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גשם
גשם

נר זכרון
לזכרם של החברים שאינם עימנו

אוגוסט:

ריקה שלמון –  18שנים למותה.
ספטמבר:

רותי קאופמן –  6שנים למותה.
המקום ינחם
ּבַּסֹוף
ַהּמָקֹום יְנַחֵם
אֶת הָדָם
ַהּמָקֹום הּוא
הָדָם ּכָל יָמָיו
עַל הָרֶץ
ּבִיגִיעָה ַרּבָה יְִברָא
אֶת מְקֹומֹו

אוקטובר:

אנט רוסו –  12שנים למותה.
ציונה קושמרו –  11שנים למותה.
אשכול כרמי –  8שנים למותו.

עַד ֶש ְּלבַסֹוף
עָרֹם ֶע ְריָה
ּובְחֹסֶר ּכֹל
ֵאלָיו יָבֹוא
ְל ִה ְתנַחֵם
ּבַּסֹוף
רַק ַהמָקֹום
נֹותָר ְלנַחֵם
דודו פלמה
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דבר העורך
מכתב התנצלות לחברים .שלום לכולם.
אכן ,שבנו מפריז וד"ש חמה מהנשיא ובעיקר מרעיתו.
נכון ,תגידו – מה יש כאן להתיילל? יצאו שלושה זוגות אל מזג אוויר נהדר ,אל עיר הבנויה מפינות-קפה
ומסעדות ופה ושם מספר מוזיאונים ...אז מה הבכי???
...כי חששנו  -מהלם  -שבירת – המסורת – של – עלון – בסוף – חודש...
הנה אמרתי את זה .ואכן התקשרנו לדרורה ,היא דיווחה לנו שזה היה איום ונורא ,חברים ממש חפרו
בתאים כדי להוציא את העלון ...אלי סיפר שבחדר האוכל לא נגעו במזון באותו יום שישי ומצב הרוח היה
חמור עד גרוע ...בהנהלת הקהילה איימו לחשוף את שכרם של עובדי העלון ...וסוף לשקיפות...
בקיצור ,כשהבנו שזה המצב ,התקשרנו לאהוד ברק והצענו לו את המלון שלנו –  47יורו ללילה ...והוא
לאחר שברר שזה לא באפריקה הבטיח שישקול ...בינתיים הוא מסודר ב 3.600 -יורו ללילה ...ושוב הודינו
לגורלנו על שיש לנו מנהיגות צנועה ומסתפקת...
וזהו .תודה על תשומת הלב .העלון לפניכם.
גשם!
למרות כל חוזי היובש ולמרות כל קטני אמונה ,הוא בא .והוא בבית והוא בגינה.
וכבר צחצחו כל גוזרי הגזרות חרבות ואיימו במיסים ,היטליםִ ,שעבודים וקנסות.
והוא בא ונופל על פנים וזרועות ,אך העם מחייך – יללה ,שפוך עוד!
דוכיפתים רוקדות וצוללים שקנאים והוא שוטף מדרכות ומחייך פרצופים.
ילדים חוגגים ,שלוליות ,מגפיים ושותקים ההורים ,ממלאים פיהם מים.
ויש אור מסביב והוא בהיר ונקי ונשים טופפות בחדווה יען כי...
ופוליטיקאים סחים זחוחים :זאת נקראת ממשלה – אלוהים לא נותן ,אז היא מקריבה משלה...
ומחייכים ציניקנים – כן ,אכן זו "תגלית" ...אם היא כזאת חזקה ,אז שתשחרר את שליט...
אז דממה שוב נופלת ואין הגה סביב ,רק הגשם ניתך ומרטיב
ומרטיב...
שבת שלום
העורך.

עורך ראשי :שמואל אייל
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :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
ראינו אותך מחזיק עיתון ,קורא ,קם מהכסא ,מתקרב אלינו.
שמחנו לראות שאתה חי ,שלם ,ובריא ,על פי הופעתך שבוימה בקפידה רבה.
התקרבת ואנחנו פרשנו זרועות ...אך הצטערנו לראות את שובך לאחור ...לכסא שממנו קמת...
אך הזרועות פרושות עדיין והתקווה גם כן ואולי האינטרסים ,מאמצי השכנוע והאמונה הגורפת
יגברו וישיבו אותך אל יקיריך ,העובדים בפרך למען שובך.
היה חזק ,גלעד ודע כי מייחלים ,מתפללים ומצפים לשלומך ולשובך.
מבית ניר אליהו.

עד שנשיב  /רחל שפירא
חוֹלף
ְבּ ָכל ֶרגַע ֵ
יוֹקנְ ָך ִמ ְשׁ ַתּ ֵלּב
ְדּ ָ
יחה ֶשׁל ַה ֵלּב
ַבּ ִשּׂ ָ
ֻתּ ֶרת
ילּה ְמי ֶ
ֵאין ִמ ָ
ֵהן ִתּ ָכּנֵס
אוֹמיְ ,כּמוֹ נֵס
ִפּ ְת ִ
ָד ָך ְל ַפיֵּס
ְבּי ְ
ְל ָה ִאיר ֶאת ָה ֶע ֶרב.
ֲהלֹא ָכּ ְך ְדּמוּת ִבּ ְדמוּת נִ ְק ֶשׁ ֶרת
ְבּ ִדידוּת ְלאַט ְלאַט נִ ְמ ֶס ֶרת
ַק ִשיב
ְכּ ֵדי ֶשׁנּ ְ
ַק ִשיב
ֵכּדי ֶשׁנ ְ
ֲהלֹא ְכּ ֶשׁ ְדּמוּת ֶאל ְדּמוּת נִ ְד ֶה ֶמת
ילּ ֶמת
גַם ַה ְדּ ָמ ָמה ֵאינָה ִא ֶ
ָשׁיב
ַעד ֶשׁנּ ִ
ָשיב.
ַעד ֶשׁנּ ִ
חוֹשׁ ְך ַה ַחי
ְכּ ֶשׁ ַבּ ֶ
ַמנֵם לוֹ ַה ְפּנַאי
יְ נ ְ
ַדּאי
יִ ְת ַל ְקטּוּ ְבּו ַ
ַה ְתּקוּפוֹת ֶשׁל ַחיֵּינוּ
יוּארוּ
ַעד ֲ
ִז ְכרוֹנוֹת ֶשׁ ָסּ ְמרוּ
וּד ָב ִרים ֶשׁ ָבּ ְגרוּ
ְ
ְבּ ֵעירוֹם ִאישׁוֹנֵנוּ

עוֹמק
ִחידוֹת ֵאין ְספוֹר הוֹמוֹת ָבּ ֶ
ֶח ְר ַדת ִפּ ְתאוֹם וִ דוּי ֶשׁל עוֹנֶג
ָבין
ַעד ֶשׁנּ ִ
ָבין
ַעד ֶשׁנּ ִ
חוֹשׁ ְך
זוֹר ִחים ַבּ ֶ
ְדּ ָב ִרים ָר ִבּים ְ
אוֹשׁר
תּוּגָה וְ סוֹד ִגילוּי ֶשׁל ֶ
ַשׁ ִכּים
ַעד ֶשׁנּ ְ
ַשׁ ִכּים.
ַעד ֶשׁנּ ְ
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משולחנו של המזכיר
היורה ירה ודפק פזצט"א ,ואחר זחל לתפוס מחסה ,משאיר אותנו כמהים לגשם ,ואת רשויות המדינה
העוסקות בתחום המים מבולבלות ומבלבלות :היטל בצורת – כן יהיה ,לא יהיה ,תעריף חדש למי שתייה,
היישובים החקלאיים ידווחו כישוב או כפרטים – אף אחד לא יודע מה יהיה וכולם נושאים עיניהם לגשם,
שבינתיים מתמהמה אצל הטורקים – שגם הם בזמן האחרון לא עושים לנו חיים קלים...
מה שבטוח שכולנו כאזרחים נשלם יותר על המים ,השאלה היא רק כמה – ומה יהיה המחיר שישלמו
המדשאות ,הגנים ואיכות החיים .מנהלת המים בניר אליהו עשתה כל שביכולתה למזער נזקים ,ואנו כיום
בשלב לבישת שכפ"ץ ומטריה – ומקווים כי גשמי הברכה יקדימו את הגזירות...

גשם של אסיפות
הסתיו כבר בעיצומו ,החגים הסתיימו ועתה מגיעה עונת האסיפות כשהפעם נידרש לדון ולעדכן את המבנה
הארגוני ,התיאגוד ,סוף סוף בחרנו ראש לפנסיה בתקווה שהתקנון גם הוא יוצג לציבור בהקדם ,וגם את
תקנון הקיבוץ יש לעדכן ,ותקציב לאשר ,בקיצור – הזמן קצר והמלאכה מרובה ,אז קדימה לעבודה,
אדרבא ...בחודש האחרון בחרנו שלושה מחליפים בתפקידים חשובים ,ומי שעוד לא מעודכן הרי שגוץ נבחר
לרכז את נושא הפנסיה )במקום חיל שהחליף את משה שפרש (...סיגל גרניט תחליף את יפעת )המסיימת
חמש שנים( בריכוז משאבי אנוש ,ואריאלה גזית תחליף את מרים שקד בחינוך בגיל הרך.

תודה וסליחה
עודנו עוסקים בחפיפה ,ארצה להקדיש מספר מילים למרים ,המסיימת את תפקידה בריכוז החינוך בגיל
הרך :מרים ניגשה למכרז ניהול הגיל הרך בראשית  2008והצליחה לשכנע את חברי הנהלת הקהילה כי תוכל
לעשות את התפקיד הניהולי עם סיוע בצד הפדגוגי .מאז עברו כמעט שנתיים סוערות ומלאות פעילות ,אשר
הביאו בחודש יולי האחרון את מרים לבקש לסיים את תפקידה .הנהלת הקהילה ,לאחר לבטים רבים,
ולאחר ששמעה את חוות הדעת של כל גורמי המקצוע )כולל את מרים שבשלב מסוים ביקשה לחזור בה( –
קיבלה את בקשתה של מרים לסיים את התפקיד.
לחברי ההנהלה הייתה זו החלטה קשה מאד ,מאחר ומרים הייתה בפירוש מינוי של הנהלת הקהילה.
מרים עשתה במהלך כמעט שנתיים חריש עמוק ביותר בכל הנושא התקציבי והניהולי במערכת החינוך בגיל
הרך ,ניסתה ליישם מהפיכות בתחום כוח האדם בצוותים ,נתנה דגש רב על עבודת החברות ,שינתה את
מדיניות המפגשים וההשתלמויות ,מדרג השכר ,בחנה לעומק מספר סוגיות ובהן המשך העבודה עם המועצה
בגן החובה ,תשלומי ההורים הנדרשים מילדי חברי הקיבוץ ,מדיניות ההנחות ושמירת המקום ועוד...
כל זאת עשתה במסירות אין קץ והצליחה עד מועד הודעת סיום התפקיד לשמור על מסגרת התקציב ,משימה
לא פשוטה – שהנהלת הקהילה שמה לה כמטרה.
אין ספק שמורכבות המערכת ,ותקופת השינוי ששינתה מהותית את יחסם של הורי הקיבוץ לחינוך ,יצרה לא
מעט מתיחות ופערי ציפיות – שהתבטאו במהלך החודשים האחרונים במספר עימותים שחרגו מהגבולות
שהכרנו בעבר .ברצוני להודות למרים שנשאה בנטל במסירות גדולה ותחת תנאים קשים מבעבר ,כשגם
אנחנו כמנהלים לא תמיד ידענו לפרגן מספיק והיינו לא פעם ביקורתיים מאד ,ולאחל בהצלחה בהמשך,
בתקווה שעוד נמשיך לשתף פעולה בעתיד .בהזדמנות זו נאחל בהצלחה גם לאריאלה שבאה אלינו מכפר
בלום – ותנסה למצוא את האיזון החמקמק בין שמירה על מסגרת התקציב והקניית ערכים פדגוגיים ברמות
הגבוהות אליהן שואפת המערכת שלנו ,וזאת לצד טיפוח הצוותים ויצירת תקשורת טובה עם ההורים.
בהצלחה.
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...משולחנו של המזכיר
מחינוך לתרבות ומאה שנות קיבוץ
השבוע התקיימה מסיבת סיום חגיגות המאה לת"א והתחילו חגיגות המאה לדגניה – אם הקבוצות
והקיבוצים.
אם בשנה שעברה צוינו בכל אמצעי תקשורת ובצדק מאה שנים להקמתה של העיר העברית הראשונה – אז
הרי שהשנה צפויה להיות זו השנה שלנו...
שני הקצוות הללו )שראשיתם ברצונם של רופין וחבריו ב"משרד הארצישראלי" לירות לכל הכיוונים על מנת
להביא להגשמת הציונות המעשית( הם שני הקטבים שהגדירו את המפעל הציוני והביאוהו לידי הגשמה:
הבורגנות ,הליבראליות היוזמה וההון הפרטי מחד ותנועת ההתיישבות והמעמד הפועלי מאידך ,כשבתווך
הם חולקים בחזון משותף של מדינה ,שפה ותרבות עבריים בארץ ישראל.
מוקי צור ברשימתו בעיתון הקיבוץ התייחס לעובדה שבאותו הזמן ממש ,עת יצאו  60משפחות )מעין
"קבוצת רכישה"( מחומות יפו צפונה והקימו את שכונת "אחוזת בית" )לימים תל אביב( – התרחש בפינה
המזרחית של ארץ ישראל סיור חשאי של קבוצה צנועה בהרבה אך חלוצית לא פחות – שעתיד היה להביא
ל"סטארט אפ" התיישבותי חדש שעתיד במו ידיו תרתי משמע להביא להגשמת החזון הציוני והעברי של
מדינת היהודים בא"י.
במהלך שנת  2010יצוין בודאי ברחבי הארץ המאורע ההיסטורי ,אך חשוב מאד שהוא לא יישאר נחלתם של
חברי הקיבוצים בלבד ,מאחר והשפעתו חורגת מגבולות התנועה הקיבוצית ולמעשה נוגעת לכל אזרח
במדינת ישראל ,שכן תולדות התנועה והמדינה שזורים זו בזו בעבותות שמזה למעלה משלושים שנה יש מי
שמנסים לטרוח ולהתירם ולהשכיח את תרומתה של החברה הקיבוצית למדינת ישראל .חובתנו קודם כל
לדעת או להיזכר ,על מנת שנוכל לספר לבנינו ולכל מי
שמעוניין להקשיב ,כי ערש התנועה הקיבוצית היה גם ערש
לידתה של המדינה שבדרך ,והערכים שאליהם שאפו
אבותינו היוו את השלד לחזון המייסדים ומשפיעה עד היום
על צביונה של ישראל כמדינה עברית ,יצרנית חילונית
ודמוקרטית:

תרומתם של הקיבוצים למדינה
אפילו מבקרינו החריפים ביותר ואויבינו הפוליטיים
דואגים לציין את תרומתם הגדולה של הקיבוצים להקמת
המדינה ומדגישים את לשון העבר.
אולם לדעתי הם טועים .זה לא שהקיבוצים תרמו להקמת המדינה – שיהיה ברור  -ללא התנועה הקיבוצית
לא הייתה קמה מדינת ישראל בעיתוי ובזמן הזה:
הרעיון של "שיבת ציון" מקנן בלבבות יהודים מאז חורבן הבית והגלות שנכפתה על בני ישראל .במהלך
אלפיים שנה עלו קבוצות ובודדים והתיישבו בא"י בתוככי הערים לצד הילידים ,כובשים באו והלכו
והיהודים שחיו בציון נותרו מיעוט שולי .היהודים בגולה המשיכו לחלום ,וכבר החל מהמאה ה 17-רעיון
"החזרת היהודים לארץ ישראל בדרך הטבע ,על ידי פעולה התיישבותית ומדינית" הועלה על ידי יהודים ולא
יהודים :עליית רבי יהודה החסיד וחבורתו ,פועלם של משה מונטיפיורי ,אדולף כרמיה ,אליעזר בן יהודה
ואף משיח השקר שבתאי צבי .ואולם ,רעיונות אלה לא התגבשו לכדי ישות ריבונית יהודית בא"י.
גם "מבשרי הציונות" ובהם מרדכי עמנואל נח ,רבי יהודה בן שלמה חי אלקלעי ,רבי צבי הירש קאלישר
והוגה הדעות משה הס ,שפעלו במאה ה 19-וניסו לגבש את הרעיון לכלל מעשה ,נשארו כהערת שוליים
בהיסטוריה של הקמת מדינת ישראל.
היו אלה הביל"ויים ,אנשי תנועת חובבי ציון ,ואנשי העלייה הראשונה שהחלו למעשה את הרצף של הקמת
הבית היהודי – נדבך על גבי נדבך ,עלייה ועוד עלייה ,יישוב ועוד יישוב .עד כאן הכל ידוע ,אולם מה שמוזכר
פחות – מצב הציונות המעשית לפני מאה שנה ,רגע לפני לידת דגניה:
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...משולחנו של המזכיר
סיפרו לנו שהעולים סבלו מקדחת ויתושים ,עבדו בפרך והיו נתונים למתקפות
הערבים ,מורינו אפילו טרחו לספר לנו על הקונפליקט של אנשי העלייה
הראשונה עם אנשי היישוב הישן בדבר היציאה מהחומות ,העבודה ,השמירה
והשפה העברית .מה שפחות ידוע או פחות מודגש ,כי האלטרנטיבה שצמחה
בדגניה הפיחה רוח חיים בתנועה גוססת ,יש יגידו אף נתנה שוק חשמלי בגוף
שכבר הוגדר כמת :מושבות העלייה הראשונה היו ברובן במצב של נטישה ודה
מוראליזציה ,הברון דה רוטשילד התייאש משיטת האפוטרופסות והעביר את
הבעלות על המושבות לחברת יק"א ,כמחצית מהעולים בשתי העליות הראשונות
עזבו את הארץ לבלי שוב ,ולכן גם לערביי א"י לא הייתה שום סיבה לחשוד
בשלב זה כי מעמדם בארץ בסכנה...
עם גל העלייה השנייה הגיעו לארץ גם יותר מאלף צעירים )מיעוט קטן מכלל העולים( שהתגבשו בקומונות
עבודה סוציאליסטיות באירופה ובאו להגשים עצמם בארץ ישראל .גם לרובם היה המפגש עם המציאות
הקשה בא"י טראומתי ,אולם הכוח שבקבוצה סייע להם במקום שאחרים נכשלו :קבוצות עבודה שיתופיות
החלו מתארגנות במקומות שונים ,בד"כ לצד המושבות הוותיקות וניסו לשכנע את איכרי העלייה הראשונה
לקחתם לעבודת השדה והשמירה ,ייבוש הביצות וסלילת הדרכים ,ללא הצלחה יתירה בתחילה.
הייתה זו קומונת פועלים שכזו מרומני שברוסיה הלבנה – שעבדה בחוות כנרת של המשרד הארצישראלי של
רופין שנשלחה לישב את אדמות אום ג'וני ב .1909-לאחר שנת העבודה הראשונה נתגלע ריב בין אנשי
הקבוצה ומנהל החווה ברמן שהביאה לפיטוריו ופיזור החבורה – אולם הגרעין הקשה של הקבוצה נשלח
להכשרה בחדרה – וחזר כ"קומונה החדרתית" לנסות ולנהל באופן עצמאי את העבודה באום ג'וני וחוות
כנרת .הקבוצה החליטה להישאר במקום והשאר היסטוריה .כעבור שנתיים עברה הקבוצה למקום מושבה
הנוכחי של דגניה ב"באב אל תום")פי הנהר( וקראו את שם הקבוצה "דגניה" ע"ש חמשת שמות הדגנים שהיו
בארץ .החזון היה למלא את העמק ב"דגניות" ,אלא שבין דגניה א' ,דגניה ב' ודגניה ג' )גניגר( הקימו קבוצות
התיישבויות קבע גם בכנרת ,גן שמואל ,איילת השחר ,תל חי ,כפר גלעדי וקרית ענבים .הקבוצות הצליחו
היכן שנכשלו מושבות הברון ולמעשה הצילו את האחרונות מקריסה כשהן מעבות את היישוב ,ומספקות כוח
עבודה ושמירה שמדבר את השפה וחי את האדמה .קבוצות אלה היו אינטימיות ,לא ממוסדות והומוגניות
יחסית ,וגיבוש אורח החיים בהן היה בחיתוליו ,עניין של ניסוי וטעייה ,התלבטויות רבות ושאיפה ליצירת
אדם יהודי חדש בא"י וחברה אוטופית המושתת על יסודות של שותפות אמת צדק ושוויון .לאחר המלחמה
ובעקבות ניצחון הקומוניסטים ברוסיה הגיעו במסגרת תנועות הנוער מאירופה חלוצים מזן חדש ,יותר
אדומים ,יותר מגובשים אידיאולוגית ובמסגרת "גדוד העבודה" הקימו את "הקיבוצים הגדולים" עין חרוד,
תל יוסף ודומיהם – בהם כבר ניכר ארגון מרכזי שקרא לקיבוץ גדול וגדל ,הלוקח על עצמו את משימות
הלאום וכפוף להנהגה מרכזית וממוסדת יותר ,שלימים תהפוך לתנועת הקיבוץ המאוחד .במקביל התפתח
גם הזרם העצמאי של "השומר הצעיר" ובהמשך גם הקיבוץ הדתי .שיאה של התנועה בהתיישבות "חומה
ומגדל" ובהקמת הפלמ"ח – תקופה בה קמו עשרות קיבוצים במבצעי בזק – וקבעו תוך הקרבה ונחישות
הלכה למעשה את גבולות המדינה שבדרך ,הובילו את קליטת המעפילים ,וכמובן ייצרו את המזון וחלק ניכר
ממוצרי התעשייה ביישוב היהודי בא"י .מי שחושב שללא הקיבוצים הייתה קמה מדינת ישראל בעת הזו –
שיבושם לו .לפחות שאנחנו נדע את האמת .אז יש סיבה לחגוג השנה ,וככל שיותר חברים "יתנו כתף"
למאמץ הקיבוצי – כך נצליח לחגוג את שנת המאה הקיבוצית
)וה 60-הפרטית שלנו( – בצורה משמעותית יותר ,ואם יורשה לי בקצרה לסכם מאה – מתוך יותר מ300-
קבוצות ,קיבוצים ומושבים שיתופיים שהוקמו במאת השנים – נותרו  278שמוגדרים
כאלה גם כיום ,כחמישה ננטשו לבלי שוב ,פחות מחמישה ששינו סיווג למושב ,ופחות
מכך ליישוב קהילתי או כפר .כיום יש כמעט  200קיבוצים מתחדשים,יותר מ60-
שיתופיים )שמחזיקים ברוב ההון אגב( והיתר במודל המשולב .אנחנו מהווים רק כ2.5%-
מהאוכלוסייה במדינת ישראל )ומשנת  2007לראשונה זה שנים יש מגמת עלייה( אך
מייצרים  10%מהייצור במשק הישראלי – נס של ממש .לאחר יותר מעשרים שנות משבר
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...משולחנו של המזכיר
אנו עומדים בפני הזדמנות לחזור ולהוביל את החברה הישראלית כאלטרנטיבה שפויה הוגנת וצודקת יותר
לג'ונגל הקפיטליסטי שבחוץ – וכראייה  -רשימות ההמתנה הארוכות להתקבל לחברות מלאה בקיבוץ )ולא
רק במרכז(.
ואם בתרומה עסקינן – החברות עתליה וליזה הסכימו לקחת על עצמן ,בהתנדבות ,את פרויקט הקישור של
צעירי תל"מ – מסגרת ששמה לה למטרה לקדם צעירים מבני העדה האתיופית וסיוע בשילובם המוצלח
בחברה הישראלית הלא קלה ...בקיבוצנו מספר סטודנטים שכאלה ,שהשתלבו במערך העבודה בקיבוץ
וחלקם כבר הפכו לבני בית וחלק בלתי נפרד משכבת הצעירים .בהצלחה לליזה ועתליה ולצעירים והצעירות
שכבר בקיבוץ – יישר כח .כולי תקווה שבשנת ה 60-לקיבוץ ומאה לתנועה נשכיל למצוא דרכים נוספות
לתרום לחברה הישראלית ולדעתי לא פחות מכך – להיתרם .בקיצור  -עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך
סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור – האופק לפנינו והשמים הם הגבול ...חג מאה שמח  -נימרוד

כמויות הגשמים שירדו  -מדד ברוך ראובני
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צמיחה דמוגרפית
שלום לכל קוראי העלון,
אנחנו כבר אחרי החגים ,ובפתחה של שנה חדשה רצופה תקוות לגשם והתגשמות תקוות.
בשנה החולפת עסקנו רבות בהכנות לקליטה ,במהלכי תכנון פיזיים ,במו"מ עם חברת אמפא-מליבו ,ובהכנת
תשתית משפטית ותקנונית לכל אלה .לאחרונה אישרה האסיפה את עיקרי ההסכם עם חברת אמפא ,ובימים
אלה אנו שוקדים על ליטושו הסופי.
אביא כאן את יתרונות ההסכם ,כפי שהוצגו לאסיפה:
« אמפא חברה בעלת איתנות כלכלית והון עצמי .בעלת מעמד איתן מול הבנקים .מצב זה מאפשר לה את
היתרונות הבאים :מו"מ עם הבנקים להשגת הלוואות טובות למשתכן ,השגת חוזי עבודה טובים עם
מתכננים ויועצים ,השגת הסכמי עבודה טובים עם קבלנים .כמו-כן יכולה לממן עבודות תכנון ועבודות
מקדימות עד שמתקבל כסף מן הנקלטים.
« בנים יוכלו להתקבל בתנאים כספיים טובים :עלות הבנייה )בית ופיתוח מגרש(  100 +אש"ח לתשתיות
ניר-אליהו) .ובנוסף דמי קליטה(.
« מתיחת ההסכם על-פני  10שנים מאפשרת למספר גדול של בנים להתקבל )המספר מוגבל ל 50% -מן
הנקלטים ,אך על פי התחזית שערכנו –  45בנים הוא מספר הגיוני ואפשרי(.
« אין סיכון כספי לניר-אליהו .הסיכון על החברה.
« במהלך שנות הקליטה הללו הקיבוץ יקבל  9מליון  ₪לטיפול בתשתיות ומבני ציבור.
« החברה עורכת את המיון הראשוני של המועמדים ע"י הפנייה לבנק .מועמדים שלא יוכלו לשלם את
הנדרש )החזר הלוואות ,מיסוי פנימי ,הפרשה לפנסיה וכו'( לא יוכלו להתקבל לקיבוץ.
« מנהלת משותפת  50%לכל צד מבטיחה שמירת האינטרסים של הקיבוץ.
« כל ההוצאות בגין הקליטה חלות על הפרויקט ,כך שתקציב הקהילה לא מופנה לסעיף זה.
« קליטה אינטנסיבית של משפחות המתפרנסות היטב יפחית משמעותית את גובה המסים המוטלים על
החברים.
« יתכנו שתופי פעולה נוספים עם אמפא בנושאים כלכליים אסטרטגיים.
מייד עם החתם ההסכם ,נצא לתכנון ראשוני ואומדן לביצוע תשתיות ושדרוג תשתיות ליישוב הקיים .לאחר
מכן נוכל לקבוע עלות בניית בית )הכוללת תשתיות צמודות( .בשלב הזה כשיגיע ,נתחיל להציע את הבתים
למשפחות לקליטה ,ובראשן לבנים.
מסלולי קליטה נוספים שנפתח בקרוב )וגם הם יוצעו תחילה לבנים( .1 :בנייה על מגרשים כלואים ,שאינם
מהווים חלק מן המתחמים לבנייה המרוכזת .2 .קליטה לבתים זמניים ,לתקופה עד שהמשפחה הרוצה
להיקלט תבנה את ביתה .3 .קליטה לבתים של חברים שיתפנו בשנה-שנתיים הקרובות בגלל מעבר לבית
אחר.
כלפי חוץ הדברים נראים כמזדחלים לאט ,ואולי לא קורים בכלל .האמת היא שמדובר בתהליכים מורכבים,
הן כלפי פנים )הסכמות ציבוריות ,אישורי הסכמים ,הקצאת משאבים( והן כלפי חוץ )חברה יזמית ,מתכננים,
ועדה מקומית ,מנהל מקרקעי ישראל וכו'(.
בקרוב מנהלת הקליטה בראשות נירה תשלים תהליכי קליטה של משפחות ביוקוראל נטלי וענר ,וזוהר
שלומית ורונן .בהנחה שהמלצתה תהייה חיובית ,האסיפה תתבקש לאשר קבלת שתי המשפחות לחברות.
שתהייה לנו שנה של בשורות טובות.
מצוות צמיחה דמוגרפית :נירה ,נמרוד ,ברק ,צפי ,קוני ,רוני ,ונטע
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תרבות
 60עלינו
צלחנו את חגי תשרי ובשמחה ,כמו שאומרים החב"דניקים.
פתחנו בשמחת תורה את שנת ה 60-לקיבוצנו ,במשחק מטמון שהופק בידי אברי
פוטיק מקיבוץ צרעה .ההשתתפות הייתה יפה ,ההתלהבות רבה ,החידות סיפרו
חתיכת היסטוריה )שסופרו לעזרתו של אברי בייחוד מוותיקי הנה"ח – ברוך ,אברמ'לה ,צבי וכמובן
הארכיונאי המסור והנאמן – עמיקם(.
לבסוף נמצא המטמון המיוחל ,ליד ביתם לשעבר של לולה ועמיקם ,שנפגע מפגז במלחמת ששת הימים.
בית שגרים בו היום...
הקבוצה הזוכה מוזמנת לממש את הפרס – בילוי בבאולינג.
שתי הקבוצות הנותרות ,שגם הן רצו ,הזיעו ,פתרו ומקווה שנהנו לא פחות ,יקבלו גם הן פרס – רק
שיבקשו!
בהזדמנות זו ,תודה לעוזי ול"עדן" ,על תרומתם בהדפסת החולצות.
זה היה אירוע ראשון בסדרת אירועים שיופקו במשך השנה המיוחדת הזאת.
אירוע הסיום אמור להתקיים בסוכות  ,2010תשע"א.
שושקה ,סמדר יוגב ונטע לקחו על עצמן את המשימה הגדולה – כל הכבוד!
רשימת האירועים ארוכה ומעניינת ,אך הם ,האירועים ,יתקיימו רק באם יהיו חברים ,בנים ובנות,
צעירים ומבוגרים ,שייקחו אחריות על הפקתם .כמובן שיקבלו כל עזרה ,אך חייבים לקחת אחריות,
אחרת זה לא יתקיים.
כבר הביעו רצונם להפיק אירועים מספר:
רבקה'לה ,יונה וקטי – תערוכת יוצרים תוצרת בית.
התערוכה תתחלק לשניים.
ביום האישה ,8/03 ,תתקיים תערוכה של אומנות נשית שימושית :תפירה ,רקמה ,סריגה ,קרמיקה וכו'...
ובסוף השנה – תערוכה של ציור ,פיסול וצילום.
אז – יש עוד זמן ,אך כדאי כבר להתכונן.
בסביבות חנוכה – ערב "שירוניר" – שירים של כל הזמנים ,מתחילת הקיבוץ ועד היום – נחומי הרציון
ואריה שלמון.
מדריכי הנעורים ,עדי ומתן ,בצוותא עם הנעורים ,כחל ועורבני יוציאו לדרך טיולי משפחות לפי עונות
השנה.
עוד בתוכנית :טיול קיבוץ גדול של סוף שבוע ,טיול אופניים ,שדרוג גן המשחקים,
שבוע ירוק מסביב לט"ו בשבט באחריות יהודית ,מבצע סיפסול שילוט ומתן שמות לשבילים,
"משעולים" ומקומות מיוחדים בקיבוץ ,לדוגמא :פינת הבריזה" ,המעברה".
ספר סיפורי המקום ,יום הילד ,פורים של פעם) ,כלומר שגם הצעירים ,בני ה +60-ישתתפו.
ושבוע גמדים ,פרויקט צילום שתרכז לירז ,לילה לבן ,סרט בהכנת הדור הצעיר ,ערב בנים,
ערב הוקרה לוותיקים ,ערב לזכרם של חברים שאינם.
אתם רואים שלא חסרים רעיונות.
כל מי שמוכן לקחת על עצמו פרויקט ,אן להציע פרויקט ,מוזמן לפנות לנימרוד או אלי ויזכה לכל עזרה
אפשרית.
לאחר שימצאו האחראים על הפרויקטים השונים ,יתבקשו החברים להירשם לפי רצונם לפרויקט זה או
אחר.
בתקווה שכולם יהיו שותפים.
אז קדימה לשנה מלאת חוויות והתרגשויות.
חוה.
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עם עדי רוזנטל

עדי רוזנטל )שפיים( ,סיים שמונה שנים של ליווי כלכלי בקיבוצי גרנות ובניר אליהו בכלל
זה .חשבתי שיהיה זה נכון לנו לשמוע קצת מתובנותיו לאחר פרק כה ארוך ומשמעותי.
דחיפה נוספת לכך ניתנה לי עם קריאת ראיון הפרידה ממנו בדף הירוק .עדי חושף שם את
השקפותיו בכנות" ,לא לוקח שבויים" ו"יורה" בכל מי שנראה לו "ראוי לכך".
השיחה זרמה כמו מאליה .לעדי השקפות מאוד ברורות בנושאים השונים ,גם כלכליים וגם
ערכיים והוא מביע אותן בבהירות .הרי הם לפניכם –
כמה זמן ליווית את ניר אליהו?
בגדול – כשמונה שנים ,אבל ייעוץ אינטנסיבי במשך  4שנים.
במה עסקת במיוחד?
נכנסתי עם כובע של ליווי כלכלי .הבנתי די מהר ,שהתקופה שנכנסתי אליה הייתה תקופה של משבר כלכלי
חריף ,אבל גם מבני-ארגוני .מאחר ואז היה כבר קיים מטה ההסדר ,הבנתי שהתרומה שלי צריכה להיות
בתהליכים הארגוניים ,תוך כדי מעורבות בקבלת החלטות כלכליות.
מה מצאת בניר אליהו כשנכנסת?
לא הכרתי את ניר אליהו פרט להיכרויות בודדות .מה שמשך את תשומת לבי הייתה ההחלטה על העברת
הרפת לרביבים ,החלטה שגדי הוביל וזה לזכותו .כיום ניר אליהו מקבלת את התמורה הגבוהה ביותר על
הרפת ,בתנועה הקיבוצית וכמובן על הקרקעות שפינתה בעקבות המעבר הזה.
מאידך ,מול היצירתיות הנחשונית הזאת ,מדובר היה במערכת כלכלית לא מפותחת יותר מדי .מערכת
כלכלית המתבססת על חקלאות קונבנציונאלית ,בלי שותפויות ,מפעל שהוא במונחים מקצועיים בית
מלאכה גדול .ולא רק שהמפעל היה קטן ,העיק עליו חוב גדול .והצלחה של גן האירועים שהיא מושתתת על
הדמויות שהקימו ,ניהלו ומנהלות את הגן.
ובצד הייתה כמובן הקהילה .איז'ו היה המזכיר ובר השיח העיקרי לשינויים במערכת היה צבי ,שעבד
בהנהלת החשבונות.
מה שחשתי אז היה שהנהלת הקהילה חששה מתוצאות השינוי של המודל המשולב .חששו שזה עלול לגרום
להתפרקות הקהילה.
מה הצעדים שננקטו בנושא זה?
המעורבות הייתה די מינורית .הצטמצמה בהבעת דעה .בתקופה ההיא שיתפתי פעולה עם אהרון רוזנבאום
מקיבוץ ברקאי .לא היה לנו מודל ברור של העמקת השינוי ,זה התגבש רק מאוחר יותר ,כשאילנה קיפר,
)עינת( ,בעקבות השינויים בליווי הקיבוצים באזור גרנות ,נכנסה ללוות יחד איתי את ניר אליהו ואז צבעי
השינוי קיבלו גוון ברור יותר.
הדברים שהפריעו לי היו העדר נוהל ברור של קבלת החלטות .העובדה שמנהל בקיבוץ מוצא את עצמו כזאב
בודד בסופו של יום ,אנחנו תמיד ידענו להטיל את האחריות עליו ,על האדם שנבחר ,הוא יסדר ,הוא יפתור.
מתוך הראיון בדף הירוק:

"לא צריך לחפש רחוק את שורשי המשבר בתנועה הקיבוצית,
כי כל הסיפור הוא מנהיגות ,מנהיגות .אומרים שההבדל בין
מנהל למנהיג הוא  ,שאחד מניע אנשים במקל ובגזר ,והאחר
בחזון .אני חושב שהמנהל האמיתי הוא זה המשלב את שני
הדברים גם יחד .להערכתי ,התנועה הקיבוצית נמצאת עדיין
עמוק בתוך המשבר .כי אם המשבר הוא תולדה של ניהול
ושל מנהיגות ,הבעיה הזאת לא נפתרה .מי שחושב ,שהיציאה
מהמשבר מתבטאת רק במספרים כאלה ואחרים ,טועה ומטעה".
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וזה מקור המשבר?
המשך שורשי המשבר הם בניהול ,ניהול ,ניהול...
בגדול ,המערכת הקיבוצית לא השכילה להוציא מנהיגים טובים ,שינהלו חשיבה משותפת ואני רואה זאת
כשורש המשבר.
בנוסף לכך ,ייתכן שהמערכת הקיבוצית נשענה כל הזמן על הממסד הציבורי – מחיקת חובות ,קונברסיות
)הפחתת אחוז הריבית או דחיית מועד הפדיון( ולא על חשיבה משל עצמה .מישהו הגדיר את הקיבוצניקים
כ"עם שונא סיכון" וזה לאושרנו ולצערנו.
מה זה אמור לעשות לקהילה?
חשבתי שהשינוי באורח החיים זו הדרך היחידה של הקהילה לשמור על עצמה .ציפיתי בעקבות זה לשינוי
בדרך קבלת ההחלטות אבל זה עדיין לא קורה .אין עדיין שקיפות ואין שינוי של דפוסי החשיבה.
מה אתה משאיר אחריך עם סיום עבודתך?
התפקיד היה לגבות ולהעצים את מקבלי ההחלטות בניר אליהו ,כי החברים הם לב העניין.
התרומה הגדולה שלנו ,של אילנה ושלי העניקה מידה לא מבוטלת של יצירתיות בקבלת ההחלטות ומאמץ
לשקף לחברים זוויות ראייה שלא ראו .אנחנו יצרנו את השאלון שהועבר בניר אליהו ,למען קיצור התהליך,
תהליך השינוי התחיל מהראיונות שלנו.
מה צריך להתבצע על סמך הכרתך את ניר אליהו?
כל מערכת חפצת חיים ,חייבת להשקיע בחבריה ,להשקיע במנהליה והדגש חייב להיות -קליטה ,צמיחה
דמוגרפית ,חייבת להיות כאן השקעה אמיתית בנקלטים למען פיתוח קהילה רב דורית כאשר לחבריה מחד
– יש תחושת עצמאות ומאידך – חייבת להיות חתירה ליחד וללכידות חברתית.
ומה נשאר בתחום המשימתיות הערכית?
אם המערכת הקיבוצית לא תשמור על ייחודיות ,אולי כמערכת "מורמת מעם" – כל ניסיון לייצר משימתיות
נידון מראש לכישלון.
מתוך הראיון בדף הירוק:

"אני רוצה לומר לחבריי ,שאם לא נשמור על עקרונות הליבה
של הקיבוץ ,על ערבות הדדית ,על חברות ,על סולידאריות –
אז כל הדיבורים שלנו על זכותנו בקרקע שווים לפח".
השאלה היא איך יוצרים מאנשים הרבה יותר חופשיים ,חברה של אנשים "מורמים מעם".
חייבים לשמור על ערכי ליבה של ערבות הדדית וזה בא עם מיסוי מדורג ,פרוגרסיבי.
אם לא תהיה חברה ייחודית ערכית – לא יישאר קיבוץ...
עדי ירה את תובנותיו בביטחון ובהרחבה .אני חש שיכולנו לשבת ולהמשיך לשוחחג ם על דברים שנאמרו וגם
על תחומים שלא כיסינו במהלך השיחה ,אבל קצר המצע...
תודה לך עדי על השיחה הזאת ועל ההשקעה רבת השנים ,ודרכך ,כמובן לאילנה קיפר ידידתנו.
הצלחה בהמשך הדרך ושנה טובה.
ראיין שמוליק אייל.
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הצעה להקמת פרויקט קומפוסט מרוכז בקיבוץ ניר אליהו
מה זה קומפוסט? קומפוסט זוהי מעין אדמה שחורה עשירה בחומר אורגני ,שמקורה
בפירוק אירובי )בנוכחות חמצן( של חומר אורגני )פירות ,ירקות ,בשר ,דשא ,עלים וכו'(.
קומפוסט משמש להזנת האדמה במינרלים )כמו דשן( ובחומר אורגני .חומר אורגני
באדמה מעלה את כמות המים באדמה ועוזר לגידול צמחיה .זוהי בעצם האדמה השחורה
המזינה שמצויה ביערות ומקורה בפירוק העלים והפירות ביער .דשן כימי רגיל פחות טוב לקרקע ,מכיוון
שמכיל רק מינרלים )לא מכיל חומר אורגני( וכן בד"כ משחרר יותר מידי מינרלים לאדמה  -דבר שיכול
לפגוע בצמחים .הפירוק האירובי של חומר אורגני לקומפוסט ,שונה מפירוק אנאירובי )ללא חמצן( של חומר
אורגני .פירוק אנאירובי הינו בעצם ריקבון של חומר אורגני ,שגורם לשחרור חומרים רעילים ובעלי ריח רע.
כמו גז מתאן )גז שתורם לאפקט החממה ולהתחממות הגלובלית( ,גזי גופרית ותחמוצות חנקן .פירוק חומר
אורגני אנאירובי מתרחש בביצות ,בפחי אשפה רגילים ,ובכל מקום בו החומר האורגני עשיר במים,
שמונעים רמת חמצן גבוהה.
בארץ ,כל אדם מייצר בממוצע  1.5-2ק“ג אשפה ביום ,או  550-700ק“ג בשנה .כלל האוכלוסייה מייצרת
 3-5מליון טון אשפה ביתית בשנה .כחצי מנפח האשפה ,ועד  70%ממשקלה ,הינו פסולת אורגנית )שאריות
אוכל בד"כ( .כיום ,רוב רובה של הפסולת האורגנית מושלכת כאשפה רגילה לפחים .משם ,הפסולת הביתית
כולה משונעת במשאיות אל אתרי הטמנה של פסולת ברחבי הארץ .בגלל שמדינתנו קטנה ,רוב אתרי
הפסולת במרכז הארץ כבר נסגרו ונותרו רק כמה בודדים שצפויים להסגר בקרוב .בצפון הארץ ישנם יותר
אתרי הטמנה פעילים ,אך גם הם עתידים להתמלא בקרוב ולהסגר תוך כמה שנים .המשמעות היא ,שכיום
רוב הפסולת הביתית משונעת אל דרום הארץ ומוטמנת שם .ממשיכים בתהליך של הפיכת דרום הארץ לפח
של המדינה .בעוד כמה שנים כאשר יסגרו כל אתרי ההטמנה במרכז ובצפון הארץ ,כל הפסולת של המדינה
תשונע לדרום .המשמעות היא ,שהזבל שמשפחה מייצרת בקריית-שמונה תשונע  200-300ק"מ עד
להטמנתה! כבר היום הפסולת מהמרכז משונעת כל יום  100-200ק"מ לדרום .ההשפעות הסביבתיות של
מדיניות הזבל הלאומית הזו היא שכל שנה 300 ,דונם קרקע אובדים לעד בתור מטמונות אשפה .כל יום,
מאות משאיות אשפה נוסעות הלוך וחזור מהמרכז לדרום ע"מ לשנע אשפה .כל המשאיות הללו מוסיפות
זיהום אוויר .מה קורה לזבל במטמנות האשפה? הפסולת האורגנית מתערבבת ונדחסת בתוך כל הפסולת
שאינה מתכלה )פלסטיקים למיניהם ,מתכות ,זכוכית וכו'( .הפסולת האורגנית כן מתכלה עם הזמן ,אבל
מכיוון שהיא אינה חשופה לחמצן אלא דחוסה וקבורה במטמנה ,הפירוק שלה הינו אנאירובי )ללא חמצן(
כנזכר לעיל.
אפילו לאדם שלא אכפת מאיכות הסביבה ,ברור שהרעיון של שינוע רוב הפסולת שלנו אל דרום הארץ
הינו שגוי ביותר :מאות המשאיות העוסקות בכך יום-יום עולות הרבה כסף )דלק ,תחזוקה וכו'( ,הן
מגבירות את עומסי התנועה וכן את תאונות הדרכים .בנוסף ,עלות ההטמנה של האשפה מתייקרת כל שנה -
עקב סרבול מנגנון פינוי האשפה לדרום והצמצום בשטחי ההטמנה )לכן הארנונה הולכת ועולה(.
כנהוג בארץ ,רשויות המדינה )ממשלה ,כנסת ,רשויות מקומיות( לרוב אינן מתכננות קדימה ופועלות
בנוהל של "כיבוי שריפות" במקום למנוע את ה"שריפות" מלכתחילה .כמו למשל עם משבר המים :כל
ממשלה דחתה תוכניות התייעלות במשק המים )מים אפורים ,טיהור בארות שזוהמו ,מניעת זיהום בארות,
חסכון במים וכו'( והיום הגענו למצב שפשוט אין מים  -אז גוזרים גזרות ,מעלים את מחירי המים,
ממשיכים לשאוב מהכנרת הריקה ומבארות מזוהמות ובונים מתקני התפלת מים יקרים .אותו דבר קורה
גם במשק החשמל ובתחומים אחרים .לכן ,אם נחכה שרשויות המדינה יתנו פתרון טוב לטווח ארוך לבעיית
האשפה הלאומית  -אנו נטבע באשפה ונשלם על כך המון כסף .במקרה של האשפה ,הפתרון והשינוי יכול
לבוא מלמטה ,מהעם.
בניר  -גליון  - 476עמוד 13

...הפינה הירוקה
אצלנו בקיבוץ כבר עשו כמה צעדים בכיוון הנכון ,כמו הצבת פחים לאיסוף פסולת נייר,
ועוד יותר חשוב  -ריסוק הגזם בקיבוץ )במקום לשלם על פינוי הגזם ע"י משאיות .כמו כן
למי שלא יודע ,רסק הגזם הינו משאב חשוב שמשמש בחיפוי קרקע ,וכמו שנראה  -גם
ביצור קומפוסט( .ניתן לעשות עוד צעד אחד ענק קדימה :ניתן להפחית בחצי את נפח
האשפה שאנו זורקים )ובכ 70% -את משקל האשפה( אם רק נפריד את הפסולת האורגנית
שלנו משאר הפסולת .מהפסולת האורגנית ניתן להכין קומפוסט בתהליך די פשוט .אין
ספק שלא מתאים לכל אחד להכין קומפוסט בבית .צריך ללמוד איך לעשות זאת )למרות שזה לא מסובך(,
צריך להקדיש לכך זמן )למרות שלאו דווקא הרבה זמן( ולייעד לכך מקום בחצר .ביישובים עירוניים אין
לאנשים חצרות בהן ניתן להכין את הקומפוסט .פתרון אפשרי לכך ,שהוא אפילו די פשוט ,הוא להקים
פרויקט מרוכז להפרדת פסולת אורגנית בכל בית ביישוב והפיכתה לקומפוסט .כך הופכים פסולת/מטרד/
בעיה  -למשאב ,תוך פתרון בעיות נוספות אחרות בדרך.
אולי חלקכם תוהה מה יצא לנו מזה ,האם זה מצדיק את ההשקעה? מאיפה יש לנו כסף או זמן להשקיע
בכך? אז קודם כל ,קיים האספקט הסביבתי .אם אנו רוצים שאנחנו/ילדינו/נכדינו יחיו במדינה נקייה,
בריאה או זולה יותר  -אז כדאי שנעשה משהו .כמו כן ,ההשקעה לא יורדת לטמיון היות ואנו מייצרים המון
קומפוסט לשימושנו ,לדישון בריא יותר של הגינות שלנו .ניתן אפילו למכור את העודפים .בנוסף ,קיימת
אפשרות עתידית לחסכון בכסף שאנו משלמים על פינוי הפסולת מהקיבוץ .כיום אנו משלמים עלות ארנונה
קבועה על סל שירותים של המועצה ,הכולל כמות קבועה של משאיות אשפה )אם תהיה פחות אשפה לא
נקבל זיכוי( .זאת משום שלמועצה האזורית יש חוזה למספר שנים עם קבלן פינוי האשפה .אולם ,אם נוכל
להראות למועצה ירידה חדה בכמות הפסולת שלנו ,כאשר יפתח מכרז חדש לפינוי האשפה במועצה נוכל
לדרוש מהמועצה לשלם פחות תמורת פחות משאיות אשפה ,או לקבל תמורה נוספת עבור אותו גובה של
תשלום הארנונה.
נדמה כי מסובך ויקר להקים פרויקט כזה ביישוב .אך לא כך הדבר .מסתבר שפרויקטים כאלו כבר רצים
ביותר מ 30 -ישובים בארץ ,וכל שנה מצטרפים עוד .כל הפרויקטים הללו התחילו מיוזמות פרטיות של
אנשים מאותם ישובים .אחד האנשים שהניעו יותר מכל את התהליך הזה הוא עמיעד לפידות מכרם מהר"ל
שבכרמל ,שהתחיל פרויקט הפרדת פסולת אורגנית מהפסולת הביתית והפיכתה לקומפוסט בכרם מהר"ל
בתחילת העשור .כיום הוא מנהל מרכז הסברה שעוזר לישובים וארגונים אחרים להקים פרויקטים דומים.
האזרח הקטן יכול לגרום לשינוי .ישובים נוספים בסמוך לכרם מהר"ל הצטרפו לפרויקט וכיום פועל מרכז
טיפול בפסולת האורגנית והפיכתה לקומפוסט מטעם המועצה האזורית חוף כרמל ,בקיבוץ עין כרמל )את
המרכז מנהל עמיעד לפידות( .השנה נפתח מחדש המכרז לפינוי אשפה במועצה האזורית חוף כרמל ויש
כוונה לצמצם דרמטית את מספר משאיות פינוי האשפה וכך את עלות פינוי האשפה.
ישוב בגודל שלנו יכול למחזר כך  70-100טון אשפה אורגנית בשנה )עם הפסולת של חדר האוכל אף ניתן
להגדיל מספר זה( .סך כל המחזור של האשפה האורגנית ב 30 -הישובים הנזכרים לעיל ,שמקיימים פרויקט
כזה ,מסתכם בכ 3000 -טון בשנה .רק כדי להבין את המשמעות של הדבר ,ניתן להשוות את היקף
הפרויקטים הפרטיים הללו לפרויקט הלאומי של מחזור בקבוקי הפלסטיק בארץ .כמות בקבוקי הפלסטיק
הממוחזרים בשנה בארץ היא כ  5000 -טון .זאת אומרת  -ההיקף של הפרויקטים הפרטיים למחזור פסולת
אורגנית הינו זהה לזה של הפרויקט הלאומי למחזור בקבוקי הפלסטיק ,אותו מובילה המדינה ) 3000טון
מול  5000טון( .מצד אחד זה מראה כמה מעט המדינה עושה בנושא המחזור ,אך מצד שני זה מראה
שאנחנו יכולים לעשות שינוי ברמה הפרטית וכך להביא לשינוי ברמה הלאומית.
אז איך עושים זאת? כל בית מקבל פח קטן לפסולת האורגנית  -דלי פלסטיק בנפח של כ 6 -ליטר .אותו
ניתן לרוקן כל יום לפח שכונתי גדול יותר .את הפח הביתי הקטן ניתן לשטוף כל יום יחד עם שאר כלי
המטבח  -כך נמנעים מריחות רעים בבית .פח הפסולת האורגנית השכונתי הגדול יותר הינו בנפח של כמה
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...הפינה הירוקה
עשרות ליטרים )ניתן להשתמש בפחי הפלסטיק הירוקים המרובעים הגבוהים עם 2
גלגלים ,או בפחים העגולים השחורים( .על מנת להימנע מריחות רעים בפחים אלו ,כל פעם
שמרוקנים אותם שמים בתחתיתם שכבה של כ 10 -ס"מ של חומר אורגני יבש )כמו רסק
גזם למשל( .ספיחת עודפי הנוזלים בפחים ע"י החומר האורגני היבש מונעת התפתחות
תנאים אנאירוביים )ללא חמצן( וכך את הריחות הרעים .אם עולה צורך ,ניתן למגן את
הפחים הללו נגד כלבים וחתולים בצורה פשוטה למדי :ניתן לאבטח את מכסה הפח נגד
פתיחתו ע"י חיות ,ניתן ליצור בסיס מקובע לאדמה בו שמים את הפח כדי למנוע את הפיכתו ע"י חיות .פעם
או פעמיים בשבוע אוספים את הפחים השכונתיים ומפנים את האשפה האורגנית לאתר מחזור בקיבוץ.
לאחר ריקון הפחים מוסיפים להם את אותה שכבה תחתונה של חומר אורגני יבש ומחזירים אותם לכל
שכונה .באתר המחזור מערבבים את הפסולת האורגנית "הרטובה" שלנו מהבתים )נקראת "רטובה" כי
אחוז המים בה גבוה בשל העובדה שמקורה במוצרי מזון טריים בד"כ( עם חומר אורגני יבש )כמו רסק גזם(
ונותנים לערימה להתקמפסט בעצמה במשך כמה חודשים .רסק גזם מצוי בשפע בקיבוץ הודות לפרויקט
ריסוק הגזם .כמו שכבר הוזכר ,ערבוב הפסולת האורגנית "הרטובה" עם חומר אורגני יבש מפחית את כמות
המים בערימה ,מכניס כיסי אוויר וכך מאפשר פירוק החומר האורגני בעזרת חמצן לקומפוסט ,ונמנע
ריקבון של החומר האורגני .כך נמנעים ריחות רעים מהערימה ,וחיות אינן נמשכות אליה לחפש מזון .אחרי
כחצי שנה מקבלים קומפוסט מוכן.
אתר המחזור האידיאלי בנוי רצפת בטון עליה מונחות ערימות הקומפוסט המתבשל ,ומעליה סככה.
רצפת הבטון מונעת חלחול נוזלים מהערימות לקרקע והסככה מונעת קרינת שמש ישירה על הערימה או את
הרטבות הערימה בגשם )שניהם יפריעו לתהליך הפיכת הפסולת האורגנית לקומפוסט( .אתרים כאלו
מצויים אצלנו בשפע ,בעיקר באזור בו הייתה הרפת .ההשקעה הכספית הכרוכה בפרויקט הינה נמוכה
יחסית  -מאות עד אלפים בודדים של שקלים כהשקעה ראשונית בפחים ,וכחצי יום עד יום עבודה בשבוע.
ניתן אף לשלב את הפרויקט במסגרת עבודת הילדים .כמובן שבתחילה הקיבוץ יצטרך להשקיע קצת כסף
בפרויקט ,אבל ישנו פוטנציאל לחסוך הרבה כסף במידה ונוכל להראות למועצה ירידה משמעותית בנפח
הפינוי של פסולת מהקיבוץ .כמו כן כך נייצר הרבה קומפוסט לגינות הקיבוץ ואף למכירה.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אלינו ,או למצוא באינטרנט:
אתר "ארץ כרמל"www.eretzcarmel.org -
דניאל מדר ודותן אביגד

בניר  -גליון  - 476עמוד 15

לזכרו
כמה מילות צער וזיכרון ,לזכרו של רופא המשפחה שלנו ד"ר אמיר מגן ז"ל
היה לנו כעין טקס קבוע – הייתי נכנס לחדרו ,מושיט יד ושואל-אומר :שלום דוקטור .מה שלומך? היה לוחץ את
ידי ועובר מיד לסדר היום כאשר דוק של ריחוק על פניו.
בתחילת עבודתו אצלנו ,כאשר נכנסתי והוגשה לו שתייה ,סיפרתי לו שרעייתו ,חווה ,הייתה רופאה שלי והוספתי
– "גורלי הבריאותי ממשיך להיות בידי המשפחה "...בשקט ,כדרכו ,וברצינותו הכרונית ,פתח את התיק ,עיין,
העביר הנחיות לתרצה ,סיכם ואמר – טוב ,להתראות .מאוחר יותר התקיימו בינינו דיונים ושיחות מעמיקות
בנושא "רופא כפרי" – תחומי פעילותיו ,היקף אחריותו .הוא חזר והטעים – אני רופא משפחה ,מי שבא אלי עם
כאב בטן ,אני מטפל בו...
אבל אחר כך הוא חרג מהמשבצת ,הזאת ,קיים ביקורי בית ,ייעץ והדריך.
התעמקותו ,שקדנותו ,רצינותו ,שמורים איתי כזיכרון חם של רופא משפחה .שמוליק.
אנחנו זוכרים את ד"ר מגן לטובה.
לפני שנים ,כאשר בננו טל חלה ב"מחלת הנשיקה" טיפל ודאג לו למופת.
אנו ,ככל שנזקקנו לו ובעיקר לאחרונה ,טופלנו כיאה לרופא משפחה.
תשומת הלב ,המעקב וההפניה לרפואה מקצועית ,חיזקה אותנו.
מותו השאיר אותנו המומים.
צר לנו על מותו .לולה ועמיקם.
הייתה לו אבחנה טובה ,לא היה מסוג האנשים המתחברים ,או מתיידדים ,אבל הוא טיפל במסירות ואני מכיר לו
טובה על כך .יעקב מזרחי.
זבולון העריץ אותו ,היה בשבילו אדם מושלם .ביקר אותו בית החולים ,היו להם שיחות מלב אל לב .עבורו הוא
היה רופא ואדם ,שהיה בזמן הנכון ,במקום הנכון .אהובה.
אהבתי מאוד את חוש ההומור שלו .שאלתי אותו כשהוא נתן לי כדורים להורדת כולסטרול אם כשזה יסתדר
אפשר יהיה להפסיק ותשובתו הייתה – "שטח משוחרר לא יוחזר" .הדסה.
בשבילינו היה ד"ר מגן לא רק רופא,אלא גם חבר .בזכותו אורי )צ'יני( לא היה שנה שלמה באשפוז .האמנו בו
בצורה עיוורת .הוא למד להכיר את אורי וידע איך להתנהג איתו.
באשפוז האחרון ,בלעדיו ,ראינו עד כמה הוא חסר לנו .לאורי מאוד קשה להתקשר לאנשים וכשהם נעלמים
מאוד קשה לו ,הוא עבר שבוע מאוד קשה לאחר פטירתו .לנו הוא חסר כרופא וחבר .פוריה.
עבדנו  11שנה יחד .היו בינינו יחסי עבודה תקינים ויחסי אמון .יכולתי להתקשר תמיד 24 ,שעות .תמיד היה מוכן
לעזור.
היה איש חושב .לא היה דברן .חשב ביסודיות ,לא ענה במהירות ,ה"מחשב האנושי" עבד יותר לאט .היה איש
טוב ,תמיד מוכן לעזור.
החברים לא תמיד הבינו את גישתו.
היה לי מאוד נעים לעבוד איתו ,לעתים היה מרגיע אותי.
תמיד השתדלתי להעביר אליו הערות של חברים ,הוא אף פעם לא כעס.
היה לו קושי "לפתוח שיחה" ,קושי כאדם ,היה איש תרבותי ,קשוב.
מאוד כואב לי .לאחר  11שנה אני יכולה לומר שזו הייתה תקופה יפה עבורי.
למדתי ממנו המון .תרצה – מנהלת המרפאה.
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לבכות לך
ארבע עשרה שנה לשלושת הכדורים שנקבו את לבנו.
אני יודע – לא כולם היו חותמים על הכותרת ובכל זאת הטראומה הייתה ,שיהודי) ,לא תרצח!( קם על ראש
הממשלה ,כי הוא חולק על דעתו ודרכו.
ומעבר לזה היה יצחק רבין ,אישיות מופלאה ,דווקא כי היה אנושי כל-כך .איש מקרין אמינות וחום .והנה סיפור
אישי קצר –
תחילה אני חייב להבהיר – לא היינו ידידים ,כפי שמתבטאים רבים הטוענים לכתרי ידידות ורעות ...אבל
במסגרת עבודתי בתנועה ,נפגשנו והכרנו.
יום אחד ואני ממתין במסדרון לפגישה איתו ,יוצא מחדרו אלוף אברהם בן-שושן )מפקד חיל הים( ,שאותו
הכרתי .פוגש אותי בלבביות ,גורר אותי הצידה ואומר לי:
– אם אתה נכנס אליו ,תשאל אותו מה עם הצוללות של חיל הים...
נחרדתי ואמרתי לו – תשמע ,מה אני מבין בזה? וזה לא ענייני...
לא חשוב ,תשאל.
כשנכנסתי ,סיפרתי לו על השיחה הזאת .הוא חייך – זה דווקא מוצא חן בעיני שהתנועה הקיבוצית מתעניינת
בחיל הים ...אל תדאג ,כך הוא אמר לי ,תגיד לבן-שושן שמילאת את השליחות והשארת גם לי משהו לעשות...
זה היה האיש ,שלא בכדי תנועת הגעגועים אליו לא שוקעת ואולי רק גוברת עם השנים.
שמוליק.
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מתחלקים בחוויות
מסע אופניים למען הילדים – מרכז שניידר – מאת לירז מדר
בין התאריכים  14ל 16-לספטמבר יצאנו מרים קרומן ואנוכי למסע אופניים למען ילדי מרכז שניידר
לרפואת ילדים ,ביוזמת נאמני מרכז שניידר ,עמותה התנדבותית בראשות מר' ישראל מקוב .
במסע השתתפו עוד עשרים וחמישה חברי צוות רפואי וסיעודי ממרכז שניידר ,ורוכבת מושתלת כבד משוויץ .
מסע האופניים התחיל במפגש בשעה  6:00בביה"ח שניידר ונסיעה על כביש  6עד לנקודת ההתחלה שאליה
הגענו בשעה  10:00במעבר גבול ראש הנקרה ואז ....ירידה קלה לפני טיפוס של  20ק"מ על כביש  4דרום,
)צומת בצת כביש  ,899צומת חניתה ,צומת יערה ,גרנות ,הגליל ושומרה( ,מרים ואני טיפסנו עם כולם....רק
מאחור ,עד שהודיעו  -הפסקת צהריים ...אחרי התרעננות מאפיסת הכוחות המשך הרכיבה כאשר אנו
עוברים על כביש  899ליד יישובי הסביבה )אבן מנחם ,נטועה ,בירנית ,צומת סאסא( ,מטפסים בקושי רב תוך
קריאות שלי למרים "שפה שרתתי בצבא" ותשובות מצידה "שכבר אמרתי את זה" ...סה"כ  56ק"מ.
היום הראשון הסתיים בירידה לפקיעין שם קינחנו בארוחה ואירוח דרוזית מסורתי ,מדהים ,אשר נתרם
כולו ע"י אבי ילדה שעברה השתלת לב בביה"ח שניידר.
בבוקר יום השני נסענו באוטובוס לכיוון תל יזרעאל – עפולה ושם טיפסנו במשך שעה וחצי ) 13ק"מ( עד
למעלה הגלבוע )צומת תל יזרעאל ,כביש  ,667מעלה נורית ,צומת שדי תרומות(.
במעלה הגלבוע בנוף המדהים של כל עמק יזרעאל עצרנו להפסקת חטיפים ומשקאות אנרגיה )תוך כדי תהיות
לעצמנו ...שרק רצינו חופשה???(.
השיא מבחינתנו של היום הזה היה בירידה מהגלבוע ישירות לטבילה במים הקרים של עין מודה .סיימנו את
היום לאחר  56ק"מ סה"כ ,באכסניית מעיין חרוד לאחר יום ארוך ומתיש.
מסע האופניים הסתיים ביום השלישי כאשר בתחילתו רכבנו  8ק"מ בשטח שמסביב לקיבוץ עיין חרוד
ובסופו הגענו לנמל תל אביב באוטובוס ושם הצטרפו אלינו עוד כ 150 -רוכבים וילדים לרכיבת שטח של 21
ק"מ עד לבי"ח שניידר להפנינג וקבלת תעודות.
 3ימים הם מספיק זמן בכדי ליצור הווי וכך גם היה ,החברה הייתה מעולה והכימיה הייתה מצוינת שכן
כולם הצטרפו למסע כתרומה למען מטרה אחת.
המסע היה קשה ,אפילו קשה מאוד ,אך על החוויה הזו אנחנו מוכנות לחזור גם בשנה הבאה.
לירז מדר.
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כיתת אומן
הדממה פותחת פה  -ראיון עם נרי לנצ'נר.
בשיחה שקיימתי לעלון זה עם עדי רוזנטל ,הוא התייחס לאלמנט היצירתיות ,שהתבטא ביזמות של הקמת עדן
והעברת הרפת .שאלתי את עצמי ,עד כמה אנחנו מודעים ליצירתיות של יוצרי אומנות החיים בינינו .והנה בן
משק ,אוהב קיבוץ ,יוצר מצליח ועם זה צנוע וענו...
שלום נרי ,מה אתה עושה כרגע?
אני מלמד גיטרה ,עובד בנוי וקצת הופעות פה ושם.
איך הכל התחיל?
התחלתי לנגן כשהייתי בן  13ולמדתי בקיבוץ ארבע שנים נגינה .המשכתי גם אחרי הצבא ,אבל בכללי הייתי כל
הזמן בצד של האומנות.
ולהופיע?
בגיל  15כבר הופעתי בבית הספר ולפני ואחרי הצבא הופעתי באירועים שונים.
והתגובות?
תמיד היו תגובות טובות וזה משהו מטעה...
המוסיקה שבחרתי היא לא מוסיקה פופולארית ,היא מוסיקה מתוחכמת משהו .גם כאן התגובות היו טובות,
כולל מגורמים מקצועיים.
ומה הכיוון?
השאלה לא הייתה לגבי יכולתי המקצועית ,אלא לגבי הכיוון .הרבה הציעו לי להחליף כיוון ,או לשירה בציבור,
או ל"מוסיקת רדיו" ,זאת אומרת למוסיקה יותר רכה ,או בעברית – להתמסחר .ולשני הכיוונים האלה לא
הלכתי.
ובאמת יש פרנסה?
האלמנט החשוב ביותר הוא המזל .נכון לעכשיו ,יש פרנסה ,אבל מתחייבת עבודה קשה – הוראה ,סדנת אומן
והופעות .הופעתי בשעתו ,בזמן פריחתם ,עם סבלימינל ועוד.
אז מה תעשה כשתהיה גדול?
עשיתי כבר הרבה ,עשיתי אלבום ,הוצאתי מספר דיסקים ,הופעתי עם אומנים  -מפורסמים פחות ויותר ,עשיתי
הפקות...
אתה גם מחבר מוסיקה?
כן ,זה צמח גם-כן מההתחלה ,מגיל שלוש עשרה .לומדים טכניקה ועוד אחת וזה הולך ומשתכלל .אני כותב גם
מילים וגם מוסיקה.
ושוב ,לאן היעד?
אני אמשיך ללמד .אבל השאיפה שלי הייתה תמיד לעשות משהוא שהוא אמנותי באמת.
המגמה שלי היא להגיע למשהו בדמות אהוד מנור ז"ל .מילים ומנגינות .אבל לא ננעלתי על סגנון מסוים.
עשיתי עם מרסיאל דיסק לראפר ,שנקרא "הדממה פותחת פה" וזה רץ עכשיו יפה בקהילות הברסלביות.
ומה כתבת?
כתבתי שירים ,כתבתי פרוזה ,היום אני בעיקר בפזמונים.
הזכרת קודם את הברסלבים ,מה הקשר שלך אליהם?
לפני שנתיים פנו אלי ונעניתי.
ומה מהות הקשר שלך אליהם.
יש לי זיקה ל"שיפוץ עצמי" וזה היה חלק מהעניין.
מה עם חו"ל?
פעם חלמתי ,אבל כרגע לא נראה לי ,לא בא לי לעזוב כאן.
בעולם המוסיקה ,אם אתה לא מצליח לשמוח במה שאתה עושה – אתה בבעיה.
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ובקיבוץ?
כאן יש לי הרגשה של בית ,אני אוהב את המקום ,אבל בעיקר אני עם המוסיקה שאני אוהב ועושה.
ומה המוסיקה עושה לך?
אני רואה את הנגינה כרדיפה אחרי זנבו של ליוויתן ענק .ברגע שאני נוגע בו זו הצלחה.
רבים מאנשי המוסיקה שלא מצליחים לגעת ,הם המתוסכלים ,שמאשימים את כל העולם ואשתו .הצלחתי
לגעת ,טוב לי עם זה ,אני לא מחפש דברים אחרים.
נהניתי מהשיחה אתך ,נרי ומהגישה
ואני מכבד את המאמצים.
מאחל לך המון הצלחה בהמשך הדרך
ושתינשא על גבי הצלילים למחוזות חפצך.
שמוליק

משוגע

.

בקצה הזמן יש עיר של מלך וליצן
על אי בתמונה על הקיר
והגיון של ילד עם הרבה דמיון
הוא עכשיו לבנים של העיר
המילים נבראות ועולות לגדולות
הילד שיכור דוהר במשלים
אם זה לא מעשי אז בטח שזה לא ארסי
כי כולם כאן בעיר הבלים
כשהוא מלך
המלך יושב על כיסא האלים
רושם אותיות בשמים כחולים
הוא אומר
שאת כל הצללים הוא הופך לצלילים
שיגידו עליו משוגע
מצייר במילים
הוא זה שקם מכל מה שצעק בדם
הוא נוהג מרכבה של תווים
משנה את הכל צובע חושך בכחול
לפעמים הוא מוסיף כוכבים
אם יגידו מחר שהוא ילד מוזר מנוכר
אז כבר יש שמים מעליו
רק לשמור עליו שר אולי עוד משהו נשאר
שהוא לא יסיים על הצלב
נרי
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וכמו שאומרים "עמיתי" העיתונאים :לפני השיר גילוי נאות – מחבר ספר השירים שממנו שלפתי את השיר
"עשרים ואחת" הוא ידידי ,ישראל ָר ֶשׁל ,שהוציא לאחרונה ספר שירים – "לאלוהים יש שפם" .לפניכם
"דוגמית".
שמוליק.
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