח תוהים

ככה מספרים יודעי דבר ואפילו מפי (אן קלוד שיקלי והייתה לטלוויזיה הצבעונית הראשונה בקיבוץ 'ז

 ).המקור עצמו

כאשר טל (לבן -עוד נאלצו לראות בשחור 1977ואת אליפות אירופה בכדורסל בשנת  1974את מונדיאל 

חיי  1978אך משנת , ")אנחנו על המפה ואנחנו נשארים במפה"ברודי אמר את משפטו המפורסם 

לבן השתנו מקצה לקצה -מבחינת ראיית טלוויזיה בשחור) בעיקר חובבי הספורט(האנשים בקיבוץ 

שארגנטינה  78פתאום הבינו במונדיאל ): הגזמה פראית של הכותב המשועמם(והקיבוץ היה כמרקחה 

הולנד בכתום בהנהגתו של יוהאן קרויף וברזיל בצהוב , לבן בהנהגתו של מריו קמפס האגדי-בתכלת

 .וניר אליהו צהלה ושמחה כמו שושן הבירה והייתה הילולה גדולה, בהנהגתו של פלה

 

" נורמנדי"לצערי אני נאלץ להודיע בתדהמה שלא משתמעת לשתי פנים על הפסקת פעילות הטלוויזיה 

והכנסה לפעילות של טלוויזיה אחרת ) אני לא זוכר בדיוק מתי(לפני מספר חודשים מסוים  1978משנת 

 . שלא נפרסם את שמה בכתבה זו

בכל מקרה לפני כשבועיים לאחר שנשמרה בתכריכים למספר חודשים כי היה קשה להיפרד מחתיכת 

היסטוריה שכזו נאלצנו להעניק אותה לפח הצפרדע הקרוב ולהיפרד לשלום ולהודות לה על שירות מסור 

 .שנה לערך 28במשך 

 

 ההשלכה הייתה כלאחר יד ולא נאמרו דברי הספד ותודה והמשכנו בחיינו כאילו לא היה דבר בקיבוצנו

 .  והיה אוי יו יו אוי

                                                                                                        

כתב אחד שמשעמם לו                                                                                                                                                                                                                   

 שמו וטלפונו יישמרו במערכת                                                                                              

 )7334 יניב שיקלי(    
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    יצא לאוריצא לאוריצא לאוריצא לאור

 !ללכת אחרי הלב והכישרון

 

בדרך כלל אותם אנשים מוכשרים . מעטים האנשים שהולכים עם הגשמה עצמית וכישרון ומגיעים רחוק

וישנם את אלה שנלחמים עד הקצה כדי שתהייה . מוותרים על הדרך הקשה וחוזרים לחיים שגרתיים

 .להם הזכות להשמיע את קולם ולצאת לאור

 

בינינו אנו שחיים בקיבוץ יש מספר לא מבוטל של אותם אנשים שהולכים אחרי הגשמת חלומם 

כולם יודעים שהכישרון , הם גדלו בתוכנו. ולא נותנים לדרך החתחתים למנוע מהם את יעדם, וכישרונם

 . חלק מתצרף מדהים של כישרון בלתי נמדד במילים, אצלם הוא משהו שאי אפשר למחוק

 .הלכו על כל הקופה ובימים אלה מוציאים אלבום ראשון וממשיכים לרוץ עם החלום קדימה

 

 .והלוואי ולכול אחד היה את הקצת שיש בכם, רק שתדעו שאנחנו גאים בכם

 ...מאלה שתומכים ואוהבים אתכם, ישר כוח להמשך! אלבום מדהים

 

 דותן ודניאל מדר

 תודה

 

 . ”עיר של הבלים“בימים אלה יצא האלבום שלנו 

: רצינו להגיד תודה לכל האנשים שעזרו ותמכו במהלך הדרך

נתן כתף , הצביע בעד הקליפ במצעדים, לכל מי שבא להופעות

 .וסתם אמר מילה טובה בכלבו או בחדר האוכל

מיום  -רק למקרה שלא היינו בטוחים בתמיכה ובאהבה 

כל יום הבאנו עוד ועוד עותקים לחברים שרצו , שיצא הדיסק

 .לקנות אותו

 !תמשיכו לבוא להופעות ולתמוך -המון המון תודה , אז שוב

 נרי ומרסיאל

 

אז מי שמעוניין לקנות מוזמן לפנות אל אחד מאיתנו או דרך האתר  , יש עוד המון דיסקים -ב .נ

www.havalim.com  )אמיתי הורביץ, שעומד מאחריו בכישרון רב.( 
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    ממדפי הארכיוןממדפי הארכיוןממדפי הארכיוןממדפי הארכיון

 המעבדה בתחילתה

 

אך ככה היא , על מעבדת הצילוםמזיכרונותיו עמיקם כתב 

 :החלה לפעול

 

ניר אליהו קנה מצלמה ' לאחר הצבא בהיות בני פלג כבר בקב

תמונות עם גודל של  36מצלמת דוכס בת , ממתנדב גרמני

רק שבזמנו פיתחו את התמונות (, תמונה המקובל גם כיום

 ). קטנות יותר ולא בגודל של גלויה כפי שהיום מקובל

 

מכונת את , אליהו-הקים בני את המעבדה הראשונה בניר, ל''יחד עם אהרון אביעד ז 1960בתחילת שנת 

. כאשר העדשה נלקחה ממצלמה שהייתה לבני שצלמה על זכוכיות ,ההגדלה בנו לבד בעבודה עצמית

 . ח''לימים בניין הנה, מקום המעבדה היה המקלחת הציבורית בין שני המקלחות

, מצווה שלו-קיבלו מכונת הגדלה שהוא קיבל לבר, )אז חבר קיבוץ וחבר מגרעין בתלם(מיוקי לוטן 

 . ואיתה עבדו זמן רב

 

סדר שהתקבל אישור , י דיבור עם הגורמים המתאימים''התלהב פיני מפיתוח התמונות וע 1961-1962ב 

. אך הסתבר שהמכונה שנקנתה היתה יקרה יותר מהתקציב, במוסדות המשק לקנית מכונה חדשה

 .  ויותר 1997במכונה זו עוד פיתחו תמונות עד 

 

את החגים העשירו קישוטי תמונות מעשה . להם ולבני ביתם, הרבה תמונות פותחו בידי חברים שונים

 . כמו לפורים עם הפנים וממדי הגוף שסולפו ועוד: ידי החברים שעסקו בפיתוח

 

כמו במלחמת , אשר בעתות מלחמה שימש כמרפאה -עם קבלת המכונה עברה המעבדה למקלט ליד הלול

 . על התנאים לא תנאים כתב עמיקם. ששת הימים

 

 עד היום מדי פעם מקשטות התערוכות של בני את קירות 

 . האוכל-חדר

 

 משפחת פלג      
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 עלה ובנה
 

, הרחבות לותיקים -הרבה עסקנו והשקענו בשנים האחרונות בנושא הבנייה 

שעדיין , גם בעבר הבנייה. בנייה לאחר השינוי למצטרפים לקיבוץ, שיוך דירות

טיפול אצל המוסדות והסוכנות והעוסקים , דרשה מאמץ רב, היתה בחיתוליה

 .בה לא רוו נחת

 

י יעקב בן צבי מנצר סירני ”שנכתב ע, 1/10/1963 -לפניכם מסמך מן הארכיון מ 

 .שהיה יועץ לנו בנושא

 עמיקם רגב   
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 ...רגע לפני

 !?שמכבים או מדליקים את האור
 

 . ובפתח עומדות התמורות, תהליך ארוך הגיע לקיצו

עם חג , סמיכות האירוע הדרמטי שאמור לשנות את אורחות חיינו

כל אחד הוא “: מעוררים כמה וכמה הגיגים ומחשבות, חג האור, החנוכה

 .”וכולנו אור איתן, אור קטן
 

 ?האם התמימות היא להאמין עדיין ביחד ככוח מאיר ומניע

ומאין נשאב את הכוח להמשיך מבלי לכבות  -איש לאוהלו יעקב  -הרי אנו הולכים לקראת ההיפך בדיוק 

ולהשאיר בידי כל אחד מאיתנו את שלהבת האמונה והאופטימיזם וגם את התחושה החמימה ? את האור

 !?”כולנו אור איתן“ -הביתית של קהילה תומכת 
 

שהפתיל ימשיך לבעור למרות הרוחות , שהאור יגבר על החושך, אני רוצה להאמין בשעה גורלית זו

לאור נרות החנוכה שאנו מדליקים על הניסים והנפלאות בימים ההם . המנשבות והסערות המתקרבות

ולהפנים ! להאיר את חיינו, רק מעט תבונה ורגישות -אני לא מבקשת ניסים וגם לא נפלאות , ובזמן הזה

 !אם נדע להוציאו מן הכוח אל הפועל נכון לנו עתיד מזהיר, שבכל אחד מאיתנו דולק אור קטן

 חוה

    הפינה של חוההפינה של חוההפינה של חוההפינה של חוה

    ילידי החודשילידי החודשילידי החודשילידי החודש
 אוקטובר
 נובמבר

 36, מרסיאל בוחסירה

 34, נורית שלמון

 32, ניה נובוטובסקי’ג

 32, הדס זטורסקי

 31, מירית דנה

 29, אלמוג ברק

 28, יניב שיקלי

 19, אלעד קורדובה

 17, גיא בארי

 17, אייל רונן

 14, אורי שלמון

 11, עלמה ינאי

 9, שחף ראובני

 8, עומר לביא

 4, עמית שר

 1, יובל רז

 78, אבנר כהן

 75, חיה ברק

 73, ארי-יני לב’צ

 72, בני פלג

 72, שאול ברן

 68, עתליה אייל

 68, אהרון ביוקאורל

 63, אביבה יפה

 60, גיורא הררי

 

 58, רינה דנה

 57, מוניקה קרבס

 56, גוץ אברהמי

 56, חביב פיינבלט

 56, חיה אברהמי

 56, אילן קובלסקי

 56, יהודה שיקלי

 54, ויצמן זנגי

 52, מינדי בורץ

 51, סוזן מאור

 49, יוסי לוי

 47, עמיר רונן

 47, אפרת וינטר

 46, עומר לוינסון

 45, דרור רפפורט

 45, ליאת לוינסון

 42, זאביק שלמון

 28, לורלי קרבס

 27, תהילה וינטרוב

 26, אילן שיקלי

 25, לירון מאור

 22, עמיר שיקלי

 22, יעלה פנר

 21, גל ליבנה

 21, אייל ירושלמי

 21, יעל יוגב

 20, שיר ברלס

 20, טל רוזנבלום
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עם משפחה וידידים את הבריתה ריישה וינטרוב בשעה טובה חגגה  »

 .דיקלהבתה של , אביב, של נכדתה הקטנה

עם בעלה וילדיהם לביתם , מכבית לבית טוכמכרבימים אלו חזרה  »

 . לאחר ביקור של כחודש ימים במולדת ובחיק המשפחה, ל”שבחו

ל ”לבח קרןעם נישואי , למשפחת זהרברכת מזל טוב כפולה מגיעה  »

גם . עם משפחה וידידים קרובים, אבי ושולהעל הדשא של , גיל

פיינבלט ובארי ועל הדשא של משפחות  -השכנים שיתפו פעולה 

 ! כל הכבוד לשכנים. נערכה ההסעדה

ושמו , ילדה בשבוע שעבר בן ראשון קרן? ועל מה המזל טוב השני »

 .ליאם -בישראל 

נראים בחצר הקיבוץ איציק ויעל בורנשטיין , זו לא פאטה מורגנה  »

 !ברוכים השבים. וכבר מצאו עבודה, איציק סיים את עבודתו באנגולה. ולא רק לביקור מולדת

 . וחזרו אחרי החגים, באו לביקור לחמישה שבועותחיל ותלמה הוריהם של  »

אמא של (גניה כנורי הבת והנכדה של . באו הדודה ובתה, אור ליבנהלרגל חתונתו של , לביקור קצת מאוחר »

 ). בזוזה

אנחנו לא  -אבל אל דאגה . ישר ללימודים בחיפה, חזרה לאחר חצי שנה מטיול בדרום אמריקהיפעת דנה  »

מיד המריאו לארגנטינה להחליף עידו שקד ומישה נובוטובסקי , ליאור קולקובסקי: מפקירים את היבשת

 !תיהנו ותחזרו בשלום. אותה

לשם כך התאספה המשפחה מכל . אבנרבנו הבכור של , לירוןחגגו את בר המצווה של משפחת מזרחי בני  »

מזל טוב . עם שלושה מתוך ארבעת ילדיה מקנדה הקרה ואפרת, ר ובני משפחתו מדרום אפריקהנאב: העולם

 !לסבים ולדודים

לעומת . לאחר שהלכה את שביל ישראל -בקיבוץ כשהיא שזופה מאד קרולינה קרבס בימים אלו מסתובבת  »

ובהזדמנות זו היא גם לומדת ריקוד , טסה לארגנטינה לבלות עם הסבתא והמשפחה, לורלי, זאת אחותה

 . בתנועה

 ...  שעשה לכולנו התקף לב בשבוע שעבר, לאילן קובלסקיהחלמה מהירה  »

לבנו היה מוסך וכשהוא סגר אותו הוא תרם את . נפטר השבוע ונקבר בקיבוץ, בנו, מיקי גבעאבא של  »

, תנחומים למיקי. לקח, ומי שרצה -שם את כל הצבעים בעגלה ליד המוסך . הצבעים שנשארו לו לקיבוץ

 . ושלא תדעו עוד צער

. מחמם את הלב לראות את הלפידים הנכנסים לקיבוץ ואת המסורת הנשמרת. שלשום רצנו את מירוץ הלפיד »

 !חג שמח
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    חידונירחידונירחידונירחידוניר
 . 99או להכניס לתא דואר מספר  BANIR@NIREL.ORG.ILמייל -פתרונות ניתן לשלוח לאי

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

 פסיכומטרי לקיבוצניקים
 

 .אין מצב שיותר משני אנשים בכל הקיבוץ יפתרו. קשה מאד עד בלתי אפשרי: דרגת הקושי

 ...ראובן -נראה אותך עכשיו 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 פתרון של החידוניר הקודם

 

 >:  ======הפתרון

 

, גיא בארי, תלי(מעטים אך מובחרים נענו לאתגר : הזוכה

 )עמרי רז ואפילו דור, אילן קובלסקי

עלה בגורל ומצטרף לרשימת הממתינים כבר שנה לפרס 

שישב כל הלילה עד שפתר את החידה (ראובן יוגב  -שלהם 

 !) זה מה שאנחנו מצפים ממנצח -בשתיים לפנות בוקר 

 

 

 
 

 רפי בורץ

6. 

7. 

8. 


