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נר זכרון
לזכרם של החברים שאינם עימנו

אריה ברזילי

 3שנים למותו
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דבר העורך
יצחק רבין .שיר הרעות.
נראה כי אנחנו עדיין שם ,ב"כיכר האדומה" שלנו ,נראה כי לא חלפו כל השנים האלה בלעדיו ,נראה כי
ההלם עדיין רודף אותנו  -שיקום איש יהודי וירצח ראש ממשלה בשל חילוקי דעות ...עם זה קשה
להשלים.
והאיש הזה – הצנוע ,הישר ,הבישן ,נראה כי בתקופתנו ,הוא חסר יותר ויותר ,על שלל תכונותיו אלה,
ההולכות ונעלמות מנופנו.
השיטפון ,ברק אובמה ,האיש בהיר האור.
בסרטי הטבע מראים איך ,לאחר הגשם ,במיוחד לאחר בצורת קשה ,מתרחשת התעוררות הטבע והצמחים
נובטים בהמוניהם ומכסים כל גבעה וגיא ,כעין שיטפון ,המביא לצמיחה ולהתעוררות רבתי ,הסוחפת את
הכל .זו הייתה התחושה כאשר החלה הנהירה אחרי האיש בהיר האור ,אשר הצית את ארצות הברית
ואפקט אובמה הסעיר את העולם כולו .והסיסמה  ,YES I CANהפכה למוטו לצעירים חדורי תקווה
ברחבי תבל .ובדיון הנצחי הניטש בין ההיסטוריונים ,מי קדם למי ,התקופה או הגיבור ,נראה כי השניים
שלבו זרועות ויצאו יחד לקראת הזריחה.
חורף ,בחירות.
קר ,קר והחורף איננו רק מחוץ לנו ,יותר ויותר אנשים חשים בקור החודר פנימה ,לנפש ,למוח ,לנשמה...
קור מבוכתי ,מי יגאל לנו את החלום לשינוי ,לטוב ,למעט יותר שלום ואור?
מצד אחד כבר הולמים תופי התם-תם של מתלכדי המצעד לעזה,
מצד שני כבר דורכים במקום אלה ההולכים קדימה והם בהתארגנות דוממת,
אלה המנופפים בברקים מייחלים לצלוח את תעלת אחוז החסימה,
נותרו שני הסופרים החוסים מתחת לעץ השיקמה –ג'וּמס ושועטים בלהט ובמרץ...
והכלכלה הקורסת? והאלימות הגואה? ותאונות הדרכים? והחינוך? והערכים?
רק מתחיל החורף ,קר ,ואנו מייחלים לחום ולאביב...
וגלעד שליט ,העצב והתקווה.
והוא עדיין שם ,עוד סימן מרהיב לכושר הביצוע וליכולת ההחלטה של הקברניטים.
די! נוע ,נוע ,סוף .ממשיכים לקוות.
שמוליק אייל.

עורך ראשי :שמואל אייל
הגהה וראיונות :הדסה ראובני
ארכיון :עמיקם רגב
עיצוב :לירז מדר
מערכת :דורון קורדובה ,ליזה בוחסירה ,דור הורביץ ,שלי בורץ

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

או להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...
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בוא בשלום
גלעד שליט נחטף ב .25.6.06 -
אנחנו מבקשים להביע תקוותנו ותפילתנו לבואו הקרוב ע"י הקדשת השיר "הילד של כולנו" מאת אביב גפן.
אביב גפן כתב את השיר לגלעד וכל הכנסות השיר יוקדשו למטרת השבת גלעד שליט הביתה.
מדי חודש יוקדש שיר לגלעד ,עד לשובו בשלום ובמהרה.
מערכת "בניר"

הילד של כולנו
אביב גפן
תקוותינו הן כמו מפרש מתוח
וכל סימן ממך זה כמו משב של רוח
ודמותך החרישית לובשת שקט
כמו הרגעים שהמוסיקה נגמרת
אתה תשוב ,אתה תשוב
אתה הרי הילד של כולנו
אתה תשוב ,אתה תשוב
לבך פועם בלי הפסקה בלב שלנו
סדקים של אור בחשיכה הם תפילותינו
ימים של חופש ושמחה באים עלינו
ולא נשקוט עד שנראה את זיו פניך
אנחנו כאן לבד ,אתה הרי יודע
מאחורי סכסוך ישן יושב לו ילד
בין הסכמים לא חתומים הוא מבקש ש...
נזכור שיש לו גם פנים וחלומות
הוא רק פרפר ,פרפר של מלחמות
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משולחנו של המזכיר
בעקבות המאמר בעלון שעבר ,ננזף קשות העורך הראשי של ה"בניר" ע"י מספר חברים שחששו כי עלונם
האהוב הופך לגרסא המקומית של ה"פראבדה".
אי לכך ובהתאם לזאת נקט העורך צעד מרחיק לכת והגבילני לעמוד וחצי ,לרווחתם של החברים הפונים
ולטובת הרייטינג הקיבוצי...
אולם באופן אישי ,באה גזירה זו בעיתוי גרוע – בדיוק שנתיים מתחילת קדנציית המזכיר ולפני "הפיכת
התקליט" – זמן טוב לכל הדיעות לסיכומים ,והותירה לי ברירה יחידה :להסתפק ברשימה יבשה המשקפת
את העשייה המשותפת של כולנו מאז ה 24-בנובמבר :2006
מהלכים אסטרטגיים – למרות שנראה לעיתים שהעניינים יגעים ומתמתחים ,הרי שבפרספקטיבה של
שנתיים ,הספקנו המון ,ביצענו "זינוק אדיר קדימה" וקידמנו מספר מהלכים אסטרטגיים שחייבו הסכמה
ציבורית רחבה ,עליה עמלנו רבות ,ובהם :השינוי באורחות החיים ,הקמת גופים מקצועיים לנושאי הפנסיה,
הצמיחה הדמוגראפית והקליטה ,וכמובן החינוך .בתחום הממשק עם העסקים הכנסנו שותף למפעל
"פלסטניר" בעיתוי יוצא מן הכלל ,ורישינו את גן האירועים .עבודה רבה עוד לפנינו בהמשך הסדרת יחסי
העסק והקהילה ,רישוי מתחם מבני המשק ותוכנית האב ליישוב ,אך לאחר שהנחנו תשתית מוצקה – אנו
ניצבים בעין הסערה הכלכלית העולמית כשאנו בשיא כוחנו.
פנסיה:
תקציב החודשי שהיה נהוג לגבי זוג פנסיונרים בשלהי  2006עמד על פחות מ ₪ 4,200-לזוג .כיום עומד
התקציב על יותר מ ₪ 4,200-ליחיד מזוג ,כפליים בשנתיים .גם אם מפחיתים את אגרת הקהילה וההפרטות
שעברנו עדיין מדובר בשיפור משמעותי ברמת החיים של ותיקי הקיבוץ ובזכות .בתקציב הקהילה לשנת 2009
מוצע לעדכן את הסכום ליותר מ ₪ 9,000-לזוג גמלאים לחודש.
"פנסיית המטרה" לצבירה אישית עמדה בעת דו"ח כתיבת המבקר הראשון על  ₪ 500לחבר .בסוף  2006היה
הסכום המוגדר ב"עתודות" כ .₪ 1,500-כיום עומד הסכום על למעלה מ ₪ 2,600-לחבר)לא כולל ביטוח
לאומי כמובן( והנה"ק תמליץ בקרוב לעדכנו לכמעט שלושת אלפים  .₪כפליים בשנתיים.
הצבירה לקופות הפנסיה האישיות של חברי ניר אליהו בעתודות החלה בשנת  .2002מאז ועד היום נחסכו
ב"עתודות" כמעט חמישה מיליון )₪כולל השחיקה מאז המשבר האחרון (...מתוכם יותר משני מיליון ₪
הופקדו בשנתיים האחרונות בלבד.
השקעות:
השקעה בתשתיות – למעלה ממיליון  ₪בתחומי השוואת תשתית החשמל ,תאורת רחובות ,התאמת מערכות
המים להפרטה  ,החלפת פחי האשפה לפחים טמונים ,סידור דרכים והשקעות במבני החינוך ,צי הרכב ועוד...
השקעה בתשתיות לרוב משתלמת כלכלית ולכן גם בשנה הקרובה נמשיך במהלכי שידרוג התשתיות,
פרוייקט הבנייה המתוכנן צפוי לשדרג משמעותית את תשתיות הקיבוץ ולהתאימן למאה ה 21-ולפוטנציאל
של הכפלת היישוב תוך מספר שנים.
השוואת פערי דיור – המשכנו בתנופה את יישום ההחלטה והעברנו יותר מחצי מיליון  ₪בנושא זה – תוך
כוונה לסיים עד תחילת הפעלת מודל טבלאות האיזון את רשימת החברים עם מלוא הזכאות לדירת
סטנדרט.
דמי היוון ל"עדן" – כקיבוץ השקענו כשישה מיליון  ₪ומאמץ משותף של בעלי תפקידים רבים ,כשהיעד הבא
הוא הסדרת מקרקעי "פלסטניר" ואיזור "מבני המשק".
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...משולחנו של המזכיר
השתתפות חברים בעשייה הציבורית :כולנו זוכרים את סקר מיפוי רצונות הציבור שנעשה ע"י המלווים
התנועתיים אילנה קיפר ועדי רוזנטל בשנת  2005עקב חוסר ההצלחה בגיוס חברים לוועדות השינוי .כיום
שותפים למעלה מחמישים חברים וחברות במעגל הצוותים והוועדות בקיבוץ .המשמעות היא שיחד עם בעלי
התפקידים ,חברי הדירקטוריונים ורכזי הפעילויות בקהילה – שותפים יותר משבעים אחוז מבתי האב בקיבוץ
בעשייה הקיבוצית בכל אחד מתחומי החיים .מדובר בתחייה אמיתית של הדמוקרטיה ההשתתפותית בקיבוץ
ובלימת תופעת ה"עזיבה הפנימית".

יחסי עסק קהילה:
רווחים ראויים לחלוקה – הפעלנו לראשונה ומאז ברציפות את המנגנון שנקבע כבר בעת ההחלטה על שיוך
נכסים – על רווחים ראויים לחלוקה בגובה של  1.35מיליון  ₪בגין רווחי התאגידים ב 2006-ו ,2007-בשאיפה
שהמצב הכלכלי העולמי לא ישנה את המגמה...
שכ"ד מהמגזר העסקי – לא ניגבה בניר אליהו עד שלהי  .2006מאז העלינו בהדרגה את שכה"ד הניגבה
מעסקים שהשנה עמד על מיליון  ₪ועוד היד נטויה ...באופן מפתיע)או שלא  -תלוי את מי שואלים( רווחיותם
של מרבית העסקים לא רק שלא נפגעה ,אלא אף עלתה...
סיום התיאגוד ושיוך הנכסים – התקדמות איטית במו"מ עם הבנקים לאישורו של המבנה החדש – ובחינת
המבקר החדש את המבנה האירגוני .אנו מקיימים שיתוף פעולה נרחב אם כי לא תמיד פשוט בין ההנהלות
בנושא הסדרת מקרקעי עדן ,הכנסת השותף ב"פלסטניר" ונושאים אסטרטגים שונים .בשנתיים האחרונות
עמלנו קשה על הטמעת היות החברים גם ה"בעלים" של עסקיהם ,ושואפים לשקיפות רבה מתמיד.

שיפור ברמת החיים ובהכנסה הפנויה:
חלוקת עודפים לחברים – פרט למאורע בודד בראשית המילניום של חלוקת רווחים ע"י המפעל לא נהג הקיבוץ
לחלק רווחים או עודפים לחבריו .מאז נובמבר  2006שינינו מציאות זו ,ובפועל חולקו יותר מ 700-אש"ח
בשלוש הזדמנויות שונות לחברים ,ובסה"כ לא פחות מ ₪ 3,000-לחבר ₪ 6,000 ,למשפחה .כולי תקווה שזוהי
רק ההתחלה.
תקציבי חברים בזכות – עלו מ 700-אש"ח בשלהי  2006לכ 2-מיליון  ₪כיום .נתון זה מלמד הן על הגדלה
משמעותית בהכנסה הפנויה לחבר והן על העובדה כי החברים סומכים על המערכת ומעדיפים להשאיר בה את
כספם .במקביל יש ירידה בחובות חברים.

קליטה וצמיחה דמוגראפית:
הוקמה מנהלת הקליטה שתפקידה לגבש מדיניות קליטה ,והצוות לצמיחה דמוגראפית שאמור לטפל בכל
ההיבטים המורכבים של הכנת היישוב לקליטה המונית בבנייה חדשה .בסיוע הגופים הללו נערך "פיילוט"
ראשון של קליטה במודל החדש.
קליטה – תשעה חברים חדשים התקבלו ביוני השנה והעשירית בדרך ...סדר גודל של קליטה כמו בחמש השנים
שלפני כן ,ועוד היד נטויה :רמת הביקוש עומדת על יותר מעשרים פניות של משפחות בני ובנות משק ויותר
ממאתיים פונים שאינם בני הקיבוץ...
שיבת הבנים – לא מסתכמת רק בקבלה לחברות – במסגרת "מסלול בנים" מעדיפים כיום מרבית בני ובנות
המשק להמשיך ולהתגורר בקיבוץ ,ותודות לסיבסוד משמעותי במחירי הדיור  -חיים בינינו יותר משישים בני
ובנות משק מגיל  18ועד  ,33ומשמרים אווירה צעירה ותוססת במקום ,תוך המתנה לאפשרות לבנות כאן את
ביתם.
לא סיימתי ,עבודה רבה עוד לפנינו ,יש עוד הרבה מה להשתפר ולשפר)ולספר( אבל מכיוון שכבר עברתי את
ההקצאה – נמשיך בחודש הבא...
נימרוד
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משולחנו של המנהל העיסקי
מדיניות ניהול משק המים השפירים בניר אליהו
רקע:
משק המים בישראל עומד בפני "רעידת אדמה" ושינויים גדולים במחירי המים השפירים לשנים הבאות.
עומדות היום בפני הכנסת מספר החלטות מרחיקות לכת בנושא מחירי המים בישראל ,אשר לא ברור מועד
קבלתן .המצב הפוליטי וחוסר הוודאות לגבי הממשלה החדשה שתקום בתחילת  2009מעמידים את המצב
בחוסר וודאות מוחלט.
אנחנו נדרשים היום לשנות את מדיניות ניהול משק המים בניר אליהו ולהתכונן לכל תסריט ולכל מגבלה
שתונחת עלינו כתוצאה מהחלטות הממשלה.
מדיניות משק המים השפירים בניר אליהו עד היום הייתה חיוב מחיר אחיד מכל הצרכנים – ביתי ,חקלאי,
תעשייתי/ציבורי ,מלבד ההשכרות.
מחיר המים שחויבו הצרכנים כלל מחיר היטל ההפקה  +עלויות אחזקה והוצאות אחרות שהוטלו על ענף
המים .כל ההשקעות בתשתיות ובאחזקה השוטפת מומנו ע"י האחזקות .בתחום המחנה ההשקעות מומנו
בחלקן ע"י תקציב הקהילה.
לאור מצב משק המים בארץ )מתוכנן קיצוץ של  40%במכסת המים השפירים לשנת  ,(2009ולאור ההכרח
לעמוד במכסת המים )עד היום עמדנו במכסה( והרצון להקטין את הפחת המים הקיים ,בעיות לחצים
ואיכויות המים ,אנחנו רוצים לשנות את מדיניות ניהול משק המים כך שיהיה משק מים סגור )כמו ברשויות
המקומיות( מנוהל ע"י האחזקות )ע"י מנהלת מים( במחירים שונים ע"פ המגזרים החל מינואר  2009.ע"י כך
נוכל לשמר יכולת השקעות בתשתיות המים לאורך השנים בכל שטח הקו הכחול .במקביל מתוכנן להשלים
עד סוף השנה הרכבת מודדי המים לכל הצרכנים בקיבוץ.
מחירי המים שיוטלו על הצרכנים הם ע"פ פילוח מחירי רשות )נציבות( המים ,שלהם יהיו הנחות והתאמות,
ע"מ להכניס את התהליך בהדרגה ולא בצורה חדה ,מתן עדיפות לחקלאות שלנו ולשימוש החברים.
הערה :המחירים יהיו נכונים לשנה הקרובה )ינואר – דצמבר  ,(09במידה ורשות המים הארצית תעלה מחירי
ההפקה לבעלי בארות הם יעודכנו בהתאם.
מנהלת המים :מרכז הצוות – רוני ברניר -מנהל עסקי ,נמרוד מדר -מנהל הקהילה ,יוסי לוי-אחראי ענף
המים ,יהודית מדר -מנהלת ענף הנוי ,זיו גת -חבר )בעל ידע בתחום(.
הערות:
« הנחת עבודה :הפרטת המים תביא לחיסכון והתאמת השימוש למכסה )בעיקר בשימוש הביתי(.
« המכסה השנתית למים שפירים בשנת  2009תקוצץ ב .40%
« בתכנון ענף המים לשנה הבאה – לתכנן לפחות  ₪ 30,000רווח לאחזקות והשאר יהיו לטובת השקעה
בתשתיות מים ,היתרות וכספים נוספים שיגיעו במסגרת החזרים מרשויות ממשלתיות לאחר ההשקעה,
ישמרו משנה לשנה.
« חלק מהשקעה ושדרוג מערכות המים ותשתיות אחרות באזור המחנה יושקעו בשנים הבאות במסגרת
תהליך הצמיחה הדמוגרפית.
רוני ברניר
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על כוס קפה
שיחה עם ברק לפלר
שותף אסטרטגי לפלסטניר.
נפל דבר במפעלנו .לאחר כ  30 -שנות פעילות ,הוחלט להכניס למערכת שותף ,שיסייע בהרמת העומס הכספי
והניהולי .אכן ,דבר חדש ומהפכני במקומותינו.
הלכתי לראיין את השותף החדש.
שלום ברק .ספר נא קצת על הרקע שלך.
השכלה – לימודי כלכלה .יליד הארץ ,נשוי  +שלושה ,גר בתל-אביב.
תחביבים –
חובב טיולים ,רכיבה על אופניים ומשפחה.
בדרכי לראיין אותך שמעתי כי אתה עובד בעיקר בהתיישבות העובדת .מהי הסיבה לכך?
אני עובד כרגע בשלושה מפעלים התיישבותיים.
" .1פולירית" בזיקים.
" .2שצפ" בשבי ציון )מושב(.
" .3פלסטניר".
הסיבה העיקרית היא ,כי מפעלים קיבוציים מחפשים משקיעים וזו להערכתי מגמה נכונה .הקיבוץ נהנה
משכר-עבודה ,שכירות ,ודיבידנדים ומפזר את הסיכונים .אם ,חלילה ,יקרה משהו הסיכון מתחלק.
סיבה נוספת – כי מפעלים קיבוציים יודעים לקלוט שותף וזה מסייע לנינוחות השותף.
כמו כן יש כבר מועצת מנהלים וזה מקל על ההשתלבות.
וסיבה אחרונה – מדובר במפעלים טובים ותעשייה טובה.
האם בדקת? עשית תחקיר לפני שקיבלת החלטה?
אני מסתובב הרבה ,בודק ומשווה מפעלים מבחינה כלכלית ועסקית .מחפש להשקיע לטווח ארוך ו"לצמוח
עם המפעל" .אני מצפה לראות השקעות טובות בארץ ויותר מאוחר גם בחו"ל.
האם הגדרת לך יעדים?
אין הגדרה מדויקת .יש רצון שפלסטניר יצמח בקריטריונים גבוהים מדי שנה .לייצר מוצרים בעלי ערך מוסף
גבוה יותר ,תוך התבססות לאורך שרשרת הערך של המוצר וייצור מוצרים מוגמרים בעלי תכונות משופרות.
איך אתה רואה את ההתמודדות מול הטרנד הירוק?
ראשית ,לא הייתי מגדיר את פלסטניר כמפעל פלסטיק בכלל ,אלא כמפעל המייצר מוצרי אריזה ולכן הטרנד
הירוק והמחזור הם מגמה חיובית ,הנותנת אפשרויות טובות .יש יותר הזדמנויות בשוק משתנה ,מאשר
בשוק שלא נתון לשינויים.
האם ,לאור זה ,אתה מבקש לפתח מגמת מחקר?
הנהלת פלסטניר חייבת לחפש מנועי צמיחה ולחפש מוצרים ייחודיים .המדען הראשי מסייע בפיתוח מוצרים
מעניינים וזה מוטל על ההנהלה .זה יכול להיות התחום הירוק ,או כל תחום אחר של אורח החיים המודרני,
שבו מחפשים אריזות נוחות ,יעילות ,המאריכות את חיי המדף ,כראוי לעולם מודרני של רווחה ובריאות .אני
מאמין גדול בחדשנות ובאוטומציה.
האם אתה מחייב שת"פ )שיתופי פעולה( עם מערכות קרובות?
במציאות העסקית של העידן הזה אין אפשרות לשרוד ללא שת"פ ויתרון לגודל.
פלסטניר יכולה להציע פוליאתילן ומפעל אחר יכול להציע למשל קרטון .שותף יכול להציע שיתופי פעולה
בחו"ל וכו'...
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...על כוס קפה
ההשקעה שהובאה על ידך כיצד אתה מצפה שתיושם?
לצורך קפיצת מדרגה של המפעל ,לשמירת היעילות ,הכספים יכולים להיות מנוצלים לרכישה של פעילות
משלימה ,או להשקעה של מפעל חדש ואוטומציה.
אתה אישית לא בא מתחום הפלסטיקה.
אני אדם של פיתוח עסקי ,לא מתכוון להיות מעורב בניהול השוטף ,היום יומי.יכול לסייע למנכ"ל ולמועצת
המנהלים בכניסה לתחומים חדשים ,ברכישת מתחרים וכו'...
מה מצאת כאן בבואך?
מצאתי מפעל מאוד מעניין ,עם פוטנציאל מאוד גבוה ,הנהלה טובה ,צוות עובדים מסור ,מכונות חדשות
יחסית ובית דפוס הנותן לו אפשרויות תחרותיות גדולות.
איך מערכת היחסים כאן?
היחס הוא מצוין ,קבלת פנים חמה וטובה.
המפעל נוהל בצורה מקצועית גם לפני .רמת המחשוב מאפשרת הוצאת דוחות בזמן אמת וגם מאפשרת לי,
כמשקיע ,לקבל כל מידע בזמן.
איך אתה מעריך את השפעת המשבר הכלכלי העולמי?
אני אופטימי ,העיתונות נוטה להגזים ,עם זאת אסור להיות שאננים ,חייבים להיות יעילים ורזים .גם ללא
המשבר פלסטניר נמצאת בשוק תחרותי ואכזרי ביותר.
מה המדיניות אותה אתה חושב לנכונה לגבי העסקת עובדים?
זה תפקיד המנכ"ל .לטעמי עובדים חברי קיבוץ הם יתרון – קרובים גיאוגרפית ,הם הבעלים של המפעל,
מסורים והעדפתם ברורה מראש ,אם כי זה לא בסמכותי.
מה תעדיף ,שוק מקומי או חו"ל?
העתיד נמצא ביצוא ,עם זאת השוק המקומי הוא הבסיס ,הבית .והחלוקה היא שהשוק המקומי ייתן לך
את הביטחון והיצוא את הגידול והצמיחה.
במבט רטרוספקטיבי ,בעוד חמש שנים ,מה תצפה לראות?
הייתי רוצה לראות את פלסטניר  -חברה המוכרת ב 250-מיליון  . ₪מוצרים עם ערך מוסף גבוה ,עם רגל
שיווקית חזקה בחו"ל ,טכנולוגיה מתקדמת ויכולת חדשנית במוצרים.
האם יצא לך לסייר בקיבוץ שבמפעלו אתה שותף? אתה מכיר קצת את המקום?
האמת היא שלא הרבה .הייתי פעם באסיפה ופעם אחת בחדר האוכל.
אבל לידיעתך ,אבא שלי היה חניך ה"מחנות עולים" בהרצליה ,והניחוח התנועתי מוכר לי.
אז קודם כל אתה מוזמן לסיור קצת יותר מקיף בקיבוץ.
שנית ,נהניתי מאוד משיחתנו ואשמח בעתיד לרענן את ההיכרות הזאת בדיווחים ועדכונים ,אולי גם
ממועצת המנהלים.
ומאחר ואנו עוסקים באנשים ,תרשה לי לצטט פיסקה אחת מספר הניהול – "הרם את המנגנון":
"יהיו נא וויתוריך ללא תנאים וניצחונותיך – ללא וויתורים".
.
שיהיה לך בהצלחה!
שמוליק אייל.
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חבלי קליטה
מאז כנס הבנים נדמה כי תהליך הטיפול בנושא הקליטה –נעצר .החגים שבאו עלינו לטובה ,הוציאו אנשים
רבים לחופשות וקשה היה להמשיך באינטנסיביות שבה התחלנו .ובכל זאת מבחינת פעילות הוועדה שום
דבר לא נעצר אלא אולי הואט במקצת .הוועדה התכנסה כל שבוע ועסקה בנושאים הבאים :
* שחרור השעבוד המוטל על הקרקע לבנייה מידי הבנקים.
בעקבות הסדר החובות של הקיבוץ עם הבנקים ,כל הקרקעות של ניר אליהו משועבדות להם ואיננו יכולים
לקחת הלוואות על קרקע משועבדת .פגישה עם בנק לאומי התקיימה לדון בבקשתנו וכדרכם של בנקים הם
מנסים להערים קשיים .פגישה נוספת אמורה להתקיים בקרוב עד שנגיע איתם להסדר.
* התקשרות עם חברה יזמית שתבצע את הפרויקט.
בדקנו הצעות של כ 6-חברות לניהול הפרויקט .מתוכן העדפנו את חברת "אמפא -מאליבו "  ,שחתמה על
הסכם עם קיבוץ עינת ונמצאה מתאימה ומתמצאת היטיב במתווה שאנו רוצים להתנהל .אנו מצויים בשלב
של ניסוח ההסכם איתם ,בעזרת עורכי דין ממשרדו של רמי צידון ,המייעץ לנו בהיבטים המשפטיים.
* הכנת תכנית בינוי ,תשתיות ופיתוח.
האדריכל ערן מבל התבקש להכין תכנית בינוי עבור השטח המבוקש וכן דגמים של בתי מגורים.את עבודות
הפיתוח והתשתיות תבצע חברה קבלנית במימון "אמפא" ) אם אמנם נחתום איתם על ההסכם (.
* תקציב ביניים.
הוועדה ביקשה מהנהלת הקהילה תקציב ביניים לכל התכניות שהוזכרו לעיל .כסף זה יוחזר ע"י החברים
החדשים עם התחלת הבנייה.
* פרצלציה.
מאז הוגשה לראשונה התכנית לדיון באסיפה ,נערכו תיקונים לפי השגות החברים ע"י האדריכל .כדי
להתחיל בתהליך הבנייה יש ,להציג בפני החברים את השטחים המיועדים לבנייה ,לסגור פינות אחרונות
ולאשר את התכנית באסיפה .התכנית תתלה במקום מרכזי בקיבוץ ,יינתנו מספר ימים לברורים ושאלות ואז
היא תובא לאסיפה.
*סקר מבני מגורים בקיבוץ.
ניר אליהו מצוייה במצוקת דיור קשה .לשמחתנו ,בני משק נשארים בקיבוץ גם לאחר סיום המסלול,והם
מהווים עתודה של חברי קיבוץ בעתיד .אנו חייבים לדאוג גם להם למגורים הולמים .מתרחשת עכשיו תנועת
מעבר בין חדרים כדי להסדיר את הצרכים בדיור .משום כך אין כרגע מבנים או דירות פנויים לקליטת
חברים חדשים כולל אלה החיים בקיבוץ ומעוניינים להתקבל עכשיו לחברות.
נטע מסיימת סקר מבנים והיא תציג את הנתונים בפני הוועדה ואז אפשר יהיה לתכנן את המגורים לכל
הזקוקים.
בינתיים לכל אחד יש קורת גג ואנו נעשה את כל המאמצים למצוא פתרונות ראויים .כל הבנים יקרים לנו
ונשמח שהם יצטרפו לקהילת החברים שלנו .צריך להתאזר בסבלנות!
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...חבלי קליטה
בינתיים הולכת ומתארכת רשימת המתעניינים מבחוץ ,ומתקרבת ל .250-אנחנו עדיין רק בשלב של נתינת
מידע ורשום פרטים אישיים .כשנעבור לשלב מעשי של פתיחת הקליטה גם להם ,תהיה לנו עבודה רבה.
אז אם נדמה ששום דבר לא זז כי לא רואים עוד בולדוזרים בשטח ,אז אין זה כך .מוכרחים לעבור שלב אחרי
שלב ואי אפשר לפסוח על אף אחד מהם ,להתבוסס בכל הביורוקרטיה בתקווה להגיע ליעד המקווה.
בשבוע הבא נקיים פגישה עם המשפחות שנקלטו לאחרונה ונשמע מה בפיהם.
בזמן הקרוב נתכנן פגישה עם המשפחות ,שבעקבות הכנס הביעו רצון להמשיך בתהליך.
אז אנחנו " מושכים בחבל "...
רשמה נירה.

ברגע האחרון...
ברכות לאביבה ויורם יפה להולדת הנכד,
בן ראשון לצח .
וברכות החלמה מהירה לליאוניד ,מחכים
לך במוסך.
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סיפורי חיים
סיפורו של יצחק לוי
בית אבא
אור ָט ֶקה שבתורכיה.
נולדתי בשנת  1930בכפר שנקרא ְ
אחד מהזיכרונות הראשונים שלי הוא שהמשפחה שלי עוברת דירה ,מעמיסים חבילות על עגלה ואחרי
שפורקים את המשא ,אני רץ לכיוון נחל שזרם בקרבת מקום ,ואחד ההורים רץ אחרי לתפוס אותי שלא
אפול לנחל.
היינו משפחה גדולה ,דודים ודודות וקרובי משפחה נוספים .לאבי היו ארבעה אחים ואחות .גם הילדים
שגדלו בסביבה הקרובה היו קשורים אחד לשני וכך גדלנו ביחד.
הייתי הבכור במשפחה .אחרי נולדה אחותי ובסוף אחי ז"ל .משפחתי לא הייתה עשירה .היו בעיקר אנשי
תורה.
אבי היה פועל במחסן פחם .גרנו בבית גדול שהיו בו שלוש קומות .אנחנו גרנו בדירה קטנה מאוד ,היה צפוף
ולא נוח.
אני זוכר תקופה קשה כאשר לקחו את אבי לצבא .הוא שירת שלוש שנים בצבא ולא היה מי שיפרנס את
המשפחה .אמי נאלצה לצאת לעבודה ,בתקופה שבה נשים לא עבדו מחוץ לבית ,אלא טיפלו בילדים ועסקו
בעבודות הבית .אני ושני אחי היינו אצל סבי וסבתי או אצל קרובת משפחה ,שהיה לה מעין מעון.
לאחר מכן סבתי חלתה מאוד ועברה לגור אצל אמי ,כדי שתוכל לטפל בה ואני עברתי לגור אצל סבי ,כי
הייתי צריך לפנות את מיטתי לסבתי החולה.
סבי דאג לי ללימודים ולתעסוקה .הוא רצה שאני אדע לקרוא את התורה .בהתחלה היה יושב ומלמד אותי
לקרוא ולאחר מכן נתן לי שיעורי בית ובדק אותם כאשר חזר מן העבודה.
סבי ואבי ידעו את התורה בעל-פה.
מאוחר יותר למדתי בבי"ס מוסלמי .הילדים היו מתנכלים לנו ,היהודים ,מרביצים לנו ומכנים אותנו
בכינויים שונים .הרגשתי שאנחנו עם נחות בעיני התורכים.
אבי וסבי הזהירו אותי לא להתעסק אתם .סבי אמר לי  :זאת לא המדינה שלנו .בזמן מלחמת העולם השנייה
יהודים שרכושם הוחרם נעלמו .היה פחד נוראי .קיבלנו הוראות איך להתנהג אם תהיה הפצצה בחומרים
כימיים.
על שואת יהודי אירופה לא שמענו שום דבר.
באזור שלי לא הייתה תנועת נוער ולא הייתה פעילות תנועתית.
גדלתי בתחושה שתורכיה היא לא המקום בשבילי .זכור לי מקרה שאיש אחד ברחוב הזהיר אותי ואמר לי
לעזוב את תורכיה ,שהמקום הזה לא בשבילי .התחלתי לחשוב על דרכי מילוט .מועד הגיוס שלי התקרב
ובגלל הסיפורים ששמעתי מחבריי על הצבא התורכי – החלטתי שאני לא הולך לצבא.
אני זוכר שכאשר הילדים המוסלמים הציקו לנו ,היהודים ,ואמרו שאין לנו ארץ – סבא שלי אמר לי
שהתורה מספרת שיש לנו ארץ שאלוהים הוריש לנו .הוא סיפר ,שכאשר שירת בצבא התורכי ,שהה בפלסטין,
שהיא הארץ שאלוהים הוריש לנו.
אז עלה בי הרעיון לעלות לארץ ששייכת ליהודים ובה ארגיש ביטחון ושייכות.
התחלתי לחפש דרך לממש את הרעיון .מכיוון שלא עמדו לרשותי אמצעים – פניתי לארגון שנקרא "עמי
קהל" כדי שיעזרו לי .בינתיים התורכים הפסיקו את העלייה לארץ ואני נשארתי בתורכיה.
צו הגיוס הגיע ואני התחלתי לעבוד עד שייקחו אותי לצבא.
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...סיפורי חיים
העלייה לארץ
כעבור זמן התורכים חדשו את היתרי העלייה לארץ ושוב חיפשתי דרך לעלות ,אך הפעם הייתה בעיה! מכיוון
שקיבלתי צו גיוס כבר הייתי שייך לצבא התורכי ואסור היה לי לעזוב את הארץ .כדי לקנות כרטיס לאונייה
הייתי צריך לשחד בהרבה מאוד כסף ,שלא היה לי ,וכאן באה לעזרתי יד-אלוהים .הפעילים של "עמי קהל"
שלמו את הכסף ,קנו לי כרטיס ,סדרו לי דרכון והכל סודר .כלפי חוץ היה מדובר שאני נוסע וחוזר כתייר.
במשרד בקשו ממני לשמור על הכל בסוד ,אפילו מפני הוריי .נאמר לי שעלי לצאת מוקדם בבוקר ,לעלות
לאונייה ולא להתבלט ,למצוא מחבוא עד שהאונייה תצא מתחום המים הטריטוריאליים ולא תהיה סכנה של
הבדיקה ע"י משמר החופים.
וכך ,ארגנתי מוקדם בבוקר תיק קטן ,להוריי שהתעוררו אמרתי שלא ידאגו אם לא אחזור ,ויצאתי לדרך.
אני זוכר שכאשר הגענו לחיפה אנשים צעקו משמחה ושרו את התקוה.
כשירדנו מן האוניה רססו אותנו בפליט.
אני זוכר את תחושת החופש שהרגשתי לעומת הפחד שהרגשתי בתורכיה.
לאחר כמה ימים במחנה "שער העלייה" הציעו לי להצטרף לקבוצה שיצאה לסיור בקיבוצים ,כדי להחליט
לאן ללכת .בחרנו בכנרת ,בה נוכל ללמוד את השפה ואת ההיסטוריה של הארץ.

השנים הראשונות בארץ
בכנרת גרנו באוהלים ,למדנו קצת וקצת עבדנו .קיבלנו מדריך בן-משק ,ועוד עוזר לו מבוגר מספרד .שניהם
לא הבינו תורכית וגם לא את הלדינו שאנחנו דיברנו .לא היה מי שיתרגם לנו את השיעורים ולפעמים
נרדמתי.
שיבצו אותי לעבודה בבננות.
הקבוצה התפרקה ואני עברתי לקיבוץ "עין המפרץ" .פה עבדתי במספוא ,נהגתי בעגלה עם סוס ונהניתי
מהעבודה .גם פה היה לנו מדריך יליד המקום ,שדיבר רק עברית ,ולא היה לנו קשר של שפה .קצת למדנו
וקצת טיילנו ,את השפה למדתי בעיקר בשטח .ידעתי לכתוב קצת בעברית עוד מהבית.
גם החברה בעין-המפרץ התפרקה לאחר כמה חודשים ונשארנו שלושה.
יכולנו לבחור בין הצטרפות לחברה צרפתים בקיבוץ עברון ,שהתכוננו ללכת לכרמיה ,ובין הצטרפות לניר-
אליהו )השליח בשם איזט ניסה לפתות אותנו :בניר-אליהו יש בנות ויש תורכים(...
הצטרפתי לקבוצה הצרפתית בעברון ,שם שיכנו אותי בחדר עם שתי בנות צרפתיות חצי ערומות וחופשיות.
הייתי נבוך ,באתי מעולם מאוד סגור ושמרני ,אבל הייתי גם סקרני.
גם בעברון עבדתי במספוא וכבר הייתי פועל טוב ומנוסה.
נסענו במשאית לכרמיה .כולם שרים בעברית ובצרפתית ואני תורכי יחידי...
אחד "הצרפתים" אימץ אותי ,הוא ידע קצת ספרדית .הוא העלה אותי למגדל תצפית והדריך אותי איך
לירות אם יבוא מצרי...
כרמיה הייתה מעין היאחזות :אוהלים ,גדר ,בלגן .היו מסביב הרבה בוסתנים ,תאנים ,שקמים ועליהם
מטפסים כמו בג'ונגל .הרגשתי "טרזן" ...לא חסר לי שום דבר :אוכל ,מקום שינה ,טיולים ,נשק.
מכרמיה חזרנו לעברון.
במשך הזמן רציתי לבקר בניר-אליהו .ירדתי ברמת-הכובש ,כדי לפגוש את החברה מניר אליהו שעבדו שם
ולנסוע אתם לקיבוץ.
פגשתי תורכים ,פגשתי חברים מהשכונה שלי ,והחלטתי שאני פה!
התאריך – ספטמבר .1949
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...סיפורי חיים
בשנים הראשונות פינינו את השטחים מהעצים ,היו כאן בוסתנים ,אפילו בננות.
עבדתי בבניין ,בניתי סככה לפרות )היו  10-15פרות(.
הפרות היו בורחות ועוברות את הגבול .יום אחד ,אחרי שהן ברחו ,באה משלחת לתווך בינינו ובין קלקיליה,
להחזיר אותן .קיבלתי הוראה להיכנס על הפרד ולהחזיר את הפרות מעבר לגבול .זה היה מרשים ,לעבור את
הגבול .אחרי שהחזרתי אותן הסתכלו עלי כמו על "פייטר" ,והייתי גאה.

ניר-אליהו – הבית
את אסתר הכרתי בקיבוץ והתחתנו ב – .3.6.54
נולדו מלכה ויוסי.
במשך הזמן קיבלנו הודעה שמצבם הבריאותי של הוריי ,שנשארו בתורכיה ,קשה ביותר ,ואין להם אמצעים
כספיים לעלות לארץ .פניתי בבקשה למוסדות הקיבוץ והם נענו לבקשתי ונתנו לי את סיוע כספי כדי להעלות
לארץ את הוריי.
הם גרו בקיבוץ  10שנים .הם נפטרו ונקברו בכפר-סבא.
בחיי הקיבוץ יש הרבה קשיים ומכשולים שצריך להתגבר עליהם בשביל להגשים את החלום – חיי שיתוף.
אהבתי את חיי הקיבוץ וממרחק הזמן אני רואה שהגשמתי את החלום שלי.
ראיינה :ציפי
רשמה :הדסה

תוחזר קדושת הצהרים לאלתר!

זזהה א
אייככפפתת ל
ליי

עד לפני כמה שנים ,קישטו את גני המשחקים בכפר סבא שלטי "נא לא
להפריע בין  14:00ל ."16:00-אני זוכרת ,שכשהיינו ילדים ,היינו נשארים
בבית בשעות הצהרים .ואם בכל זאת החלטנו לשחק במגרש המשחקים ,היה
מקדם את פנינו השלט שמקדש את השקט שבין  14:00ל .16:00-יראי
פקודה ,היינו משתדלים לשחק בשקט .כמובן ,שזה נמשך לא יותר ממספר
דקות ,ואז איזו דודה הייתה מוציאה ראש מהחלון וצועקת לעברנו:
"ששש ...שקט ילדים! עכשיו צהרים!" ומחלון אחר מישהו היה מחזיר לה:
"ששש ...לא צועקים בין  14:00ל."16:00-
איפה הימים המבורכים האלו? ואני לא מדברת על כפר סבא .אני מדברת על
קיבוץ ניר אליהו .לפעמים ,אני יוצאת מהבית בשבת או אפילו באמצע
השבוע ומסביבי יותר שקט מאשר באמצע המדבר.
אז למה דווקא בין  14:00ל 16:00-חייבים לכסח את הדשא /ליישר את האדמה עם הטרקטור /לדפוק
כמה מסמרים בפרגולה /לקדוח חור בקיר /לכדרר כדורסל מתחת לחלון של הילד שלקח לי חצי שעה
להשכיב במיטה?....
תוחזר קדושת הצהרים לאלתר!
דורון קורדובה
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מתחלקים בחוויות
הידעתם שיש הבדל ניכר בין הציורים פרי מכחולם של אמני הקיבוץ הארצי ובין אלה של הקיבוץ המאוחד?
הצעירים בינינו ודאי אינם יודעים אפילו שהייתה חיה כזאת ,הקיבוץ המאוחד.
על ההבדל הזה למדנו בעת ביקור במשכן לאמנות בעין-חרוד )מאוחד( ,שם מוצגת תערוכת אמנות העשור
הראשון.
שישה מוזיאונים חלקו ביניהם ,לכבוד יומולדת  60של מדינתנו ,את התפקיד להציג ששים שנות אמנות .כל
מוזיאון לקח על עצמו להציג עשור אחד ובעין-חרוד ,כאמור ,מוצג העשור הראשון.
התערוכה מעניינת ומרתקת ויש בה ייצוג נכבד לאמני הקיבוץ .ההבדל בין אמני התנועות הקיבוציות נובע מן
האידיאולוגיה והשקפת-העולם שמאחוריהן.
"ההבדלים בין התנועות ניכרו גם בנושאי העבודות .חיים אתר ואמני הקיבוץ המאוחד הרבו לעסוק בדיוקן
היחיד ובטבע דומם .הדיוקן העצמי שיצרו נשא אופי של התבוננות פנימית אינטנסיבית ,טעונה לבטים
ותהיות.
אמני הקיבוץ הארצי לא יצרו כמעט בתחום הדיוקן העצמי ,והדיוקן שעלה בעבודתם היה כמעט תמיד
קבוצתי ,סטריאוטיפי – דיוקן האדם וסביבת חייו .גם עבודות מטיפוס הטבע הדומם נקשרו תמיד בהיבטים
מקומיים-קונקרטיים ,כגון ארוחת הבוקר בקיבוץ או כלי עבודה".
ציטטתי כמה משפטים מתוך הקטלוג ,שבו התמונות והמאמרים שכתבו שני אוצרי התערוכה – גליה בר אור
וגדעון עפרת.
אחד החללים במשכן מוקדש לאמנות הציורים שנתלו על קירות חדרי האוכל בחגים ,בעיקר בפסח.
מה שמוצג הוא קצה הקרחון ,אבל גם כך יפה ומעניין.
למדנו גם שאין לנו מה להתבייש בקירות שלנו ובעבודות הנהדרות של רבקלה שמלוות אותנו לאורך השנים.
למען הסר אי-הבנה – לאמני הקיבוצים חלק נכבד בתערוכה ,אבל כמובן רק חלק .התערוכה כולה מקיפה
נושאים רבים ,מגמות שונות ,אמנים רבים ,ציירים ופסלים )וחדר אחד מוקדש במיוחד לציירות( ,ועוד.
רשמתי כאן רק כמה שורות של התרשמות ,כדי להמליץ בפני כל מי שיכול – לנסוע ולראות.
ההסברים על הקירות וב"טלפון" הם טובים ובהירים ,שווים לכל נפש ,לאו דווקא לנפשותיהם של שוחרי
אמנות "מקצועיים".
התערוכה פתוחה עד סוף דצמבר – מועד הסגירה הוארך כבר כמה פעמים בשל הביקוש הרב וההתעניינות
הגדולה.
הדסה
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...מתחלקים בחוויות
ערב עם שירי אהוד מנור
מישהו בכניסה לחדר האוכל אמר – "אז מה? עוד ערב".
טעות חברים ,טעות ב-ט גדולה ,כי לא היה זה "עוד ערב" אלא ערב מיוחד ,חם וטוב ,שנספג הישר אל תוכן
של הרקמות הפנימיות .לא הייתה זאת שירת ההוא-הא הקולנית ומנסרת ,לא היו הצלילים המבקעים את
קליפת המוח ,אלא הייתה זו שירת-סתיו נוגה המתרפקת בערגה על מיתרים סמויים ונענית בנועם ועדנה.
הפליא ,כרגיל ,לעשות נרי בנגינתו ,שהפתיע בצוות החיזוק – דרור ירושלמי ומתן גבע ,שלא "פתחו רווחים"
וניגנו להנאת הציבור.
כיף תמיד להנחית צ'פחה על ה"שוטר המנגן" והגיטרה שלו שעושים יחד ותמיד את נפלאות הזמר .בהחלט
שבו את הלב ליאור את ליאור וגיל שבתווך" ,שלישיית אווזות הבר"...
בכלל ,כמה שהתאמצתי – אין על מי ל"התגולל" .בבודדים ,בזוגות ,או בשלשות ,התייצבו לשיר ,כך
בפשטות ,לשיר .כל אחת ואחד וחליל הקסם שבקולו .כולם "כחול-לבן" ,משלנו ,כשתוויות דמיוניות של
"תנובה" מעטרות אותם וגל נעים של חום ביתי כשמיכת פוך עוטה על הכל...
שרו לנו והסדר אקראי – צמד חמד נטע ועוזי ,אבישג ש"חזרה למקורות" לערב אחד והנעימה ,מאיה נמר,
צעירה מבטיחה ,אפרת שהפגינה ביטחון ושרה ,שרה ,טלי ראובני תרמה והוסיפה ,רותי ברלס ,שייצגה את
"עדן" בעדנה ,לנצ'ו בנימה חרישית ורכה ,ענבל שקד בקולה הנעים ודרור רפפורט שהקדיש את שירו לבנו
בכורו – אורן.
קטעי הקישור שהוקראו על ידי אלישבע וקוני רק השלימו בנועם את השירה ועל הכל ,תודה לצוות הביצוע –
נטע ,שושקה וסמדר שעשו מלאכה מצוינת.
ושוב תודה לכולם על ערב מרגש.
שמוליק
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...מתחלקים בחוויות
שירים הם חברים  /אהוד מנור
אני לא מבין אנשים
ואולי לעולם לא אבין.
אני מתקרב ,מתקרב אליהם
אבל הם עוזבים
והם לא אומרים,
לא אומרים לעולם
את כל מה שהם חושבים
ולכן השירים נשארים מעכשיו חברי
הטובים.

שירים לא עוזבים הם עוזרים לעבור
אוהבים וזוכרים,
הם לא שוכחים שצריך לחזור
בימים הקרים
הם לא משתנים,
הם תמיד מתכוונים
לכל מה שהם אומרים
ולכן לעולם,
נשאר השירים ואני חברים.

שיר עליז ,שיר עצוב ,שיר עם,
שיר חדש וחם,
שיר מיום אתמול
וטוב גם רוקנ'רול,
שיר ימין ושמאל
בדו-רה-מי-פה-סול,
שיר בקול גדול,
שיר תפילה
ושירים בלה לה לה.

אני מאמין בשירים נודדים
אל מעבר לים,
אני מאמין ששירים מקרבים
מרחקי עולם,
אני מאמין ששירים לוחמים
את כל מה שרק חולמים,
ולכן נשאר חברים,
עד יכלו עד יכלו
הימים.
שיר עליז ,שיר עצוב ,שיר עם ...

קליפת השקד
לא מעט שיניים נשברו אצלנו תוך מאמץ לפצח את קליפת השקד .לא מעט "ברכות" נשלחו לכוון הפרי
הקשוח והבוטה המשיב את פני שוחריו ריקם ,כולל כותב שורות אלה ,שביאושו כי מר חשב כי אין לו יותר
מה להפסיד והגיש לו להנחתה – "די ,כולם יודעים כי זורק מסכה אסטרטגית לגרש את כל הנודניקים
ובאמת אתה הרבה יותר ...גרוע "...וכמובן קיבל בתמורה "כיד המלך".
אלא שבזמן האחרון אנחנו מתבשרים ,שדווקא השקד המר הזה קולט ביד אמונה ,חברים שנעצרים לידו
חסרי נשימה ,והוא ,במקצועיות ,הייתי אומר אפילו ברגישות ,קולט אותם ,נותן טיפול מידי ,עד בוא הכוחות
המקצועיים .כך היה עם אילן ק ,.כך היה שלשום עם ליאוניד ואולי ישנם עוד עלומי שם.
כך שתיזהרו במטעים – הקליפה קשה והפרי מתוק ואפילו רך.
אז ברכות לך ויישר כוח .אולי עכשיו ,אנחנו מבינים טוב יותר למי מכוון הרמז של הענבלית מצה"ל שקראה
– "די ,אין יותר מסכות"...
שמוליק
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מה הם עושים שם?
ראיון עם הדס זטורסקי
זה מספר שנים שאנחנו כבר לא פוגשים את הדס מהלכת בשבילי הקיבוץ .מדי פעם אפשר לפגוש אותה
בסופי שבוע במרכולית ,או ליד ביתה.
לאן נעלמה לה הדס ,היכן היא מתגוררת ,מה היא עושה?
זאת הלכתי לברר עם הדס בביתה ,כשבאה לביקור של סוף שבוע.
הדס ,ספרי לי ,היכן את נמצאת?
אני נמצאת בכפר הנוער "אונים" בכפר סבא.
כמה זמן את שם?
חמש שנים.
תארי לי מה יש במקום?
יש במקום פנימיות והוסטלים.
הפנימיות הן עד גיל  18לרוב.
ההוסטלים מגיל  20עד .+30
ואיפה את גרה?
אני גרה בהוסטל ,בבית שמיועד לעצמאיים שמיועדים להשתלב בקהילה.
זה בבניין של שלוש קומות ,שכל קומה בבית היא יחידה נפרדת.
ומה כוללת כל יחידה?
בכל קומה יש שני מדריכים ועובדת סוציאלית ולפעמים בת שירות לאומי.
בקומה הראשונה למשל יש בת שירות לאומי.
בקומה שלי יש  9חדרים .יש חדרים של שניים בחדר ויש כאלה שגרים לבד .לי יצא לגור לבד .בהתחלה
כשגרתי בקומה הראשונה ,גרתי עם שותפה אבל היא עברה לחדר אחר וכשעברתי לקומה הזאת כבר נשארתי
לבד .אני מעדיפה להיות לבד בחדר.
כשבאות בנות לתצפית אני זאת שמארחת אותן אצלי בחדר .לכל השבוע.
מה זאת תצפית?
בנות שרוצות לצאת מהבית ,שלא טוב להן כנראה ורוצות לנסות הוסטל.
ארחתי שתיים .אחת התקבלה כבר והשנייה עוד מחכה לתשובה.
מה תפקיד המדריכים?
לעזור אם יש ריב בין דיירים ,להפריד ,לעזור בניהול תקציב.
איזה תקציב יש לכם?
אני מקבלת כסף מהמקום שאני עובדת בו ומפקידה אותו בבנק הדואר .חלק מהכסף אני מפקידה בקופה
שנמצאת בחדר המדריכים לקניות כמו למשל כרטיסיות לאוטובוס.
אם נגמר לי הכסף בקופה אני צריכה להעביר עוד כסף.
יש לכם מה לקנות במקום?
אנחנו מפעילים קיוסק .יש מתנדב שעובד אתנו.
ישנם עוד מתנדבים שבאים ומופיעים אצלנו ולא לוקחים כסף.
מה עם עבודה?
יש כאלה שעובדים בשוק החופשי ויש כאלה שעובדים בסדנה שנמצאת בתוך הכפר כי הם לא יכולים לצאת
החוצה.
אני עובדת כרגע ב"חדוות הורים" – בית אבות סיעודי בהוד השרון.
לפני כן עבדתי בהרצליה ,במקום מוגן של האגודה למען העיוור ,שם עסקתי בהרכבה ואריזה.
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...מה הם עושים שם?
משם עברתי לרמת החייל למפעל מוגן של אגודת אילן .במפעל זה שלוש מחלקות.
בהתחלה קיפלתי מסמכים של חברות שונות והכנסתי לתוך מעטפות ,אח"כ עברתי למחלקת המתכת
והרכבתי כבלים חשמליים ולבסוף עבדתי במחלקת המשרדאות ,שם ספרתי דואר ,עזרתי לסדר דברים
שונים על מדפים ועוד...
הייתה שם עובדת אחת על כיסא גלגלים ואני תמיד עזרתי לה .עזרתי לה ללכת לשירותים ועוד ,בסוף
כשגמרתי לעבוד שם היא אמרה" :יהיה לי קשה בלי הדס".
ומה את עושה בעבודתך הנוכחית?
אני מגיעה בבוקר בשעה ) .7:45אני משתדלת להגיע בשעה  7:30אך לא תמיד מצליחה( ,ועובדת עד שעה
.13:15
כשאני מגיעה אני מסדרת את הכביסה בשקיות ,אחר כך אני מנקה את המיטות במים סבון ואקונומיקה.
שלוש פעמים בשבוע אני עוזרת לדיירים לרדת לפיזיותרפיה ואחר כך אני עוזרת בהאכלה .אני כוח עזר.
קצת קשה לי.
מה קשה לך שם?
מהרגע שהגעתי לשם נפטרו כמה אנשים .עד שהתרגלתי אליהם – הם כבר לא בחיים.
היה שם אחד שנפטר בבית האבות עצמו וראיתי איך עוטפים אותו ולוקחים אותו משם וזה קשה.
אני מנסה לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר.
אוהבים אותי שם.
הייתה שם אשה בת  ,56על כיסא גלגלים ,שהייתי לוקחת אותה לפיזיותרפיה .בהתחלה היא כעסה ,אחר כך
הבינה שאני רק רוצה לעזור לה .הפיזיותרפיסטים העמידו אותה על הרגליים והיא יצאה משם .כשיצאה
היא אמרה לי שהיא אוהבת אותי.
העבודה שם קשה ואני רואה איך כולם עובדים .אני אוהבת לעזור לאנשים.
ומה את עושה אחרי העבודה?
כשאני חוזרת אני נחה קצת ויש לי חוגים ופעילות של אחרי הצהריים.
לאיזה חוגים את הולכת?
לתרפיה באומנות ולחוג ללימוד ערבית .אני נרשמתי לחוג הזה כי בבית האבות רוב העובדים הם ערבים ואני
אוכל יותר להבין אותם .איתי הם מדברים עברית אבל בינם לבין עצמם הם מדברים רק ערבית ,אני לא
מבינה כלום וזה מפריע לי.
בימים שאין חוגים יש תורנות של ניקיון ,כביסה...
יש שם גם מחשבים.
וחופשות?
אני משתדלת לבוא הביתה כל סוף שבוע אבל יש שבתות שאני מחליטה להישאר.
יש בכפר חדר אוכל אבל יש לי גם מקרר בחדר וארוחות ערב אני אוכלת בחדר.
יש לי גם טלביזיה בחדר – פלזמה שתלויה על הקיר,
ואני גם מגדלת עציצים .יש לי סחלב ,רקפת וגם עציץ עם עלים ירוקים.
.
איך החברה במקום?
יש חברה .בניר אליהו אין לי מה לעשות ,מה לשבת ליד המחשב כל היום זה לא פיתרון .שם יש לי חברה ,יש
לי חברה דתייה מאוד נחמדה שארחתי אותה בחדר כשהיא באה לתצפית .טוב לי כאן .אני מרגישה שזה
המקום בשבילי.
תודה הדס והצלחה בהמשך הדרך.
עתליה
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...מה הם עושים שם?
ההחלטה בדבר יציאתה של הדס מהבית ,לא הייתה פשוטה ,אך הדברים מדברים בעד עצמם .דבר קיומן של
מסגרות שונות לאנשים מוגבלים ,ידוע רק במעט לציבור הרחב.
הן פזורות בכל הארץ ונותנות אפשרות לאנשים אלה ,שמזלם לא שפר עליהם ,לחיות בכבוד ,לעבוד ,להיות
מעורבים חברתית ולזכות בהגנה לה הם זקוקים.
אני גאה במדינה שלנו ,שדואגת באמצעות הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה ,לאוכלוסיה החלשה ,בכל עת ,גם
בזמנים קשים.
אסתר

זהירות! פרגון לפניך או – תודה ,אלוהים ,על החסידה!
לא פעם נשמעת ביקורת או אמירה חסרת פרגון כלפי אנשים שעובדים בענפים בתוך הקיבוץ .אז למען
הסדר הטוב והאיזון שבדברים החלטתי דווקא לפרגן למי שמגיע.
כל אחת שחוותה אימהות בחייה ,מכירה בוודאי את התחושה הקשה של הפקדת האוצר היקר לה ביותר
בידי אישה אחרת או צוות של מטפלות )ואני לא מקפחת את הגברים ,אני פשוט כותבת מתוך נקודת מבט
אישית שלי כאימא(.
איזה מזל נפל בחלקנו ,חברות ותושבות ניר אליהו ,שיש את חסידה!
כבר מהרגע שנפתחת הדלת אפשר לחוש בוויברציה אחרת .כמה רוגע ונועם .כשנכנסים פנימה ,אפשר
לראות את ההשקעה .מוביילים שהוכנו מחומרים מהטבע או גביעי גבינה ,צעצועים מבקבוקים ריקים,
ברקע מתנגנת מוסיקה נעימה ומרגיעה .והכי חשוב  -הילדים נהנים מסבלנות ,חיוך והרבה חום ואהבה .כן,
אני יודעת שזה נשמע כמו עלון פרסום לבית תינוקות וברור שאם תיכנסו בשעת ארוחת הצהרים ,כשכולם
עייפים ורעבים ,זו לא התמונה שתקבלו .רסק ירקות יהיה מרוח בכל פינת האוכל ,בכי של תינוקות יחליף
את המוסיקה המרגיעה ,ויכול להיות שהמטפלות כבר לא יראו רעננות כמו בבוקר.יחד עם זאת -אפרת,
כנרת ודלית ימשיכו לטפל בחום ,אהבה והרבה סבלנות בקטנטנים העייפים .קבל עם וקיבוץ אני אומרת לכן
 תודה ותמשיכו כך.ועל הכול מנצחת האחת והיחידה -סוזן .הוא יפלוט עליה ב ,7:00-יבכה שעה וחצי ,ימרח עליה את רסק
הפירות ,יצרח עוד שעה וחצי ויעיר את כל
התינוקות שישנים ,ימשוך לה בשיער,
ישרוט לה את העין ,יבכה שוב עוד חצי
שעה והיא תסתכל עליו בשלווה ותאמר:
"אתה צודק ,זה באמת לא בסדר "...יש
לאישה הזו יותר סבלנות וחמלה מאשר
לדלאי לאמה ולאימא תרזה ביחד .אז
בתור אימא שרצתה לגדל בבית את
הילדים לפחות עד גיל שנה-שנתיים ,מתוך
מחשבה שאין מישהי שאסכים להפקיד
בידיה את האוצר הקטנטן והיקר ,אני
מכריזה – תודה אלוהים על חסידה ועל
סוזן ,כמובן.
דורון קורדובה
« אין האמור למעלה מוריד מערכם של בתי הילדים האחרים ו/או מהצוותים המטפלים האחרים.
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מה שבא...
בדיוק,
בדיוק עכשיו ,כשמסיק הזיתים בעיצומו ,בדיוק עכשיו ,בין סוכות לחנוכה ,בדיוק עכשיו ,כשנתבקשתי לכתוב
משהו לעלון ,בדיוק עכשיו כשגוגל העלו גרסה משלהם למעבד תמלילים וה"וורד" במחשב הביתי השתבש ויצא
מכלל פעולה ,בדיוק עכשיו ,חזרתי למשהו שהתחלתי לכתוב לכבוד ראש השנה ויכול להתפרסם גם לקראת
ראש השנה הנוצרי הבא עלינו לטובה וככה בדיוק זה מתחיל:
בדיוק כשהתחלתי להתרגל למחשבה שהרגע הזה לא יקרה ,הגיעה שיחת הטלפון :
« שלום ,מדברים מבית החולים" ,נוף הגפן" ,נו ,הבקר ,בשעה  ,5:40גב' פנר רוזה נפטרה ...
הגב' פנר רוזה זו אימא שלי ,אני באוטו מתקרב לצומת מורשה ,בדרך למשרד ,להסתובב ,לחזור הביתה ,איפה
אפשר כאן להסתובב ,להודיע לדפנה ,להודיע לנירה )אחותי( ,להודיע למשרד? ,רגע ,יש לי תיק שאני צריך לגמור
היום ,יש לקוח שקבע איתי ביפו והוא מאד לחוץ ,רגע ,יש לי אימא לקבור ...
« נירה אומרת שדאודי ,מחברה קדישא בכרמיאל ,לא מוכן לקבור את אימא בחלקת הקבר הקטנה
שרכשה לעצמה ליד אבא ,עץ הזית הענק שצמח שם תופס את כל המקום ,אין ברירה צריך לקבור
אותה במקום אחר) ,ואני שומע בקולה נימה של "אמרתי לך" (...הוא ייתן לנו חלקה אחרת ,ולא יחייב
אותנו בתשלום ...וחוץ מזה ההלוויה היום ב  ,12:00מקסימום 1:00...
« אני אומר שאין דבר כזה אי אפשר ,יש דברים קלים ויש דברים קשים ויש דברים עוד יותר קשים ...אז
קודם כל ,נדחה את ההלוויה למחר ונתארגן לחפירה ולעקירת העץ ,אם אין ברירה )ולעצמי אני אומר,
לא יודע איך לעשות את זה(.
זהר הוא הנויניק של רגבה וגם של יסעור אני מתקשר אליו בדרך לכרמיאל ואומר לו:
« שלום זהר ,אני צריך את עזרתך ,זו לא מתיחה .צריך לעקור עץ זית גדול כדי שניתן יהיה לקבור את
אימא ...
ואין כל כך הרבה זמן כי אימא כבר מתה וקבענו את ההלוויה למחר ובכלל אנשים אומרים לי שאי אפשר
ואין סיכוי ...
« זהר אומר ,אין דבר כזה אי אפשר ,יש קל ,יש קשה ויש מאד קשה .אני מארגן את הציוד ומגיע .
כשזהר וסולימן סיימו את העבודה הייתה השעה  12:00ביום שלמחרת .קבענו את ההלוויה לשעה .3:00
סולימן שאל :
« מי קבור כאן ?
« אבא שלי ,אני עונה .
« אני מקווה שהוא לא כועס עלי ,שכרתי לו את העץ .
אבא בטח לא כועס עלינו ,חשבתי או אמרתי ,הוא לכל היותר עצוב ,כי אהב מאד עצים וצמחים אבל גם שמח
שאימא תקבר על ידו ,כמו שהבטחנו לה ,כמו שהיה ברור לה .
כשדאודי מניח את גופתה של אימא בקבר ,בעודו עומד בתוך החפירות ,הוא מפנה את ראשו אלי ואומר:
« וואלה ,מה שאתה עשית בשביל אימא שלך ,לא יאמן.
ואני חושב שזו פשוט הדרך שלו להגיד סליחה על כך שדחק בנו והרפה את ידינו .לא חשוב דאודי ,אני חושב,
העיקר שאימא זכתה להיקבר במקומה.
רציתי בעצם לכתוב על האנשים שעשו לי את השנה ויצאה לי הקדמה כל כך ארוכה ,חשבתי לעצמי ,מי הם
האנשים האלו? ,בעצם יש כל כך הרבה .השנה הזו הייתה יכולה להיות עבורנו שנה של יאוש ,שנה בה בילינו
בבתי חולים יותר מבכל שנות חיינו .והאנשים שעשו לי את השנה הם לכן ,קודם כל ,אנשי הרפואה .הסניטרים,
הצוות הטכני ,האחים והאחיות והרופאים.
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...מה שבא
בדיוק,
בדיוק בשבת של חנוכה ,שבה היינו אמורים לקיים את המפגש המשפחתי המסורתי ,להדליק נרות וללבב
לביבות ,בדיוק בשבת החגיגית הזו ,אבי לקה בשבץ מוחי .מהצד הפורמאלי ,אבי הוא הגיס שלי ,מהצד של
החיים אבי הוא חלק ממני .הוא גדול ממני בכמעט  4שנים אבל בעצם גדלנו יחד ,זאת אומרת התבגרנו יחד,
גידלנו ילדים יחד ,חלק גדול מהחוויות שלנו קשורות בעבותות של משפחה שיש בה הרבה יחד .עכשיו אבי
נכה ,זאת אומרת זמנית ,עד שיחלים ,עד שישלים את התהליך הארוך של השיקום ,הוא מדבר איתנו בשפת
הגוף והידיים והעיניים.
בדיוק באותה השבת ,כשאני עם אבי בחדר המיון ,התקשרו להודיע לי שאימא במצב לא טוב )מה כבר יכול
להיות מצב לא טוב אצל אישה בת  96או  ?7מה כבר יכול להיות לא טוב לעומת איש בן  59שאינו הולך ואינו
מדבר?( ויש לה נמק ברגל ,ואולי יצטרכו לכרות אותה ...
מאז אותה השבת ,אנחנו על הקו לבתי החולים ומבתי החולים ושם בבתי החולים מצאתי את האנשים שעשו
לי את השנה.
האנשים שעשו לי את השנה הם האנשים שדאגו לאימא עד לרגעיה האחרונים ושמרו על שאריות כבודה ,כך
שתמיד מצאתי אותה רחוצה ונקייה .האנשים שהיו מוכנים להקשיב ולעזור גם כשכבר לא היה הרבה מה
לעשות .סניטרים ,אחיות מעשיות ,רופאים ומנהלים שעושים ימים ולילות עם האנשים ועם המחלות ועם
הצרות של האנשים.
האנשים שעשו לי את השנה הם האנשים שטיפלו ומטפלים באבי ,צוות טיפול נמרץ באיכילוב ,עובדי מחלקת
השיקום בתל השומר ,אגודת עזר מציון שדואגת להסיע אותו לשיקום יום .הרופא שמתעקש לדבר איתו
ולהקשיב לו.
המזכירה במחלקה הכירורגית בנהריה שדאגה לכך שמנהל המחלקה יצור קשר ויסביר לי מה מצבה של
אמא ,כל זאת למרות שהוא נמצא בחדר הניתוח ,הרופאה בבית הסיעודי שאפשרה לאמא לסיים את חייה
ללא צורך בטלטול נוסף לבית החולים .זהר ,איש הנוי שהבין את המצוקה והתגייס למלאכה .הם לא
האנשים היחידים שעשו לי את השנה ,יש עוד רבים ,לטובה ולרעה ,אבל השנה ,יותר מאי פעם נחשפתי אל
אנשי הרפואה והסיעוד ולמדתי להעריך ולהוקיר את המאמץ וההקרבה ולכן ,חשבתי שזו הזדמנות טובה
לומר להם תודה .
בעצם שמוליק ביקש ממני לכתוב על קבלת שבת ,על הקבלות שערכנו בחודשים האחרונים ועל הקבלות
שנערוך .חשבתי ולא כל כך מצאתי ,מה לכתוב על קבלות השבת ,חשבתי שאם המפעל יצליח ,עד היום היו
רק שלוש קבלות שבת ,זה יהיה המפעל שיעשה לי את השנה ובינתיים ,בואו להשתתף איתנו בקבלות השבת
ושלא נזדקק לאנשים שעשו לי את השנה ....
הרבה בריאות ושבת שלום
קוני

אפילוג:
עץ הזית לא נעקר רק נכרת ,עכשיו הוא עולה מחדש ,ייחוריו פורצים בין אבני המצבה ,שורשיו מלכדים את
אבא ואמא ,הרבה אחרי שלא נהיה פה ,אולי גם המצבות תתפוררנה ,אך עץ הזית יישאר למאות שנים.
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להיות ירוקים
בגיליון הקודם ,ציינה נטע בארי מספר טיפים להתנהלות ירוקה
וחסכונית במים ובאשפה .אלו דברים שאני מיישמת ביומיום בבית וגם
בבית הילדים כחל-עורבני .העציצים מושקים מאגירת מי המזגן ואם
נשארים מים  -הם מנוצלים לשטיפת הרצפה.
בימים אלו ממש מתגבשת ,ביוזמת הילדים יש לציין ,פעולת מחזור
גדולה .כולי תקווה שכבר בגיליון הבא הפעילות תצא לפועל ואז ,כמובן,
שנפרט יותר בנושא.
טיפים נוספים לחיסכון:
« שימוש בנורות חשמל חסכוניות.
« ביום שמש ,ויש הרבה כאלו ,אפשר לתלות את הכביסה ולא להפעיל את המייבש.
« להורים שבינינו  -אנחנו שולחים בכל יום את הילדים לגן מצוידים בבגדי החלפה .את הבגדים
המלוכלכים המטפלות מחזירות בשקית .את השקית לא לזרוק לפח! לרוקן ולשים חזרה בתיק כדי
שבגן לא יבזבזו שקיות .אופציה נוספת היא להכין תיק בד )ניתן לתפור מגופיה ישנה( .אפשר להפוך
את זה לפעילות אחר צהרים עם הילדים ולקשט ביחד את שקית הבד.
טיפים נוספים יתקבלו בברכה.

המלצה לחומרי ניקוי אקולוגיים
בעבר ,קראתי הרבה מאמרים וכתבות בנושא אסטמה ונתקלתי בקשר שעושים בין חומרי ניקוי לאסטמה,
בעיקר אצל ילדים .יתכן שזה עניין של תיאוריה או גישה מסוימת של אנשים ויתכן שזו עובדה מדעית .בכל
אופן ,ברור לי שאעשה מה שצריך כדי למנוע עד כמה שניתן ,הופעת התקפי אסטמה בבית )איתן וגם אני
סובלים מכך( .ניסיתי מספר מוצרים מתוצרת חברת אקובר וחברת טיידי .אני ממליצה בחום על חומר ניקוי
לכלים של חברת אקובר ,על נוזל כביסה ומרכך כביסה של חברת טיידי ועל חומר ניקוי רב תכליתי של חברת
אקובר )מגיע גם בתרסיס וגם בנוזל(.
לא אהבתי את חומר הניקוי לרצפה של אקובר )משאיר
סימנים ושכבה שומנית מוזרה על הרצפה(.
ישנו מוצר חדש בחנויות הטבע שנקרא סבון אגוז .הוא אמור
להחליף את אבקת הכביסה .בגיליון הבא אפרט יותר על
המוצר ואדווח עליו לאחר השימוש בו.
אתם מוזמנים לספר על מוצר ירוק שניסיתם ואהבתם )או
שלא אהבתם(.
דורון קורדובה
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תמונת נוף
שיחה נוקבת עם ברוך
ממגילת קהלת ,דרך הפרדס ,עובר דרך השינוי ,הצצה לפוליטיקה ועד לתרבות וטעם החיים.
קודם כל ווידוי אישי קצר –
ברוך בעיני הוא אחרון דור הנפילים החקלאיים .לא שאין עוד חקלאים ,אבל יש להאזין לסיפורו כדי להבין.
אני בשגרת החולין מזמין אותו לסיור במטע שלנו ) 3עצים!( ואני שומע ממנו – מים ,דשן ,ריסוסים...
כששרתנו יחד במילואים ,האוהל שלו היה גדוש בשואלים והוא הרביץ את תורת המטע בין מטווח למטווח.
"גורו" של פרדסנות ...מלא וגדוש כפומלית ...תענוג לאוזניים...
בוא נתחיל מהתחלה .קצת מההיסטוריה שלך .אבל ברוך כדרכו בקודש –
תגיד,אתה יודע למה קוראים את קהלת בסוכות? )השיחה נערכה בחוה"מ סוכות(
נו?
לפורים יש את מגילת אסתר ,לשבועות את מגילת רות ,לתשעה באב ,את מגילת איכה ונשאר חג האסיף .אז
אספו אליו את מה שנשאר וזו מגילת קהלת ,אסופה של כל השאריות.
האם אני נשאבתי לראיון כאחד השאריות ,או שבאת לשמוע שהכל הבל?
אז מה אתה אספת בדרכך?
היו הרבה תפקידים ,ביניהם כאלה שאני בניתי אותם ואחרים שבנו אותי ,כמו ,למשל ,הפרדס .הורי ,בפרדס
חנה ,גידלו מטע שמוטי .אני בגיל  8למדתי להרכיב זנים חדשים כדי להתאים אותם לשוק המקומי ,כי עקבמלחמת העולם השנייה לא היה שוק ליצוא ואז שיניתי את הזן ,פרי לשוק מקומי ,לעזור בפרנסת הבית.
והרכבת את עצמך על הענף הזה?
מאז ,הפרדס ליווה אותי .כשהגענו לקיבוץ היה לנו פרדס ענק ואני נכנסתי לעבוד בו .האירוע המרכזי
בעבודתי בפרדס היה הכנסת המיכון ,פיטורי עובדים וניהול  1000דונם של פירות הדר .זו הייתה חוויה
מכוננת .אחר כך תרמתי את הידע הזה חזרה למשרד החקלאות ,לש.ה.מ )שירות ,הדרכה ,מקצוע( .יותר
מאוחר לקחה המדינה את המים של הפרדסים לצריכה ביתית ,וניחוח האביב ,פריחת הפרדסים ,נעלם
ואיננו.
 18שנה עבדתי בפרדס 8 ,שנים במשרד החקלאות .אלה היו השנים הטובות שלי .בכל השנים האלה הפעילות
הציבורית מילאה את זמני החופשי.
ומה אחר כך?
אחר כך ריכוז משק ,גזברות ,ניסיון לבנות את הקיבוץ על פי האידיאלים שלנו .לאחר שהעולם הישן דימם
מסבל מלחמת העולם ומלחמת השחרור ,רצינו לבנות בדרכנו עולם חדש .ממש האמנו שאנחנו מסוגלים
לשנות את העולם.
ואחר כך?
להנהלת חשבונות ,במאמץ להכניס קצת סדר לעולמנו הפרוע והידני ...עד אז הכל נעשה בעיפרון ,בקופסאות,
למזלי נכנסתי בעת המצאת המחשב ככלי עבודה והייתי שותף ליצירת מערכת חדשה .מהר הבנתי ,שלקדמה
יש מחיר ,לכל אחד יש תג-מספר .כך גם לענפים ,החברים נעלמו...
ובאה ההפרטה ,מומחים מהחוץ הגיעו למערכת ,העבודה היא טכנית ,אנחנו מתענים בין המון ניירות
ומספרים ומנסים ,במלחמת מאסף ,להכניס בהם קצת הומאניות ...וויכוחים נצחיים בין הגרוש לריגוש...
)ויתור על תרומת הפנסיונרים למערכת(.
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...תמונת נוף
ואיך אתה רואה את השינוי בקיבוץ?
אין ספק שבחברה דינמית מתבקש שינוי ,אבל הוא צריך להיות ברוח החברה והאידיאלים שלה .כאן השינוי
מתרחש לא ברוח אלא בכוח וזה מה שמטריד .צריך היה לשנות תקנונים ואורחות חיים ,אבל הכסף הוא לא
חזות הכל .צריך לעורר עניין בעבודה ,במוטיבציה ,להביא תכנים חדשים ,לעורר יזמויות.
אם אני חוזר לרגע לעבר  -התקופה היפה שלי הייתה כשטיפחתי את העצים ובמקביל ,כרכז חינוך ,טיפחתי
את הילדים .השילוב הזה של העץ והילד היה עבורי חוויה מכוננת .תמיד הייתי בעד שינויים ,אבל תוך
שמירת המסגרות החברתיות התומכות ,צמיחה וחונכות.
הייתי בין אחרוני האוכלים בחדר האוכל בימי שישי ותמיד רציתי שהשינוי המתבקש ייעשה ברוח
הקואופרטיבית ,תוך שמירה ,עידוד והתחשבות בזולת.
מה אתה רואה היום בקיבוץ לעומת האידיאל הזה?
הפערים שנוצרו רומסים את החלשים .למשל ,אנחנו הפנסיונרים ,הפנסיה שלנו הייתה בנויה מפנסיה
תקציבית ,מבית לגור בו ,מים חמים לפי גודל המשפחה ,תנאים מוזלים של מזון ,חשמל ,רכב וכו' – אפשרות
לחיות בכבוד.
כיום ,הנהלת הקיבוץ מתנערת מרף התנאים הסוציאליים ומכבידה את העול על אוכלוסיה שאין לה כוח
להתגונן.
אתה חושב שיש עדיין סיכוי לאידיאלים?
רק אם יהיה מאבק מקצועי שייחלץ לשמור על הזכויות .ראה השביתה האחרונה בנתב"ג.
זה כבר לא אני ,אבל אולי יקומו חדשים.
ההבדלים בין אז להיום?
אתן דוגמאות:
סצנה ראשונה – אני גזבר ,נוסעים בצהריים לבנק לחקלאות להפקיד את הצ'קים ,פדיון היום .היה צפוף ,כל
המכוניות נשארות עם מפתחות .מי שרוצה לצאת – נכנס לאוטו חוסם ,מתניע ומזיז .כיום – תנסה להשאיר
לדקה מכונית עם מפתח...
סצנה שנייה – אבא שלי אושפז בבילינסון .שעות הביקור עד  ,16:30אח"כ  -לך הביתה ,תשאיר את הטיפול
לאחיות .היום – תישאר! אין אחיות!
סצנה שלישית -אז היינו רוקדים אחד עם חברו בכיף .היום – אתה נכנס לפאב ,כולם רוקדים עם כוסות
בירה.
ואם אתה מביט מהחלון החוצה למציאות הפוליטית.
אני זוכר את הקמת מפלגת העבודה ,הייתי במשמרת הצעירה ,התחלקנו לוועדות .אני נרשמתי לחברה
וכלכלה ,אבל לא היה לזה פורום לדיון ,כי כולם נרשמו לחוץ ובטחון.
מצד שני בשמאל ,המפלגה הקיימת זו מר"ץ ,אבל הפעילות שלה זה חוץ ובטחון והחזרת שטחים .הקיבוץ
הארצי נעשה יותר חזירי מהתק"מ.
ונושאי תרבות ,רוח ונשמה.
נרשמנו לאוניברסיטה הפתוחה ואנחנו משתתפים בארבעה -חמישה אירועים בחודש .למשל,היינו בערב
קריאה ביום הזיכרון לרבין ,קראו שם שירי מחאה מימין ומשמאל ,שירה פוליטית ,חוויה מדהימה.
וזה "מנוע החיפוש" שלנו בתחום הזה.
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...תמונת נוף
והמאמץ לקליטה?
אם אנשים יבואו כדי לשבת בבתים,עיר שנייה לכפר סבא ,חבל על הזמן .אבל אם הם יבואו לכאן וייקחו
חלק בחיי החברה והתרבות ,ירימו חגים ,אירועים פעילויות – נצא נשכרים.
קח למשל את היוזמה המבורכת של קוני – קבלות השבת של ימי ו' .הקהל הוא אותו קהל שהיה בא לחדר
האוכל ,אין כמעט צעירים .חבל.

תודה לך ברוך ,על הדבש ועל העוקץ.
שמוליק
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בניר ספורט
החודש התקיים סובב הכנרת.
באירוע נכחו  15אלף רוכבים מכל הארץ ,שרכבו בשני מקצים :הראשון באורך של
כ  60 -ק"מ והשני כ  30 -ק"מ.
באירוע השתתפו כעשרה בני משק :עידן ורפי בורץ ,דן ושני קובלסקי ,דור הורביץ ,גליה ובני ירושלמי ,לירז
מדר ,מרים קרומן ,אלון אברהמי וחברתו.
כל הכבוד!
כתבי הספורט הצעירים.

עם אדם כרמיה – החלוץ מהקיבוץ
ושוב חזרנו למגרש הכדורגל .ניראה כי כאילו אתמול טיפסנו על הויליס הישן
והטוב והמראנו לפתח תקווה לצפות בשחקן שלנו – נהרי ,או צחיק בלשוננו ,או
בלשון התקשורת ה"מפציץ החום" .לצפות בו בכל מזג אוויר ...ועכשיו –
שלום אדם .אתה מגיע ישר ממשחק כדורגל ,איך היה?
היה בסדר גמור.
הבקעת?
כן ,גול אחד מתוך השלושה .שיחקנו נגד ביתר ירושלים וניצחנו אותם .1:3
יפה ,כל הכבוד ,זו פתיחה טובה לכתבה שלנו.
בזמן האחרון אתה זוכה לכיסוי נרחב בעיתונות ,מה זה עושה לך?
ראשית זו גאווה ,אתה מתחיל לקטוף את הפירות אחרי הרבה שנים .זה גם כבוד גדול – כתבות ,תמונות ,אבל
זה גם מכניס אותך למצב של אחריות .אם עד עכשיו יכולתי להתנהג חופשי בתור בן אדם ,לעשות כל מיני
דברים עם חברים ,אני מרגיש שעכשיו אני צריך להיות סוג של דוגמא לצעירים במחלקה ,לצעירים בכלל .זו
בהחלט זריקת עידוד.
איך זה התחיל?
כשהייתי בכתה ג' ,ההורים שלי חיפשו לי מסגרת בספורט .המסגרת הכי טובה שיכולה להיות לילד .הם
חיפשו בהרבה מקומות ובסופו של דבר הגיעו לכדורגל – דבר שמאוד נהניתי בו .עם השנים זה פשוט התגלגל.
בשנה הראשונה ראיתי את ההנאה שבזה והמשכתי לעונה נוספת והתקדמתי מעונה לעונה.
מ"אפרוחים" ל"ילדים" מ"ילדים" ל"נערים" וב"נערים" זה שלב שמתחילים להסתכל עליך מלמעלה,
מתחילים להיות שקופים לתקשורת ,לפנימיות ,אפילו מחו"ל ,מתחילים לדבר איתך על חוזה עם קבוצות
בוגרים ,וכך אתה מגיע לשלב שבו החשיפה היא ארצית – לטלביזיה ,לעיתונות ,מתחילים לזמן אותך
לנבחרות ,לטורנירים.
כשאתה אומר נבחרות זה גם נבחרת ישראל?
כן ,למשל ,זימנו אותי לטורניר בחודש הבא ,לנבחרת ישראל .וזה גם השלב שבו אתה משתנה .עובר מילד
שהבוגרים היוו בשבילו דוגמא ,לבוגר המהווה דוגמא לילדים.
מהם היכולות המיוחדות שלך במשחק?
לכל אחד בקבוצה יש את התפקיד שלו .אני מבקיע את השערים .כחלוץ ,אני
חייב כושר גופני וטכניקה .תקשורת ישנה בין כל השחקנים .אם אין תקשורת ,
אין משחק.
סיפרתי לך שלפני שנים ,היה לנו כאן בקיבוץ שחקן כדורגל ששיחק בהפועל
פתח-תקוה ,מעבר לזה שהיה שחקן מעולה ,הייתה לו התנהגות ספורטיבית
בשדה .אם היה נתקל בשחקן יריב מיד היה לוחץ לו את היד" .תותחן
וג'נטלמן" .איך ההתנהגות שלך במגרש?
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...בניר ספורט
ראשית אני ממוקד בניצחון ,עושה הכל בשביל לנצח ,אבל בסופו של דבר זה משחק ואתה בא ליהנות .אני
רואה את היריב שלי ומכבד אותו .צריך לכבד את הקבוצה היריבה.
מה דעתך על התופעה החדשה של שופטות בכדורגל?
כל הכבוד .זה יפה ואני בעד.
והסיפור הזה שאם קבוצה כושלת מחליפים דבר ראשון את המאמן?
לשחקן קשה לקבוע אם המאמן טוב או רע ,אבל זה דומה למכונית .אם יש חלק פגום במכונית ,לא מחליפים
את הנהג ,מתקנים את החלק .זאת אומרת ,אם השחקן כושל צריך לטפל בו ,אבל כאן לפעמים מחליפים מיד
את המאמן.
והיחס לקבוצה ,למועדון?
אנחנו יחסית קבוצה קטנה בליגה הגדולה ואנחנו בסופו של דבר משחקים בשביל המועדון האווירה טובה
בחדר ההלבשה ,יחס טוב בין השחקנים ,היחסים טובים בין השחקנים למאמן ובין השחקנים לאוהדים.
ויש קהל אוהדים?
יש קהל אוהדים רחב שמגיע למשחקים ,תומך ,מעודד ,גם מהקיבוץ יש כאלה שבאים בקביעות וזה יפה.
יש לך שחקן שהוא דוגמא אליו היית רוצה לשאוף?
דוגמאות של שחקנים לא חסר ,דוגמא אישית – סמואל אטו מברצלונה .משחק באותו תפקיד שלי ,הגיע
מאפריקה ,הגיע מכלום ,שיחק ברחוב והפך להיות חלוץ ,מהטובים בעולם.
האם האימון מספק אותך?
אני מתאמן בבוגרים ,הנוער ,משחק ומתאמן בנבחרת וזה די והותר .תמיד יש מקום ליותר אבל יש מגבלה של
לימודים וגם אין אפשרות פיזית להתאמן יותר.
איך האימונים מסתדרים עם הלימודים?
עברתי לבית ספר פרטי ,ל"אנקורי" ,והגעתי להסכם עם בית הספר .כשאני
נעדר מבית הספר בגלל אימונים אני צריך להשלים בעצמי את החומר.
שיניתם מעמד ,התקבלתם לחברות בקיבוץ ,האם זה שינה משהו?
האמת שלא .גדלתי פה ,התחנכתי פה ,התאמנתי פה ,שום דבר לא השתנה,
פשוט עכשיו כותבים "החלוץ מהקיבוץ".
תאמר ,במועדון אתה מרגיש הפליה?
לא .המועדון עצמו – הפועל כפר סבא ,הוא מועדון של כל האזור ,יהודים וערבים כאחד.
איך אתה רואה את המונדיאל הקרוב?
כולי תקווה שיעלו.
מה אתך לגבי ליגת העל?
נראה בסוף השנה ,אולי הקבוצה תעלה ,או אולי תהיה אלי פנייה אישית ואז נראה .הייתה אלי פנייה מבית"ר
ירושלים ,אבל סירבתי לה.זהו מועדון מאוד בעייתי וגם עשיר והסיכוי לשחק במועדון כזה קלוש כי תמיד
יעדיפו שחקן טוב שאפשר לקנות בכסף.
מה לגבי אימון הילדים בקיבוץ?
אני עובד עם כחל-עורבני ,מאמן אותם.
ואתה מרגיש את אהדת הקיבוץ?
כן ,יש קהל אוהד שמגיע למשחקים ויש תגובות טובות.
יש ילדים שמתחילים לשחק ואני מעודד אותם ,מנסה למשוך אותם קדימה ,זה מחזק ,מחשל ,במקום לשבת
בבית ולא לעשות כלום עדיף ללכת להתאמן ,לשחק.
אז בשם כולם ,ילדים ובוגרים אני רוצה לאחל לך הצלחה .שתתקדם ,תבקיע ,תשחק להנאתך ולשמחת
כולנו.
כל הכבוד!
ראיין שמוליק.
בניר  -גליון  - 467עמוד 28

לכבוד
עורך ה"חידוניר" – רפי בורץ.
שלום רב,
שאלת אותי יותר מפעם אחת ,בשביל מה צריך את החידון?
הרי חברים כמעט ולא פותרים ,סתם למלא עוד דף?
התכנית המקורית שלי הייתה לכתוב לך מכתב מלומד ,על
הצורך למשוך למעלה ולו גם את הבודדים ,עם כל הצניעות,
לספר לך מניסיוני כאיש פת"ח )פותר תשבצים חולני( ומה זה עושה לי
ולחבריא כשהם באים להתארח .אבל במקום זה ,החלטתי ,לשתף אותך בניסיוני
המועט כצלם .כן ,לצלם לך תמונה .איך ,עם הופעת העלון ביום שישי בערב ,התאספו החברה
שלנו מסביב לחידון "עלי שלכת" וכל אחד בפינתו התמודד עם החידה .היו בדרך גם ביטויים שלא יעלו על
הנייר ...היו השגות לגבי הכותרת והפתרון ,גויסו למערכה עפרונות ,מוח ,חשיבה יצירתית והיו גם ,מה
לעשות ,איומים .כמו ,למשל ,מה שאמרה אחת הנשים לאחד הבנים – אם אתה פותר לפני אתה ישן
במרפסת ...ודי קר עכשיו בחוץ...
בסופו של דבר כולם פתרו ובדרכים שונות .היה זה מחזה מרהיב ותשובה ניצחת לשאלותיך הצודקות...
אכן ,יש בחידוד המוח יתרון כלשהו .אני בהזדמנות זו הייתי מעיז ומבקש חידונים גם לצעירים שבינינו
והמימון לשטח הנוסף – יימצא .איך אומרים? – עלי.
וזו ההזדמנות להגיד לך תודה גדולה ותמשיך ,תמשיך.
בחברות,
שמוליק

חיה ברק76 ,

נורית שלמון35 ,

צ’יני לב ארי74 ,

הדס זטורסקי33 ,

אהרון ביוקאורל69 ,

לורלי קרבס29 ,

גיורא הררי61 ,

תהילה וינטרוב28 ,
אילן שיקלי27 ,
יעלה פנר23 ,

רינה דנה59 ,

יעל יוגב22 ,

אילן קובלסקי57 ,
יהודה שיקלי57 ,
מינדי בורץ53 ,
סוזן מאור52 ,
זאב שלמון43 ,

ילידי החודש
נובמבר

אייל ירושלמי22 ,

אייל רונן18 ,

שיר ברלס21 ,

אורי שלמון15 ,

טל רוזנבלום21 ,

עומר לביא9 ,

אלעד קורדובה20 ,

עמית שר5 ,
יובל רז2 ,
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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.

תשובה לחידוניר הקודם:
התשובה נמצאת בשם החידה "עלי כותרת" שהדגשתי כרמז.

התשובה לזריקה הזאת היא כמובן  .10פשוט סופרים את עלי כותרת בקוביות עם הנקודה באמצע.
בדוגמא למעלה יש לנו .10 = 2+0+4+4
הפותרים הראשונים הפעם היו דיויד שר ,שני קובלסקי וכמעט כל משפחת אייל) .שמוליק לא פתר(.

והפעם...
אני מכין את הפינה הזאת כבר שלוש שנים ויש לי הרגשה שמיצינו את הרעיון.
מכיוון שזה יכול להיות החידוניר האחרון אני מגיש הפעם שתי חידות שונות.
הרמה הפעם היא בינונית .+לא צריך ידע מוקדם רק מחשבה ,דף ועיפרון.

חידה מספר אחת:
ואומרים שחיי הקיבוץ פשוטים.
את התשובה יש לשלוח עם הציור ,ההסבר והנימוקים אלי.

חידה מספר שתיים) :בעמוד הבא(
אשמח לקבל כל תשובה.
זאת הגירסה המקוצרת והקלה לחידה המקורית .אם תצליחו לפתור את זה אתם מוזמנים לבקר באתר :
 http://www.drunkmenworkhere.org/170ולנסות להתמודד עם הדבר האמיתי.
בהצלחה,
רפי בורץ
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חידוניר
 .1מה מספר השאלה הראשונה שהתשובה שלה
היא ?B
:A
:B
:C
:D
:E

1
2
3
4
5

 .2מהן שתי השאלות העוקבות היחידות שיש
להן את אותה התשובה?
:A
:B
:C
:D
:E

3+4
4+5
5+6
6+7
7+8

 .3מהי התשובה לשאלה מספר ?7

 .6מהי השאלה הבאה שיש לה את אותה
התשובה כמו שאלה זו?
:A
:B
:C
:D
:E

9
8
7
6
5

 .7מהי התשובה לשאלה מספר ?3
:A
:B
:C
:D
:E

C
D
E
אף אחד מהתשובות הנ"ל
כל התשובות הנ"ל

 .8מהו מספר התשובות  Bעד כה –
לא כולל התשובה הזאת?

C
:A
D
:B
E
:C
 :Dאף אחת מהתשובות הנ"ל
 :Eכל התשובות הנ"ל

:A
:B
:C
:D
:E

 .4מהי השאלה האי-זוגית היחידה שתשובתה
היא ?A

 .9מהי התשובה לשאלה הזאת?

:A
:B
:C
:D
:E

3
5
1
9
7

 .5סה"כ השאלות שהתשובה שלהן היא :A
:A
:B
:C
:D
:E

2
3
4
5
6

:A
:B
:C
:D
:E

0
1
2
3
4

A
B
C
D
E

 .10הקשר בין מבחן זה לאינטלגנציה
הוא כמו הקשר בין ברומטר ל...
:A
:B
:C
:D
:E

מהירות הרוח
טמפרטורה
קווי הרוחב
מדידת גובה
כל התשובות נכונות
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 13שנה לרצח יצחק רבין ז”ל
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