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חדר אוכל 2000

חדר אוכל 1970

חדר אוכל 1957

חדר אוכל 1950

לזכרן של בנותינו

יעל המר –  14שנים למותה.

ריקה שלמון –  17שנים למותה.

האדם הוא
האדם הוא לא רק תבנית נוף
מולדתו
האדם הוא לא רק תבנית נוף.
האדם הוא לא רק תבנית.
שוכבים בו אביו ואימו
וסבו וסבי-סבו מאז
ספרד עד אברהם.

והוא סוחב אותם כמו הספוג בתרמילו.

צובטים בו נדודים

האדם איננו רק נוף מולדתו

מרחב וגעגוע.

הוא גם מסע של זיכרונות

נוגעים בו סבל ומכאוב

בינות דפי אלבום.

אסתר ירושלם
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דבר העורך
אז מי שהיה "זקוק"  ,קיבל שוב תזכורת כואבת השבוע ,עת חזרו בארונות כהים חללי משפחות רגב
וגולדווסר.
פתאום חזר ואיחד אותנו הכאב .לא הרבה עיניים נשארו יבשות אל מול המראות ,שוב חשנו את בדידותנו
באזורנו המיוסר ,בראייתנו את האדם ,האדם החייב לשוב לחיק משפחתו ולבנו צרוב ופצוע מלשון ה"משא
ומתן"" ,המחיר" וה"עסקה" וכל אלה מול המשפחות המדממות ...שדמעותיהן שטפו את פנינו ...ימים
קשים.
ואנו ,בביתנו הצנוע ,מציינים את חג הקיבוץ .יום הולדת ה ,58-שניתן לומר מאופיין בפעילות תוססת.
מניעים את גלגלי הקליטה ,מסיבת בר-מצווה מרגשת ,סמינר י"ב למתגייסים לצה"ל ,המפעל הכיר בערך
השותפות" ,עדן" סוף סוף מורשה כדין וכדין עם תשלומי "מוהר" שאינם מביישים שום כלה ...ניהול
החינוך מחליף ידיים ,הכדור כבר במגרש עם פרוייקט ספורט חדש-ישן ובכלל ,אנא שימו לב ,סיקור
הספורט עבר לידי הצעירים.
בכוונתנו לפתוח בעלון פינת יזמות ,בה ניתן יהיה להציע יזמויות חדשות לפרויקטים שיקדמו אותנו וניתן
יהיה להמריא עם רעיונות ובלבד שהרגליים תשארנה נטועות בקרקע...
 58שנים ,יש בהחלט על מה להביט בגאווה ,במיוחד כאשר הסרנו את תוויות המסכנות ,פתחנו שערנו
ומתדפקים עליהם .גדל דור צעיר הדומה ומתרבה והאופק בהיר ומזמין.
חג שמח!

שמוליק.

מכתבים למערכת
מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל  BANIR@NIREL.ORG.ILאו להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...

עורך ראשי :שמואל אייל
הגהה וראיונות :הדסה ראובני
ארכיון :עמיקם רגב
עיצוב :לירז מדר
מערכת :דורון קורדובה ,ליזה
בוחסירה ,דור הורביץ ,שלי בורץ
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משולחן המזכיר
היה זה לפני שנתיים בדיוק ,לקראת חגיגות חג המשק של קיץ  2006שחבורה צעירה
מהמוכשרות שידענו – לקחה על עצמה את חידוש מסורת עלון הקיבוץ תחת השם "בניר דור
ההמשך".
לצערנו היה זה אחד הדברים המשמחים היחידים שקרו באותו קיץ ארור שזכור יותר מכל בגלל
מלחמת לבנון השנייה ,אבל גם ייזכר בקיבוצנו "כקיץ שבו פנו חברים לרשם" על מנת שיתערב
בהחלטות הפנימיות בקיבוץ.
המחלוקות הפנימיות הביאונו אל סף התערבות חיצונית והדבר גרם לתחושה קשה של מבוי סתום,
מחנאות ואף ייאוש.
מאז התדלדלה מאד זרימת המים בירדן ,העולם ידע אסונות טבע מחרידים ,עליית מחירי הנפט
והמזון הגדילה את הקיטוב בין עשירים לעניים ,המלחמה בטרור העולמי רחוקה מלהגיע אל קיצה
ובאזורינו מתגבש איום גרעיני ממזרח ,טרור וירי תלול מסלול בשאר הגזרות .גם מצב המדינה לא
מזהיר מאז – חקירות ,שחיתויות וגם הלקאה עצמית ברמה כזו – שהביאה אזרחים רבים לפקפק
בעצם שרידותו של המפעל הציוני לאורך שנים ולמצוא לעצמם "תעודות ביטוח" בדמות דרכונים
אירופאיים כאלה ואחרים...
דווקא על רקע כל אלה – בולטת ההתחדשות בקיבוצנו ,והמסע שעברנו מאז אותו עלון חדשני  -כלל
אימוץ סוחף של ההחלטה על שינוי באורחות החיים ,יישום מתקדם של המודל החדש ולאחרונה גם
קליטה – אויר לנשימה ליישוב קטן כשלנו...
מגמה חיובית זו לא קרתה כבדרך אגב או מאליה ,שהרי מגמות מציאות הרקע היו שונות לכל
הפחות .זוהי תוצאה של עבודה קשה ומשותפת ,שינוס מותניים של חברים רבים למאמץ המשותף,
חיפוש של הסכמות חברתיות רחבות ואימוץ מדיניות של פרגון ושיתוף.
יש יאמרו שיתוף יתר ,אך מבחינה זו צריך לקחת את הדברים בפרופורציות ולהסתכל על יותר מחצי
הכוס המלאה שבידינו – ואיתה להרים לחיים – לחיי הקיבוץ! לחיי הקיבוץ!
מה שמביא אותי לברך את הרכש החדש במערכת העלון – צעיר בן פחות מעשרים )אם סופרים לפי
התאריך הלועזי ה 29-בפברואר (...בשם שמוליק אייל שלקח את מושכות ההובלה לצד הצוות
הוותיק )דור ,עמרי ,שלי ,לירז ,ליזה ושות' (...ודורון קורדובה – בהצלחה לכולם ומי ייתן ויוזמה
ברוכה זו לא תגווע ותישחק כפי שקרה לא פעם בעבר.
חשבתי לקראת העלון החגיגי לסכם בקצרה את שעבר עלינו מאז יצא העלון האחרון בנובמבר 2007
ואיתו השינוי באורחות חיים ,לאחר  8עמודים )עמוד לכל חודש( התקשר שמוליק ודרש לקצץ...
בהתייעצות לילית של המערכת הוחלט להסתפק בברכה:
לכל החברים ,החברות ,הבנים והבנות ,תושבים והורים – ולכל בית ניר אליהו – חג משק שמח,
אנחנו בדרך הנכונה ועל אף שעבודה רבה עוד לפנינו – הכיוון חיובי – השינוי מתקדם על פי התוכנית,
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 . . .משולחן המזכיר
בקרוב נתכנס על מנת לדון בהפחתת המיסוי – והחשוב מכל קלטנו בבת אחת תשעה חברים חדשים
)כמעט כמו כל החברים שהתקבלו לחברות בחמש השנים שקדמו להן( – ולזה לבד היה שווה
להקדיש מהדורה חגיגית של העלון...
אז שתהיה שנתנו ה 59-שנת צמיחה והתחדשות ,שיפור רמת ואיכות החיים וחיזוק הערבות ההדדית,
תחושת הקהילה והשותפות לדרך – והסדרת הבטחון הסוציאלי של החברים .כולי תקווה שנצליח
לשמר את מערכות הבריאות והסיעוד ,נייצב את מערכת החינוך ונשתפר כל העת במתן השירותים –
על מנת שיחיו פה חברים מאושרים.
ולסיום אם באושר עסקינן – בסקר מקיף שמדד את האושר בעולם – דורגה דנמרק הקטנה במקום
הראשון בעולם ,למרות מיסוי ממוצע של  50%לאזרח .מסתבר שהרגשת הבטחון ,פשיעה אפסית
)בעיקר לנוכח פערים חברתיים מזעריים( חינוך ובריאות איכותיים ומסובסדים  -ומנגד האפשרות
לפיתוח והגשמה עצמית שווים יותר אושר מעושר ,ותחשבו על זה ...בהצלחה וחג משק שמח -
נימרוד
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עם צפי גזבר הקיבוץ
כמה אופייני – צפי מגיע לראיון אצלנו בבית מישיבתה הראשונה של הוועדה לערבות הדדית ,בה
הסביר על הקרן הכספית שתשרת את הוועדה .השעה  19:00והבחור רענן וטרי כאילו הוא מתחיל
את היום.
צפי ,הגעת אלינו מבית ספר "יחדיו" – עלית כיתה?
אני משמש בתפקיד גזבר באייל ומשם גם הגעתי לגזברות “יחדיו” .ב”יחדיו” נוצרו מערכות של
שכנות טובה ויחסי עבודה טובים .בשנים האחרונות קוני ואני עובדים במשותף בענייני המנהל בנושא
המאגר המשותף שלנו ונושאים נוספים שקרבו בינינו.
אתה הכרת חבורה גדולה מכוחותינו עוד לפני שהתחלת.
בפן האישי מוצאי מהקריות .הכרתי את שושקה ,בנימין ונירה ,קוני ,עומר וגדי ,כמובן מורות מצוות
ביה"ס ועוד .בינואר לפני שנתיים וחצי )ב ,(2005-עם עזיבתו של עומר ,פנו אלי לקבל את התפקיד.
אז היה תפקיד משותף של גזבר ומרכז משק.
נכון ,החלטנו לפצל אותו וזה מוכח כהחלטה טובה.
ואתה הגעת במרוצתו של תהליך השינוי.
אכן .ואני השתדלתי לנטרל את עצמי מהמתחים שהתלוו לשינוי .היום כגזבר של המערכת
הקהילתית והמערכת העסקית – יש עבודה מסודרת ומתואמת ברוח טובה עם כל קודקודי המערכת
הכספית והעסקים מתנהלים יפה.
והבנקים?
אחרי הסדר החובות שנעשה ב 2003-יש תגובה חיובית מהבנקים .התוצאות העסקיות השתפרו
מאוד ,עומדים בכל ההתחייבויות הכספיות ,המאזנים מעודכנים ומוצגים לציבור.
מה היו הפרויקטים המרכזיים בהם היית מעורב?
משימה רצינית וחשובה היא הכנסת שותף לפלסטניר והסדרת השימושים בקרקע .עדן למשל ,קיבלה
רישיון עסק והיתר בנייה ולחיצת יד חמה לחברים שנרתמו לסייע.
מהם היעדים לשנים הקרובות?
מבחינת הגזבר העסקי ,סיום אישור המקרקעין לפלסטניר ,לתחנת הדלק ולאזור מבני המשק – כל
אלה מול המנהל .את העסקים עדן ,פלסטניר ,רן  2000והמעדנייה ,הנותנים תרומה חיובית – יש
לפתח ולקדם.
האם אתה מחייב פיתוח יזמויות חדשות?
אני רואה את זה מאוד בחיוב ,גם אם הענף משאיר רווח לא גדול .מה גם שיש מספר יזמויות –
ואלרי ,פינת חי ,תמנוני ועוד שפוטנציאליות יכולות להתרחב.
דובר על גן אירועים נוסף –
עכשיו ,לאחר קבלת רישיון העסק ,זה נמצא בתהליך של בדיקות .אני רואה גישה נכונה אצל אביב,
זיו ועוזי שהקימו את עדן סביב בריכה שלא היה סביבה שום דבר .כנ"ל הגד"ש שמנסה לפרוץ
ולהתקדם ועוד.
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 . . .עם צפי גזבר הקיבוץ
איך נראים ענפים כמו הסטודנטים ומערכת החינוך?
תראה ,הכל חיובי אבל צריך לשמור על אינטראקציה בפעילויות בין העסקים והקהילה ,בתוך תהליך
השינוי.
מה עם נושאי תרבות – חגים ,חינוך ,בריאות?
יש לשירותים האלה חשיבות עצומה אך חייבים להקפיד שיהיו יעילים ולא בזבזנים.
איך נראית לך רמת החיים של החברים כיום?
צריך לחלק את החברה לשלושה מגזרים:
 .1המגזר עד גיל ,40שהאחריות לפרנסה חייבת להיות עליהם.
 .2מגזר גילאי הביניים ,שביניהם ישנם חסרי מקצוע ותהליך ההפרטה קשה להם ויש לסייע להם.
 .3מגזר הפנסיונרים שחייבים להבטיח את קיומם בכבוד לאחר ההפרטה.
יש לקיים מנגנונים לכל אלה ולהיות עם היד על הדופק .יש לזכור שאנחנו חיים בחברה שנכסיה
משותפים והשינוי המתבקש הוא מציאת האיזון בין כל רובדי האוכלוסייה.
מה עמדתך ביחס לשקיפות?
חד משמעית .חייבת להיות שקיפות והיא חייבת להתבטא ע"י ועדת ביקורת שתפקידה להתייחס
לכלל המישורים.
ופעילויות נוספות?
יש לשמור ולטפח פעילות חינוכית ,תרבותית והתנדבותית ובכל אלה חייבים להיות כלים שלובים בין
הקהילה והעסקים.
בשעתו עלו רעיונות על כלים אזוריים משותפים – כלים חקלאיים ,שירותים כמו מרפאת שניים,
מכבסה וכו’ – מה עם זה?
זה רעיון נכון וצריך בהחלט לקדם אותו במקומות שרוצים ואפשר .במקומות שציינת ואחרים החלו
בדיקות .צריך להמשיך.
ונושא הפנסיה?
זה לדעתי נושא בעדיפות עליונה .חייבים מאוד להתאמץ ולהגיע לסידורים פנסיוניים לחברים.
פתאום מפנה צפי שאלה אלי:
ואיך אתה מרגיש בנושאים אלה?
כשעבדתי בתנועה ,סיפרתי ,פנה אלי אייבי רון ז"ל ,רכז הכלכלה של התנועה באותה שאלה .אמרתי
לו שקשה לי עם התדמית של קיבוץ בצרות ,במצב כלכלי קשה ואני מצפה למצב בו נוכל כקיבוץ,
כחברה ,כבני אדם ,לזקוף קצת את הגב.
נו ,והיום?
היום אנחנו בהחלט מתקרבים לזה ויש לזה ערך אנושי כביר .ותודה גם לך על תרומתך לכך.
ולסיכום –
אני נהנה מאוד מהעבודה ,משיתוף הפעולה ,מהאמון .רואה כנכון את מהלכי הקליטה שהם ערובה
להמשך קיומי של הקיבוץ ומאחל לכולם חג קיבוץ שמח והמשך התקדמות ופיתוח.
תודה.
ראיין שמוליק.
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משולחן המנהל העיסקי
ראשית אני מברך על חזרתו של העלון ,זהו כלי חשוב ביותר להעברת מידע ועדכונים לחברי הקיבוץ ,אני
מקווה שהוצאת העלון תתמיד לאורך זמן.
באחזקות תקופה זו של השנה מאופיינת בבחינת הסיכומים החצי שנתיים של התאגידים והענפים ,והמשך
התהליכים ארוכי הטווח מול מערכות הבנקים והמינהל )ממ"י ( ובשורה של נושאים שעל סדר יומנו.
יו"ר האחזקות  -אלי מוריק מסיים את עבודתו כיו"ר האחזקות ניר אליהו לאחר שליווה אותנו כ 4 -שנים .נבחר
צוות מצומצם שבוחן מועמדים לתפקיד יו"ר ההנהלה הכלכלית ,נפגשנו עם מספר מועמדים ,השבוע נפגש עם
עוד מועמד ,לאחר מכן נתכנס ונגבש המלצות ונביא למוסדות הרלוונטיים לבחירה.
פלסטניר  -נכנסה לשנת  2008לאחר בחינה מדוקדקת של התוצאות והסקת מסקנות אל מול ביצועי שנת .2007
ברק לפלר המשקיע שנכנס לפלסטניר מעודכן ושותף בפעילות השוטפת ,אך עדיין לא נכנס לתפקידו כיו"ר,
מכיוון שעדיין לא מולאו כל התנאים ,אנחנו שוקדים במרץ שאכן הם ימולאו בהקדם ,העיקרי שבהן הוא אישור
חתום מוסכם מכל הבנקים שבהסדר ל"עסקת השותפות" – בימים אלו גובש נוסח מוסכם שיחתם בתקופה
הקרובה.
התחלנו בהתוויית תהליך אסטרטגי לפלסטניר שילווה ע"י חברה חיצונית וימשך מספר חודשים .בחצי שנה
האחרונה נעשו בפלסטניר מספר רב של פרויקטים מורכבים :החלפת ראש לאקסטרודר ,הכנסת מכונה לשטיפת
גלופות במח' הדפוס ,סיום הרכבת מערכת ספרינקלרים בכל המפעל ,הכנסה והרכבה של גנרטור שהחל לעבוד
מתחילת חודש יוני ויחליף בשעות היקרות את חברת חשמל -התחלנו לקבל החזרים כספיים מחברת חשמל
המגיעים לאלפי  ₪בחודש ,בימים האחרונים סיימנו להרכיב אקסטרודר חדש )סיני( ,מהלך מורכב ביותר
שהצריך הקמה ושנוי במח' האקסטרוזיה.
אפשר לומר שבהחלט מספר רב של פרויקטים מורכבים בו זמנית ,הם התאפשרו הודות לצוות המסור של
פלסטניר וכן בעלי המקצוע מהקיבוץ וגורמים חיצוניים נוספים.
בתחילת חודש יולי נכנס מנהל תפעול חדש לאחר תקופה ארוכה שהמשרה לא אוישה והעומס העיקרי נפל על
כתפיו של גדי.
אנחנו ממשיכים לקדם במינהל את אישור העסקה על כל אזור "התעשייה" .מבחינת התוצאות העסקיות של
החצי שנה פלסטניר עומדת בתוכנית השנתית על אף שתנאי הסחר השתנו מאוד לרעה ,עלייה חדה בעלויות
חומרי הגלם וכן שערי המטבעות בעולם ובארץ.
עדן  -גולת הכותרת של החודש האחרון ,זהו סיום מוצלח של תהליך ארוך ומתיש של קבלת "רישיון עסק"
והיתר בניה .זהו הישג בלתי רגיל בעידן המדיניות הנוכחית של המדינה כלפי גני האירועים ,המקנה לעדן
ולקיבוץ נכס מוחשי בעל משמעות.
הצלחנו להגיע לקו הסיום ולפתור את מורכבות העסקה הרבה בזכות איציק באדר ורוברטו מנהלי גרנות
שאפשרו להעמיד ערבות של גרנות לשלושה חודשים ולאפשר לנו לעמוד בתנאים שהעמיד בנק מזרחי לקבלת
ההלוואה לתשלום דמי ההיוון .בימים אלו אנחנו פועלים לשחרור הערבות של גרנות ובמקביל נעשה תהליך של
רישום משכנתא על שטחי הקיבוץ ועדן מול כל הבנקים והמנהל.
בימים הקרובים אנחנו נחדש את בניית מבנה השירותים אשר הופסק בזמנו בגלל ההיתרים הנדרשים.
לאחר שנחתם הסכם חכירה מול המינהל על שטח של כ 13 -דונם ותשלום דמי ההיוון ,אנחנו בוחנים )בחינת
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...משולחן המנהל העיסקי
התכנות כלכלית ראשונית( את האפשרות להגדיל את הגן בתוך שטח העסקה .מבחינה עסקית עדן עומד בתוכנית
החצי שנתית ע"פ היעדים שתוכננו.
ענף המזון  -לאחר שהשלמנו את רוב דרישות משרד הבריאות ביחס למטבח ע"מ לקבל רישיון יצרן ,אנחנו
מתמקדים להביא לסיומן של מספר הערות אחרונות ולקבל את הרישיון המבוקש בהקדם האפשרי.
התוצאות העסקיות של ענף המזון היו טובות מאוד בחצי שנה על אף העלייה החדה בחומרי הגלם.
גד"ש  -כל יבולי תפו"א הוצאו משטחי הגידול – חלקן יצאו ליצוא ,חלקן נכנסו לקירור ,קיבלנו מקדמות
מ"אגרסקו" מעל ל 2.5 -מיליון .₪
בטטות – חלקן עדין בקירור וייצאו לשוק בחודשים הקרובים ,בשטחי הבית נשתלו שטחים נוספים של בטטות.
מטעי אבוקדו/פרדס  -אנחנו מכינים את שטחי הדשא לנטיעת מטעי אבוקדו חדשים שיינטעו לאחר שנת
השמיטה – באביב הקרוב.
בשטחי הפרדס אנחנו בוחנים כרגע את כל האפשרויות העומדות בפנינו בייעוץ עם עורכי הדין שלנו ,על מנת
להגיע להסכם שיאושר ע"י משרד החקלאות.
שותפות רפת רן  -התוצאות המקצועיות והכלכליות בחציון הראשון של שנת  2008טובות מאוד ועולות על
התוצאות של שנת .2007
תנאי השוק בענף החלב מצוינים על אף העלייה החדה בחומרי הגלם והשחתות .אין מגבלה של מכסה )יש מחסור
גדול בחלב ,גבינות קשות וכן באבקת חלב( והשותפות חורגת מעל ל 30% -מהמכסה ,כמו כן ע"פ החלטת
הדירקטוריון נשלמת בימים אלו בניית סככה נוספת לכ 200 -ראש שתושלם בחודש הקרוב.
אנחנו נערכים לשנה הבאה ולהתאמת הרפת לתנאי השוק.
תחנת הדלק – "ניר אליהו אלון"  -החברה צומחת והתוצאות טובות מאוד ,הן מבחינת מחזורי הדלק והן
מהפעילות של "האלונית" ,סיימנו את "מיתוג התחנה" ,תהליך שעוברות כל תחנות הדלק למותג חדש
"דור אלון" ,התחנה זכתה במקום הראשון מכל תחנות הדלק )מכל החברות( באזור השרון בדירוג שנערך ע"י
מספר כתבים במספר רב של פרמטרים ) אדיבות ,ניקיון המתחם ,ניקיון השירותים ,אפשרויות נוספות בתחנה
כמו שטיפת מכוניות ,מסעדה ועוד (.
נקבע דיון בוועדה המחוזית בנושא ההיתרים והסדרת חריגות הבניה של "קמליה" לתחילת חודש אוגוסט.
תחנת הדלק הפנימית  -סיימנו לשדרג את התחנה ,הוחלפו המשאבות ממשאבות מכאניות למשאבות
אלקטרוניות ,וכן הוחלף הבקר של התחנה ,לצערנו התהליך לקח יותר זמן ממה שתוכנן.
השכרות – נעשית פעילות רבה באופן שוטף מול השוכרים ,שער הדולר הנמוך פוגע בנו ,במקומות שאפשר אנחנו
עוברים לשקלים ומתקנים את החוזים בהתאם .באזור ההשכרות של מבני המשק ערכנו מבצע ניקיון וגיזום עצי
האיקליפטוסים ,אנחנו פועלים לקדם את תוכנית הבינוי וההיתרים באזור מבני המשק ע"פ תוכנית שמכין
המשרד של האד' ערן מבל.
חברת "כפר השעשועים" ובשמה החדש "ביי קמעונאות" אמורה עד סוף השנה או בכל מועד אחר שיורה לה בית
המשפט לפנות את כל המחסנים מניר אליהו.
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...משולחן המנהל העיסקי
מסגריה  -לאחר שנים רבות של עבודה מסורה ותרומה רבה במסגרייה סיים בזוזה לעבוד במסגרייה ועבר
לעבודה מלאה בפלסטניר.
המסגרייה מנסה להתמודד מול תנאי השוק הקשים )עליה חדה של מחירי הברזל( ומחפשת תחומים חדשים
לפעילות שעד היום לא עסקנו בהם.
מוסך – ענף המוסך עובד בצורה טובה ועומד ביעדי הרווחיות לחצי שנה ,המוסך בשיתוף פעולה עם
המסגרייה בונים ומייצרים מתחחות לעיבוד שטחי הבטטות ,הוזמנו כ 4-מתחחות ועוד  6נוספות להמשך.
חשמליה – בתקופה האחרונה שקד עסק בעיקר בפרויקטים הרבים שהיו בפלסטניר ובהשכרות וכן בבעיות
שוטפות ש"דואגות להיות כל הזמן".
מים  -ענף המים מעסיק אותנו רבות ,משבר העמוק שבו נמצאת מדינת ישראל והזנחה שנעשתה בשנים
האחרונות בטיפול בנושא המים יביאו אותנו לקבל החלטות קשות בתקופה הקרובה ובשנים הבאות וניהול נכון
וחכם של משאב המים.
אנחנו נערכים להפרטת המים בקיבוץ )יוסי מסיים להרכיב מדי מים בכל השכונות של המגורים והצרכנים
השונים( תהליך שייחל מתחילת שנת  2009ובו יהיו מחירי מים שונים לכל מגזר ומגזר ,כמו כן אנחנו נתאים
ונעדכן את מחירי המים מעת לעת.
בכל שטחי הציבור בקיבוץ הורכבו מדי מים ובקרים לפתיחה מבוקרת של זמני ההשקיה ובפיקוח של יהודית.
אנחנו מבקשים מאוד מכל החברים להשקות חכם )רק בשעות הערב והלילה ולא ביום( ולחסוך במים ככל
האפשר.
סכום
רוב התאגידים והענפים עומדים יפה בתוכנית לשנת  2008תוך התמודדות לא פשוטה של תנאי השוק שמראה
סימנים ראשונים של האטה ומיתון.
חג הקיבוץ חל בחודש הקרוב ,אנחנו יכולים להסתכל בסיפוק וגאווה על התהליכים שקיבוץ ניר אליהו עבר
בשנים האחרונות ,בעיקר לאחר חתימת "הסדר הקיבוצים" בסוף שנת  2003ותהליך הפרדת העסקים מהקהילה
ו"התאגוד" ,בתחום העסקי נעשה תהליך של צמיחה והתבססות כלכליים ועמידה בתשלומי חוב ההסדר כלפי
הבנקים ובניית מערכת אמון מול המערכת הבנקאית .המשק נמצא בתהליך ארוך של הסדרת מקרקעי הקיבוץ
והשימושים בהם .אחזקות ניר אליהו צריכות לשאוף לגדול ולהתפתח ולבחון את ההזדמנויות הכלכליות
העומדות בדרכה ,כמו כן לבחון את הדרכים לאפשר לצמצם את החוב החשוב ביותר שיש לקיבוץ מול חבריו
והוא "החוב האקטוארי" ולהבטיח ביטחון כלכלי לעתיד.
חג שמח
רוני ברניר
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לזכרו של ספי.
רבים יסכימו עם ההנחה ,שבעל-חיים הנמצא בבית ,ההתייחסות אליו היא כלבן משפחה .ואכן,
"ספי" כלבם של משפחת זטורסקי ,או כפי שקראה לו משפ .טוכמכר "גורי" ,היה כזה .מבלה
במשפחותינו שעות רבות בעיקר כאשר אסתר ז .הייתה נוסעת.
הולך היה וחוזר במדרכה ,קשוב למכוניות הנוסעות בכביש הסמוך אלינו וממתין לזו של אסתר.
בזכותו ,נכדינו אכלו עוף ,כי העצמות מיועדות היו ל"ספי" .ובאיזו שמחה רצו לתת לו אותן על
הדשא ,שלקול הקריאה או רשרוש השקית היה מופיע.
הצעירים במשפחותינו הסתכלו עליו בשונה משהסתכלו על שאר הכלבים – ניתן היה ללטפו ,לשחק
לידו ,לתת לו יד לשלום ,בעיניהם הוא היה "ספי" ולא כלב.
כאשר דלת הרשת בביתנו הייתה נפתחת בסערה ו"ספי" היה נכנס בבהלה ומחפש מסתור מתחת
לכורסא ,ידענו שהזיקוקים מ"עדן" קרבים.
"ספי" היה כלב נבון ,רגיש וידע להחזיר אהבה לאוהביו.
למרות גילו המופלג ,חבל שסופו היה קשה...
לולה ,עמיקם וכל הנכדים למשפ .רגב.

ספורט
אדם כרמיה
הדבר הראשון שדורש ציון בעלון זה ,הוא שאדם כרמיה עלה לסגל קבוצת הבוגרים של הפועל כפר סבא.
אדם הוכרז בזאת כשחקן מקצועי וראוי להערכה רבה .ניתן גם לציין שאדם הוא רק בן  17וזו פעם
ראשונה בהיסטוריה ]לפי מה שידוע לנו[ ,ששחקן עולה מהנערים ]מדלג על קבוצת הנוער[ לבוגרים .אדם
כידוע עולה לכתב י"ב וצפוי ללמוד בבית ספר אקסטרני מפני שיש לו  2אימונים ביום.
חזק ואמץ ומי ייתן ונראה אותך מככב במדי הפועל תל-אביב.
יורו
כזכור לנו ,לפני כחודש הגיע לשיאו טורניר היורו הטוב ביותר ב 20שנה האחרונות .ישראל אמנם לא
השתתפה ,אך הדבר הכאוב ביותר הוא שגם האנגלים ,החביבים עלינו לא עלו לטורניר.
ראוי לציין את פתיחתו ושדרוגו של ה"מועדון של ינון" שצלח ולא אכזב אף פעם ,בתמיכתו האדירה של
"בורצי".
לפי הנורמל היומי ,הגיע "בורצי" לפתוח לרווחה את שעריו של המועדון כחצי שעה לפני המשחק ,אך
לפתע שמע "בורצי" נחירות עזות מהאגף הקדמי ]ספות[ והופתע לגלות כי "מיקוס" ופבל חורפים...
לאחר דקות ,השכים "בורצי" את החורפים ורצה להביא להם משקה קר לשתות ...הוא פתח את המקרר
ומצא את פיינבלט אייל שותה את בקבוק הבירה השביעי שלו .וישבו כולם לראות את המשחק ובדקה
הששים הופיע לפתע איז'ו ויאמר :מה ,כבר התחיל המשחק?
סאמר הופס 2008
וכמו בכל שנה גם השנה ייערך טורניר הסאמר הופס המאורגן על ידי וועד הספורט – דור הורביץ ועמרי
רז – כל הכבוד .השנה התחרות היא שקולה ,אך הוועד ממורמר מכך שאין משתתפים מבוגרים .הפעם
לא יתקיים טורניר רגיל כמו בכל שנה ,אלא טורניר מורחב .נרשמו באתר האינטרנט כ 16-קבוצות
והציפו את המערכת .כ 4-קבוצות יותר מבכל שנה ...ובטח שלא נשכח לציין את הקולר הדנדש שארגן
וועד הספורט ,שגם הם לא יודעים מאיפה הוא בא] .כנראה נגנב מקיבוץ אחר[.
ככל הנראה ,לעת עתה בדיחת הטורניר היא לא אחרת מאשר עומר ]המדרי[ קורדובה .אך ללא ספק הוא
ראוי להערכה רבה על המצאת השם של קבוצתו.
שיהיה טורניר שמח ופורח.
כתבי הספורט :אופק לוינסון ועידן בורץ
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עם גדי  -מנכ”ל פלסטניר
האמת היא שיש לי עם גדי ראיון מתמשך .בכל תפקידיו יצא לנו להיפגש אחת למספר חודשים ,ולא תמיד
החלקנו על מי מנוחות – יש שוני בגיל ,בעמדות הבסיסיות וגם בהתנסחות ,אבל תמיד הותירו שיחות אלו
אחריהן מין ארומה של הערכה ובלי לדבר הייתה גלומה בפרידה הבטחה מוצנעת של פגישה נוספת.
כיום כשמתרחשים במפעל שינויים כה דרמתיים ,חשבתי שיש להביא את המפעל לציבור.
גדי ,מה נשמע?
קשה .השוק נעשה קשה ,מחירי חומרי הגלם עולים ,שערי המטבע קשים ליצואנים ,השוק תחרותי מאוד,
חברת הבת שהקימה "פלסטניר" באנגליה )חברה שיווקית( שזה רעיון נכון ביסודו ,מתמודדת עם בעיות
בשער החליפין ובמיתון עמוק בשוק האנגלי.
מהי כמות היצור?
בפועל יימכרו השנה כ 5200-טון ובכסף כ 65-מליון ) ₪פלוס מינוס(.
ועובדים?
אנחנו מעסיקים כ 55-עובדים ,מהם  10חברים.
ראיתי שיש חברי קיבוץ שהצטרפו לאחרונה למפעל ,זו מגמה?
לצערי ,אין נהירה של חברים ואין היענות למכרזים של המפעל .יש בעיה לגייס חברים לייצור .חברים רוצים
ניהול ,ולצערי היום התפקידים דורשים מיומנות וניסיון .היה ניסיון עם הזמן לקלוט חברה צעירים אך לצערי
פלסטניר כמפעל תעשיה מסורתית לא תמיד מושך.
מה עשה מהלך השותפות לעובדים  -חברים ושכירים?
חברי קיבוץ עובדי "פלסטניר" יוגדרו עם השלמת מהלך השותפות כעובדי חוץ .אני מבקש לציין שהחברים הם
עובדים מצוינים ,אשר משרתים את פלסטניר שנים רבות ולכן התהליך רק ייטיב אתם ,לגבי שאר העובדים
התהליך לא יוצר שינוי מבחינתם.
איך עומדת הכנסת השותף?
היה מו"מ ארוך ,מייגע ,עיקש וקשוח ,שלקח את הזמן שלו ,אבל תודות לעמידה על הדברים היו הישגים ומגיע
תודה לצוות המיוחד שנקבע ע"י האסיפה ולרוני המנהל הכלכלי .כיום עומד המו"מ לפני ההסכמות עם
המערכת הבנקאית ובעוד כחודשיים הכל יכול להיות מאחורינו.
מה ייתן לנו אפקט השותפות?
כניסת השותף תשפר את מבנה ההון של החברה .השותף כיו"ר הדירקטוריון ,ישפר את דפוסי ההתנהלות של
החברה ,יפתחו אפיקים חדשים ,השותפות תיתן כלים האמורים להזרים הון חדש ולייצר פוטנציאל לצמיחה.
ולמה ישמשו הכספים שיכנסו?
הרעיון הוא שהמפעל ימשיך להתפתח ממקורותיו העצמיים .הכסף ישמש לשני יעדים:
 .1לייצר מבנה הלוואות יעיל יותר.
 .2לייצר תהליך של צמיחה הדורש הון הרבה מעבר למקורות העצמאיים של המפעל.

פלסטניר 1977
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...עם גדי  -מנכ”ל פלסטניר
איך נראות לך השנים הבאות ,מה שנקרא היעדים קדימה?
כשנכנסתי ,המפעל ייצר-מכר ב 27-מליון  ₪ובחמש שנים הוא הכפיל את עצמו .הרכישה של מחלקת הדפוס
יצרה ההאטה בצמיחה אך גרמה לשיפור ברווחיות ומשפרת את מעמדנו מול המתחרים באותם שווקי יעד
שפלסטניר מוכרת בהם .ובנוסף חסכה עלויות גבוהות.
ולכן יעד הצמיחה הינו חיוני מאין כמוהו וכיום פלסטניר עוסקת בהגדרתו.
ומה לגבי המוצרים?
לפני כ 10-שנים התקבלה החלטה אסטרטגית נכונה ,לעזוב את תחום הקמעונאות )שקיות וכ"ו( ומאז
התפתחו מוצרים המתמודדים על תחום התעשייה .מאז המפעל משפר את עצמו במסגרת תחום זה.
וכרגע האם לא הגיע הזמן לחשיבה על מוצרים חדשים? הטרנד העולמי הירוק משפיע?
גדי קם ,ניגש לארון ,שולף שקית ומראה – זו שקית שיוצרה עבור הקק"ל מחומר מתכלה ,אבל חברים ,בואו נרד
מהסיסמאות ,הבעיה מורכבת ואינה מתמצית בכותרות .מול השקיות המיוצרות ממוצרי נפט – השקיות
החדשות מיוצרות על בסיס עמילן .לעבור לייצור מסיבי מהן יכתיב כותרות של "חדלו להרעיב את אוכלוסיית
העולם השלישי" .יש כאן דילמה לא פשוטה וצריך להמשיך ולחשוב .אין לי ספק שהתחום הירוק והשפעת
איכות הסביבה אכן ישחקו תפקיד בשנים הקרובות ,אך קשה היום לחזות מה יהיה היקפו ולאן הוא יתפתח.
ומה אתה אומר היום ,בחג המשק ,לסיכום?
ניר אליהו עשתה בשנים האחרונות קפיצת דרך יפה .השינוי חיוני מאין כמוהו ,צריך לחשוב ולראות את הדברים
חיובית .גם הביקורת צריכה להיעשות בצורה בונה ומקדמת .יש בהחלט מקום להביט בגאווה על התנופה
שהתרחשה בשנים האחרונות – כולל כיבוד הפנסיונרים .נוער מתדפק על הדלתות ,קליטה באופק וצריך להאמין
בטוב.
תודה רבה ,חג שמח ובהצלחה.

ראיין :שמוליק.
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עם מרסי -

לאחר  8שנים כרכזת חינוך

מרסי ,סיימת והלכת ,את מאמינה?
האמת היא שכן .צריך לדעת מתי לסיים וקיבלתי החלטה.
היום ,לאחר שמונה שנים שניהלת את המערכת ,תני לנו איזה מבט.
היעד המיידי שלי היה ללמוד את התפקיד ,שקיבלתי מאסתר ז .ניהול המערכת היה טבעי ,מין הרחבה של
הזהות המקצועית שלי )גננת ומדריכה פדגוגית( .רציתי לקדם את המערכת מבחינה מקצועית ,כלומר,
שבכל גן תהיה גננת שהתמקצעה בקבוצת גיל ספציפי שאיתה היא עובדת.
שזה כולל מה?
לעודד את הגננות לצאת להשתלמויות ,להדריך אותן באופן פרטני ובאופן קבוצתי.
החינוך היום חובק תחומים רבים -מחינוך לערכים של דו-קיום וסביבה ,כיבוד הזולת ,טבע ובעלי חיים ועד
ליצירה ,דרמה ,מוסיקה ועוד ועוד.
קודם כל אני חייבת להגיד שרואים שאתה מוקף גננות! האישה ,הכלה ,חוץ מזה שאתה בעצמך.
כל מה שציינת חשוב וחלק מהתכנית הפדגוגית של המערכת .בשנים האחרונות שמנו דגש על עבודה עם ההורים
והתפתחות ההורות.
תחום זה מאוד מעניין ,מעסיק אותנו הרבה ומושקעים בו המון כוחות.
ומה את מרגישה בהקשר לכל אלה?
תחושתי היא כי סייעתי להרחבת הידע של הצוותים בנושאים שונים .הייחודיות של הגן הקיבוצי היא
שהסביבה האנושית והטבעית שלה מהווים מקור לתכנית פדגוגית .אגב הקיבוצים היו חלוצים בתפיסות
הוליסטיות כלפי הילדים מבלי לקרוא לזה בשמות מיוחדים.
הכל נשמע טוב כל כך .ומה היו הקשיים?
הקשיים היו בעיקר בצורך להיות זמינה כמעט תמיד .כל הזמן צריך לפתור בעיות ,לחשוב על פתרונות  -אירוע
רודף אירוע ,ילד נופל ,הורה במצוקה ,גננת בצרה ,לחצי תקציב .כל אלה היו עבורי אתגרים להתמודדות
ונהניתי .מובן שלא בכולם עמדתי  -אי אפשר להצליח תמיד.
עוד נקודת קושי הייתה הקרבה ביני ובין המשפחות .חלק מהם הכרתי הרבה שנים ולפעמים הרגשתי שזה
הפריע לי להיות אובייקטיבית ,לקבל החלטות מקצועיות .אותו דבר לגבי העובדות .אני ממש אוהבת אותן.
מה מעמדה של מערכת החינוך שלנו באזור?
מאז הימים שאסתר רכזה את המערכת יש לגנים שלנו שם חיובי .להערכתי המערכת קצת גדולה מדי  .צריך
לחשוב אם כדאי לצמצם ואיך לעשות את זה  -זה לא פשוט.
ומה רמת המקצועיות של הצוותים?
בראש כל צוות יש היום אדם מקצועי ,שרכש ניסיון וידע .תמיד אפשר לשפר  -וצריך כל הזמן ללמוד.
האם אנחנו נוקטים יוזמה להצמחת דור חדש של מחנכות ,מחנכים?
יש דוגמא אחת בודדת  -מישל למשל שלמדה בקורס שסוזן למדה ,מנהלת את בית התינוקות של קיבוץ אייל .
הייתי מעדיפה שתעבוד פה כמובן...אני מקווה שהתשתית החינוכית שלנו והתשתית האנושית יצמיחו מחנכות
חדשות.
אני שמחה שיש נשים צעירות )עדי ולירון( שלומדות חינוך בבית ברל בתחומי חינוך אחרים .גם זה מבורך!
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...עם מרסי -

לאחר  8שנים כרכזת חינוך

ואת ,עכשיו לאן פנייך?
בינתיים אני ממשיכה כמדריכה פדגוגית בקיבוץ ובחוץ .אני גם בודקת אפשרות של עבודה חינוכית בתחום
החינוך המיוחד.
האם הנושא החינוכי הוא כלכלי?
זו מערכת שיש לה יתרונות כלכליים .בעיני היא צריכה להחזיק את עצמה – ועוד קצת להשקעות בתשתיות
ובשיפור משכורות העובדות .חינוך זה השקעה.
ועכשיו ,לסיכום-
קודם כל אני רואה בראיון הזה ובשאלות המנחות שלך כעין סגירת המעגל .היכרותנו התחילה כשאני ,עולה
חדשה ,עבדתי בנוה צאלים ,גרתי בקיבוץ ואתה הנחית אותי – ותודה!
במאמר מוסגר אני חייב לומר שמי שהתנגד נחרצות לקליטתך בקיבוץ היה ...איז'ו " .מה כל מתנדבת שעוברת
בקיבוץ אנחנו חייבים לקלוט?!?“ היום ,שישאל את הנכד שלכם ....ולקראת חג המשק?
אני מביטה )וגם פעילה!( בציפייה לתהליכי הקליטה ומקווה שיעשירו את הקיבוץ ברוח טובה ובגאוות המקום.
ועוד משהו:
אני מבקשת להודות לכל בעלי התפקידים ששיתפו איתי פעולה .לא יכולתי בלעדיכם...
לילדות שלנו ,שעזרו במרוצת השנים -תודה ומקווה שהניסיון בעבודה עם ילדים יפתח לכן חלון חיובי כלפי
עבודה בחינוך .מקווה שעובדי מערכת החינוך יראו את עבודתם כאתגר וכמקום שמאפשר התפתחות
מקצועיות וסיפוק.
ולך מרסי ,תודה על ההשקעה והעבודה – חג שמח.
ראיין :שמוליק.

דצמבר 1989

דצמבר 1965
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למרסי,
שמונה שנים כרכזת הגיל הרך במערכת החינוך של הקיבוץ שוות מבחינתנו כמה מילים חמות ואוהבות.
במהלך כל השנים הללו שליווית אותנו באכפתיות ,במסירות אין קץ ,במתן עצה ומענה לכל בעיה בשאלה,
בתמיכה ,בהקשבה ובמקצועיות רבה וכל זאת ועוד ...תמיד נעשה על ידך בצנעה ,בחיבוק גדול ,בחיוך רחב,
בסבלנות ,בלבביות ובהמון הכלה ואהבה.
כל טלפון מצדנו זכה למענה .נתת לנו להרגיש שאת תמיד נמצאת בשבילנו ,התנדבת למלא מקום בכל גן
שבו היתה חסרה מטפלת ובחגים תמיד זכרת לפנק בדברי מתיקה ובתוספת כמה מילים חמות ונוגעות.
כמו כן ,נהגת לתת שי אישי לכל מטפלת .לשכירות  -תווי קניה ולחברות הקיבוץ עציצים והמון פריחה .ואל נא
נשכח את חולשתך הגדולה  -לפרוסה עם חמאת בוטנים ולטוסטים עם זעתר.
ועוד תכונה ,לא פחות חשובה ,הינה :כושר ההבחנה שלך להביא את העובדים הטובים ביותר למערכת וראיה
לכך היא :אנו הצוותים ומערכת חינוך שכל קיבוץ היה שמח להתברך בכזו.
ואת כל אלו ורבים אחרים תיבלת בחוש ההומור המיוחד שלך שתמיד שפך עוד צבע ויצק עוד מימד ,נפח ועניין
לכל.
ובמבטא שלך נסיים בתודה ענקית,
באיחולי הצלחה בדרכך החדשה
סיפוק ,עניין והגשמת חלומות,
כל מי שיזכה לעבוד במחיצתך ירוויח ובגדול.
ישר כוח!!!
מתגעגעים ,נשיקות וחיבוקים,
אוהבים.
בשם כל הצוותים ומערכת החינוך של הקיבוץ.

תודה
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הנערים נוערים לנעורים
החופש הגדול פרץ לו לפתע  -רועש וחם ומלא פעילות .שנת הלימודים נגמרה במסיבות וחגיגות ,ואנחנו כבר
בעיצומו של החופש .סוף של תקופה ותחילתה של אחרת  -שינוי שלחלק מהילדים הוא נפלא ,ולאחרים מעט
קשה.
הזמן ,כמו תמיד ,עושה את שלו ,ועם מרוצת הימים כולם מסתגלים לשגרה החדשה ,הקיצית.
בכחל עורבני מתרוצצים עכשיו קרוב ל 60-ילדים ,פי  2מהקבוצה הקבועה שלנו .הצוות תוגבר ,והפעילות
ענפה ורבה.
בבית הנעורים נעשה שיפוץ ,וילדי נקר עברו אליו באופן רשמי .הסיבה העיקרית לאיחוד שני הבתים היא
מיעוט הילדים בשנים הקרובות  -כ 20-ילדים בכיתות ז'  -י"ב .האיחוד היה מהלך טבעי לרוב הילדים ,שגם כך
פעלו כמעט כל השנה כקבוצה אחת.
בתחילת יולי חגגנו מסיבת בר מצווה לשישה בנים ובנות  -ליאור מדר ,גבע קציר ,אורי שלמון ,סלמה ושריף
עאזם ושיר גת .מזל טוב לילדים ולבני המשפחה!
גם השנה ,כמיטב המסורת ,נרתמו רבים לעזרה בעריכה ,הגשה ופריקה ועל כך תודה לכולם.
מיד לאחר המסיבה התפנינו לעסוק בחידוש מסורת שהופסקה למספר שנים  -סמינר י"ב.
מסיימי י"ב השנה היו קבוצה גדולה יחסית ,רבת השפעה על חברת הילדים ,ומאוד מעורה ומתעניינת בנעשה
בקיבוץ )אלון ,אורן ,גיא ,ניב ,ליאור ,אחמד ,דן ,שגב ואיל(.
הסמינר עסק בנושא השינוי שחל בניר אליהו ,נושא שהעסיק ועדיין מעסיק את כולנו  -ואת הילדים גם .נפגשנו
עם רמי צדפי ,שסיפר בחן ובנוסטלגיה על ימי ראשית הקיבוץ ,וסקר את התהליכים שהובילו את ניר אליהו
להחליט על שינוי אורחות החיים ,תהליך שנמשך למעלה מ 20-שנה ...הי"בניקים עסקו בבירור היתרונות
והחסרונות של השינוי ,ראיינו חברים בקיבוץ ובסיום הסמינר נערך דיון מעניין בהשתתפות ההורים ,שעסק
בהשפעת השינוי על כל אחד מאיתנו ,ובדעות השונות על הקיבוץ בעבר ,בהווה ובעתיד.
הקריאה שיצאה מהסמינר לבנים הייתה שישובו אלינו בשלום ,כדי להפוך לכוח משמעותי ומשפיע על עתיד
הקיבוץ .אין ספק שמדובר בכוח אמיתי ,רציני שיכול לעשות רבות למען הבית שלנו  -ניר אליהו.
בתחילת השבוע יצאו הי"בניקים לטיול בן  10ימים לטורקיה ,בליווי מתן גבע.
מיד עם שובם מתחילים ראשוני החבר'ה להתגייס  -ליאור ואורן כבר בסוף החודש.
לכולכם  -שובו הביתה בשלום ,ועשו חיל בכל תפקיד או משימה.
ולילדים המבלים בחופש  -שימשיך להיות חופש מהנה ,מעניין ונעים.
שיר
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חינוך
תודות
רגע לפני שנפרדים אנו רוצים להודות לכמה אנשים שבלעדיהם לא היינו מגיעים לערב זה.
לקיבוץ שלנו ,שגם השנה העניק לכולנו ערב בלתי נשכח .דווקא בשנה זו שהקיבוץ עבר שינויים באורחות
החיים ,אנו מקיימים חגיגה משותפת וקיבוץ שלם נירתם לאירוע זה.
המון תודה לעורכים ,למגישים ולפורקים.
תודה לאלדד כהן על הצילום ועריכת הסרט.
לליאוריות – וינטר ויוגב על הריקוד המקסים.
למיקי ושקד ,לאלי וצוות המטבח – תודה גדולה!
לנורית על הצילומים ,לאורן ומרסיאל ,לחברת "זיק דינור" – ירון מור  -על הזיקוקים המרהיבים.
לואלרי תודה ענקית על העוגות והיצירתיות – תודה לתפארת.
לצוות החינוכי שיר ואבי – מי ייתן ותראו ברכה בעמלכם!
לליזה היקרה שניצחה על ההפקה ודאגה לכל פרט – המון תודה!
ולכם אורחים יקרים ,תודה רבה שבאתם לשמוח איתנו.
סעו בזהירות ולהתראות בשמחות!
הורי וילדי בר המצווה.
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הוועדה לערבות הדדית
דף היכרות לחברים.
הועדה לערבות הדדית החלה את פעולתה.
מטרת הועדה ,לסייע לחברים שנקלעו למצוקה וזקוקים לעזרה ,על ידי קרן מיוחדת שהוקמה למטרה זו.
קרן זו תנוהל על ידי הועדה בנפרד מכספי הקיבוץ ותקבל ייעוץ פיננסי מגזבר הקיבוץ – צפי.
כספי הקרן אינם כספי קהילה ,אלא כספים פרטיים שמקורם במסים שמשלם כל חבר ,לכן יינתנו
לנזקקים רק לאחר שיבהירו שאין ברשותם אמצעים כספיים אחרים .העזרה תינתן כהלוואה ובמקרים
מיוחדים כמענק.
ועדה זו היא ועדה דיסקרטית וחבריה מחויבים לסודיות מוחלטת.
קטעים מכתבה שהתפרסמה בדף הירוק ב:10.4.08-
"הקרן לעזרה הדדית היא הביטוי החזק ביותר בקיבוץ המתחדש לערבות הדדית .צריך ללמוד להשתמש בה
והתנאי לשימוש הוא חשיפת ההכנסות הכספיות .יש כאלה שרואים בכך כניסה לצנעת הפרט ,אך כשמתירים
זאת וזה עובד ,הקרן היא מכשיר עזר שמגביר משהו מאוד ייחודי בנוף הישראלי :קרן שכל כספיה מגיעים
מכספיהם הפרטיים של חברי הקהילה.

באופן פרדוקסלי ,בחלק מהקיבוצים ,דווקא אחרי השינוי ,נוצרה

באמצעות הקרן יכולת לעזור כספית לחברים בעת צרה ,משמעותית יותר מאשר לפני השינוי".
" ...פעם הייתה "הקופה הקטנה" שעמדה לרשות המזכיר כשנדרש לעזור כלכלית לחברים בעת מצוקה ,אבל
היום היא שונה בשני מרכיבים מהותיים הקשורים זה בזה .ראשית – הכסף בקרן מגיע ישירות ממסי החברים
והוא לא "כסף של הקיבוץ" .שנית – לא די בכך שיתייצב חבר בפני אנשי הקרן ויאמר להם ,נקלעתי למצוקה כזו
וכזו ואני מבקש סיוע כספי כזה וכזה ,אלא הוא נדרש להוכיח שאין ברשותו אמצעים כספיים משלו ,שיש בהם
כדי לעזור לו בפתרון מצוקתו .לתוך ההתנהלות הקיבוצית הוכנס בפעם הראשונה מהלך מובנה ,שמחייב חברים
לחשוף באמצעות טופסי הבקשה את מצב חשבון הבנק שלהם ,רנטות שהם מקבלים או שכר דירה שיש להם
מדירה שהם ירשו וכיו"ב ,לפני שיינתן להם סיוע כספי .הנימוק לכך הוא :מכיוון שמדובר בכספי ציבור ,מן
הראוי שיינתנו למי שנקלע למצוקה אמיתית ,אבל לא סביר שיינתנו למי שיכול להסתדר בלעדיהם"...
אנו עומדים לשירותכם במתן תשובות לשאלותיכם ובהקשבה לבקשותיכם ,כמו כן אפשר לראות את תקנון
הועדה במזכירות.
בשם הועדה לערבות הדדית
ריישה וינטרוב.
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קליטה
תשעה חברים חדשים נוספו לקהילת ניר אליהו ,חמש משפחות צעירות.
התחלה צנועה אבל סללה את הדרך לקליטה הגדולה שתבוא בהמשך .המשפחות החדשות השתלבו באופן
טבעי ,כמובן עם התרגשות ,מפני שהן חיות איתנו כבר מספר שנים לא מועט .הסטטוס השתנה ובודאי גם
ההרגשה.
ישנם דברים כמו הצבעה בקלפי ,השתתפות באסיפות ,השתלבות בפעילויות ,הם דברים שצריך להסתגל
אליהם ולהתחיל לאמצם כאורח חיים.
גם אנחנו ,הקולטים ,נצטרך לעבור תהליך של הסתגלות לשינוי שיחול בנוף הקיבוץ :אנשים חדשים,
ילדים חדשים ,בתים חדשים .הנכונות והפתיחות שלנו לחברים החדשים הם אלה שיבטיחו השתלבות
חברתית ויצירת אווירה שתגרום להתעוררות חברתית ותרבותית ותרחיב את מעגל החברויות עם חברים
בקיבוץ .צוות צמיחה דמוגרפית ומנהלת הקליטה יתכננו פעילויות בקרב החברים להעלאת המודעות
לנושא ולהתמודדות עם ההשפעה שתהיה להתרחבות הקהילה בתחומים השונים.
מוקד הפעילות עובר עכשיו לשלב של הכנה לקליטת בנים שעזבו וכאלה שחיים בקיבוץ וירצו להפוך
לחברים .מאחר ואין לנו דירות פנויות לקליטה ואפילו לשלב מעבר ,אנחנו מתרכזים בבנייה חדשה ואופן
ביצועה .לצורך זה מתקיימות פגישות עם מספר יזמים המנהלים חברות בנייה המעוניינים לקבל על עצמם
פרוייקט כמו שלנו .הם מבצעים את כל מהלך הבנייה על כל היבטיו :התכנוניים ,המימוניים ,המשפטיים
והביצועיים .דרך הקשרים שלהם עם בנק מסויים הם דואגים להלוואות דמויות משכנתא המאפשרות
לחבר החדש שזקוק ,לבנות את ביתו ,כמובן תוך הוכחת אפשרותו לשלם את ההלוואה.
ברגע שיסוכם על אופן הבנייה וע"י מי ,יתבררו הפרטים על לוח הזמנים ,מודלים של בתים ,עלויות וכל
יתר הפרטים הנדרשים.
קיימת כבר החלטת אסיפה לפרוש את הקליטה על פני כ-חמש שנים ,מחזורים של כ 20-משפחות למחזור.
הכוונה לאפשר לבני משק להיקלט בשלב ראשון ואחר כך לפתוח את הקליטה לאנשים מבחוץ ,שיימצאו
מתאימים ועמדו בתנאי הקבלה .רשימת המתעניינים שאינם בני משק הולכת וגדלה ובכל יום אני מקבלת
פניות טלפוניות ובאי-מייל של אנשים המבקשים לבדוק אפשרות קליטתם בקיבוץ.
בתכניתנו לקיים כנס בנים בראשית ספטמבר ,שבו יימסר כל המידע על משמעות הקבלה לחברות,
תכניות הבנייה ,עלויות ,לוח זמנים ,מיקום הבנייה ,גודל מחזורי הקליטה וכו' ,נקווה שמידע זה יאפשר
לבנים לשקול ולקבל החלטה בדבר המשך תהליך קליטתם .לאחר הכנס יתבהר מספר הבנים המעוניינים
להצטרף כחברים לניר אליהו .כמסתבר מכך ,נוכל לדעת אם ניתן לפתוח את המהלך לפונים חיצונים.
ניתן להתחיל את הבנייה באופן מעשי רק כאשר חבר מתקבל לחברות ,עובר את אישור הבנק על יכולותיו
הכספיות ומגיש תכנית בנייה לאישור הוועדה לבנייה במועצה האזורית.
אתם מבינים שההליכים הביורוקרטיים לא מאפשרים כל פעולת הכנה מקדימה כמו הכנת השטח והקמת
תשתיות.
שאיפתנו היא להתחיל את הבנייה במהלך  ,2009מי ייתן והדבר יסתייע בידינו.
לתוספת משפחות חדשות יש השלכות על מערכת החינוך וגם היא צריכה להיערך בהתאם.
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...קליטה
במקביל ,נמשך הטיפול במשפחות הוותיקות האמורות לעבור לדירות רכבת השמורות עבורן
ולהפוך אותן לבית הקבע החדש שלהן .נושא זה נמצא בטיפול הנהלת הקהילה.
ידינו מלאות עבודה ואנו משתדלים לקדם את התהליך באופן מהיר וראוי ,כדי לבצע את ההחלטה
על הרחבת הקיבוץ והגדלת השכבה היותר צעירה שתהווה דור המשך לקיבוץ בעתיד.
בכנס של התק"ם שהתקיים באפעל בנושא קליטת בנים ,הגענו למסקנה מאוד מעודדת שצוות
השינוי שעבד זמן ארוך וביסודיות ובתוכו הצוות לצמיחה דמוגרפית ,הכין לנו תשתית עקרונית
הנוגעת בכל התחומים המתחברים לנושא הקליטה ומאפשרת לנו היום לעסוק בקליטה באופן
מקצועי מבלי להיתקל במכשולים מיותרים .הייתה שם הסכמה כללית שהקליטה לחברות מלאה
היא הדרך להצלחת המהלך ולעתיד הקיבוץ בהמשך.
לסיכום ,כדאי להביט קדימה ולדמיין )מה שייהפך למציאות( נוף משתנה של הקיבוץ באמצעות
בניה חדשה ואסתטית ,חברים וילדים חדשים על מדרכות הקיבוץ ,איחוד משפחות על דורותיהם,
שיפור תשתיות ויותר חברים שיוכלו להתחלק אתנו בנטל.
מטע 2007 -
כתבה נירה

1968
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...קליטה
מבט על רעיונות הקליטה בעבר
אנחנו עוסקים היום בקדחתנות בנושא הקליטה .חשבנו במערכת כי ראוי להראות כי אנו לא "ממציאים את
גלגלי הקליטה" ,חפרנו בארכיון )עמיקם כמובן( והוצאנו שני קטעים "מהעבר-הקליטתי" שלנו.
« קטעים מרשימה של פיני "מחשבות בנושא קליטה" .
« הקטע של סימי זיו-אל על הקליטה.
המחשבות של פיני על אופן הקליטה היעילה "בניר" .1976
רבות דובר הן במסגרת לאומית והן במסגרת חברתנו הקיבוצית על הצעדים והדרכים שיש לעשות כדי לבצע
קליטה יעילה.
נדמה לי שאין אפשרות להגיש מתכון אחיד ומושלם לפתרון הבעיה ,היות וצדדים שונים לה הן מבחינת
הקולטים והן מבחינת הנקלטים.
אנסה בסקירה זו להעלות מחשבה הנראית לי כדרך אפשרית לקידום הנושא היום בניר אליהו.
הרגשתו של הנקלט תשתנה בזמן שהוא יהפוך מנקלט לקולט ואנו מצווים לחפש ולמצוא את הדרך המהירה
ביותר בה נוכל לצמצם את פרק הזמן בו יבוצע התהליך האמור...
...עלינו ללחוץ ו"לזרוק" את הנקלטים למים אחרת קיימת סכנה שהנקלטים לא ילמדו "לשחות" ,הם עלולים
להיכנס לעמדות התגוננות של "לימוד הבעיות" ולהישאר בהן תקופה ארוכה למדי.
ברוב המקרים ,כאשר העמידה היא מן הצד ,מתגברים הצללים גדל החושך על האור ,מטשטשים ערכי היסוד
אשר לשמם חיים אנו כאן ונכנסים במקרה הטוב לאדישות שאת סופה כולנו מכירים.
אי לכך הצעתי היא לערוך "מהפכה" חברתית ולרתום במהירות האפשרית ,וכל הדרכים כשרות לכך ,את
הכוחות הפוטנציאליים הקיימים בקרב החברה הצעירה המונה כיום מחצית ממספר החברים .בטוחני שבני
המשק ,חברי גרעינים :חופית ,אשכול ,שונית ,רותם ,להב ויעד מסוגלים ויכולים להפעיל את המערכות השונות
ביעילות ובהצלחה מירבית....
...יש לבדוק את חלוקת התפקידים מבין החברים הצעירים ולהכניסם מיד לתקופה של הכשרה אינטנסיבית אם
במסגרת תפקידים חברתיים ואם במסגרת תפקידים משקיים ,ובזמן הקרוב ביותר להטיל עליהם אחריות
מירבית בנושאים השונים.
חברים ,זו שעה היסטורית בה מצויים אנו מבחינת קליטה ואל לנו להחמיצה ,הן הותיקים והן הצעירים חייבים
לתת את ידם למען הצלחתה .פער הגילים גדול כבר היום ואם נפסיד את הקליטה הזו ,המצב עלול להיות הרבה
יותר מסובך בשנים הבאות.
פיני.
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...קליטה
על קליטה 09.12.1983 -
במשך החודשים האחרונים ובמשך החודשים הקרובים עברו ויעברו בניר אליהו מעל  120אנשים שניתן להגדירם
כ"נקלטים".
חלק מהם נופלים בקטגוריה של "קליטה ממש" וחלק בקטגוריה של "קליטה תקופתית" של חברים
בפוטנציה בעתיד.
לקיבוץ עם  170חברים במקום ,זו משימה לא פשוטה .כל קבוצה זקוקה למקשרים ,מדריכים ,משפחות
מאמצות ומקומות עבודה.
כאשר מדברים על מספרים כאלו ישנה עובדה אחת שחייבת להיות ברורה לחלוטין לכולנו והיא:
זאת משימה שתיפול על כל חברי וילדי ניר אליהו ולא רק על אותם חברים שמטפלים בנושא באופן ישיר.
אין חבר או ילד שלא נדרש או שלא יידרש לעשות משהו לטובת העניין.
יש אימוץ משפחות ,יש קליטה בעבודה ,ישנה קליטה בבתי הילדים וחברת הילדים יש עומס בחדר האוכל
ובמחסן הבגדים ,יש ויש ויש עוד יותר ממה שנוכל לדמיין לעצמו היום.
כמובן שהנושא דורש מאתנו בראש ובראשונה סבלנות וסובלנות.
רשמים ראשונים הם תמיד החזקים ביותר ולכן קובעים אפילו בלי כל פרופורציה לאירועים עצמם.
"ריב שגרתי" עם סדרן העבודה ,הערה עוקצנית במקום העבודה ,וחוסר תשובה לברכת "בוקר טוב" הם בין
הדברים שיכולים לגרום למשבר אצל הנקלט.
אתן סקירה קצרה על הקליטה שנעשית ותעשה בתקווה שזו תעזור לנו להתכונן פיזית ונפשית למה שקורה
ויקרה.
ותרשו לי משפט של "אני מאמין" :אני משוכנע ,שקליטה מוצלחת של כל האנשים עשויה לשנות לטובה ולשפר
בהרבה את פני המשק ,שרק יהיו לנו את הכוחות על מנת ליישם את הנדרש.
סימי זיו-אל.
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...קליטה
ראיון עם רותם ורפי נחום
איך הייתה ההרגשה שלכם כששמעתם את תוצאות ההצבעה?
שמחנו והתרגשנו מאד מכך שחברי הקיבוץ החליטו לקבל אותנו לחיק משפחת ניר אליהו.
מה הכי משמח אתכם בכך שאתם חברים?
אנו שמחים שנוכל לתרום מכישורנו ולהיות מעורבים יותר בכל הנעשה בקיבוץ ,שנוכל להצביע ולהשפיע.
מה מפחיד אתכם? ממה אתם חוששים?
אין לנו חשש ,אנו מרגישים בטוחים בבחירה שעשינו.
מה היו התגובות של החברים בקיבוץ לכך שהגשתם את המועמדות ולכך
שהתקבלתם?
חשבנו על הקבלה לחברות מזה זמן .ברגע שהתאפשרה הקבלה הגשנו את מועמדותנו.
המשפחה הקרובה והחברים תמכו ואמרו שעשינו צעד נכון.
קיווינו שנתקבל ושמחנו מאד כשזה קרה .היה נחמד ללכת בשבילי הקיבוץ ולשמוע מכל עבר חברים ששמחו
ובירכו אותנו לרגל קבלתנו לחברות .זאת הזדמנות להגיד לכולכם תודה על כך שהצבעתם ותודה ענקית על
המילה הטובה!
רפי ,איך אתה רואה את החיים שלכם בקיבוץ בעתיד?
אני מאד שמח ומרגיש טוב בקיבוץ .אני מוצא שיש בקיבוץ אנשים חביבים ונעימים ,מתעניינים ופתוחים.
ומקווה שבעתיד הקיבוץ ישכיל לעבור שינויים נוספים משמעותיים לרווחת כולנו.
ולסיכום מה אתם מאחלים לעצמכם? לקיבוץ?
אנו מאחלים לעצמנו לבנות בית גדול יותר ,סביבה ירוקה ופורחת ,חינוך הכי טוב שיש ,אווירה שקטה ויחסי
שכנות טובים.
מקווים שלמרות כל השינויים שהקיבוץ עובר ומשתנה ,נצליח לשמור על ערכים ,ערבות הדדית ,חיי שיתוף ,ויחד
עם זה שינויים לטובת כולנו.

ראיינה :דורון קורדובה.
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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.

תתחילו במרכז )פעם זה היה חדר האוכל( ותגיעו דרך השבילים המתפתלים של הקיבוץ למקום הריק
קצת צפונה מהמרכז )הנעורים(
למתקשים  -אומרים שתמיד היה יותר קל להגיע מהנעורים לח"א.
כל מי שמגיע יקבל את הלחם המטוגן שלו בשבת.
מי שמגיע בדרך הכי קצרה ויקדים להכניס את הפתרון לת.ד .מספר  99יקבל פרס גדול במיוחד
)פרטים במערכת(.
חג שמח
רפי

נעורים

חדר
אוכל
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עדן
קיבלנו רישיון
בשעה טובה ומוצלחת ,אחרי אין סוף מאמצים ,לאורך שעות ,ימים ,חודשים ושנים קבלנו את הנייר הנכסף.
בעזרתם של אנשים נפלאים ,בעלי ניסיון וחדורי מוטיבציה ,שדבקו במטרה ,לא התעייפו למרות התלאות הרבות
והצליחו לבסוף להשיג את רישיון העסק המיוחל.
עדן על המים החלה פעילותה לפני כמעט  13שנה .בתחילה הייתה פה הבריכה וסביבה הגן הפתוח בו נערכו
האירועים ולאחר מכן נבנה אוהל שהחזיק מעמד שנתיים עד שמכבי האש דרשו להורידו.
על הפרק עמדה החלטה קשה :לבקש בקשה להיתרי בניה
)תהליך שאורך שנים( וכך לאבד את כל הלקוחות ואת
המומנטום .או לקחת את הסיכון ולהתחיל לבנות ללא
היתרים אבל עם קהל לקוחות פוטנציאליים .בסופו של דבר
הוחלט לקחת את הסיכון ובסוף מאי  ,2001הסתיים תהליך
בניה קצר ואינטנסיבי והמבנה היפה דמוי הפגודה השתלב
בנוף הגן להנאתם של הלקוחות המרוצים.
בספטמבר  ,2006החלו הרשויות לטפל באופן יסודי בגני
אירועים הפועלים ללא רישיון מסודר.
בית המשפט קרא לנו לסדר ופסק לנו  3חודשים ע"מ להסדיר את הרישיון 3 .חודשים שהפכו לכמעט שנתיים
ארוכות ומייגעות.
ההתמודדות נערכה בכמה חזיתות:
מול כל הזוגות שהתעניינו בעדן ,חששו מאוד מנושא הרישיון ,לא היה זוג שלא נדרשנו להסביר לו על מצבנו,
חלק מהזוגות הבינו והאמינו בנו וחלקם פנו למקומות אחרים .כמעט כל יום התקשרו הורים מבוהלים
שילדיהם סגרו בעדן על המים לקבל דיווחים ועדכונים ,היו גם כאלה שלאחר שסגרו חוזה ,בטלו מאחר
ולא יכלו לעמוד בלחצים.
מול מנהל מקרקעי ישראל -עבודה אין סופית וסיזיפית ,כנגד כל הסיכויים ,ממש "ויה דלורוזה".
מול הרשויות השונות ,משרד הבריאות ,מכבי אש ,נגישות ,איכות הסביבה ומשטרה.
מול עורכי דין ומומחי נדל"ן שעזרו לנו לטפל בכל הסוגיות.
מדצמבר  ,2006לאחר שלא הצלחנו להשיג את הרישיון במועד שבית המשפט הציב לנו ,קבלנו הארכות כל פעם
לתקופה של שלושה חודשים .ההארכה האחרונה נתנה עד לתאריך  17/6/08ובה נאמר מפורשות ,כי אין הארכות
נוספות וצו ההריסה אשר נגדנו יצא לפועל.
ימי סוף מאי תחילת יוני ,היו ימים דרמטיים ,כאשר השיא היה ביום החתימה במנהל מקרקעי ישראל וביום
קבלת הרישיון במועצה האיזורית דרום השרון.
למנהל נסענו רוני ,צפי ,נמרוד ,קוני ואנוכי ,היו מס' בעיות שעלו בעת החתימה ונראה היה שהעיסקה תתפספס,
אך בנחישות של כל הצדדים יצאנו מהמנהל עם עסקה חתומה ,השגנו את הבלתי יאומן והיינו מאושרים.
באותו יום התיק עבר למועצה המקומית ,קוני הזמין דיון לבקשתנו והתאריך נקבע! הבקשה התקבלה והיינו
צריכים להמציא חתימות של המהנדסים וכל בעלי המקצוע שנתנו אשורים על המבנה .גם כאן נראה היה שהכל
עומד להדחות ,המהנדס הראשי היה בחו"ל ולא ניתן היה להשיגו .בסופו של דבר העלנו תכנית חלופית ,בני
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...עדן
העלה את פרטי התכנית על גבי תכנית ישנה בה הייתה חתימתו של המהנדס ושוב רצנו להשיג
חתימות .בתאריך  ,4/6/08נגשתי עם כל החתימות למועצה המקומית ,השעה הייתה  14:30כאשר בשעה ,15:00
סוגרים את המשרדים .מהנדסת המועצה חתמה ,הוצאנו את הרישיון ונותרה רק חתימתו של ראש המועצה
מוטי דלג'ו .מזכירתו הכינה אותי שבדרך כלל הוא אינו חותם בזריזות על המסמכים .היא נכנסה אליו ולאחר
דקות ארוכות של מריטת עצבים ,יצאה ממשרדו עם חיוך גדול ועם...הרישיון חתום.
פרץ של שמחה עטף אותי צעקתי מהתלהבות והתחלתי לנשק את כל מי שהיה במשרד )בטח חשבו
שהשתגעתי(.
זהו ,על קצה המזלג ,תמצית הספור.
העיקר שיש סוף טוב!
שיהיה לכולנו מזל טוב ותודה רבה לכל מי שעזר ותמך.

שעורי גאגא בעדן
על גאגא:
גאגא היא שפה תנועתית אותה פיתח אהד נהרין במשך שנים רבות ,במקביל לעבודתו ככוראוגרף וכמנהל
האומנותי של להקת "בת שבע".
לגאגא שני מסלולים:
גאגא רקדנים -זוהי השפה התנועתית בה מתאמנת באופן קבוע להקת המחול "בת שבע".
גאגא אנשים -במקביל לגאגא רקדנים ,לפני מס' שנים החל נהרין "ניסוי מעבדה" על חברים ומכרים ,שאינם
רקדנים ובמהלכו התגבשה גאגא לשפה דינאמית ומתפתחת המתאימה לכל אחד ,בכל גיל ללא צורך בניסיון
קודם .בשנת  2001גאגא נפתחה לקהל הרחב וכיום לומדת אותה קבוצה גדולה של אנשים ,במרכז סוזן דלל
ובמקומות אחרים.
גאגא מציעה דרך חדשה להכרות ולחיזוק הגוף ,לשכלול הגמישות ,הזריזות והיעילות והיא מציתה את החושים
והדמיון .ההתנסות בה מפתחת מודעות לחולשות גופניות ,מעירה מקומות מנוונים ,חושפת את הקיבועים
הפיזיים ומציעה דרכים לביטולם .העבודה משכללת את התנועה האינסטינקטיבית ומחברת את החלטות
התנועה המודעת עם הבלתי מודעת ומאפשרת חוויה של חופש ותענוג .בדרך פשוטה ,בחלל נעים ,בבגדים נוחים,
בלווי מוסיקה ,כל אחד עם עצמו ועם אחרים.
לפני כחודש פתחנו בעדן קבוצה של גאגא אנשים.
השעורים מתקיימים מידי יום חמישי בין השעות  9:00ל ,10:00 -הקבוצה מונה כ 30 -משתתפים ,מכל המינים
ובכל הגילאים 6 ,מבין המשתתפים הם מהקבוץ .הקבוצה מתאימה גם למי שיש לו מגבלות גופניות.
את השעורים מנחים מורים אשר עובדים עם אהד נהרין ואחת לחודש ניתן להגיע לשיעור עם אוהד נהרין עצמו
במרכז סוזן דלל.
זוהי הזדמנות לחוות חוויה מיוחדת הנותנת לנו להקשיב לגוף שלנו ולהפעיל אותו בדרך קצת אחרת.
הקבוצה היא קבוצת רכבת וניתן לחבור אליה בכל עת.
לפרטים -עוזי/רותי .7130
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שלום לכולם,
זה בעצם העלון הראשון מאז שחזרתי מחופשת הלידה ,בתי אלה כבר בת  11חודשים ) איך הזמן עובר כשנהנים (
והזמן לא עומד.
« חודש יולי יצא לדרך ואיתו ילדי כחל ,עורבני ,נקר ונעורים יצאו לחופשה ,חופשה מהנה לכם ילדים יקרים,
עשו חיים שימרו על עצמכם ואל תשכחו לשתות הרבה מים.
« את החופש הגדול פתחנו גם בחגיגת הבר מצוות של ילדי  1995שהם :שלמון אורי ,קציר גבע ,ליאור מדר
וילדי החוץ  -שיר גת ועאזם שריף וסלמה .כמובן שהייתה בר מצווה נפלאה )בניצוחי (...ותודה לכל
המארגנים ,לצוות החינוך שיר ואבי וכמובן לצוות המטבח בניצוחו של אלי ביוקאורל על מזון משובח ופירגון
לאורך כל הדרך ,ולשקד הגדול מכולם שנירתם לעבודה בחפץ לב וחסך שקלים רבים לאירוע .כמו כן באמת
תודה לכל החברים והחברות שבאו ונתנו יד והתנדבו לערוך ולהגיש כמו בכול שנה זה לא דבר מובן מאליו
ועל זה כל הכבוד כן נרבה שמחות שיתופיות .ורק למי שלא הבין או קרא או היה בשנת חופש כאשר ערכו את
חוברת השינוי – שנת הבר מצווה מתקיימת עדיין ללא שינוי וגם חגיגת הבר מצווה
היא על טהרת ההתנדבות והעזרה הדדית.
« ולבני הי"ב שנתונה להם התודה הרשמית והגדולה על שעזרו בשמחה בעבודות הבר
מצווה באמת מכל הלב אין כמוכם ומכאן גם ברכת חופשה נעימה בטורקיה וגיוס
קל ונעים לכולכם ודיר בלאק שימרו על עצמכם ושובו במהרה הביתה.
« לחגיגות הבר מצווה וגם לחופשה הגדולה הגיעה מכבית טוכמכר עם שלושת ילדיה
שבכלל מגיע גם מזל טוב לכול המשפחה על הולדת הנכדה טליה.
« אאידה דולב חגגה יום הולדת  – 60שפע ברכות והאמת שהגעת רק לחצי הדרך ואיך שמסתכלים על זה את
גם חוגגת עם כל המדינה.
« גם משפחת קאליפה חוה ואברהם נסעו לחופשה בצרפת ) היה שקט לאחרונה ( וחוה חזרה בכוחות מחוזקים
להפקת חג המשק ה 58 -לקיבוץ ,בתקווה שהפעם המתנפחים יגיעו בזמן ....
« בחופש הזה תרו את פולין מספר משפחות  -יונה ובני פלג נסעו בליווי בנם מעיין ויריב  ,נטע ועוזי נסעו
בהדרכתו של איזו' ונעמי תקומי ובנה אמיר ביקרו גם הם בפולין בחודש האחרון.
« לסבא וסבתא שקד מגיע פעמים כיפק ,האחד ליעל שקד -סטריקוב על הולדת הבן ופעם שנייה לענבל שקד –
ביטון על הולדת הבת דניאל.
« "ילדים זה שמחה ילדים  "....לאסתר זטורסקי והמשפחה מזל טוב להולדת הנכדה החמישית לשלומית
וכרמל ,שפע ברכות ואיחולים.
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« ויש גם נחיתות – עידו שקד חזר לאחר שהות של תשעה חודשים בדום אמריקה ,ליאור קולקובסקי חזרה
מדרום אמריקה לאחר שהות של כ 10 -חודשים .גם נופר וינטר חזרה מארה"ב אחרי שנה בעיר הגדולה.
דניאלה דולב קפצה לביקור לרגל יום ההולדת של אמא אאידה.
« אושר לבית ברלס הגיע לחופשה מטורונטו שבקנדה  -חופשה נעימה לך והביאי עימך אושר ועושר לסבא
וסבתא ולכל המשפחה.
« הפנינג התרמה לעמותת "כנפיים של קרמבו" עבר בהצלחה גדולה  -כל הכבוד לכם ילדי כחל עורבני על
פעילות ותרומה לזולת ולכם המדריכים תודה שאתם מלמדים את ילדינו דרך ארץ יפה.
« מכאן שולחת אני איחולי בריאות ממני ומכל משפחת הקיבוץ לאבא וסבא מזרחי .בראות גדולה וחזור
אלינו במהרה.
« ומארה"ב השכנה מגיעים אלינו בימים אילו משפחת סוורדלאו – פיליסטי וג'וני לחגוג את נישואיהם של
איתי עם בחירת ליבו לילך בעדן אירועים על המים .אז לכם הבאים ולחברים החוגגים ברוכים הבאים
ומזל טוב.
« אביב קולקובסקי בא לביקור עם המשפחה הקטנה והחמודה שלו – איזה כיף ונחת לסבא וסבתא
קולקובסקי וכמובן לדודות .שיהיה בכיף.
« התקיימה הופעה של להקת הבלים בפסטיבל כרמיאל  -היה סבבה ובקרוב עד הופעות במרכז נעדכן
בפרטים בהמשך.
« סוזן מאור יצא לחופשת קיץ אצל  Omaבגרמניה והמשפחה תצטרף אליה בהמשך  -חופשה נעימה לכם.
« לרכזת הנוי הלו היא יהודית מדר הידועה לש ...כיפאק גדול על השינוי בנוף של הקיבוץ ,ממש נקי ויפה
יותר ורואים שהלימודים עושים את זה  .יש תמורה בעד ההשקעה וזה לא מובן מאליו .יש פחים טמונים
בקיבוץ – איזה כיף שאנחנו מתקדמים בנושא זה ,אבל חברים יקרים :כשהפח מלא  ,נא לא להשאיר את
שקיות הזבל מחוץ לפח ,יש עוד פחים בקיבוץ...
« מכאן אני פונה לאחד הענפים בקיבוץ שיש להם אפשרות כספית לתרומה קטנה ) פלסטניר ,עדן ,מעדניר
וכ"ו( – ביום שלישי האחרון התקיים יום ספורט לילדי כחל עורבני נגד קיבוץ אייל ורמת הכובש .שני
הקיבוצים הגיעו עם חולצות הנואות את שם הקיבוץ ופרסום של אחד המפעלים ,מה ,תגידו לי שלנו אין
את הכסף לעשות את זה ...בואו נראה מי ירים את הכפפה  .בטוח שגם אנחנו יכולים.
« מכאן אני גם שולחת בקשה – לכל משתמשי חדר הישיבות למינהם ,אני מנסה לנקות ולסדר אותו אבל
צריכה להיות הענות גם מהמשתמשים )את המנקים השכירים שחררנו (...זה גם אומר שטיפת כלים ,או
פשוט להשתמש בחד פעמי.
טוב אז זהו להפעם אני מקווה שלא שכחתי את אירועי החודש ) אני מבקשת לציין שלא כללתי אירועים שלא היו
בחודשים שלא פורסם העלון ועם החוגגים סליחה ( אבל מזל טוב אושר ועושר ושפע ברכות לכולנו קיבוצנו בן 58
 .קיץ של כיף ורק כמובן "שלא יעבדו עליכם"....
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סוף דבר
עם סגירת הגיליון.
אין אפשרות לסגור מבלי ללחוץ את ידם של חבורת הצעירים שהגישו לנו את "בניר" כמעדן טבול בסחוג ובצ'ילי חריף,
מרענן ומלהיט שליקקנו אותו במשך כשנה ,בתאווה ובשקיקה ...אז קבלו –שלי ,דור ,עמרי וכל מי שעזר וסייע,
תקיעת כיף אמיצה ובלתי משחררת וניפגש מעל דפי העלון הבאים.
ואם תפסתם אותנו כבר כשאנו פורקים קרדיטים וצלש"ים מהרכב החדש ,אז הנה הם כאן לפניכם –
לדורון קורדובה על התנדבותה להקליד ,לראיין ולסייע – קבלי על כל אלה דורון.
לעידן בורץ ואופק לוינסון – שהסכימו לכדרר ולכסות את נושא הספורט – חיזקו והתאמצו.
להדסה ראובני אשר על ההגהה ומדורים נוספים – יישר כוחות ומוחות.
ללירז מדר  -אשר על העיצוב ויפי המוצר – קבלי פרח וצבע לדש ה"טבע".
לליזה ששייטה בין כל האירועים ,ההמראות ,הנחיתות – לך מוקדש השיר מקהלה על...ליזה.
ולכל מי שכתב סייע ותמך ,ברגע שיגיעו הדיווידנדים ,נוריד לכם מהבונוסים.
זה עלון חג החמישים ושמונה .יש בו מבט על המתרחש בביתנו עם קריצה לעבר ותקוות כמוסות לעתיד .בכל אלה יש
הבעת תודה לכל מי שתרמו ועשו וסייעו להגיענו עד לכאן.
לכל החבורה הוותיקה שהיום קמטיה חורצים את המצח ,אך העיניים סוקרות בגאווה את הקיים.
לילדינו וחברינו שלא זכו וממרום הגבעה הם ניבטים אלינו ואנו אליהם ברטט ,בכבוד ובאהבה...
ולחברינו וילדינו שעומסים על כתפיהם את עומס העתיד – לכולכם אנו מאחלים שיהיו לכם שיהיו לכם הכוח והרגישות
להמשיך במסע.
ושישוחרר סוף סוף גלעד שליט!
שיהיה חג שמח.
העורך – שמוליק.
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