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    דבר העורךדבר העורךדבר העורךדבר העורך

 אייל שמואל: עורך ראשי

 הדסה ראובני: וראיונות הגהה

 רגב עמיקם: ארכיון

 לירז מדר: עיצוב

 ליזה, קורדובה דורון: מערכת

 שלי בורץ, דור הורביץ, בוחסירה

 .הרהורי מדרכות

 

אני מהלך במדרכות הקיבוץ וממיין אותם . לא הכרנו פעם, את הריחות האלה הפורצים עם ערב מכל חלון

שקשוקה פולטת , כאן פורץ מכיוון התאילנדים ניחוח עז ומתובל, "עושים על האש"כאן בצל מטוגן וכאן  –

 ?מי אמר שלהפרטה אין ריח... ניחוח עגבניות

ממתי  –" לחיים"מקישים כוסות , קול פעיית תינוק, מקרבים כסאות, עורכים ומפעילים את המזגנים

מה ... אך בעיקר אנחנו עתה עם הקולות הבוקעים מהטלוויזיות, אלה הקולות, כן? התחלנו לשתות ככה

 ?איפה המדליות? שלחנו נבחרת ואין תוצאות??? קורה

, והרהורינו נעים ושבים סביב חמשת הגלגלים השלובים המסמלים את האירוע והם עוסקים בכושר גופני

שיפור היכולת האנושית ששיאיה נמדדים . זו האולימפיאדה. התמדה וכבוד לכללים, מאבק, רצון לנצח

 ...אבל לא רק, ומוערכים במדליות

אחד בדקה של התנהגות , אחד במפעל חייו. אז בואו נרים את המסך ונחשוף שלושה ספורטאים

 .ספורטיבית והשלישי בכנותו המרגשת

 

 –ל "רלף קליין ז –הראשון 

הוא היה  –הוא ניתר גבוה מעל כל אלה , הוא לא היה רק מר כדורסל, אביב-הוא לא היה רק מכבי תל

אהבנו לאהוב . הכדורסל היה כל עולמו ושמו נקשר רק בו, "חלוקת קשב"לא הייתה לו . עמוד של יושרה

הוא היה באישיותו מופת של חינוך ואת כל השפע הזה , את גישתו לאנשים, את דבקותו בעבודתו. אותו

 .וכך נזכור אותו ואת מורשתו, מלוא החופן ומכל הלב, העניק בנדיבות

 

 .חיבוק למועד –אברהם גרנט  -השני 

אבדה את האליפות והוא , )לסי'צ(כאשר ראינו אותו לאחר המשחק שבו קבוצתו . יש הקונה עולמו בדקה

היה זה רגע , דבר ראשון ניגש לשחקן שמעד בבעיטת הפנדל הגורלית ההיא והעניק לו את חיבוקו הדובי

מעניק השראה , ספורטיבי, כל האברמוביץ וממונו קטנים על רגע כזה, אמרתי לעצמי. מאוד מרגש ומיוחד

 .ומעלה לגובה את ערך ההתנהגות הספורטיבית שאין לה תחליף

 

 .נפלנו למזרונו –אריק זאבי  -והשלישי 

והוא לא האשים את ... מדינה שלמה בכתה איתו –כשהוא הוכרע ובכה . ספורטאי גדול, זהו איש גדול

! הלו... על אכזבתו מכישלונו שלו, בחום לבו דיבר על עצמו בלבד. לא את הקהל, לא את המאמן, המזרון

 ???מישהו שומע, נשיאים, שרים, גנרלים, פוליטיקאים

 ...דממה... דממה... דממה

 ...איזה איש, מחבקים, אבל אנחנו כן שומעים

 

 .אבל אין ערוך לאנשים המקרינים ערכים, אין מדליות על ערכים –הווה אומר 

שבת שלום                                                                                                                                                                                             

 .שמוליק         

 מכתבים למערכת

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

 
 ...מחכים לשמוע מכם
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    נר זיכרון נר זיכרון נר זיכרון נר זיכרון 
 לחברים שאינם עמנו

 
 
 

 שנה למותו בתאונת דרכים 52  יוסף סבאג

 שנים למותה 38   תמי גפן

 חמש שנים למותה   רותי קאופמן  

 חלפי
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    משולחן המזכירמשולחן המזכירמשולחן המזכירמשולחן המזכיר

, נדמה שהחום של סוף אוגוסט כל שנה הופך קשה יותר

ההתבגרות או , לא ברור אם בגלל התחממות כדור הארץ

והנה בא , העובדה שמתרגלים לשבת כל היום במזגן

לסיומו גם החופש הגדול עם שבוע ההתארגנות בחינוך 

שמשבש את כל השיגרה וגורם להעריך יותר ויותר את 

המגדלים את ילדינו בכל  –העוסקים במלאכת החינוך 

 ...שאר ימות השנה

 

 ותודה למרסי

זוהי גם ההזדמנות  –אז בהזדמנות זו שנפרדים מהחופש 

, מרסי –בחינוך שלנו  1להיפרד ולהודות לאשה מספר 

שמסיימת את עבודתה כמדריכה פדגוגית לטובת קריירה 

ובעיקר , תודה לך מרסי על שנים של נתינה אינסופית –עדיין בסביבה ועם זיקה לילדינו , "יחדיו"ס "בביה

למרסי  –על שמונה שנות הריכוז שהצמיחו את מערכת החינוך בגיל הרך בניר אליהו למימדיה הנוכחיים 

ולשמחתנו נרתמה גם לכל תקופת , חלק נכבד ועיקרי בביסוסה ומיתוגה של מערכת הגנים בניר אליהו

 ... למרות שהדבר ודאי היה לא קל –החפיפה והמעבר 

דבר שבהכרח  –) אצל שני(את החודש האחרון עשתה מרסי כגננת במקום תמי שיצאה לחופשה בגן שחרור 

מאז שאני זוכר את עצמי כילד בקיבוץ "... הגן של מרסי"זה היה  –שכן כשהיינו ילדים  -גרם לי פלאשבק 

התוותה ערכים ותכנים ועיצבה את המערכת , התפתחה ופיתחה את הפדגוגיה, מרסי היתה בסביבה –

 .בדמותה

דווקא לאחר צומת השינוי בה , ובודאי לא היה קל -הצעד שעשתה בעיתוי שכזה אמיץ ומאתגר 

 ...לפעול על פי האמת הפנימית ולהתחיל מחדש –להתפרנסות משקל גדול 

 

אז כל שנותר הוא לקוות שנסתדר גם בלעדייך ונצליח לייצב את המערכת בעידן זה של אי וודאות 

אולי עוד ניעזר  –בבית המחודש ומי יודע , וכמובן נאחל מפה בהצלחה בקריירה החדשה, ושינויים

 ... בשירותייך המצוינים בהמשך

 

תודה לך מרסי מכולנו והצלחה למרים  –בינתיים מרסי ממשיכה לעשות עבודת קודש בחינוך המיוחד 

 ...גדולות למלא) סניקרס(יש נעליים  –ולכל יתר העוסקות במלאכה 

 

 ותודה לאלי

בהנהלה " החבר החיצוני"אלי היה , ר הכלכלי של הקיבוץ"היו –פרידה נוספת צפויה החודש מאלי מוריק 

ומשאיר מערכת יציבה וחסונה המוכנה לקבל  –ומונה לפני ארבע שנים לכהן בראשה  2002הכלכלית מאז 

 .עליה אתגרים חדשים

בתקופת כהונתו הועמקה ההפרדה בין עסק וקהילה תוך הקפדה רבה על עמידה בהסדר חובות הקיבוצים 

פקטור מכריע בעת גיוס הון  –דבר שסייע רבות בבניית האמינות והדימויי העיסקי של ניר אליהו  –

בין היתר במשברים שהיו , או לפני כן בעיתות משבר שחייבו גיוס אשראים מגרנות ואחרים, כבעסקת עדן

בשקט בשקט סייע אלי לאיתור בעלי מקצוע שיקחו את . 2007-ש ב"ובגד 2005-ש ב"בפלסטניר ובגד

 . ועל כך תודתנו לו, המושכות הכלכליים ויצעידו את תאגידי הקיבוץ קדימה

והשלמת " עדן"השגת רישיון העסק ב, "פלסטניר"וכמובן שאי אפשר שלא לציין את הכנסת השותף ל

 !בהצלחה בהמשך ותודה" התרחשו במשמרת של אלי"עסקת תנובה ש
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 משולחן המזכיר...

וכולי תקווה כי חברי ניר אליהו יראו חשיבות לבחירה , את המחליף אנו אמורים לבחור באסיפה הקרובה

 . ויגיעו הפעם בהמוניהם לשמוע ולהשמיע

החוב : ר החדש שייבחר יהיה חייב להתייחס לסוגיית החוב החשוב ביותר של הקיבוץ"להערכתי היו

הרי שלפחות מחצית , על אף שההפרדה בין העסק והקהילה היא עניין של עשור... האקטוארי לחבריו

מתוך התפיסה שהבאים בתור יקיימו  –מהחברים בקיבוץ עבדו בענפים היצרניים של הקיבוץ מאז הקמתו 

את אלו המגיעים לגיל פרישה ובדרך ניצור נכסים משמעותיים שיעזרו לקיים את כולנו ולשפר את רמת 

הרי שיש לכמת  –וכיום הפנסיה מקובלת כבטוחה לעת זקנה , בדרך כזכור השתבשו כמה דברים. חיינו

על מנת לשלם או להשלים את הפנסיה שלא  –ולתמחר את השימוש בנכסי הקיבוץ שניבנו בעמל כולנו 

 ...חסכנו

 

 הפנסיה ודור ההמשך

, כל קיום הפנסיה התקציבית מושתת על תקציב הקהילה ומיסי החברים -כיום למי שלא זוכר או מודע 

והיעדר ניגודי עניינים בין שכבות שונות , ואם ברצוננו ליצור אקלים מיסויי מעודד התפרנסות וקליטה מחד

שמשמעו השתתפות העסקים בנושא זה יוכל להביאנו " אלמנט משנה חיים"הרי שרק , באוכלוסיה מאידך

 "...זינוק הגדול קדימה"ל

ובהמשך החודש נקווה לאשר סוף סוף את תקנון , בימים אלה התחלנו בבדיקת היתכנות כלכלית בעניין

אך גם צופן התפתחויות משמעותיות בתחום ההיתכנות , חודש ספטמבר אם כך גדוש בחגים. הפנסיה

כנס בנים ראשון שינסה להבהיר את נושא הקליטה בבנייה  -ולא פחות חשוב , הכלכלית להפחתת המיסויי

 . חדשה לבני המשק שהם הנקלטים הפוטנציאלים הטבעיים ביותר

 . המבול) אם נצליח לכלכל צעדנו בתבונה(אחריו , הגל הראשון יהיה נחשון מצומצם ואמיץ –ניחוש שלי 

אנחנו . גשם של משפחות איכותיות שירצו לקחת חלק בקיבוץ הזה ולהרימו אל על, מבול טוב לשם שינוי

 ... למרות החום המזיע הזה שבאמת בלתי נסבל –אל ייאוש , בדרך הנכונה

 

 שנת לימודים טובה ובהצלחה לכולנו

 נימרוד

 

בתניקים המתגייסים "אבל יש לומר מילות פרידה לי, י העורך"בחודש שעבר נחתכתי באכזריות ע –ב .נ

) רק משודרגת(לשכבה הספציפית הזו יש לי יחס מיוחד מאחר והיא דומה במשהו לשכבת הגיל שלי : ל"לצה

 . 'ח-'ויותר מזה את מרבית סוללת התותחים הזאת גידלתי בין עצי המטע מכתה ז

פטריוטים אחד אחד לקיבוץ , חרוצה ובעלת גאוות יחידה, מאז עברו אותי מזמן וצמחו לחבורה מגובשת

 ". מלח הארץ"המחזירים את המשמעות לסיסמא , ולמדינה

החבורה האיכותית הזו הרימה את כל מופעי התרבות וחגי ישראל בקיבוץ בשנים האחרונות והתגייסה לכל 

למדו להינות מפרי  -לאחר המאבק ההירואי להשארת המטע בידי הקיבוץ  . מטלה ומשימה שהטילו עליהם

וכולנו התרגשנו כל חג וטקס מיכולת האירגון וההתנדבות , עדן וענף המזון, עבודתם גם ענפים אחרים כנוי

 . שלהם

 

 –תודה לכם  –אייל ושגב , גיא, דן, ליאור, ניב, אחמד, אורן, אלון –אז בקיצור 

ומי ייתן  –עכשיו תור המדינה להיתרם מכם , ל ובחיים"והמון בהצלחה בצה

ברור לי . הטיולים והלימודים להתקבל כחברים, ותחזרו אלינו לאחר הצבא

השמים הם הגבול עבור  –שאם כולכם תבחרו להיות איתנו שותפים לדרך 

 ...  בינתיים נתראה ביציאות, קיבוץ ניר אליהו
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 פרחים לשנת לימודים חדשה    
 

 ילדים, מבקשים לברך אתכם

 שתאיר פניה לכם השנה הנכנסת

 במשחק וצבעים, בפרחים וריחות

 .בחיבוק מהלב ושפעת רגעי חסד
 

 ודרך צלחה לכם בוגרי יחדיו

 נחיתה רכה בשערי החטיבה

 ולאליפיות שבעקבותיכם בלב סקרן ונלהב

 ...המראה על רוחות הדמיון ונחיתה אל עמקי חשיבה
 

 ופרחים לילדי פעוטונים וגנים

 שתהיה לכם שנת יצירה של צבע ואושר

 "גינת הילדים"ולכל הצוות העובד עם כל 

 .כושר...אור ו, שתהיה לכם שנת ערכים
 

 .שנת לימודים פורייה

                                           

 מערכת בניר 

 לאגם ונויה
 

 .בורקות מתאוות למידה ואהבת החקר, עיניכן מלאות בסקרנות, בנות יקרות שלנו, עומדות אתן לפנינו

 .זאטוטות והיום עוברות דרך השער לעולם חדש הטומן בתוכו חידושים ללא גבול, רק אתמול תינוקות
 

 .היום בו אתן הופכות מקטנות לגדולות מדרדקיות לבעלות תבונה, היום זה היום שלכן

אלא גם אתן עצמכן תתגלינה , וכשתעברו דרך השער ועולם הידע והספרים יפתח לפניכם לא רק הוא יתגלה

, קווים ונקודות לתורות גדולות, המצליחות להפוך סימנים, לעיניכן ותראינה איך אתן נהיות בעלות קסם

ובעיקר , הכל מכמה קוים ונקודות וזהו הקסם, כן. למחשבות עמוקות ולצחוק גדול, לאהבה והרפתקאות

 .הידיעה שאתן בעצמכן תצליחו לעשות זאת
 

 .כן תרחב אישיותכן, ככל שתרחב הדעת. אין גבול למה שיש ללמוד, העולם שיתגלה בפניכן מלא סודות

וככל שתרבו לחקור תבינו שעליכן , זכרו שלא התשובות חשובות אלא השאלות, שאלו תמיד את השאלות

 .כל השאר הוא הדרך! וזה העיקר, לחקור עוד
 

 ?מה עוד נברך אתכן ילדות שלנו

 .התלהבות ואהבה, יושר, פתיחות, תמימות, סקרנות? אולי בעצם כבר יש לכן הכל

 :מדריכים וקהילה צריכים את הברכה, מורים, הורים -אנחנו, אולי במקום לברך אתכן

 .שנדע ללמוד יחד אתכן

 .שנדע להראות את הדרך ולא רק מה שבסופה

 .שנדע להיות דומים למה שאנו רוצים שאתם תהיו

 .שנדע לכבד אתכן ולראות בכן עולם ומלואו
 

 .בדרככן החדשה בבית הספר, בהצלחה בנות יקרות

 .'שלום כיתה א
 

 ,נרגשים לא פחות מכן ואוהבים אתכן מאוד

 משפחת קציר ומשפחת ברלס
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 כנס  בנים בנושא  קליטה
 

 . לספטמבר יתקיים  כנס בני משק בנושא קליטה לחברות בניר אליהו 13 -ב

 

 :תכנית הכנס

 

 ".עדן על המים" -ארוחת בוקר קלה ב  10.00 -  08.45

                        

 .הילדים עוברים לרשות הסבים והסבתות

 

 :התכנסות בחדר האוכל להצגת הנושא  13.30 – 10.15

 החינוך ומחשבות לעתיד, הכלכלה, סקירה על ניר אליהו בתחומי החברה �

 מודל השינוי והשפעתו על אורח החיים בקיבוץ �

 זכויות וחובות, משמעות -חברות בקיבוץ �

 תהליך הקליטה לחברות �

 )חסרים נתונים מפורטים בשלב זה(מידע כללי , משמעויות הנכס: בניית בית מגורים �

 שאלות ותשובות �

 המשך התהליך     �

 

 .מוזמנים להשתתף, והנושא רלוונטי לגביהם, הגרים בקיבוץ 28בנים מגיל 

 

מתבקשים ,  בנותיהם את דף ההזמנה לצורך מילוי פרטים אישים/  הורים שעדיין לא העבירו לבניהם  

 .לעשות זאת בדחיפות כדי שנוכל להיערך בהתאם

 

 ,בברכה

 

 צוות צמיחה דמוגרפית

מנהלת הקליטה                                   

    כנס בניםכנס בניםכנס בניםכנס בנים
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 ?מה אתה זוכר מפגישתך הראשונה עם ניר אליהו

בשנים , כאשר ניהלתי את ארגון הקניות של גרנות, הייתה לי היכרות טובה עם ניר אליהו מהפן הכלכלי

1994-2003. 

ר "גדי נוי היה גם יו. כיהנתי כחבר חיצוני בהנהלה הכלכלית של ניר אליהו, ר"בשנתיים שלפני מינויי ליו

 ...ר הנהלת המפעל ואז"ההנהלה הכלכלית וגם יו

אני זוכר את , והצבעתי על ניגוד העניינים, ח של ועדת הביקורת שעמדתי בראשה"דו.] א.ש[ואז הוצאתי 

 .אבל לזכותו יאמר שקיבל את הדברים בהבנה, שיחה לא קלה, השיחה עם גדי נוי

ר ההנהלה "ר הנהלת המפעל ואני נתמניתי ליו"גדי נוי נשאר יו, והוחלט לפצל את התפקידים, נכון

שבעקבותיו הוחלט , )ר"עוד בטרם מוניתי ליו(יש לציין לזכות ניר אליהו את המיפוי שנעשה . הכלכלית

 .להסדיר את היחסים  בין הקהילה לעסקים

והצטערתי על , שהיה מרכז משק וגזבר, שהייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם עומר, אני חייב לציין

 .אך רצונו של אדם כבודו, החלטתו לפרוש

שהייתה לנו היכרות קצרה , הוחלט לפצל בין התפקידים ואני הצעתי לריכוז המשק את רוני, כשעומר פרש

צפי ניסה להתנגד אך הפעלתי עליו לחץ פיזי בלתי מתון והוא קיבל . והצעתי לתפקיד הגזבר את צפי, קודמת

 .ששני המנויים האלה תרמו תרומה מאוד משמעותית להצלחת המהלכים) ולא רק לי(נראה לי . את הדין

כמובן , ל סייע לי בתפקידי כאשר אני מרגיש שהבסיס הוא הניהול העסקי נטול פניות"איוש התפקידים הנ

 .והבהרתי שאני בעד עשייה שקופה, )על כל המשתמע(בבעלות הקיבוץ 

 ?איך היה שיתוף הפעולה עם המנהלים שבמערכת

כאשר אפשר לומר שהייתי החלטי ביישום התפיסה המתבססת על יעדים , היה ועודנו שיתוף פעולה טוב

נדמה לי שיצטרכו , כך הגענו לעסוק בבניית חזון ודברים דומים לטווח הארוך-לא כל, ולצערי, ומטרות

 .לעסוק בהם עכשיו

 ?איך התבטאה תחילת עבודתך למעשה

אפשר לראות את תפיסת עולמי כשמעיינים בחוברות ) זה היפה בדבר(כל מנהל תופס את תפקידו קצת שונה 

כל התכניות מלוות במלל כתוב שתפקידו היה לגבות את הנתונים . התכניות שהופקו מיום שנכנסתי

 .לא זורקים מספרים ככה סתם. ולהסביר אותם

 ?ומה היו היעדים

היעד הראשון . ניתן לראות את רשימת היעדים עליה מתחייבים ולאורה נשפטים, בכל תוכנית שנתית, שוב

עמידה זו סייעה בהשגת העסקה על הקרקע של הקיבוץ . היה עמידה בהסדרי החובות מול הבנקים

.. כך גם בנושא סוגיית התאגוד וכך בנושא הקצאות המניות לחברים בחברת האחזקות, שהוקצתה לעדן

ניתן גיבוי לכך הן על ידי , וכשהתברר לאחר בדיקה יסודית שהמפעל חייב להתבסס על מחלקת הדפוס

 .המערכת הבנקאית והן על ידי חברי הקיבוץ

שהוא כיום תאגיד כלכלי יציב ואיתן ובסיועו הצלחנו לעבור , כל זה התבצע באמצעות אחזקות ניר אליהו

 .עולה ויורד, ש שעקב הנסיבות החקלאיות מתנדנד"גם את המשבר בגד

 ?איפה היו הקשיים

אנחנו לא רוצים להיות , במקום שאין קשיים זה במדרון(, קשיים הם בסך הכול אתגר עליו יש להתגבר

, וזה מובן ולגיטימי, שמתקשה לקבל את ההפרדה בין קהילה לעסקים, יש מיעוט גם בניר אליהו)  במדרון

 .הייתה הבנה ותמיכה, בבחירה בין אלטרנטיבות, אבל לבסוף

 ?איך זה התבצע, היה משקל לא מבוטל בגיוס הסיוע" גרנות"אין ספק שלמעורבותך ב

ח כזה או אחר אלא בהפסד לניר "גרנות הבינה שלא מדובר בגמ, בסיוע לעדן למשל. היה משקל מסייע, אכן

, והיות וניר אליהו נתפשת בשנים האחרונות כגוף אמין שניתן לבטוח בו, לשנה₪ מליון  1.5אליהו של 

 .להירתם לעניין" גרנות"הצלחנו לשכנע את 

    ראיון פרידה עם אלי מוריקראיון פרידה עם אלי מוריקראיון פרידה עם אלי מוריקראיון פרידה עם אלי מוריק 
 

 ר ההנהלה הכלכלית במשך ארבע השנים האחרונות"יו
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במציאת " נכשלתי..."שוטטתי בין המנהלים שאתם עבדת ו, "פרשתי לך רשת"אתה כבר יודע ש, אלי

 ?זה כי אני לא יודע לעבוד או כי אתה יודע... נקודות ביקורת

משפט שאימצתי אותו ואני נוהג " גרנות"ר "אמר לי פעם יו. הכל אנשים –אומר לך ? אתה שואל מה הסוד

ל לעשות את העבודה הטובה "תפקידי הוא לאפשר למנכ". ל"אל תהיה מנכ, כשאתה יושב ראש" –על פיו 

הקרדיט שייך , אך כמובן במצב של הצלחות, האחריות כולה שלי. או להחליפו במידה ואינו מצליח

השתדלתי להתמקד בזירה הכלכלית ולא לחרוג . הם הרי מבצעים את העבודה בשטח, למנהלים הפעילים

הקשר האנושי הוא . לדעת את גבולות הגזרה ולתת לאנשים את מלוא המרחב שבתוכה לביצוע. ממנה

 .בסיס העניין ולא תמצא אותי מתעלם מפנייה של אדם במערכת

תרתי , יצרת כאן נכסים -על דעתי כמובן בלימוד פעילותך במשך ארבע השנים , עכשיו אני שואל אותך

 ?זה נכון, לקום וללכת בלי להשאיר איזו נקודת חיבור, חומריים ואנושיים, משמע

 .וכך נכון, ר חדש יזהה דברים חדשים"יו, אני בעד רוטציה

-היקף של כ, שזה עם חברות הבת, עם מנדט לשינוי ארגוני, ")גרנות"ב" (אמבר"ל הכספים של "אני סמנכ

ר במספר "פרט לכך אני עדיין יו) שנות פעילות כלכלית של ניר אליהו 25שזה בערך (, בשנה₪ מיליארד  2.5

 ).דרך גרנות ואמבר(חברות 

 .ניר אליהו צריכה לקבל את מלוא תשומת הלב ולא נותר לי כיום זמן מספיק לכך

 ?מנקודת התצפית שלך נראה לך עתיד ניר אליהו, ואיך

 .ן"בנדל, המשאבים מנוצלים לא רע והן טמונים במיקום, עשיית ההסדר הייתה המעשה הנכון

, שכיהנה רק כשנה, )אישה(ר חדשה "ביוזמתנו הגיעה יו". פלסטניר"שאלת ואומר רק עוד מילה באשר ל

איתה הגענו , ליבת עסקים ומטרות, למסע של הגדרה עצמית במונחי חזון" פלסטניר"את " לקחה"היא 

. עסקת הכנסת השותף כבר בנינו לאחר שהיה הדפוס בפלסטניר. למסקנה שיש לפתח את הליין של הדפוס

תפיסת העולם של , אך סייעה לי העובדה שעברתי קורס גישור וגישרתי קצת בפועל, לא היה פשוט וקל

 .הגישור אומרת  שאתה חייב לקחת בחשבון את ההשקפה של שותפך לחילוקי הדעות

לחצי ליום על " והסתגרנו"ד של הצד השני "ואני עם העו, רוני, גדי –כך  שיום אחד לעת משבר התכנסנו 

 .אני מאמין שזה סייע להתקרב לפיתרון. מנת ללמוד את עמדתם מקרוב

 ?והאני מאמין שלך לסיכום

, התשתית טובה, האנשים טובים. אני מאמין שניר אליהו עוזבת את מסלול ההרצה ועולה לאוטוסטראדה

 .האופק בהיר ואין שום סיבה שזה לא יקרה

 

 .ואני רוצה להודות לך על השקעתך כאן ולאחל לך הצלחה בכל

 

 שמוליק איילראיין 

 ראיון פרידה עם אלי מוריק... 
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 .בראשית השנה החל בעבודתו אצלנו המבקר רון רוזן

ובמקביל עודכן תקנון , היכרות עם נושאי התפקידים בקיבוץ" מסע"בשלב הראשון של עבודתו החל רון ב

 .הביקורת של הקיבוץ לאחר דיון בוועדה ובאסיפה

הוחלט . היקף התכנית נגזר מגודל התקציב. 2008השלב הבא היה דיון בוועדה על קביעת תכנית עבודה לשנת 

: קרי, והמערכת המרכזית של הקיבוץ, )הענף של רבקה(ענף הדיור לתושבים ולבנים : לעבוד על שני מגזרים

 . גופי הניהול המרכזיים של הקיבוץ

בפני בעלי התפקידים הנוגעים , ח על ענף הדיור לתושבים ולבנים כבר נערך והוצג בפני ועדת הביקורת"הדו

לאחר . הדס –ורכזת דור צעיר , קטרינה -המנהלנית , נמרוד -וכן בפני המזכיר , בראשם רבקה סלע, בדבר

שהביעה הערכה לאיכותו , והוצג בפני הנהלת הקהילה, ח עודכן"הדו, ח"שנתקבלו הערותיהם לדו

 .המקצועית

ח באסיפה נכשל "ניסיון ראשון להצגת הדו. ח בפני אסיפת הקיבוץ"השלב הסופי אמור להיות הצגת הדו 

המלצותיו הופכות להיות תכנית עבודה  -ח יאושר באסיפה  "מרגע שהדו. עקב חוסר נוכחות של חברים

 .שתעמוד במבחן מעקב של ועדת הביקורת והאסיפה, מחייבת

מקווים לסיימו עד . ח הביקורת על המערכת המרכזית נמצאת בשלבים הסופיים של העריכה"העבודה על דו

ועדת , ח יוצג בפני בעלי התפקידים המבוקרים"אוקטובר הדו-במהלך החודשים ספטמבר. סוף חודש אוגוסט

 .ולבסוף באסיפה, הנהלת הקהילה והאחזקות, הביקורת

המעקב נעשה . ח הביקורת של המבקר הקודם"ערכתי מעקב אחר יישום המלצות דו, כמרכז ועדה, במקביל

דוחות המעקב עומדים להיות . ענף המזון והכלבולית, הבריאות ומרפאת השיניים, המסגרייה, בענף המוסך

 .מוצגים בישיבות הקרובות של הנהלת הקהילה

, זכינו לשיתוף פעולה ופתיחות עניינית מצד בעלי התפקידים, הן המבקר והן אני, אני חייב לציין שעד עתה

 .ושניתן לתקנם, ונכונות לטפל בליקויים שטרם טופלו

ח "הדו. כי המבקר טרם אמר את דברו לאסיפה, ח  שכבר הוגש ולא יותר מכך"הערה אחת שלי לגבי הדו

 . אבל חושף ליקויים בעיקר במבנה הניהולי של הענף, בעיקרו הוא חיובי ומפרגן

כוחה של . האסיפה שאמורה היתה להתקיים בנושא חשפה בעיה. ובאשר לשיתוף הציבור בנושא הביקורת

, בעיקר למנהלים, החשיבות של חשיפת הליקויים במערכת היא בכך שהיא מאפשרת. הביקורת הוא בחשיפה

לכן . הביקורת חייבת להיות חלק בלתי נפרד מתרבות הניהול במקום. לשפר את הניהול ואת התוצאות

למרות שפורמאלית ניתן היה גם באסיפה מעוטת המשתתפים לאשר את , ביקשתי לבטל את הסעיף באסיפה

ח המערכת המרכזית נקדיש אסיפה מיוחדת לנושא הביקורת בה יוצגו שני "כאשר יושלם דו. ח"הדו

נצטרך בכל , אבל גם אם לא. חות להתייחסות ראויה של הציבור"ואני מקווה שהפעם יזכו הדו, חות"הדו

 . וניתן יהיה ליישם את המלצותיהם, כדי שיקבלו תוקף רשמי, מקרה ובכל פורום של האסיפה לאשר אותם

 

 ו’איז                                                                                               

 

 

 אדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף-בני

 .ואז הם מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם

 בשל מחשבותיהם על העתיד הם שוכחים את ההווה

 וכך אינם חיים לא למען ההווה ולא למען העתיד

 ובה בשעה שהם חיים כאילו לא ימותו

 .הם מתים כאילו לא חיו

 

 נלקח מלוח המודעות של המפעל                                           

    ועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורת
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    התנדבותהתנדבותהתנדבותהתנדבות

 

 מתנדבות בעם
 

 .ס"בכ" מאיר"ח "ארבע נשים מחברותינו מתנדבות במחלקות של ביה

 .'שנים בפנימית ה 7 – ו'לנצ

 .'שנים בפנימית ה 5 – שושקה

 .ילדים' שנים במח 3 – עתליה

 .ילדים' שנים במח 3 –חנה מאור 

 

 ?קמתן בוקר אחד עם שיר חדש בלב והחלטתן להתנדב, איך זה קרה

 ?חלקכן עדיין עובדות גם במקומות עבודה, הרי לכולכן יש תעסוקה מלאה? למה התנדבות

שבו תרמתי בתחום התרבות (בזמנו רציתי לתרום לקהילה לא רק בקיבוץ . ההתנדבות חשובה: שושקה

באחד . אבל לא הרגשתי שאני תורמת שם הרבה, "אנוש"התנסיתי בהתנדבות ב. רציתי משהו אחר). 'וכד

 .והרגשתי שזה מקום בשבילי" שלה"ו למחלקה 'הימים הלכתי עם לנצ

 ...צפירות האמבולנס תמיד הפחידו אותי, חולים היה מקום מאיים-בשבילי בית, ושתבינו

 .ח"מתנדבת בבי, ובכל זאת החלטתי שאני עושה את זה

הציעו לי בפנימית   -" משען"אחרי שסיימתי את עבודתי ב. תמיד אהבתי. אני אוהבת לעזור לאנשים: ו'לנצ

". פרותיאה בכפר"המשכתי להתנדב שם גם אחרי שוורד עזבה ועברה ל. לבוא ולעזור, שבה עבדה ורד', ה

 .שנים 7מאז עברו 

אנחנו מורידות מקצת . כל עזרה חשובה ומשמעותית, יש בה חולים קשישים, היא מחלקה קשה' פנימית ה

 .מן העומס של האחיות וזה מאפשר להן להתמסר יותר לחולים

לא קיבלתי . הרגשתי פגועה. מרפאת השיניים, אותי אלצו מוקדם מדי לצאת ממקום העבודה שלי: חנה

 .משוב על תפקיד שמלאתי הרבה שנים

 .הייתי מתוסכלת, בקיבוץ לא הציעו לי שום דבר

 :היא הציגה אותי בפני האחות הראשית. הסכמתי לנסות. עתליה הפצירה בי לבוא אתה למחלקת ילדים

ומאז , "זה הכיסא של חנה: "נתנה לי כיסא והודיעה, האחות הראשית הציגה אותי בפני הצוות". זאת חנה"

 ...יומיים בשבוע, אני שם

הטרידה אותי . ואפילו מעט, חיפשתי מקום שבו אוכל לתרום, לקראת הפרישה מהעבודה, אני: עתליה

 .רציתי להיות במקום שבו אוכל לתת, לכעוס, העובדה שאנחנו נוטים להעביר ביקורת

 .וחשבתי שזה יכול להתאים לי, שמעתי על מתנדבות שבאות לכמה שעות להיות עם תינוקות נטושים

לעומת זאת דרושות . הנטושים נמצאים במקומות אחרים". מאיר"מה התברר לי שאין כאלה ב-לאחר זמן

 .באתי ונשארתי. ילדים' מתנדבות במח

 

 ?מה בעצם אתן עושות במסגרת ההתנדבות במחלקות

 :אנחנו עוזרות בהרבה תחומים. בפנימית אין מספיק כוח אדם: שושקה

הולכות להביא ציוד רפואי ומשקי , מביאות למעבדה בדיקות ומחזירות תוצאות, צילומים, מסדרות תיקים

 . מחליפות את המזכירה הרפואית כשהיא נעדרת, עונות על טלפונים, מפקססות, מצלמות, לפי הצורך

, אנחנו עוזרות לקרובי המשפחה המבקרים להתמצא. היום אין מישהו קבוע בתחנת האחיות: ו מוסיפה'לנצ

 .מקילות קצת על המצב הקשה בלאו הכי, עונות במאור פנים

אבל לקראת הצהריים מגיעים החולים מהמיון , בבוקר באים בעיקר חולים מוזמנים. העבודה מאוד דינמית

 .  ויש לחץ גדול

) אך מרוצות(עייפות , )מתחילות בשבע וחצי(שלוש בצהריים  -אנחנו מסיימות את העבודה לקראת שתיים 

 .אחרי התרוצצות בלתי פוסקת
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 התנדבות...

 

לא הטילו  –מתוך כבוד לגיל שלי . התחלתי לעבוד בלי שמישהו יגדיר בדיוק מה אני מתבקשת לעשות: חנה

: במשך הזמן למדתי מה צריך לעשות. השטח שלי הוא תחנת האחיות. עלי שליחויות ומטלות מסוג זה

ממלאה את החסר במגירות , אני בודקת התאמת הדוח ממשרד הקבלה למצבת הילדים במחלקה... סדר

 .'צילומים וכד, מפנה לאחות המתאימה את הבקשות לבדיקות השונות, עונה לטלפונים, ובארונות

לפעמים , מול תחנת האחיות נמצאים החולים הקשים. עונה על שאלות ההורים ועוזרת להם להתמצא

 ... ההורים זקוקים למילה טובה ולכוס תה

ליד המחשב : הציעה לי האחות הראשית לעזור בתחום שאבחר, כאשר באתי לראשונה למחלקה: עתליה

. בתחנת האחיות, ליד המזכירות הרפואיות, במשחקייה, )פידבק של הורים למחלקה, מכתבים להורים(

בחיים לא . הרגשתי רצויה שם וזה היה נעים. הגעתי למזכירות והן ביקשו שאשאר, ניסיתי הכל, עשיתי סבב

אבל היום אני מסתכלת בחיוך על החששות , לקח לי זמן להתארגן. עשיתי עבודת מזכירות וחששתי מאוד

רושמת בספר השחרורים את , מסדרת תיקים של ילדים שהשתחררו: אני עושה הרבה עבודה טכנית. של אז

 .'עבודת מחשב וכו, הפניות להמשך טיפול במקומות המתאימים, שמות הילדים והאבחנה

 .אני מחליפה את המזכירה הרפואית כאשר היא נעדרת

 

 ?האם יש לכן קשר גם עם המאושפזים, כולכן מציינות את הקשר החם והטוב עם הצוות

 . היום ההורים נמצאים עם הילדים ביום ובלילה –כאשר לנו היו ילדים מאושפזים , שלא כמו פעם: עתליה

 .אין לנו קשר ישיר אתם. הילדים לא זקוקים לנו

 . וגם למשפחותיהם, בעיקר לאלה שבאים לאשפוזים חוזרים, לנו יש קשר גם לחולים: ו ושושקה'לנצ

אחרת אי , נוצר איזה שהוא חוסן נפשי. משתתפות עם המשפחות בכאב, אנחנו עדות למקרים של מוות

 .אפשר להתמיד בעבודה לאורך זמן

 

. זהו נושא רגיש. בעבודה שלכן אתן נחשפות להרבה מידע על החולים

את היכולת לשמור על ? האם מישהו בדק את מידת התאמתכן לתפקיד

 ?החיסיון של המטופלים

 .מובן מאליו שאסור להוציא מידע, לא זוכרת דבר כזה: ו'לנצ

עשו , שאלו אותי למה באתי. אני הייתי בכוח אדם כדי להירשם: שושקה

 .עברתי גם בדיקות רפואיות בשביל הביטוח, מבחנים

 ...זוכרת שחתמתי על טופס: חנה

להיות קשובות , לשמוע, כל כך ברור מאליו שאנחנו צריכות לראות

 ...ולשתוק

 

 ?איזה ציפיות היו לכן כאשר בחרתן להתנדב והאם הן התקיימו, השאלה המתבקשת היא

 ? גם פיזיים וגם נפשיים, מה אתן מקבלות בתמורה להשקעה הגדולה של מאמצים

חששתי . הופתעתי לטובה. חום ואהבה מהצוות, תמיכה, סיפוק. אני מקבלת –יותר ממה שאני נותנת : חנה

אני מרגישה שמעריכים אותי ואת . אבל החיבוק מיד כשנכנסתי חימם את לבי, כאשר באתי ביום הראשון

אבל אני חוזרת הביתה , אלה כביכול דברים קטנים. הסדר, המעשיות, את החריצות. העבודה שאני עושה

 .בהרגשה שעשיתי משהו בעל משמעות, בתחושה של סיפוק

 . יחס גם מהצוות וגם מהחולים, אהבה, מעצם הנתינה אני מקבלת הרבה חום: שושקה

אבל אין דומה לתחושת הסיפוק שיש בעבודה , עוזרת די הרבה, ס"אני עוזרת למשפחה אתיופית בכ

 .הרגשת הצוות היא מאוד משמעותית. שם אני חלק מצוות, במחלקה

 .אמשיך בהתנדבות הזאת כל זמן שאוכל
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 .ידעתי למה אני באה מתוך הביקורים אצל ורד במחלקה. לא היו לי הפתעות בעבודה: ו'לנצ

 . מרגישה את ההערכה כלפי, אני באה בשמחה לעבודה

אני עושה היום , אולי העבודה הזאת ממלאה את החלל מאז. בעבר הרחוק רציתי להיות אחות ולא נסתייע

 .את מה שהחמצתי אז

אני יודעת שהעזרה למזכירה . מצד אחד יש לי הרגשה של סיפוק. אני מקלקלת קצת את השורה: עתליה

אני רוצה למצוא עוד , כשאינני מטפלת בעידן, עכשיו. אולי ציפיתי ליותר -אבל מצד שני . חשובה לה מאוד

 .תחום להתנדב בו

 

 .הם מדברים בעד עצמם. אין צורך להוסיף על הדברים

 

 .כי רק שלושה ימים מכוסים, ו ושושקה מחפשים מתנדבות לעוד יומיים'במחלקה של לנצ –ולידיעתכם 

 . גם במחלקת ילדים זקוקים לעוד מתנדבים

 

 :ונסיים בווריאציה על דברי המשורר

 !"בואו שכם אחד לעזרת העם... אל יפול רוחכן.... תחזקנה ידי כל אחיותינו המתנדבות"

 

 עתליה והדסה: ראיינו

 הדסה  : רשמה

 התנדבות...
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 יתפוס אותך שוטר
 מתנדב במשטרת התנועה, שיחה עם אריה שלמון

 

אחר כך ראית את המשטרה דרך , אתה הרי היית שותפי לרפת, אריה

 ???מה קרה? מתי? איך התגייסת, גלגל ההגה כשהיית נהג בית

. סיפר לי על התפקיד ואני ראיתי בזה התנדבות ראויה, פנה אלי חבר

 .ואני כבר שנה שנייה, התגייסתי

 ?האקדח? קלקה'מכונית עם צ? קרצו לך המדים

מיד , תנסה לעמוד עם המדים שעה מחוץ למכונית ביום קיץ. ממש לא

 ...ויותר מזה ביום חורפי, הזה" תענוג"תרגיש את ה

 

מכונית ויוצא , נשק, הרי אתה לא מקבל מיד מדים? ומה עם התהליכים

 ...לדרך

בדיקת הפרטים האישיים ואחר כך שני קורסים של חודשיים כל , קודם כל ראיונות –יש כמה מסננות , נכון

 .אחד

 .הכרת המשטרה והדרישות מכל מתנדב ומתנדב –קורס ראשון 

 .והשימוש בהם) אקדח ורכב(לימוד הכלים  –קורס שני 

 .קיבלתי מדים והפכתי לשוטר תנועה, לאחר שני הקורסים היו מבחנים

איך למשל כשעבדת ברפת ובנו את ? שלך" עבר הפלילי"והם יודעים את ה? אשכרה שוטר תנועה? מה

לקחת , ככה... מכון החליבה ואתה חשבת שהוא צר מדי אז באת בלילה והזזת את היתדות שתקע המהנדס

 ...את החוק בידיים

 ...שנה אחרי זה הוא נותן לי ראיון 50... ואני גם לא שוכח מי נתן לי את הרעיון, נכון

 .ספר לי איך זה מתבצע בשטח, עזוב

הרבה פעמים . ח"מסביר ולא מגיש מיד את הדו, יש הרבה מצבים שאתה עוצר נהג ואתה משוחח איתו

 .ההתרשמות היא ששיחת הסברה טובה היא לא פחות אפקטיבית ורבים הנהגים המודים לך על כך

 ?אבל בטח לא הכל דבש

ח "אך אז יש כמובן דו. אני מזמין ניידת וזה בדרך כלל מרגיע, ואז כשהנהג שעצרת מתחיל להתפרע, נכון

 .וכל התהליך הרגיל

 

 ?ואתה עובד עם בן זוג

למרות שכל אחד עצמאי ואף אחד לא מתערב בעבודה של , יש חבר שנוצרו בינינו יחסי עבודה מצוינים, כן

 .השני

 

 ?הקורא או הכותב –מי אתה , על בסיס הבדיחה מאז, ועכשיו

הכל מקצועי ויש הרבה יותר . עכשיו הרמה השתנתה. זה שייך לזמנים אחרים

במיוחד , הערכה לעבודה המתבצעת במשטרת התנועה ובמשטרה בכלל

אבל יש כמובן גם כאלה שכאשר . בהיותה פעילה גם בנושאים הביטחוניים

" לך תתפוס רוצחים? מה אתה נטפל" –עוצרים אותם הם שולחים את השוטר 

 ...ואז אסור להיגרר

 

 

 התנדבות...
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 ?קשיים בעבודה

רק "ערימות הסקרנים שמתגודדות . פיזית ונפשית, זה נושא קשה. קודם כל הטיפול בתאונות הדרכים

 .ממש לא עוזרות, "להציץ

נרשמו פרטים ראשונים ורק אחרי שהבוחן , עד אז חולצו נפגעים, לעתים עובר זמן עד שמגיע בוחן התנועה

 .מסיים אפשר להזיז את הרכב

 .קשה אבל חשוב, לא פשוט, נרטבים –בחורף , בעבודה בקיץ מזיעים, חוץ מזה

 ?מה למדת על המשטרה מקרוב

 . הם מתנדבים ויש לזה השפעה עצומה 2/3, עובדים בתת תקציב, המשכורות נמוכות

 .קור רוח, לא להיגרר, לדעת לטפל בצורה אנושית ורגישה, בעיות מיעוטים, יש גם רגישויות

 ?תרצה להפנות קריאה

זו שליחות , אני מציע שיפנו למשטרה, אם יש כאלה שרוצים להתנדב, כן

 .חיונית וחסרים אנשים טובים

 ?ואיך השפיעו עליך השנתיים האלה

יותר , אני מודע יותר למה שקורה בכביש, סיגלתי לי הרגלי נהיגה חיוביים

 .משוחח, מסביר

 

 ?וסיפורים יש

זיהיתי במראה את . יום אחד אני נוסע בכפר סבא ורואה רכב של הקיבוץ

ריישה שראתה את הניידת משייטת בעקבותיה כאשר היא מחפשת מקום 

? מה אתם רודפים אחרי" –היא רצה לניידת , כאשר היא מצאה ונעצרה. חנייה

 ...עד שזיהתה את השוטר ונפלה לזרועותיו" ?מה עשיתי

 ...ישנתי במרפסת... הוא עצר אותה... ביום אחר תכננתי עם השותף לעצור את שוש

 

 ?ולסיכום

 . עינה של המשטרה פקוחה לרווחה... לעצמו ולכיסו, למשפחה, כל מי שעולה לרכב שיהיה מודע לכביש

 !סעו בזהירות

 

  שמוליקראיין                                                                         

 התנדבות...
 



 

  16עמוד  - 464גליון  -בניר 

 

 

 

 

 ...ויויו גם
 שיחה עמוסת פרי עם אברהם קליפא

 

 ?איך אתה מבלה את השבוע

כך קליפא שואל ? אתה זוכר את הזמן שעבדנו יחד, משקה ומעשב, בבוקר והולך למטע 6:00-קם כל יום ב

 .אותי

! מהר, לשטח, הייתי צריך להביא טוריות מהמחסן בשליחותך, אני אזכיר לך מה אני זוכר מאותה תקופה

הדרך הייתה צרה , מיהרתי מאד... מוטל ארגז שבור, באמצע הדרך, לפתע, 42-ב. נ.א.אני נוסע עם המ

הבן . תינוק מחייך... בין ערמות של סמרטוטים שכב, בארגז. ירדתי ונחרדתי, אבל עצרתי. והתלבטתי שנייה

 ...הרגשתי איך רועדות לי הרגליים. אחותו של דיב... של פדיה

 ...אני זוכר כאילו היה זה אתמול, בלי לשאול שאלות, את טעמם של המים שהגשת לי

 

 .נמשיך

אביב ויפו ומטפל בגמילה מסמים באשפוזית של משרד הבריאות בשיטה שיובאה -נוסע לתל' ד-ו' בימים א

י דיקור "ואפשר ע) אקופונקטורה(היות שבאוזן נמצאים כל נקודות הגוף , י דיקור באוזן"ע -ב "מארה

כי רוב , משפיעים על הכבד, י הדיקור משפיעים על מערכת העצבים"ע, כך. לעבוד על אברים שונים בגוף

ויש עוד , על הנשימה, עובדים על הכליות כדי לסייע בהוצאת כל הרעלים, המכורים חולים בהפטיטיס

 .י הסינים לצרכי גמילה"נקודות שהתגלו ע

 ?כמה זמן אתה עוסק בזה

 .פעמיים בשבוע וכך אני מסייע לאנשים אלה, אני עוסק בזה מעל שמונה שנים

 ?ומי משלם

 .שם שוהים ילדים ללא בית" בית השנטי"זו עבודה בהתנדבות ובנוסף לזה אני עובד פעמיים בשבוע  ב

י משטרת ההגירה "אחרי שנתפס ע, על ילד שהגיע מגינאה כעבד" ידיעות אחרונות"השבוע התבשרתי דרך 

י "מצאתי לו משפחה אומנת שאירחה אותו עד שנתפס שוב ע. ונשלח לבית השנטי לטיפולי, מ"והאו

, ס לילדי רחוב"שעובד בבי, "הנוער העובד"בעזרת בחור מ. המשטרה ונכנס לבית המעצר בחדרה

י "כך ע. הוצאנו אותו מהמעצר והכנסנו אותו ליישוב קהילתי אל משפחה שאימצה אותו, ובהשתתפותי

לקבל תעודת , השבוע, י שר הפנים"עזרה משותפת של כל הגורמים הילד במסלול שיקומי והוא הוזמן ע

 ).ראה כתבה מצורפת. (זהות

 

 המשך תיאור השבוע

 ... עם לנכדים-פעם בשבוע נוסע לגבר

בעצמו ויש חתונה " נלכד"הוא , הציפורים מצייצות שאחרי שנדב הציל כל כך הרבה אנשים, ועכשיו

 .מברוק, מברוק... בקרוב

 

 .ספר משהו על ההתעניינות האינטלקטואלית שלך

קשה להבחין בספר בין הקורבן . ספר שהפך לי את המעיים" נוטות החסד"הספר האחרון שקראתי הוא 

 ....נורא...נורא".. מקרבן"לבין ה

נראה שהספר הזה הוא הר געש הפולט על סביבותיו לבה רותחת והקהילה האינטלקטואלית תוססת , אכן

 .ללא הרף סביבו

 

 

 התנדבות...
 



 

  17עמוד  - 464גליון  -בניר 

 

 

 

 התנדבות...
 

 ?ולמה אתה חותר

עד בלתי אפשרי למצוא , אלו שאלות גדולות הנידונות בהרבה פורומים וקשה, אני מחפש משמעות לאדם

 .את האנושיות

 ?איפה חיפשת

אבל לא , איך להקל על הסבל, איך לדקור -למדתי את הרפואה הסינית , דרך הפילוסופיה, הגעתי עד סין

 .עבדתי עם רופאה שהיו לי איתה שיחות רבות אבל היא לא הצליחה להבין מהו מוסר... מצאתי את האדם

ניתן לומר שאין כלל ערכים בעולם הסיני . חשובים רק החיים שלהם והכסף, אחרי עידן מאו, לסינים כיום

 .נשאר רק מעמד האבא במשפחה וזו נקודת האור היחידה של המוסר הסיני, של היום

 ?ומה מצאת כאן בארץ

ראה את נבחרי העם המאכלסים את בתי הסוהר וגיבורי . קיימת פשיטת רגל של המוסר. אנחנו בדרך סין

קיים אובדן אמון אצל המבוגרים ואובדן דרך ועשייה , אין אוירה של חינוך... התרבות הם מלכי המאפיה

 ...אצל הצעירים

 .אחת מנקודות האור בחברה הישראלית היא עדיין הקיבוץ

 

 ?אז איך נראה לך קיבוצנו

בסיום התפקיד העמדתי את עצמי לרשות הקיבוץ לכל . לפני חמש שנים סיימתי את תפקידי במשאבי אנוש

בקיבוץ כואב לי . לכן בחרתי להתנדב במקום שבו עזרתי דרושה. תפקיד שיידרש ולא הייתה כל פנייה

אך אין , במיוחד נושא החינוך שאין לו נושא ואף אחד לא נותן בו את הטון בצורה רצינית אמנם ישנו טיפול

 . חזון

אנחנו בשלב הראשון של השינוי וכל אחד נסגר . אני רואה חיוב בשינוי בכך שאנשים נראים יותר מרוצים

שחברים , אני מקווה שיקרה מה שקרה בהרבה קיבוצים, בשלב השני שיבוא".  תלוש"אמותיו ודואג ל' בד

 . יפתחו אחד לשני ויחפשו שוב את אווירת היחד

 

 .לו יהי –אני מאחל לחברים ולעצמי את היכולת ללמוד לפרגן לאנשים שעושים את המלאכה 
 

 שמוליק איילראיין  
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    מתחלקים בחוויותמתחלקים בחוויותמתחלקים בחוויותמתחלקים בחוויות
 

 .2008יולי , ורשה

 .שנה מאז עלתה סבתא שלי אסתר לארץ ישראל 80כמעט 

בגיל (ומייד אחרי שאמה נפטרה , הכשירה עצמה לעלייה זמן ממושך, הציונית בהכרה, סבתא שלי החלוצה

 .1929בסתיו , והגיעה לחופי ארץ ישראל, מימשה את חלומה) ממחלה קשה 42

בונה את המדינה שבדרך , נלחמת את מלחמת הקיום, כשהיא עושה את צעדיה הראשונים בארץ, באותו זמן

 .היווה פרידה סופית ומוחלטת מכל יקיריה 1929לא ידעה סבתי שקיץ , ומקימה משפחה

 

 .ורשה, 2008יולי 

תרים ברחובות ורשה אחר העקבות שהותירו , )עוזי ושרון( by lawושני נכדיה ) ארנה ואני(שתי נכדותיה 

 .חרב עליהם עולמם 1939בספטמבר  1 -שב , בני העם היהודי, השכנים, הדודים, הסבים

נותרה חצר אחת שהיום גרים בה . כמו רוב בתי ורשה, הבתים ברחוב מילא חרבו. העקבות טושטשו מזמן

לא נחרב כיוון (בית כנסת ששופץ , והסיורים הבלתי פוסקים של אנשים כמונו מטרידים את מנוחתם, פולנים

ובית , בית חולים יהודי שכתליו שותקים את המראות, )ששימש כאורווה לסוסים הגרמניים טהורי הגזע

 .הקברות

 

קבורים בו אנשים שמתו מן הסיבות . בית הקברות הופך להיות בעיניי המקום השמח ביותר בוורשה

סיור בין המצבות מגלה לעינינו את סיפור הקהילה היהודית הענקית והמפוארת שהתקיימה . הנורמאליות

בשנות המלחמה מספר הנפטרים העצום לא איפשר קבורה . עד שהוקם הגטו, בעיר במשך כמה מאות בשנים

 .מי שמת לפני שזכה לעלות על הרכבת לטרבלינקה נקבר בבור גדול המסומן בשברי אבנים. אישית עם מצבה

ליד , ליד מצבה מעוטרת במיוחד, מתעכב ליד כיתוב מעניין. ו מוביל אותנו במיומנות ממצבה למצבה'איז

בחלק מן השבילים הונחו אבני . ליד גיבורי התרבות ששמם עדיין מוכר לנו, אחוזות של שועי הקהילה

 .במקומות אחרים אנחנו מפלסים דרך בין ענפי הצמחייה העבותה הצומחת פרא והמדושנת עונג, מדרכה

אנחנו ניגשות בהיסוס רב לשומר , וכל חברי הקבוצה הולכים להשיב נפשם בקניון הסמוך, רק משתם הסיור

ומעשן סיגריה אחרונה לפני , היושב במשרדו מול המחשב, יהודי צעיר בעל פאות וזקן, של בית הקברות

 .בעוד חצי שעה סוגרים, יום שישי, 12:30השעה . שייצא ויסגור את השערים

 

, רבה שלנו-אולי יש לנו סיכוי למצוא את הסבתא, אולי במקרה רשום במחשב שלך, אולי במקרה אתה יודע

 .אנחנו בטוחות, זו היא. 1929אישה בשם כזה נפטרה בקיץ . יש. הבחור מחפש לפי מילות מפתח. הדס זלצמן

, שורות 12לספור . 74צריך להגיע לחלקה . והוא מסמן לנו את הדרך, זלוטי על המפה 10אנחנו משלמות 

 .13:00התחייבנו לחזור עד . דקות 20יש לנו . קברים 38להיכנס פנימה ולספור 

 

בדרך כמובן (מגיעים לחלקה . י ציוני הדרך שנתן לנו השומר"עפ, ארנה ואני יוצאים למשימה, עוזי

סופרים , סופרים שורות). עד שארנה פוסקת שעם נטע לא מתווכחים, מתווכחים אם זו החלקה הנכונה

שוב חוזרים . לא מוצאים, מנסים לקרוא את הכתוב על המצבות הנושנות, מפלסים דרך בין השרכים, קברים

כל אחד מחפש , אנחנו מתחלקים בין השורות. שוב סופרים קברים, שוב סופרים שורות, לתחילת החלקה

. חמש דקות לפני אחת אנחנו מובסים. אולי הוראות השומר היו שגויות, אולי טעינו בספירה, במקום אחר

ביולי חם גם (אחרי צעידה נמרצת ומיוזעת . ולנסות לשכנע את הבחור שיבוא עמנו, מחליטים לחזור למשרד

מספר לאיש ששתי הבנות בוכות בחוץ , עוזי נכנס למשרד. אנחנו מגיעים שוב לפתח בית הקברות) בוורשה

ולאחר שהבטחנו גם , לאחר עוד ניסיונות שכנוע מצידנו. מתסכול ומצער על שלא הצליחו למצוא את הקבר

הוא נועל , לאחר שהוא מוודא שאחרוני המבקרים יצאו. הוא מתרצה לבוא עמנו, תרומה נדיבה לבית העלמין

 .ואנו יוצאים שוב לדרך, את השערים
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, קברים 38סופרים , נכנסים ימינה, שורות 12סופרים אתו . ומגיעים לחלקה, עוברים את המסלול המוכר

היא ניצבת מאחורי שתי מצבות . ואז הוא מצביע על המצבה המבוקשת, מגיעים למקום שהיינו בו קודם

 .אבל הכיתוב ברור לגמרי, קצת נחבאת, אחרות

 נ"פ

 אשה צנועה

 אלטע הדס

 ר זאב"ב

 ר אפרים"א

 זאלצמאן

 ה.ב.צ.נ.ת

 

מכינה תמונה למשלוח בעזרת , ארנה מצלמת בעזרת הטלפון, עוזי מצלם במצלמה, אנחנו מאוד נרגשים

 .כמובטח, וגם משאירים בידיו תרומה נדיבה, אנחנו מודים לו מאוד. התקשורת

 

ואז הוא , וכמה חבל שהיא לא ראתה את הקבר, אני מספרת לו שלפני כמה שנים אמא שלי הייתה פה

כי הוא חשף וניקה את החלקה הזו רק לפני כמה , משיב שלפני כמה שנים לא היה לה סיכוי לראות

בכל יום הוא יוצא לגלות ולחשוף . לאור התעניינותנו הוא מרחיב ומספר שזו משימת חייו, ואז. חודשים

ותוך שנים , קברים 300,000 -להערכתו יש במקום כ. את מה שמצא הוא מתעד במחשב. מספר קברים

ויש באמתחתו סיפורים מרגשים , את המקום פוקדים אנשים רבים. מספר הוא ישלים את המשימה

 .בדומה לשלנו

 

זו סבתה . המלים נעתקות מפיה. מבשרות לה את החדשות, צ אנחנו מתקשרות לאמא"ביום שישי אחה

 .אפילו צילום לא נותר ממנה, לא רק שלא זכתה להכירה. שעל שמה היא קרויה

 .המצבה הזו היא הדבר היחיד שנותר מכל המשפחה

 

יצאתי למסע הזה עם כמה מבני המשפחה . שבוע על אדמת פולין. מחר יבוא המסע שלנו לסיומו. יום שישי

מה , לנסות ולהבין מאין באו שתי סבותיי. ועם קבוצת חברים טובים במטרה להכיר את המשפחה שלי

 . שנקרא אז פלשתינה, כך-השאירו מאחוריהן כשהחליטו לבוא למקום המסוכן כל

 

הגנים , השדרות רחבות הידיים של ורשה. היופי של פולין מתעתע

השירותים , השדות הירוקים הנמתחים מאופק עד אופק, הפורחים

 .האוכל הטעים, הנקיים

, אזלת היד, הצפיפות, העוני, העלובים, קשה לדמיין את החיים הקשים

אני מגייסת את כל כוחות דמיוני ואת התמונות . המחלות והסבל

יצאתי למסע כדי להכיר את החיים שלפני . ו בדבריו'שמשרטט לנו איז

 .חזרתי ותחושת ההחמצה כל כך גדולה בלבי, השואה

 

 נטע בארי

 מתחלקים בחוויות...
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 מתחלקים בחוויות...
 

 מאת מגדה סאבו" הדלת"על הספר 
 

 ".הדלת"התמקדתי הפעם בספר , "מתחלקים בחוויות"בצמוד למגמתנו 

 

אין פלא שיצירתה ההומניסטית לא הותרה לפרסום בעידן העריצות , סופרת ומשוררת הונגריה, מגדה סאבו

 ???אך מי יכול לעצור את הרוח, הקומוניסטית

 

דיבור , "בגובה העיניים"יש כאן תשובה לקורא המבקש שידברו אתו . זהו ספר מרתק שעוצמתו בפשטותו

 .ישיר ולא מתחכם

ישירה ונוקבת והם פורצים ְּכָלָּבה רותחת מפי אשה , הדיבורים מוטחים בצורה בוטה, יותר מכך, בספר זה

 ...לבושה הוא כעין שק ועל ראשה כיסוי נצחי, מעוותת אצבעות, קשה

אך היא כה יפה באמיתותיה ובאורחות חייה עד שקשה לתפוס את הסתירה , כמעט וניתן לומר מכוערת

 .אך אוהבת בני אדם ויותר מכך בעלי חיים, היא מתעבת את כל בעלי המשרות לסוגיהם. המהלכת הזאת

, עם סיפורה הנצור בתוכה, מוסתרים, מעבר לעבודה הקשה שהיא עושה למופת בניקוי בתים וחצרות, חייה

 .מאחורי דלת גדולה שאיש כמעט לא זכה לראות מה מסתתר מאחוריה

 ...אין סיפור גדול ללא פצע וגם כאן נוכחותו חיה ומדממת –כבר אמר הסופר 

, הנקרעת מדי פעם בין הנאמנות לחברתה לבין הקריירה שלה, סופרת, אשת קריירה, יש לה ידידה

 .וחולשותיה האנושיות האלה נפרשות לעינינו ללא כחל ושרק

 

עם היצירה הנוגעת בשאלות הנוקבות גורלו של אדם , ועם סיום הקריאה כמו ניצב הקורא מול ראי חייו

 .הכאב וסערת הרגשות, ומטלטלת אותו במבוך הסתירות והחיים השותתים על שפת הפצע

 

 .מומלץ בכל לב

 שמוליק                                                                    
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    ספורטספורטספורטספורט
 

 אולימפיאדה
 

אך מי שראה בטח , אולי לא כולכם זכיתם לראות את טקס פתיחת האולימפיאדה

 .ין'בבייג 29-נדהם מהטקס המרשים שפתח את האולימפיאדה ה

 .אולימפיאדה זו היא הגדולה ביותר בכל הזמנים מבחינת כמות המשתתפים

" קן לציפור"הסינים בנו כפר אולימפי גדול שמכיל אולמות ואצטדיונים כמו 

 ".וקוביית המים

, השחיין האמריקאי, אחד הספורטאים המעניינים באולימפיאדה הוא מייקל פלס

 .מדליות זהב 8-אשר שבר את שיאו של מרק שפיץ וזכה ב

לא ביישו את המולדת ושברו שיאים ישראלים " קוביית המים"גם הישראלים ב

 .כמעט בכל מקצה

 
 

 מועדון הספורט

  –לאוהבי הספורט בקיבוץ 

 .אנא עזרו לנו ליצור אירוע ציבורי במועדון מדי שבוע. מועדון הספורט ייפתח לקהל

 .תוך כדי פגישה חברתית ובתוספת כיבוד קל, בכל הערוצים, במועדון תוכלו לצפות בכל אירועי הספורט

 ...ההרשמות ייפתחו בהמשך

 

 כתבי הספורט

 אפק לוינסון ועידן בורץ, גבע קציר                                                           

 

נחתה על צווארו של , לפני חתימת הגיליון התבשרנו שהמדליה הנכספת שלה ציפו כל הישראלים בשקיקה

 !!!כל הכבוד. שחר צוברי

    ילידי החודשילידי החודשילידי החודשילידי החודש
 אוגוסט

 39, ליזה בוחסירה

 38, אלי ביוקאורל

 30, ליאון דולב

 29, קרן ויין

 29, אביב קולקובסקי

 29, דור הורביץ

 28, אבישי רוזנבלום

 23, עידו שקד

 22, נופר וינטר

 19, דרור ירושלמי

 18, דן קובלסקי

 11, שירז לביא

 11, תבל קציר

 3, לירון שר

 1, אלה בוחסירה

 76, הניה שוורץ

 76, מיקי שוורץ

 73, רמי צדפי

 69, מזל אהרון

 60, ו רוזנבלום’איז

 

 58, הווארד הורביץ

 52, דינה פיינבלט

 50, אריק רוסו
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 חידוניר
 . 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

אבל אם תראו , לפי בקשת הזוכה לא נפרסם את שמו. בחידוניר הקודם היתה תשובה אחת נכונה בלבד

 . תדעו שזה האיש  -מישהו בחדר האוכל שמסתובב עם שקית נייר מכסה את פניו 

 .כל הכבוד לו והמתנה בדרך –בכל מקרה 

 

אני . השאלות הבאות לכלכדי לקבל את הפרס יש לשלוח תשובות נכונות . הפעם כמה חידונים מספריים

אפשר להישאר עם הקבוצות מהסאמר  –מציע לכם לנסות להתארגן לקבוצות קטנות של שלושה חברים 

 .הקושי עולה משאלה לשאלה. הופס כי המאמץ על החבר הבודד יכול להיות גדול ואפילו מסוכן

 

 !בהצלחה

 רפי בורץ

   :1שאלה 

 .אחיות 3 -אחים ו  5לכל ילד במשפחה יש לפחות 

 ?מהו המספר המינימלי של ילדים במשפחה 

 

 

 

 

  :2שאלה 

 .דקות 6 -בננות ב 6קופים אוכלים  6

 ?בננות 4קופים לאכול  4 -בכמה זמן יקח ל

 ? דקות 48 -בננות ב 48וכמה קופים יהיו אם מצליחים לאכול 

 

 

 

  :3שאלה 

 

 

בתחילת הלימודים יש לו . אחד הסטודנטים משלם לרבקה סלע חוליה אחת בכל שבוע כשכר דירה

כדי לשלם את מספר , מה מספר החיתוכים הקטן ביותר שהסטודנט יכול לעשות. חוליות 125שרשרת של 

י חיתוך אחד בחוליה השלשית יצאו "חוליות ע 5אם היתה לי שרשרת של : רמז(החוליות הנכון כל שבוע 

 ).אחד של חוליה אחת ועוד שני חלקים של שתי חוליות –חלקים  3לי 

 

   :4שאלה 

 .8אם ההפרש בין שני מספרים הוא 

 .12ותוצאת ההכפלה של אותם מספרים היא 

 ?מה יהיה סיכום של הרבוע של כל מספר
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 נתן יונתן


