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 נר זכרון
 לזכרם של החברים שאינם עימנו

 שנים למותו 4 - אריה ברזילי
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  דבר העורך

 

 

 .אסון במשפחה המורחבת שלנו
קשרים שהחלו . אנחנו קשורים בקשרים חמים עם משפחת מקלאדה מדלית אל כרמל(!) כארבעים שנה 

היו תחת ידיהם האמונות של בני , מבני בטון, משטח, כל מדרכה. כקשרי עבודה והלכו והעמיקו עם השנים

 .המשפחה

 .למדתי להכיר את גלי החום והחברות שקרנו מהם. אני זוכר אותם עוד מהרפת

 . רק אחרי יומיים התברר לי, כששמעתי על האסון בעינת לא הייתי בבית

לא היו . התחבקנו, קפץ, עצר, פתאום ראה. עמדתי בצד וחיכיתי. סמי עבד על הטרקטור ליד חדר האוכל

 ...סיפר רק על סמיח. הרבה דיבורים

 .הכי קשה זה אסונות במשפחה

 .השתתפותנו אתכם

 

 .פסיעה מהניצחון –גלעד שליט 
" עמיתי"אפילו , לא לחשו על אוזני" מקורות יודעי דבר. "אין לי מידע סודי וכנראה גם לא יהיה לי

 ...העיתונאים לא זרקו לעברי פירורי אינפורמציה

ניצחון ערכי . יהיה זה ניצחוננו הגדול ביותר במאה האחרונה –אך אם אכן הדבר יקרה וגלעד ישוב הביתה 

בגעגועים וכפסע בין היות גורלו , בחרדות, שחי באפלה, הבודד, ניצחון לראייתנו את האדם היחיד, מוחץ

 ...רון ארד שאבד –ונגל האכזרי של אירן והוא רובץ ככתם של אש ואשמה על מצפוננו 'כגורל מי שעבד בג

משפחות שכולות משני , אמהות הפגינו, וילדי בית הספר כתבו. לא עוד –התעשתה האומה וקבעה , אבל כאן

לא של ראשי השירותים ומנהלי המשא , אין זה ניצחונם של הפוליטיקאים. צידי הקו דברו מלב אל לב

יהיה זה . ומשפחתו שהובילה בכבוד ובצניעות את המאבק, ידידיו של גלעד, זהו ניצחון האדם ברחוב, ומתן

 ...ניצחון ראייתנו את האדם ואולי מכאן תצמח רוח חדשה

 .לו יהי –אמן                                   

 

 .זר פרחים
 .אז בקשת סליחה ומחילה גדולה שטוחה כאן מהמערכת

 .כי לפרגן זה לא הדבר במרכזי שעל סדר יומנו –" סליחה"

, שלאורך שדירת הכניסה לקיבוץ כי אנחנו חורגים ומבקשים לומר בפרחים על העציצים –" מחילה"ו

 .ליהודית ולצוות

 !תודה                                             

 .ותמשיכי                                                       

 בשם כל הנהנים                                                               

 .שמוליק                                                                                          

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

 . 99או להכניס לתא דואר מספר 
 

 ...מחכים לשמוע מכם

 אייל שמואל: עורך ראשי

 רגב עמיקם: ארכיון

 שלי בורץ, דור הורביץ, בוחסירה ליזה: מערכת
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  בוא בשלום

 

 

 
 
 

  –לגלעד שליט 

 ...בשקט ו ב ת ק ו ו ה, אנחנו לוחצים את ידך בחום. מאוד התבקשנו לא לדבר

 כמעט בלי להכאיב -השיר 

 מוקדש לאביבה שליט ולמשפחה

 .מבית ניר אליהו
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 נא לכבות את הסלולריים
שאדם שאני יושב לשוחח , מרגיז וחסר נימוס בעיני. אני לא זמין, או בשירותים, או בפגישה, כשאני בישיבה

אבל כך אני , אני יודע שזה קרב אבוד, טוב. נותן מקום חשוב יותר לשיחת הטלפון במקום לשיחה איתי, איתו

 .משתדל לנהוג
 

הכתובית במסרון , )מומלץ להשתמש בה, יש פונקציה כזו בכל המכשירים(הטלפון שלי היה על רטט , בישיבה

 :הייתה בזו הלשון

 ?שמעת על האסון בעינת −

 ?מה קרה, לא) צמרמורת אוחזת אותי? את מי אני מכיר שם? איזה אסון בעינת( −

 ...באינטרנט כתוב שהם מדליית אל כרמל, נהרגו שני פועלים −

האם זה מה שאני . בקיבוץ עינת, פועלים מדליית אל כרמל, זה כבר ממוקד יותר ומפחיד הרבה יותר( −

תודה , אני חושב, תודה סמי, אין תשובה, אני יוצא מהישיבה ומנסה להשיג את סמי? חושש? חושב

 .)בטח לא קשור אליך, שאתה לא עונה
 

 :סמי עונה, אני מנסה שוב, הישיבה הסתיימה

 ?מה קורה? מה העניינים, סמי, היי −

 ...אני משתתף בצערך, קוני −

 )אני אחוז חלחלה! (מה קרה, סמי −

ככה אנחנו , אדוני נתן ואדוני לקח. עכשיו הוצאנו את גופותיהם מהחפירה, סמיח הלך ואבו רמי הלך −

 .עדין לא יודע באיזו שעה, ההלוויה מחר, נשמותיהם עברו עכשיו לגוף אחר, מאמינים
 

במרכזה רחבת בטון ומסביבה סככה , קטנה מאד, בית העלמין של דליית אל כרמל משתרע על חלקה קטנה

 .אין מצבות רק גלי אבנים. פשוטה

הגוף הוא רק קופסא שמחזיקה את . מסביר לי אחד מבני המשפחה, אנחנו מאמינים בגלגול נשמות −

לכן לבית הקברות אין . הנשמה נכנסת לגופו של תינוק שנולד באותה השנייה, כשהגוף מת. הנשמה

 .אין חוזרים לבית הקברות לא לשלושים ולא לשנה. לכן אין מצבה. חשיבות
 

, בשקידה. אוהב שיחה ואדם, היה איש נעים הליכות, )אללה ירחמו(עליו השלום , סולימן רדי מקלדה

סמי וסמיח הצטרפו איש איש בתורו , בניו חאתם. חריצות ואמינות הוא הקים חברה לעבודות עפר ופיתוח

דרום השרון וחוף , עמק בית שאן, בהרי אפרים, לחברה והפכו אותה לחברה מבוקשת מאד במגזר הקיבוצי

 .השרון
 

מאז לא . המהפכנית" קוראל"עבדתי ברפת וסולימן הקים את רפת ה, תניק"כשל. שנה 40נפגשנו לפני כמעט 

סמי השתחרר , חאתם עבד עם אבא. שלא בוצע על ידי בני משפחת מקלדה, היה פרויקט פיתוח בניר אליהו

כשבגר , בחופשות מבית הספר היה מצטרף לאבא ולאחים. סמיח היה אז ילד קטן. מהצבא והצטרף לצוות

 .הצטרף אף הוא לצוות
 

נועם הליכותיו , את חיוכו, )נשמתו החליפה גוף, מבחינת הדרוזים(סולימן הלך לעולמו , שנים רבות חלפו

בלטו , חריצות וענווה, חיוך ענק. סמיח גדל והיה לאיש גדול גוף ורחב מידות. הוריש לבניו, ואהבת האדם

 .למרחקים
 

 .יש עכשיו גוף חדש לנשמה הטובה של סמיח, אמר סמי, סמיח הלך −

אולם אצל הדרוזים זה , המילה תהא מלמדת על התקווה. אנחנו אומרים תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

 .וגם אללה ירחמו... נשמתו צרורה בצרור החיים, זה עניין וודאי, לא עניין של תקווה

                                                                                                                                    

 קוני

 מה שבא
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 משולחנו של המזכיר
 

 משוב הקיבוץ
 ועתה אנו עוסקים במרץ בלימוד, משוב הקיבוץ נחתם בסוף חגי תשרי

 למרות שהסקר היה מפורט וארוך. התוצאות וניסיון הפקת הלקחים

 אחוז ההשתתפות במילוי המשוב –) יש שאמרו אף מתיש(הרבה יותר 

 קרובות, והתוצאות ברובן, היה מרשים בהשוואה לשאלון אשתקד

 עם מגמה זהירה של, במידה דומה מאד לתוצאות הסקר הקודם

 . שזו כבר בשורה טובה, שיפור וגרף עלייה

, להם ישוקפו התוצאות –לאחר שהוצגה התמונה להנהלת הקהילה יחלו בקרוב מפגשים עם הענפים השונים 

בהמשך יתבצע פרסום כללי . לחזק את החוזקות ולתקן את הטעון שיפור, במטרה משותפת להפיק לקחים

 . של התוצאות ומה בכוונת כל ענף לעשות על מנת להשתפר

, )בסיועה של טליה שלנו(המתמחה בתחום " אבני דרך"ילין מחברת -את הסקר השנה ביצעה הדס דניאלי

 .א הנכנסת סיגל גרניט שכבר צללה למים"ומכאן תמשיך בטיפול רכזת מש

 

 : קצת ממה שכבר ניתן לפרסם

 )?או שיש לנו הרמפרודיטים(לא הזדהו 6%-נקבות ו 46%, זכרים 46%משיבים מתוכם  72לסקר המשוב ענו 

 .שנה 80-ל 19ונע בין ) נמוך בכשלוש שנים מהגיל הממוצע של חברי הקיבוץ( 52הגיל הממוצע של המשיבים 

 . תושב אחד והיתר חברים, במשיבים היו גם ארבעה בני משק

 .מהמשוב אשתקד 10%-השתתפות גבוה ב בכ, מהנשאלים 40%-מתוך חברי הקיבוץ ענו כ

מאחר ומדובר באחוז  –ילין שערכה את הסקר היא הופתעה לטובה משיתוף הפעולה -לדברי הדס דניאלי

ובסיס סטטיסטי איתן ביותר ביחס לסקרים שמפורסמים , גבוה מאד של עונים ביחס לקיבוצים אחרים

 .בעיתונות למשל

שני ילדים  12%-ל, נותר ילד אחד בבית 14%-ל, 18ממשתתפי הסקר אין ילדים בבית מתחת לגיל  54%-ל

, כך שבהחלט מדובר במדגם מייצג של אוכלוסיית החברים, בבית ולחמישית הנותרת שלושה ילדים בבית

 .בשאלות השונות 1.15-ל 0.75כשסטיית התקן נעה בין 

" מסכים מאד"ועד , ותפקוד נמוך מאד 5מתוך  1.25שמייצג ציון של עד " כלל לא מסכים"התשובות נעו בין 

 .5לדברי הדס כמעט בלתי אפשרי להגיע לציון מושלם . ומעלה ותפקוד גבוה מאד 4.76שמייצג ציון של 

 

 : זכה מכם לציונים הבאים -המזכיר  -עבדכם 

 3.95 –זמינות גבוהה 

 2.88 –מהירות מענה בינונית 

 4.22 –יחס נעים 

 2.91 –מקצועיות בינונית 

 3.95 –דיסקרטיות גבוהה 

 3.91 –מטפל בצרכי הקיבוץ ברמה גבוהה 

 3.94 –פועל לקידום הקיבוץ ברמה גבוהה 

  3.08 –קשר מול גורמי חוץ בינוני 

 2.88 –ניהול ענפים בינוני 

 3.18 –ניהול תהליכים בינוני 

 3.71 –שקיפות בינונית עד גבוהה 

 3.42 –תקשורת בינונית עד גבוהה 

 3.52 –דאגה לאינטרס החבר בינונית עד גבוהה 

  3.55 –בינונית עד גבוהה  –דאגה לאינטרס הקיבוץ 

 .3.26בינונית  –ושביעות רצון כללית 
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עשיריות בשביעות רצון הציבור מתיפקוד  9בהשוואה לסקר המשוב שנערך אשתקד מדובר בשיפור של 

כעת עליי לנסות ולמצוא את ). לעומת אשתקד 3%עלייה של (מהציבור השנה  94%-שהפך רלוונטי ל, המזכיר

 .הדרך להשתפר בתחומים שאתם קבעתם כי הם טעונים שיפור

 

 : קיבוץ ניר אליהו לדעתכם ממשיך להשתפר

  –) משיבים 66-69ענו על הסעיפים (רלוונטיות הקיבוץ 

 , אשתקד 87%לעומת  96%כמעט 

 :והרי התוצאות

 )אשתקד 3.75עלייה לעומת ( 3.83 –איכות החיים בקיבוץ גבוהה 

 )אשתקד 3.00עלייה לעומת (3.48 –רמת החיים בינונית עד גבוהה 

 ) 3.62(השינוי באורחות החיים קיבל ציון בינוני עד גבוה

 ).3.25(ויישום השינוי קיבל ציון בינוני

 ).2.91(וכך גם האווירה החברתית, 2.95 –הנקודות החלשות הן הקשר בין החברים שדורג בינוני 

אולם בסיכום הכולל שביעות הרצון הכללית מהחיים בקיבוץ ) 3.09(רמת השירותים נתפסת עדיין כבינונית

 ).אשתקד 3.53%עלייה לעומת (3.76 –גבוהה 

 

האופק לפנינו  -כשהחזון ברור , אולם הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו, עוד עבודה רבה לפנינו ולסיכום

 !והשמים הם הגבול

 

 קליטה
 אולם גם , גרף העלייה בו אנו מצויים יכול לשמש מנוף לקליטה

 בלעדיו עומדים בסבלנות בתור יותר משש מאות מתעניינים

 גם שניים, בהם מלבד בנים כמובן, בקליטה לחברות בקיבוצנו

 שלושה סלבריטאים ששמם שמור במערכת ואף גרעין של משפחות

 דתיות לאומיות המבקש לקרב בין לבבות חילוניים ודתיים 

 לצערנו הקטע האחרון. באמצעות התיישבות ביישובים מעורבים

 הוא הקשה) ששמו צמיחה דמוגראפית(של הטריאתלון הזה 

 וכולי תקווה שבלי נדר –העלייה האחרונה תלולה ומתישה , ביותר

 , ונצא לדרך חדשה, עד סוף שנה זו נכריע בסוגיית הסכם אמפא

 שאמורה להוות בסיס לקיבוצנו שנים רבות , מאתגרת ולא קלה

 .קדימה

בינתיים נשאף לקלוט במהלך החודש הקרוב שני זוגות צעירים מבנינו לשתי הרכבות האחרונות שיועדו 

 !!!ניפגש בקלפי. ויין-ורונן ושלומית זהר, ענר ונטלי ביוקוראל –לקליטה 

 

 פנסיה
ל עוד הספיק לסיים את ההתקשרות עם מנהל ההסדר "לפני צאתו לחו, גוץ נבחר ונכנס במרץ לעניינים

 . ולסיים את הגהת תקנון הפנסיה") סימון-מבטח("שליווה אותנו בשנים האחרונות

. י הצוות כשעל הפרק מספר דילמות בהן נדרשת הכרעה"עם חזרתו תתכנס המזכירות לדיון בתקנון המוצע ע

 . המסמך יובא לאסיפה בהקדם

המבשר על העלאת נוספת של פנסיית המטרה והפנסיה  2010בין לבין מתגבש לו תקציב הקהילה לשנת 

 .התקציבית

 

  משולחנו של המזכיר...
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וזאת על אף שבניר אליהו גם שירותי , בתחום זה אנו שומרים על מקום מכובד בין הקיבוצים המתחדשים

עובדה שיש להתגאות בה על רקע מצבם הכלכלי , י הקהילה"הבריאות והסיעוד עדיין מסובסדים בכבדות ע

 .הכללי של אזרחי הגיל השלישי במדינת ישראל

 

 2010תקציב 
אולם יש לזכור , אחד היעדים המוצהרים של הנהלת הקהילה הוא המשך הפחתת המיסוי הפנימי ככל הניתן

כמו זה העולמי עדיין מלקק את פצעיו מן המשבר , המשק הישראלי, על אף הצהרות כאלה ואחרות, כי ברקע

 . והצמיחה עדיין איננה כאן 2008-2009העולמי הגדול של 

עדיין מזהירים כי טרם  –אותם כלכלנים זהירים יותר שהתריעו מן המשבר וקולם נבלע באופוריית הבועות 

וכי היציאה ממנו תהיה איטית וממושכת כספינה המבצעת פנייה על מנת לחמוק מקרחון , צלחנו את המיתון

 . בים סוער

שבעבר , מתוך איחוד האמירויות הערביות) דובאי(בינתיים עומדת על סיפה של פשיטת רגל נסיכות אחת 

 . שמה נקשר עם עושר דימיוני נוסח אגדות אלף לילה ולילה

אוגרפיק 'מ אפי שצופי ערוץ נשיונאל ג"פנטזיה הרפתקנית בקנ(צלילת האמירות יחד עם פרוייקט איי העולם 

שכן העולם אולי , אל מעמקי המפרץ הפרסי תגרור איתה טייקונים ובנקים בעולם כולו) ודאי מכירים היטב

 ... אך המים בו עדיין עמוקים –שטוח 

כשחברת , די לקרוא על יסוריה של אפריקה ישראל על מנת להבין כי הסכנה טרם חלפה -קרוב יותר לכאן 

 .גם לנושיה ולמשק כולו סיבה אמיתית לדאגה, ענק המעסיקה אלפי עובדים עומדת בפני חדלות פירעון

הנהלת הקהילה תציע לאסיפה להמשיך במדיניות זהירה של הפחתת המס הפנימי ועידוד , על אף כל אלה

אחזקת "כשהפעם על הפרק מרכיבים מסוימים מ –הצמיחה כנגד תוספת חברים חדשים והפרטות מדודות 

 .שיעברו לאחריות החברים עם הכניסה למודל שיוך זכויות המגורים" הדירות

קצבאות הביטוח הלאומי יצאו מהתלושים הפנימיים על מנת להקטין את החיכוך שבין החבר למערכת 

 ".ניר אליהו –אלון "והתידלוק יעבור לתחנת הדלק של השותפות , הניהול

ולא יהיה חלק , אם באמצעות חברה יזמית ואם כפרויקט סגור של הקהילה, תקציב הקליטה ינוהל בנפרד

מעבר לכך . השנה נבקש מציבור החברים לאשר את ההשקעה הנדרשת בבריכת השחייה. מהתקציב השוטף

 ...בקושי סגרנו מניין, באסיפה האחרונה. כדאי לבוא לאסיפת התקציב לשמוע להשמיע ולהשפיע

 

 תקנון הקיבוץ
אולם על מנת לאשרו נדרש רוב מיוחד , נכון שהעיסוק בתקנון הקיבוץ משעמם ומתיש למרבית הציבור

 .והשתתפות של לפחות מחצית מחברי הקיבוץ

מי שלא מייחס חשיבות לעדכון התקנון צריך להבין כי רשם האגודות השיתופיות ממתין שנתאים את 

 .בעיקר מאז הפכנו לקיבוץ מתחדש –התקנון להתנהלותנו היומיומית 

ומסנכרנות בין , בתקנון המעודכן הוכנסו שינויים המחזקים את מחויבותנו לתקנות הסיווג ולערבות ההדדית

 .החלטות שקיבלנו בשינוי ובין תקנון הקיבוץ

 כך נכון הדבר גם לגבי קדנציית המזכיר והמזכירות אשר תעוגן בתקנון 

 מצב שמרבית הציבור מבין , כקדנציה לארבע שנים במקום מדי שנה

 .כי אינו בריא לניהול המערכת

 

 ...ובעניין אחר
 ואיתה שנת השישים שלנו שנפתחה, שנת המאה לתנועה הקיבוצית החלה

 .י חוה רכזת התרבות בהצלחה"שהוכתר ע" מטמון ניר אליהו"ב

 ש"ובסופה, היומרנית 60-צוות מתנדבים כבר עובד על הפקת מסיבת ה

 , שעבר נערך לראשונה מזה זמן רב טיול משפחות ראשון בסדרה

  משולחנו של המזכיר...
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 בטעם של פעם ובניצוחם של עדי ומתן המדריכים כששיר 

  –התגובות לטיול היו חיוביות ביותר . מנצחת על המינהלות

 ...ישנה-בתקווה לחדש מסורת חדשה

 

 נס גדול
ובהקשר זה , )אותם ציינתם כבעייתיים(שנה זו היא הזדמנות לשפר את המורל הקיבוצי והקשר בין החברים 

, אם כבר מתקרבים לחנוכה, הרשו לי לחזור ולהזכיר כי המפעל הקיבוצי הוא לא פחות מנס גדול שהיה פה

 –ולגבי הדכדוך , ולכן אין כמו שנה שכזו על מנת לנסות ולהתגבש כקהילה סביב עשייה משותפת ומגבשת

 :הנה פסקה שתפקידה להלל את חצי הכוס המלאה ולהציג קצת פרופורציות
 

י הסוכנות היהודית "ערכה משלחת של מומחי כלכלה אמריקניים שהוזמנו ע 20-של המאה ה 20-בשנות ה

סיור בעמק יזרעאל במטרה לקבוע האם נכון יהיה מצד התנועה הציונית להטיל את יהבה על הניסוי החברתי 

המומחים קבעו חד משמעית . המעניין של הסוציאליזם הקיבוצי כדרך הגשמתה של הציונות המעשית

וכי לאחר שוך ההתלהבות , שלצורת ההתיישבות הזו אין סיכוי מבחינה כלכלית לשרוד לאורך זמן

 .האידיאולוגית בדור השני ינטשו המתיישבים את החיים רצופי הקשיים בספר

, וגם אם קצת השתנינו מאז, ארבע וחמש דורות וכנגד כל הסיכויים אנחנו כאן בכדי להישאר, כעבור שלוש

בה העובדים הם גם הבעלים על , לא זנחנו את עקרונות הליבה של יצירת חברה צודקת ושיוויונית יותר

הרווחה והתרבות ממומנים מהקופה הציבורית , החינוך, ובה שירותי הבריאות, אמצעי הייצור המשותפים

 .ומתקיימים שיוויון הזדמנויות וערבות הדדית בין חברי הקהילה
 

אזכיר צורת , וכי הקיבוצים אינם מה שהיו פעם, לציניקנים האומרים כי קיבוץ מתחדש הוא קיבוץ מתפרק

 : רק לשם ההשוואה, התיישבות אחרת שקדמה לקבוצות והקיבוצים במעשה החלוצי בארץ ישראל

פחות מכך , מהם בודדים בתהליכי הפיכה למושב, קיבוצים 278לאחר מאה שנות קיבוץ יש בארץ  –תזכורת 

כשישים קיבוצים שיתופיים , קיבוצים מתחדשים 190, כפרי נוער או מצפים, שהפכו ליישובים קהילתיים

, מי שטוען שהשתנינו צריך לזכור שגם מציאות הרקע במדינה ובעולם השתנתה. והיתר במודל המשולב

ומי התאים , וכדאי לו לערוך השוואות לצורות התיישבות אחרות על מנת לקבל פרופורציה מי באמת השתנה

 .עצמו למציאות המשתנה אך הקפיד לדבוק בערכיו

 

 המושבה כמשל
בהשוואה . לצד החווה והאחוזה, המושבה היתה צורת היישוב העיקרית של חלוצי העלייה הראשונה והשנייה

מאשר עשו שאריי , התרחקנו במידה פחותה בהרבה משורשינו, הרי שמבחינה כמותית וערכית, לכל אלה

 : אנשי המושבות החוות והאחוזות של ראשית הציונות
 

 31ע הראשונה הוקמו "ועד תום מלחה" גיא אוני"עם  1878-מראשית ההתיישבות הציונית בעת החדשה ב

מעשה " (קולוניה"היתה למעשה גיור של ה" המושבה. "ואחוזה אחת" חוות חקלאיות"עשר , מושבות

צורת ההתיישבות שהיתה נהוגה בעידן  –) מתבקש בתקופתו של מחייה השפה העברית אליעזר בן יהודה

צרפת ומדינות , י אזרחים יוצאי המעצמות האימפריאליות ובראשן בריטניה הגדולה"הקולוניאלי ע

 .אירופאיות נוספות בטריטוריות החדשות שכבשו ברחבי העולם

. סין ראו בעצמם מיישבי השממה ומאלפי הילידים-אלא גם באפריקה והודו, י"לא רק בא, המתיישבים

שהיווה לא פעם גם בסיס  -במקומות אחרים בעולם השתמשו בחוות חקלאיות אלה כבסיס כלכלי בניכר 

 . י מיסיונרים ונזירים מארצות האם"להשתלטות רוחנית ע
 

, השתמשו חובבי ציון ונדבנים כברון רוטשילד במושבה או החווה ככלי לקידום יישוב הארץ ביהודים –בארץ 

וכתשתית לחברה ציונית ובית יהודי בארץ , מתוך תקווה לתקוע יתד חקלאי שיהווה בסיס כלכלי עצמאי

 . ישראל

 

  משולחנו של המזכיר...
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היו רובן במצב של פשיטת  19-ובסוף המאה ה, בפועל מושבות בודדות הצליחו להתנהל בעצמאות כלכלית

 . חוסר יעילות כלכלית ואף בחלקן התגלו מקרים של פרזיטיות והסתמכות על כספי החלוקה, רגל
 

לאחר שהתלות של , בשיטת האבוטרופסות נמאס 1886לברון רוטשילד שמימן את רוב המושבות הללו מאז 

את ניהול המושבות לידי חברת  1900איכרי המושבות בכספו הפכה לנטל כלכלי ובירוקראטי העביר בשנת 

 .  א"יק
 

. נותרו פחות מתריסר שנחשבות מושבות גם כיום, אחוזות/ חוות / מושבות  42מתוך אותן , בכל אופן

איבדו את ציביונן והפכו ברבות השנים ליישובים עירוניים , כתריסר המושבות החזקות יותר התרחבו

 .אך כל קשר בין אופיין בתחילת הדרך לציביונן הנוכחי מקרי בהחלט –ולערים של ממש 

שבע ננטשו , ארבע מהן ננטשו לבלי שוב: אולם הסיפור שכמעט ולא מסופר הוא נטישתן של רבות אחרות

 ...'מצפים וכו/ארבע נוספות הפכו לכפרי נוער, ארבע ננטשו ויושבו כקיבוצים, ויושבו מחדש כמושבי עובדים
 

כך שאם משווים מבחינה סטטיסטית את אחוזי ההצלחה או המספרים של שתי צורות התיישבות ראשוניות 

 .י מתבררת האמת על איזו צורת התיישבות הצליחה ומי כשלה ופינתה את מקומה"אלה בא

אחוזות לתקיעת היתד הראשונית של הציונות / חוות / ולא שיש חולק על תרומתן המכרעת של המושבות 

סיימו אלה את תפקידן ההיסטורי עם  –אך כתנועה התיישבותית בעלת ציביון וזהות ייחודית , בארץ ישראל

ע הראשונה והפיכתה לגורם המיישב המשמעותי ביותר עד קום "עלייתה של התנועה הקיבוצית לאחר מלחה

 . המדינה
 

המושבות סיפקו בתחילת הדרך עבודה לקבוצות העבודה וקומונות הפועלים שהיוו את הגרעינים המקימים 

ואת " אגודה שיתופית חקלאית"הורישו לנו את צורת ההתאגדות הפורמאלית כ, של ראשוני הקיבוצים

וכן את הבסיס , בשנים בהן נדרשנו למיסוד פורמאלי" וועד ההנהלה"ו" האסיפה"מוסדותינו הפורמאליים 

דרך פוריה , )1899-1920(אחוזות שננטשו בכל רחבי ארץ ישראל ממחניים בצפון / חוות / הפיזי במושבות 

ועד רוחמה ) 1909-1929(חולדה בשפלת יהודה , )במקום הוקם קיבוץ אלומות 1912-1917(הצופה מעל כנרת 

 ).1929-1936-ושוב ניסיון מ 1912-1917(שבדרום 

ובחלקן אף , בשנים האחרונות" התחדשו"ועל אף שחלקן , הקיבוצים שהוקמו על חורבות מושבות אלה שרדו

 ... ולא נטשו את דרך השיתוף, הן לא ניטשו –" הרחבות קהילתיות"קמו 

 .ובעיקר על ההשוואה המחמיאה, אז תודה למושבות על הכל

 

 בחירות –ולסיום 
ולדעתי לראשונה זה שנים נדרש , ")מנהל העסקי"או ה(בסוף השנה מסתיימת הקדנציה של מרכז המשק 

רוני ברניר מרכז  –) בפעמים האחרונות תמיד היה מועמד יחיד(הציבור לבחור בין שתי אופציות ראויות 

אשר ביצע את התפקיד בשתי , ועומר לוינסון חברנו, המשק המכהן המסיים קדנציה מוצלחת של ארבע שנים

 . הזדמנויות בעבר ושותף על יוזמות יצירתיות כהעברת הרפת לרביבים והשותפות בתחנת הדלק אלון

שלהם " אני מאמין"שני המועמדים הנכבדים יופיעו בקרוב לפני האסיפה ויידרשו להציג בפני הציבור את ה

כאשר מספר אתגרים גדולים לפנינו ובהם הסדרת המקרקעין , 21-לגבי מהות התפקיד בפרוס המאה ה

השתתפות בנטל סגירת החוב , עליית מדרגה בתשלומי חוב ההסדר, "פלסטניר"באיזור מבני המשק ו

 . האקטוארי של הקיבוץ לחבריו וקבלת החלטות אסטרטגיות בעדן וענף המזון

 

הרבה על הפרק והחברים מתבקשים לבוא ולבחור באדם שבידיו יופקדו המושכות הכלכליים של  –בקיצור 

 . הקיבוץ בארבע השנים הקרובות

 

  –בהצלחה לכולנו 

 נימרוד

 

  משולחנו של המזכיר...
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  2009' חוד 9ח אחזקות סיכום "דו

 

 :עקרי התוצאות העסקיות באחזקות
אפשר לשאוב עידוד רב מהתוצאות העסקיות של רוב ענפי , חודשים ותחזית שערכנו עד סוף השנה 9מסיכום 

וכניסה לשנה מורכבת  2009החששות הגדולים שליוו אותנו בהכנת התוכנית לשנת . האחזקות בניר אליהו

רוב הענפים והתאגידים עמדו , מאוד ורמת אי הוודאות ששררו  במשק הישראלי לאור המשבר העולמי

 .בתוכנית וחלקם אף השיגו תוצאות טובות יותר מהתוכנית

 

מסיימת רחוק מאוד מיעדי  2009אכן ניתן לראות ששנת , הושפעה הכי הרבה ממצב השוק  - פלסטניר

אני לא אכנס לכל הסיבות . הרבה מאוד סיבות וגורמים שתרמו לתוצאות האלו, התוכנית שהצבנו לעצמנו

 .רק אגע בכמה מהן בקצרה, בפירוט

 .והשפיע חזק על התנהלות המחירים 2008התנהל באופן לא יציב החל מסוף  –חומרי גלם 

שינוי עבודה אצל , גידול התחרות עם כניסת מתחרים, ירידה בביקושים של הלקוחות  -מכירות ושיווק 

 .צמצום מלאים וימי מלאי ועוד –לקוחות 

 .המתוכנן' לא ביעדי הטונז, )בכסף(הייתה עמידה ביעדי השיווק במכירות 

לא עמדנו ביעדי הפחת שהצבנו  -פחת , נכנסה מכונת שקיות ששיפרה את היעילות במחלקת השקיות -תפעול 

 . לעצמנו 

 . החודשים עם רווח קטן 9כ פלסטניר סיימה את "סה

 

 10נסגרו . שהשפיע גם על השוק שלנו, סגירת האירועים בשנה זו הייתה קשה עקב המצב הכלכלי  - עדן

. היו גבוהות יותר מהתוכנית 2009לעומת זאת ההכנסות לשנת . אירועים פחות לעומת הסגירות אשתקד

, הפרמטרים שהשפיעו על התוצאות הן בעיקר עליה בגובה השכירות שעדן שילמה לאור ההסכם בין הקיבוץ

 .וכן עליה חדה בהוצאות המימון שלא הוכנסו בתוכנית. אחזקות ועדן

 272היו  2008בשנת , 2009אירועים לשנת  262נכון למועד זה סגורים בעדן , הגן עובד במלוא המרץ –תפוסה 

 .אירועים

אנו . למרות המצב הכלכלי שמרנו על רמת המחירים ועל מינימום לתשלום לפי החלוקה לחודשים –מחירים 

כיום אנו חשים את . נחשבים לגן יקר וזוגות רבים נאלצים לסגור בגנים אחרים בשל מגבלות התקציב שלהם

 .שמשפיעה ביחס ישיר על ההתעניינות וסגירות האירועים, תחושת ההאצה במשק

 .₪חודשים ברווח של מעל מיליון ומאה אלף  9-עדן גמר את ה

 

 

 

 התוצאות העסקיות של השותפות   - שותפות רפת רן

 בעיצומו 2009נכנסנו אל שנת . ממשיכות להפתיע לטובה

 , עם חוסר ודאות לגבי התנהגות השוק, של משבר עולמי

 . קיצוץ בייצור וצפי לירידת מחירי הבשר

 לאחר עשרה חודשים ניתן לראות כי ענף החלב 

 .שומר על יציבות

 

 משולחן המנהל העסקי
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 :עקרי התקופה

 .ירידת מחירי הגרעינים בעולם •

 .ירידת מחיר החלב •

 ).חציר ותחמיץ(בצורת בישראל וכתוצאה התייקרות מספוא מקומי  •

 .חריגה 3%) +אלף ליטר 500תוספת של (אומנת ניר עוז + ייצור החלב במסגרת המכסה  •

 .בניגוד לתחזיות, מחירי בשר בעלייה מתמדת •

 .נראה מכירה מסיבית ברבעון האחרון, לצורך ייצור קיץ, ברבעון השלישי נמנענו ממכירת פרות •

 

הסיבות . מעל התחזית₪ מיליון  1.35כ, ₪מיליון  5.56רווח של , תוצאות תשעת החודשים מצוינים: סיכום

 .וירידה בהוצאות פחת ומימון, העיקריות לפער נובעות מגידול בהכנסות

 

למרות ירידה במכירות הדלקים שהייתה לאורך השנה  –ניר אליהו אלון החזקות  -שותפות תחנת הדלק 

השותפות . גבוה יותר מהתחזית שתוכננה. ₪אלף  230התחנה מסיימת עם רווח של מעל , בעיקר בסולר

 .ח לכל שותף בגין רווחים ובגין ריבית הבעלים"אש 300העבירה במהלך השנה מעל 

 .קרוב מאוד לתוכנית שהוכנה לאותה תקופה, ₪כ הרווח מהתאגידים והשותפויות מעל לשלושה מיליון "סה

 

 נובע בעיקר מצורת ההתקשרות שביצענו, עומד יפה מאוד בתוכנית – ש"גד

 כמו כן ישנה העברת כספים, השנה והקטנת הסיכונים למחירי השוק 

 עונות הגידול לא חופפות(מעונה קודמת שנכנסים לסיכומי התקופה  

 ).                                    את השנה הקלנדארית 

 .ח"אש 530כ רווח לתקופה מעל ל"סה

 

 חסרים חלק מהכספים מגרנות, תואם את התוכנית – מטעים בחכירה

 .שיבואו לקראת סוף השנה 

 

איך הוא יושפע , גם בענף המזון היו לנו חששות גדולים בתחילת השנה לגבי התנהלות השוק  – ענף המזון

אפשר לומר בוודאות שהענף התמודד יפה מאוד בתקופת משבר , ואיך יתנהגו הקליינטים בתקופת מיתון

) ביי קמעונאות(כמו כן העובדה שכפר השעשועים , "מעדניר"והקליינטורה שמרה אימונים למותג שנקרא 

ח גבוהה "אש 300ענף המזון סיים את התקופה עם רווח של . עדיין נשארו אצלנו תרמה גם היא את חלקה

 .יותר מהרווח שהיה בתקופה מקבילה אשתקד

 

לא מובן (חברי קיבוץ  3מעסיק , חודשים עם רווח דומה לשנה קודמת 9גמר את ה , ענף יציב מאוד – מוסך

 ).מאליו

 

גם בתחום , המסגרייה לא עמדה בתוכנית לאותה תקופה, תסיים את התקופה עם רווח קטן – מסגריה

והיה קושי רב להתמודד עם עליית חומרי הגלם בתחילת , שהמסגרייה פועלת הרגשנו את השפעת המיתון

הורד  2008בגין שנת ) איתי שמבן(דבר נוסף שהרווח שניתן לעובד . התקופה ולייצר נפח פרויקטים בהתאם

 .מהדוחות בשנה זו

 

  משולחן המנהל העסקי...
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, בעיקר מירידה מסיבית בעבודה מול התאגידים ועבודות פנים, סיימה את התקופה בהפסד – חשמליה

ככל שמשקיעים יותר בתשתיות חשמל ומחזיקים את הרשת במצב טוב יותר , בחשמליה ישנו אבסורד מסוים

 . זהו מצב טוב מאוד רק נצטרך להתאים את התוכניות לעתיד בהתאם. כך יש פחות תקלות ופחות עבודה

מה , )לא רק(הנוגעות בעיקר לקיבוצים , "רשות החשמל"בשנה הבאה עומדות לחול תקנות חדשות של 

שיצריך אותנו לקבל החלטות , שקרוי המתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים

 .בנידון

 

, )עמידה מתמדת לתשלומים שוטפים(מוסר התשלומים טוב , התפוסה מקסימאלית – השכרות מסחריות

כל זה הביא , אי יציאת כפר השעשועים, שיפור החוזים במהלך השנה שסיימו את תקופת ההתקשרות

גבוה יותר משנה קודמת ומהתוכנית , ₪לתוצאות טובות מאוד בתקופה של מעל למיליון ושש מאות 

פ דרישת המנהל על מנת להסדיר את כל שימושי "כרגע אנחנו מכינים תוכנית לאזור מבני משק ע. לתקופה

 .הקרקע הנדרשים

 

הקמנו מנהלת מים שידעה להתמודד טוב מאוד עם הדרישות המשתנות של הרשויות וצווי השעה  – מים

חלק מזה הם תשלומי רשות המים בגין ויתור מרצון על , הענף ישאיר יתרה גבוה. שהוצאו במהלך התקופה

בנוסף   2010היטל הבצורת נדחה בשלב זה אך מחירי המים יועלו בתחילת . הקיצוץ שנעשה בתחילת השנה

דיווחנו לרשויות את הדיווחים  , לאי הוודאות לגבי קביעת מכסות המים לכל ישוב וישוב בשנה הבאה

 .פ ההנחיות"שהתבקשנו בנוגע לכמויות התושבים בניר אליהו ושטחי הציבור בישוב ע

 

אנחנו נמצאים בתהליך של סגירת תחנת הדלק הפנימית לתדלוק בנזין ויישאר  – תחנת הדלק הפנימית

יש מרכיב קטן של ( בכפייההמהלך לא מבוצע מרצוננו החופשי אלא , מיכל סולר בלבד לתדלוק חקלאי פנימי

לגבי תחנות דלק ) מנהל מקרקעי ישראל(י "שונו והוחמרו מאוד דרישות והנחיות ממ, )התייעלות ומלאי

, לעמוד בדרישות איכות הסביבה, אנחנו נדרשים לבצע בדיקות קרקע יקרות, פנימיות בקיבוצים ומושבים

מספר גורמים שהצטברו כעת הביאו אותנו , כיבוי אש והוצאת רישיון עסק לתחנה ועוד דרישות נוספות

 .להחלטה לסגור את התחנה

 

  :סיכום

גבוה , ₪מיליון  4,354הסתיימו בתוצאה טובה מאוד של  2009כ תשעת החודשים של האחזקות לשנת "סה

 .מתקופה מקבילה אשתקד₪ יותר מהתוכנית וטובה יותר במיליון 

 

 

 

 רוני ברניר 

  משולחן המנהל העסקי...
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 חינוך
 ...מנהלת? הנהלת החינוך או

 

 ?מנהלת החינוך שמעת עליה, אם ישאל חבר ההולך לתומו במדרכה

 ?"מן הדי מנהלת ", יש לשער, יענה

 .אז לידיעתכם אנחנו פועלים זה כשנתיים מאחורי הקלעים של מערכת החינוך

 .בימים אלה גמרנו לערוך את כתב המנוי של מנהלת החינוך ואת החזון המתווה את דרך עבודתה

 .בעלון ובהזדמנות זו ליידע ולקרב אתכם לעבודתנו" נייר"אנחנו רוצים לפרסם את ה

 

, ליאת, יהודית, מרסי, מישל, שרית, דרור) בהמשך... מנהלת מה ההבדל/חברי ההנהלה(הנפשות הפועלות 

 .ואסתר וגם ירון שכבר קשה לו להגיע, נמרוד, שיר, )מנהלת גיל רך(אריאלה גזית 

 .    שיר ואריאלה מנהלות החינוך ונמרוד מנהל הקהילה: שלושה מבין החברים משתתפים מכוח תפקידם

 

 . אדמיניסטרציה ניהול ממסד: מנהלת. צוות מוביל, צוות מנהל: הנהלה  -לפי המילון 

 .                                      אז בואו נסכם שהנהלה מתאים יותר

 

קושי במציאת . ס חולשה בתחום כוח אדם"ובגיל בי, התחלנו כשבפתח חילופי גברי בגיל הרך 2008את שנת 

א ועם נמרוד כמנהל הקהילה "נושאים אלו לוו על ידנו וקודמו יחד עם מש. כוח אדם מתאים ולזמן סביר

 .באיזה סביבה אנו פועלים שמסביר מה, ומעסיקים אותנו גם היום

 

שפעילות הפורום לא , אני רוצה להדגיש.  אנסה לסקור את הנושאים שעלו בישיבות והייתה לנו יד בקידומם

על פי הגדרת , באה בשום מקרה במקום עבודת המנהלות שהן המחליטות והפועלות כפי שנדרש ומצופה מהן

 .ולהן כל התודה והערכה. תפקידן

 

הצעתנו . האם מזכה את המשפחה בהנחה בתשלום, שאלת ההיעדרויות בגלל מחלה וחופשה  - מדיניות פנים

ל ולא תשלום יומי שימוטט את המערכת ויפגע בעבודת הקבוצות "שהתשלום לחינוך יהיה בדומה לשכ, היא

 .בחינוך הלא פורמאלי
 

הנחתה  . אורגנה אסיפה שנתנה דעתה על הנושא על כל היבטיו ובעיותיו. איחוד נקר ונעורים – בנושא ארגון

צעד שמדבר , ומאירה בגיל הרך, ס"קארין לגיל בי. הכנסת יועצות פסיכולוגיות למערכת. מ"נעמה מהתק

 .בעד עצמו
 

. הורים רבים השמיעו דעתם. דיון באסיפה שנזכרה לעיל בהמשך הלינה המשותפת.  נושאים עקרוניים ותוכן

, בהנהלה המשכנו והגענו להחלטה. אם כי לצורך קבלת החלטה הדיון היה מופשט מדי, היה מעניין מאוד

 .התקבל ברוב זעום ובחילוקי דעות רציניים. שעדיין לא הגיע הזמן להציע להפסיק את הלינה המשותפת
 

דירוג התמורה לפי גיל ודירוג שעות העבודה המרביות ליום : נושא עבודת ילדים על כל היבטיו. עבודת ילדים

דבר שעלול היה לפגוע , עבדו שעות רבות ביום, הנושא עלה בגלל שילדים צעירים הפריזו. לפי הגיל

 .ותרגילים בדיווח וקבלת התמורה" תחמונים"מניעת . בבריאותם וביכולתם ללמוד
 

כאשר , ממשיכים במשימות. כל שנה מחדש" ניראליהוית"הפך לאירוע המחפש את זהותו ה. בר מצווה

 .מה שנותן צביון חדש ומעניין לכל שנה בנפרד, מעורבות ההורים תפשה גובה

 .ודאגה שהנושא לא יעלם או ישנה כוון פרטני בגלל השינוי, תמיכה מוראלית בעיקר, חלקנו בהבעת רעיונות
 

כאשר הכל .. ניצלנו את המומנטום של פעם ב. והמרצנו את כניסת האיחוד החקלאי" דחפנו"דנו . תנועת נוער

בו . שיר עדי ומתן מכירים בערך התנועה ומוכנים לשנס מותניים/ הצוותים שיר ודותן. פועל לטובתנו) כמעט(
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ומפתיעה בכוח אדם , "קטנים"לוקחת אותנו ברצינות למרות שאנחנו כאלה " האיחוד החקלאי"בזמן הנהגת 

 ?ששמו תנועת נוער, אז למה שילדי הקבוץ לא יטעמו מהטוב הזה. איכותי

 

עבודתם מטבעה מובנית פחות ותלויה יותר מאלה של עובדי . נפגשנו לשיחת היכרות עם מדריכי כחל ונעורים

 .ניסיונם ויכולותיהם, בתפישה האישית שלהם, הגיל הרך

מעלה תהיות , מתסכל. הם סיימו לעבוד אחד אחרי השני, וזמן קצר לאחר מכן, שאלנו והתרשמנו, שמענו

כרגע אנחנו יודעים שיש לקבל את העובדה שעובדי , הנושא באופן מעמיק עדיין לפנינו. ורצון להסיק מסקנות

. מה שאומר שזמן הקליטה בעבודה חייב להיות קצר והכניסה תכליתית, חינוך באים לזמן קצר יחסית

 .היתרון של מדריכים מבית בולט על רקע כל זאת

 

פתוחים לדיון עמן בנושאים עקרוניים והתלבטות בבעיות , בפגישות שמענו דרך קבע דווח מהמנהלות

נותנים כוח למנהלות . הייעוץ ובדיקת ביצועי המערכת הם חלק אינטגרלי מעבודתנו, הלווי. כלליות

 .ידיעה שאתה לא לבד. ומעשירים את הסביבה הטבעית בה הן עובדות

 .מצד שני הבנה תמיכה ושותפים לחשיבה, מצד אחד עומד בפני דרישות לחץ וביקורת

 

ולאחרונה החלטנו על צוות קטן מתוכנו , דנו בביצועים תקופתיים. גם הוא העסיק אותנו, הצד הכלכלי

כדי לקדם את הנושא החלטנו להיעזר בכלכלנית מחלקת . שיעבוד צמוד יותר ותכוף יותר עם המנהלות

 . שריתה כוונה אותנו במספר עצות והנחיות. שריתה, ם"החינוך בתק

עובדים ' משרות כקריטריון לעבודה יעילה מבחינת יחס מס' קביעת סל שעות לגנים ומס -ראשית בתפישה

 .ילדים' למס

בדיקת הסכמים , גביית דמי שמירת מקום בבית תינוקות, מדיניות הנחות מפוקחת ומתאימה למצבנו

כדאי : המסקנה, ביסודיות, י מרים"נעשה ע -בדיקת כדאיות גן שרקרק כגן המועצה . ומדיניות בונוסים

 .ל לא פשוט וייקח זמן לאור החילופים בגיל הרך"ישום הכללים הנ. ועוד. להמשיך להיות גן מועצה

ניצול מבני החינוך בזמן שלא . שבדקנו ללא הצלחה יתרה, היו עוד תחומים שקשורים בנושא הכלכלי 

היעד   -ל או נוער מארץ לעבות את הנעורים "חיפוש קבוצה מחו. בעיקר בגיל הלא פורמאלי, מנוצלים

 . הכלכלי משולב גם בצורך חברתי

 

. שאלות  הנוגעות לסמכויותינו ותפקידנו ביחס להנהלת הקהילה והמנהלות,כחוט השני , בכל הישיבות עברו

נמרוד מנהל הקהילה וכן ערכנו סדנא , א"כדי להתקדם ולגבש דברים מוגדרים הזמנו לדיון את יפעת ממש

היא קדמה אותנו מאוד וגם נתנה תשובה לחברי ההנהלה שהעלו בלי סוף . קצרה עם נעמה הרלינג מהתנועה

 .סימני שאלה והסתייגויות לגבי דרך פעולתה של המנהלת

 

להוסיף על החזון מוזמנים , חברים שרוצים להעיר. מובא בהמשך, שנולד בחבלי לידה ארוכים, דף המנוי

 .נשמח לכל תגובה. לפנות אלינו

 

 .לבסוף אני רוצה להודות לסמדר ירושלמי שעזרה בעריכתו הסופית של כתב המינוי והחזון

 . העבודה החשובה שנעשתה והוסיפה עוד נדבך בשרשרת, למרים תודה על המסירות ההשקעה

 .ולאריאלה בהצלחה

 

  אסתר

 ר הנהלת החינוך  "יו
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 חינוך... 

                                                            כתב מנוי להנהלת החינוך    
 .את המבנה הארגוני והתפקידים, הנייר הבא הוא כתב מנוי למנהלת  החינוך שמגדיר את החזון שלה

בהמשך להגדרה הראשונית , הוא נכתב על מנת להבהיר ולהגדיר באופן ממצה את מהות ותפקידי המנהלת

 .שנעשתה בזמן הקמת המנהלת ובחירתה בקלפי

 

 .החזון של מנהלת החינוך הינו כזרקור המאיר את הדרך ומהווה בסיס לעבודת המנהלת ונר לרגליה

. הוא מתבסס על  מסורת של המעשה החינוכי והתפישה החינוכית כפי שגובשה במהלך שנות קיום הקיבוץ

 .הוא מורה ומדריך לכל מי שמצטרף לעבודה החינוכית בניר אליהו

 

תוך בחינה והתאמה לתהליכים ושינויים ברמת התפיסה החינוכית , כל מערכת  החינוך תעבוד לאור החזון

 .והמעשה החינוכי

 

 חזון –הנהלת החינוך 
הורים וילדים מגיל יום ועד סיום , מערכת החינוך של קיבוץ ניר אליהו היא מערכת  של כל חברי הקיבוץ

כמו כן תפעל לשמירה על . לאומיים וקיבוציים, דמוקרטים, אשר פועלת לאור ערכים הומאניים, ב"י

 .וחרף השינוי, ייחודיות החינוך הערכי הקיבוצי ברוח חזון השינוי

 

 ערכים הומאניים

 .שמירה על כבוד הילד  וכבוד הוריו −

 .טיפוח הפוטנציאל האישי, הכרה בצרכי הילד וחשיבותם −

 .משמעת וכבוד למבוגרים ולקשר איתם −

 .י המבוגרים והילדים"קבלת השונה כשווה ע −

 .הכרה בערך הקבוצה כמקור לשייכות וגאווה ולביטוי ליחיד בתוכה −

 .סובלנות ואכפתיות האחד כלפי השני, חברות −

 .אהבת הגן ובית הילדים, אהבת הטבע ושמירת הסביבה −

 .אחריות ועצמאות −

 

 ערכים דמוקרטים

 .שאיפה לשוויון הזדמנויות לכל הילדים −

 .לביטוי דעות ומחשבות) עובדים והורים , אנשי חינוך(מקום לכל השותפים במערכת  −

 .כיבוד הסמכות החינוכית ומוסדות הקיבוץ −

 

 קיבוציים-ערכים לאומיים

 .תרומה לקהילה ולמדינה, אהבת הארץ,אהבת הקיבוץ −

 )אירועים כמו בר מצווה, חגי ישראל(שמירת המסורת היהודית  −

כבוד , כאמצעי התפרנסות, כעזרה לענפים ולקיבוץ, כמלאכת ידיים: כבוד לכל עבודה, ערך העבודה −

 .לאדם העושה כל עבודה

 .שאיפה להישגים איכותיים, ערך הלמידה ופיתוח ההשכלה −

 .רכוש הקיבוץ, ציוד בתי הילדים -אחריות ושמירה על נכסי הכלל  −

 .פ יכולות הקהילה"התנהגות אחראית והוגנת בניהול התקציב ע. ערך הצניעות בשמירת התקציב −
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 המבנה הארגוני של מערכת החינוך 
 

 הנהלת הקהילה

בידיו אישור . הוא המאשר את תקציב החינוך ומביאו לאישור האסיפה. מקבל החלטות, גוף על מפקח

 .ממנה את רכזות החינוך. החלטות בעלות השלכות כלכליות על חברי הקיבוץ
 

 הנהלת החינוך

כפוף , שומר על מערכת החינוך כנכס של הקהילה. פ החזון"גוף שמתווה את דרכו של החינוך בקיבוץ ע

 .להנהלת הקהילה ומעביר לאישורה החלטות  עקרוניות וכלכליות

, מנהל הקהילה, )רצוי שיהיה חבר הקיבוץ אך לא אחד ממנהלי  החינוך(ר "הנהלת החינוך מורכבת מיו

, גננות(נציגי ציבור בעלי אוריינטציה בנושא חינוך , מנהלת החינוך המיוחד, ב"י-מנהלת  א, מנהלת הגיל הרך

נציג ציבור בעל אוריינטציה כלכלית , )רכזי חינוך לשעבר ואחרים אשר נושא החינוך יקר לליבם, מורות

 ).יוזמן הגזבר או החשב לדיונים בנושא תקציב והשקעות גדולות, במידה ואין(

מלבד אלה הנמצאים (אשר נבחרים בקלפי לתקופת כהונה של שלוש שנים , חברים בהנהלה 9-7כ "סה

 ) מנהלי החינוך, מנהל קהילה: מתוקף תפקידם

 .רצוי שמספר חברי הנהלה יישארו לקדנציה הבאה לשם שמירת הרצף וההמשכיות

 .חברי ההנהלה יפעלו כנציגי הציבור מתוך אחריות כלפי החברה  כולה

 

 תפקידי הנהלת החינוך
 .קביעת אסטרטגיה ויעדים ובחינת דרכים להשגתם

 ).ילדים ועלויות' מס(התאמת המבנה הפיסי והארגוני ליעדים ולמגבלות 

להורים , לפי הצורך למתן מענה להורים של הקיבוץ, התאמת מבנה הגנים לפי הצורך והעיקרון הפדגוגי

 .ילדים במערכת' ותיקים מבחוץ ולמשפחות שלהם מס

 .י קביעת קריטריונים לקבלת עובדים למערכת"א מתאים ומקצועי ע"אחריות להשמת כ

 .טיפוח מקצועיותו של הצוות בתחום הפדגוגי והניהולי יחד עם משאבי אנוש והמנהלות

 ).השתתפות בפורומים חינוכיים, הזדמנות ללימודים, הדרכה מקצועית(

 .קביעת מדיניות השתלמות לפי יכולת המערכת

מעבר על . קבלת דיווח שוטף ממנהלת הגיל הרך ומנהלת  החינוך הלא פורמאלי –ביקורת ביצועי המערכת 

 .דוחות רבעוניים

 .ומניעת חשיפה לתביעות משפטיות, ביטוח, בטיחות –ניהול סיכונים 

חברי , במה להתלבטות ודיונים בנושאים כלליים לפי בקשת מנהלי החינוך , מנהלי החינוך/לווי מנהלות 

 .ההנהלה או הנהלת הקהילה

ים ולהמליץ על מועמדותם בפני /ים לעבוד כגננות/באחריות ההנהלה או צוות מטעמה להיפגש עם מועמדות

 .א"מש
 

 תפקידי מנהלת הגיל הרך

יחד הן . ועם יועצת פסיכולוגית ופדגוגית במידת הצורך" מובילות"עובדת באופן שוטף עם צוות הגננות ה

 .מהוות צוות תפעולי שמטפל בנושאי החינוך השוטפים והעקרוניים

 .המנהלת אחראית להביא החלטות ושאלות עקרוניות לדיון בהנהלת החינוך
 

 )ב"י -'א(תפקידי מנהלת החינוך הלא פורמאלי 

נציגים ממנהלת החינוך , בצוות יהיו מנהלת הגיל הרך. עובדת עם צוות תפעולי המטפל  בשאלות שוטפות 

 .באחריות המנהלת להביא שאלות עקרוניות והתלבטויות למנהלת החינוך. ומדריכים שעובדים לאורך זמן
 

 .א ויובאו לאישור הנהלת החינוך"י מש"הגדרות התפקיד של המנהלות ינוסחו ע −

ר הנהלת החינוך להיפגש בקביעות עם מנהלת הגיל הרך ומנהלת החינוך הלא פורמאלי "באחריות יו −

 . אחת לשבועיים

 .המנהלות יפגשו עם מנהל הקהילה אחת לחודש לדיווח ומעקב אחר הביצוע התקציבי −
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 מ”””תל

 .כבר מספר שנים מסתובבים בינינו צעירים וצעירות יוצאי אתיופיה

 –ם "חלקם הגיעו לכאן באופן עצמאי וחלקם בתוכניות של משרד הקליטה והתק

 .ע"מ וקל"תל

 .לפני כחודשיים הצטרף גם קיבוץ ניר אליהו לתוכניות אלה

 .ליזה ועתליה התנדבו להיות המקשרות בין הצעירים הללו לבין הקיבוץ

 

 תעסוקה לימודים מגורים בקיבוצים -מ "תל
 החזון שלנו 

המתפרנסים ומפרנסים את משפחתם , מ ישתלבו בחברה הישראלית כאזרחים עצמאיים"בוגרי תוכנית תל

 . בכבוד

 

 התוכנית

. 1998מ פועלת בשיתוף התנועה הקיבוצית והמשרד לקליטת העלייה מאז הקמתה בשנת "תוכנית תל

-מיטבתה בערבה ועד ברעם בצפון ומשתתפים בה מדי שנה כ, קיבוצים ברחבי הארץ 15 -התוכנית פועלת ב

, מ משמשת מנוף לשילובם של הצעירים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית"תוכנית תל. חניכים וחניכות 100

 . הצטרפה הקרן לידידות כשותף תומך בתוכנית 2000בשנת . תוך מתן דגש על העצמתם האישית

  

, הכשרה מקצועית במכללות באזור, התוכנית מאפשרת לחניכיה עבודה בשכר מלא באחד מענפי הקיבוץ

. בנוסף לכך מתקיימות במהלך התוכנית פעילויות העשרה מגוונות. מגורים בקיבוץ והשתלבות בחיי הקהילה

 .הלימודים העתידי/ עם סיום התכנית מלווה החניך לקראת יציאתו לעיר והשתלבותו במערך התעסוקה

  

 . כולל פעילויות ההעשרה, מ מממנת חלק ניכר מעלות המחייה של החניכים וכן את לימודיהם"תכנית תל

  

הנמצאים שם בשביל החניכים לכל אורך , חברי קיבוץ, מתנדבים -" המקשרים"תפקיד מרכזי ממלאים 

 .ומסייעים בקליטתם ובהתקדמותם האישית, התוכנית

 

 ) עבודה –לימודים  –קידום (ע "תכנית קל
במימונה המלא של הקרן לידידות של הרב , 2003פועלת משנת , מ"הצעירה של תל" אחותה", ע"תכנית קל

ע מאפשרת לימודי "קל. מ אשר נשארים בקיבוצים בתום התכנית"התכנית נועדה לבוגרי תל. יחיאל אקשטיין

עם היציאה , או בעיר, מקצוע ממושכים יותר אשר יובילו לתעסוקה מקצועית ראויה במקום העבודה בקיבוץ

 . מהקיבוץ

בכך היא שונה . ע מממנת את הלימודים ושכר הדירה והמחייה משולמים על ידי החניכים עצמם"תכנית קל

 .מ"מתכנית תל

בשנתיים האחרונות פתחה התכנית את שעריה גם לצעירים בני העדה 

שאינם , )במפעל או במלון, א"בחד, בחינוך(העובדים בקיבוץ , האתיופית

 . מ"משתתפים בתכנית תל
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 הפנים מאחורי התכנית -מ ”תל 

 ?מה הביא אותך להתנדב למשימה זו, ליזה

קראתי את הפרסום וראיתי שאף אחד לא מתנדב וכיוון , שמעתי מנימרוד שמחפשים מקשר לתוכנית

 .החלטתי להתנדב, שחשבתי שזאת משימה חשובה

 

 ?ומה גרם לך להתנדב, עתליה

בנוסף להתנדבותי במחלקת הילדים (הייתי בעיצומם של חיפושים אחרי מקום שאוכל להתנדב בו יום נוסף 

הרגשתי שאוכל לתרום לתוכנית . ת למשימה זו/כאשר קראתי בעלון שמחפשים מתנדב, )בבית החולים מאיר

 .תרומה שתתן לי הרגשה של עשייה משמעותית, כזו

 .כשהצעתי את עצמי התברר שגם ליזה התנדבה וכך קרה ששתינו נרתמנו למשימה

 ).ברוב הקיבוצים מטפלים בקבוצות אלה שני מתנדבים(

 

וברקו ממעגן מיכאל וניבה אשכנזי מקיבוץ נען עמי רוניס  –מ "על תוכניות אלה אחראים מטעם התק

 . עם סיום התוכנית, מ בקהילה"שאחראי על שילוב חניכי תלסמואל 

, הם מכירים את כל משתתפי התוכנית באופן אישי על כל בעיותיהם, העבודה שהם עושים רצינית ומרגשת

 .נמצאים איתם בקשר וכמובן נמצאים בקשר רציף עם המקשרים

, ולתוכניות העשרה, ללימודים עצמם, הם דואגים להכוונה לימודית. כל בעיה מיד נענית ומטופלת, כל שאלה

 .כנסים וכדומה

 

 :בניר אליהו נמצאים שבעה צעירים

 .י משפחת מדר ועובד בנוי"מאומץ ע, שהגיע כחייל בודד, )שמעון( טיגט

 .ע"העובדות בחינוך ושייכות לתוכנית קל ואביבה אסתר, ציונה

 .מ"אח של טיגט שעובד בכפר השעשועים ושייך לתוכנית תל, בירהן

 .מ"העובדות בחינוך ושייכות אף הן לתל והגר והדס

 .בימים הקרובים אמורה להגיע בחורה נוספת שתעבוד אף היא בבתי הילדים

 

 –והיכרות קצרה עם החבֶרה הנמצאים בניר אליהו 

 :נמצאת כאן כבר שנתיים ועובדת בבתי הילדים, הוותיקה מבין הבנות – אסתר ☺

יחס האנשים פה מאוד טוב ואני מאוד נהנית בעבודה עם , מרגישה שאני מקובלת, אני מרגישה טוב בקיבוץ

 . בשנתיים אלה למדתי על עצמי דברים שלא ידעתי שישנם בי וכיף לי לגור פה. הילדים

 .אני לומדת בקורס של מנהל עסקים ברופין ומאוד מרוצה, אחרי העבודה, פעם בשבוע
 

 ":סיקסק"עובדת ב, שלושה חודשים בקיבוץ – אביבה ☺

 !אני עובדת עם הצוות הכי טוב שיש, "סיקסק"כל כך טוב לי ב. זכיתי לקבל עבודה נהדרת

. אווירה שקטה שמתאימה לי בתקופת חיים זאת. יש לי כאן שלווה ושקט שמאפשרים לי ללמוד,  טוב לי פה

 . יש כאן אווירה של עזרה אחד לשני, אני מרגישה כאילו אני נמצאת במשפחה מורחבת

 .יחד עם אסתר ונהנית מהלימודים, גם אני לומדת מנהל עסקים ברופין
 

 ":פשוש"הגיעה לפני חודשיים ועובדת ב – הדס ☺

 .השקט שמסביב מוזר לי. מהעבודה, נהנית מהצוות. בעבודה אני מרגישה מעולה

 .אך האנשים שאני מכירה נחמדים, עדיין לא מכירה את הקיבוץ

 .אני רוצה ללמוד מטפלת לגיל הרך. התוכנית הזאת היא הזדמנות של פעם בחיים
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 ":שחרור"גם היא נמצאת כאן כחודשיים ועובדת ב – הגר ☺

 .ההורים מאוד נחמדים. כיף לי לבוא בבוקר לגן. הצוות שלי טוב והתחברתי לילדים

 .קשה לי להתחבר. המקום נחמד אך אני לא רגילה לשקט הזה
 

 ".עפרוני"נמצאת בקיבוץ כבר שנתיים ועובדת ב – ציונה ☺

 .יש לי קשר טוב עם השכנים שלי ונחמד לי מאוד בעבודה, אני מאוד מרוצה כאן בקיבוץ

טוב לי בצוות של עפרוני ואני מאוד אוהבת את שירה רוזנבלום שאיתה אני עובדת ושעזרה לי להיקלט 

 .בעבודה

. ניהול איכות הכולל בקרת איכות והבטחת איכות –אחרי העבודה , אני לומדת ברופין פעם בשבוע

 .הלימודים קשים אך אני מאוד מרוצה מהם
 

 .עובד בנוי, וכפי שכולנו יודעים, בקיבוץ כבר כשש שנים – טיגט ☺

 .אני מרוצה מאוד בעבודה ומרגיש כאן נפלא, קיבלו אותי כאן מאוד יפה

יחד שאין , אירועים משותפים וחגים, אני רואה את הקיבוץ כחממה ומה שמוצא חן בעיני במיוחד זה היחד

 .בחוץ
 

 .נמצא בקיבוץ עשרה חודשים ועובד בכפר השעשועים, אח של טיגט – בירהן ☺

 –יש כאן בן אדם מאוד נחמד . יש כאן אנשים נחמדים שאני פוגש בחצר ובחדר האוכל, כיף לי להיות פה

 .הן עוזרות לנו מאוד, אני מרוצה מהקשר עם ליזה ועתליה. קוני, אבא של יותם

 ...רק חבל שהם עוזבים, קיבלתי עכשיו קידום ואני מלגזן שם. אני עובד בכפר השעשועים ומרוצה בעבודה

 

 . בימים אלה אמורה להגיע לכאן בחורה נוספת שתעבוד בחינוך

יקשרו קשרים עם משפחות בקיבוץ , את החברים, אנחנו מקוות שחברי הקבוצה יכירו יותר את חיי המשק

 .בעבודה ובלימודים, בקליטה, ומאחלות לכולם הצלחה

 

 ליזה ועתליה

בה יקבעו , תיערך ועידת האקלים הבינלאומית בקופנהגן שבדנמרק 2009בדצמבר  7-ב: קצת מודעות סביבתית

לישראל מעמד שיא . הצעדים להן יתחייבו מדינות העולם לצמצום פליטות גזי החממה לשם בלימת משבר האקלים

ממשלת ). טון לנפש בשנה 10-כ(חמצני לנפש בשנה -בהיותה המדינה הרביעית בעולם בפליטות פחמן דו, מפוקפק

 .ישראל טרם הכריזה על יעדי הפחתה כלשהם ועל תכנית לאומית להטמעת השינוי

 http://www.greenpeace.org/israel/copenhagen:  כנסו לאתרלחתימה על העצומה 

 הפינה הירוקה



 

  21עמוד  - 476גליון  -בניר 

 

 יזמויות
 !מזל טוב -תמנוני בן ארבע 

 
, "סכר"כל שיחה עם קטי מובילה אותי מידית לחשיבה על נושא ה

כל ... הילד ההולנדי והאצבע בסכר, "סכר אסואן", "פורצי הסכרים"

המובילות , כי בשיחה איתה אתה צולל לשיטפון אדיר של מילים, זה

 ???"סכר"איפה ה. אותך הרחק הרחק אל מעבר לאופק

 

 ?"תמנוני"בן כמה , שלום קטי

 .שכתב נגד ישראל, שאלת אותי על העיתון והעיתונאי, כשחזרתי משבדיה, תראה

 ?מה צריך לעשות לו פרסום, התעניינתי וזה באמת עיתון קטן שבקושי שמעו עליו

 ...זאת קטי, הנה: חשבתי

 

 ?מה משמעות השם". תמנוני"אבל בואי נחזור ל, תודה קטי

זרוע אחת , זרוע של יצירת חפצי אומנות, זרוע של חוגי יצירה –כי הרעיון הוא של הרבה זרועות , "תמנוני"

 .ל דרך האינטרנט והיד עוד נטויה ויוצרת"זרוע נוספת של מכירות בארץ ומכירות בחו, של מכירה בקיבוץ

 

 ?"תמנוני" "ילד"בן כמה ה –ואני חוזר 

 .בן ארבע –יום הולדת , בימים אלה

 

 .או שאת עוד מניקה, בן ארבע הוא כבר הולך לבד" ילד"וכ

אז אני לא מתכוונת רק אליו , "לבד"וכשאני אומרת , מיומו הראשון" ללכת לבד"האמת היא שהוא התחיל 

אז אתה מקבל את ברכת הדרך וזה כמעט , אתה בא לקיבוץ ומציג יזמות –אלא אל כל מערך היזמות שלנו 

 .השאר עליך. פרט להנחה מסוימת למספר חודשים בארנונה ובשכר דירה, הכל

 

 ?ואיך התחיל הרעיון

 ...עד שהוא התחסל, בקיבוץ אייל" הסתכל בקנקן"לאחר שעבדתי מספר שנים ב

 

 ?מה גרם לכך, רגע

, נוסף לכך. של יבוא מהודו" שיטפון"מה שחיסל את היצירה העצמית של עבודות יד מקומיות היה 

 ...שעצרו את האנשים מלבוא ולקנות, בשכנות של אייל" אירועים"

 

 ?ואיך זה השפיע עלייך

הלכתי ללמוד שנתיים מדריכה לאומנות ובמקביל עבדתי , ללא עבודת יצירה" התייבשתי"לאחר ש

 .ונהניתי מאוד" שרקרק"ב

 

 ...ומקורות חשאיים בשרקרק לחשו לי שגם שם נהנו ממך

 .לי היה כיף שם

 

 ?ואיך צמחה הפרנסה

 .להכנת חפצי נוי בעבודת יד, רצינו להקים חנות מכירה עם סטודיו מאחור

עתליה , שיחק לנו המזל, במקרה. חדרים נטושים ושום דבר לא התאים, בדקנו מקלטים, הפכנו כל אבן

 ...הודיעה לנו שהיא מסיימת את עבודתה בחדר בו אנחנו יושבים והתנפלנו עליו בפראות יצירתית
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 תמנוני -יזמויות ... 

 ?ומה ואיפה הוצגו המוצרים הראשונים

 ...ביכורים, מוצרים ראשונים, בראש השנה, ההתחלה הייתה על הדשא של נירה

 .עם התחלת הגשמים עברנו לקניון ערים

יצרתי כמה קבוצות , ובנות מתבגרות" שרקרק"ההתחלה הייתה עם ילדים מ. פתחנו את החוגים, במקביל

 ...ומזה הכל התחיל

 .כדרך נוספת לביטוי עצמי, הרעיון בחוגים הוא להעביר את האהבה לעבודת יד ואומנות למשתתפים

אבל , לכל אחד יש יכולת יצירה, לדעתי. לי היצירה נותנת המון אושר ואני רוצה להעניק את זה גם לילדים

 .מה שבולם זו הביקורת העצמית ולפעמים פחד מביקורת הסביבה

 .להתנסות וליהנות, ללמוד –מעודדת התנסות והמטרה היא , סביבה מקבלת

. אנחנו יוצאים לטייל ונצייר כל מה שנראה בדרך, למשל, היום. אני אוהבת לראות כשכולם עסוקים ונהנים

אך , לא כל מה שאני עושה אפשר לקרוא לו אומנות, אני מנסה לא להגביל את עצמי למה שנקרא אומנות

 .השמים הם הגבול –כשנהנים מהיצירה 

עוזרת ומנסה לשמור על הגבול הדק בין המטרות , תומכת בהם, בקבוצות הבוגרות אני מכניסה גם טכניקה

 .שלי לאותו שיעור והאפשרות למתן  חופש יצירה

 

 .ל"שמעתי שתמנוני שלח גם זרוע לחו

 .מנסים למכור גם באינטרנט ומקווים שיגיעו לקוחות, עברנו גם לרחובות, אנחנו כל הזמן מנסים להתרחב

 

 ?מה הלקחים מהיזמות –אני שואל , כיזמית

. המיסוי כבד ואתה מגלה את הדברים תוך כדי תנועה. קודם כל אתה מגלה מהר מאוד שזו עבודה קשה

 .לבדוק היטב את התנאים ולהתייעץ לפני שמתחילים לנוע, עצתנו למי שהולך לכיוון של יזמות

 

 ?והיתה לכם עזרה כל שהיא

בתקופת החגים היא עבדה איתנו ימים . ייעץ והדריך ואין צורך לומר שנירה עוזרת כל הזמן, צפי סייע מאוד

שמסייעת לי בחוגים של הקבוצות הצעירות , בחוגים אני מעסיקה כל שנה נערה בוגרת. שלמים והמון תודה

 ).והשנה ירדן ומשלימות אותה עלמה ובר, אביב, אלה(

 

 ?הם אותם המוצרים שאיתם התחלתם, והמוצרים

. יחד עם זאת נשארו מספר מוצרים שהם המובילים והם נמכרים מצוין. המוצרים השתנו מאוד עם השנים

 .לקראת החגים אנחנו דואגים להביא מוצרים חדשים

 .להוסיף, לגוון, מנסים לחדש, מה מתאים לעונות השונות, אנחנו עוקבים אחרי הצבע המוביל

 

 ?עבר כבר את פצעי הבגרות" ילד"ואפשר לומר שה

בשנה הרביעית . הסטטיסטיקה מגדירה את שלוש השנים הראשונות כשלב הראשון ואותו עברנו. כן

 .מרגישים כבר יותר ביטחון

 

 ?ומה הדרך לקבל משוב

התמשכות החוגים זה המשוב , אחיות, מביאים אחים, שהילדים ממשיכים בחוגים,המשוב הטוב ביותר הוא

 .החזק ביותר
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 ?ומה מקומו של דרור

 .על הנהלת החשבונות, בקטע של החוגים דרור הוא האחראי על התשלומים

הוא עושה חלק מהמוצרים כשאני בקטע של . ביצירת חפצי הנוי הוא שותף מלא הן ביצירה והן במכירה

 .אני לא יכולה בלעדיו והוא לא יכול בלעדי. הקשר הוא יפה. העבודה היותר אומנותית

 

 ?ומה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים

 .לא המריא, אבל זה לא תפס, "גיל הזהב"יצירה שיכלול את -חשבתי על מרכזון

 

 ?ומה החלום

בעתיד הייתי רוצה שיהיו לי שותפים , חולמת שיגיעו ימים שאעבוד פחות קשה, אני אוהבת את העבודה

 .יהיה יותר שמח לעבוד, בצוות

 

שקשה לראות את כל , "שני דגים"שחו עוד , בו התרחשה הפגישה" אקווריום"כאן אני חייב לספר שב

 .הפרויקט בלעדיהם

כל הכבוד על  –הייתי אומר לאמא שלה , אמרתי לקטי שאם הייתי מדבר שבדית והיא לא. אמא של קטי

 ...שלה" מוצר"ה

 . שליווה את השיחה במילים קצרות, דרור

 ?ואיפה אתה –שאלתי אותו 

וכעת אנו עושים פעולות נוספות על מנת להרחיב . החלום שלי היה לפתוח עסק עצמאי וזה התגשם –דרור 

 ".תמנוני"את הפעילות של 

 

 

 זו יזמות יפה וצבעונית, לו יהי –חברים                                           

 מאחל לכם המון הצלחה                                                                       

 שמוליק                                                                                                        
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 גאווה מקומית
 :ראובן יוגבתודות לצוות של , והפעם בפינתנו
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 פלילים
 ...נכתב על פי מעשה אמיתי/ שיחזר , הודה, נתפס

 

תופעות "רבים מפגינים אי שקט על רקע ". חברים חסרי מנוח"בזמן האחרון אנחנו עדים לתופעה של 

במיוחד נשבור את ענן . לא נעבור יותר לסדר היום! הוחלט כי די, "בניר"במערכת . בחצרנו" חריגות

 . השתיקה

 

 :הנה אחד הסיפורים

 ...מהחיוורון שעל פניה הבנתי מיד שמשהו נורא קרה

שלא כדרכה , כשתסרוקתה מרושלת, נאחזת במדף שמחוץ למשרדה, כשהיא נגשה אלי בצעדים כושלים

 ...והיא נושמת בקושי

 : זזתי מלוח המודעות ושאלתי, כאן כבר לא החזקתי מעמד

 ???איפה? מתי? מה −
 

 : והיא בקול צרוד מהתרגשות

 ...אולי בערב... כנראה אתמול... אצלנו בבית −
 

 .שאלתי בקול חנוק? ומה הנזק −
 

 ...מהעלון האחרון... דף שלם... חסר לי −
 

 ???ספרת את כל הדפים −
 

 ?מה עושים... מאתמול אני כל הזמן סופרת, כן −
 

 .מיד נטפל, זה עוד לא קרה לנו, טוב −

 

תת גונדר יעקב מזרחי ולבסוף אחרי דיון , )יחידת קלנועיות מסתערת(מ "הזמנתי אלי את מפקד היק

רונן ובקשנו ממנו לדווח על כל דמות . ט בפיקודו של ע"הפעלנו מזל. החלטנו להפעיל סיור אווירי ממוקד

 ...חשודה שנעה בשטח

הורינו לו . מתקדמת שני אבוקדו, רק אחרי הצהריים הוא דיווח שהוא מזהה דמות עם רעמת שיער קרחת

 .להנחית את החשוד אצל יעקב במרפסת

 

רק אחרי שהחלטנו לא . בשתי אצבעות ולא נשבר vהוא כל הזמן סימן , לא ניכנס כאן לפרטי החקירה

בתצלומי הוידיאו  ! מודה! מודה! מודה –הוא זעק , להפעיל אלימות והמקדחה החשמלית התקרבה לפיו

הוא ניגש להכין לו , נרדמת –העייפה מים של דואר נע , ב.ד, איך הוא ממתין שרעייתו, ניתן לראות בברור

 ...תולש דף מהעלון ושם עליו את הכוס, הוא סוגר את התריסים, כוס תה וכשהכוס רותחת

 

טענו לזכותו שהוא מכסח את הדשא אצל החברים ודואג לאנשי שכונתו ולכן הוא , במהלך הטיעונים לעונש

 .יצא בנזיפה ואזהרה בלבד

 

 חברים מוזהרים לנעול את העלונים

 ... פן התופעה תגבר

 שמוליק                                                                                                        
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 תופעות אופייניות לחיות מחמד בעונת החורף

 Pet. Dr  -וטרינר ראשי ב , ר דני פרוידנטל"ד: מאת

 

כעת .  וקרוב לוודאי שגם התחסנתם נגד שפעת,  דאגתם לזיפות הגג,  הורדתם את שמיכות הפוך.  החורף הגיע

 .Drהווטרינר הראשי של , ר דני פרוידנטל"ד. תוכלו להיערך גם לטיפול בחיית המחמד שלכם בעונת החורף

Pet ,מסביר ומבאר מספר תופעות אופייניות לבעלי חיים בתקופת החורף: 

 

 :חרדת רעמים

 רגישות זו עשויה להתבטא.  ולכן נבהלים ופוחדים מקולות רעמים,  כלבים וחתולים רגישים לרעשים חזקים

במצבים קיצוניים יותר חיות .  חלקם אף עשויים לנסות ולהיכנס למיטה שלכם,  פאניקה,  בתגובות חרדה

כלבכם   בזמן סופת רעמים יש להרגיע את.  עלולות תוך כדי בהלה אף לברוח,  המחמד שחוששות מאד

שיסייע במציאת פתרון   במקרי חרדה קיצוניים ניתן להיוועץ בווטרינר.  באמצעות ליטוף ודברי הרגעה

 .להרגעה

 

 :מקומות חמימים לחתולי רחוב

חתולי הרחוב רגישים במיוחד משום ,  בעונת החורף.  חמימים  לחתולים נטייה טבעית להתכרבל במקומות

כדוגמת ,  חמימים  ופעמים רבות הם נוטים להתכרבל במקומות,  שקשה להם למצוא מחסה מהגשם ומהרוח

מהפעלת מנועי הרכב בעת שהם   בשל כך רבים מהם סובלים מפגיעות הנגרמות.  מכסה המנוע של המכונית

צפירה או ,  באמצעות טפיחה על מכסה המנוע  לכן חשוב להתריע בפניהם כשנכנסים למכונית.  ישנים לידו

 .השמעת קול חזק

 

 :סימנים אופייניים למחלות חורף אצל חיית המחמד שלכם

 35-כי יש לשים לב במיוחד כאשר טמפרטורת הגוף של בעל החיים יורדת מתחת ל,  פרוידנטל מציין'  דר

טמפרטורת גוף נמוכה עשויה לגרום ).  מעלות 38-39חום הגוף הנורמאלי של כלבים וחתולים הוא בין (מעלות 

. רקמות הגוף של החיה  בלחץ הדם ובחילוף החומרים במרבית,  בתפקוד הכליות,  לירידה בקצב פעימות הלב

במצב הרוח ,  בפעילות  סימנים כגון ירידה  .במקרים קיצוניים שינויים אלה עלולים להוביל גם למוות

הנדרש מסתכם במנוחה ובחימום   הטיפול,  במקרים קלים.  מצביעים על מחלה,  והפרשות מהאף,  ובתיאבון

בקבוק מים חמים או מפזר חום ,  מנורת חימום ,בעל החיים באמצעות אמצעי חימום חיצוני כמו שמיכות

מפני שבעלי   אך תהליך החימום צריך להיות הדרגתי ותחת השגחה,  וניתן אף להציע לכלב מרק עוף חמים

, בהם נשקפת סכנת חיים  ובייחוד במקרים,  במקרים קשים יותר.  חיים רגישים מאוד לכוויות מגופי חימום

ישירות לווריד   יש לפנות לווטרינר שיעלה את חום הגוף של בעל החיים באמצעות החדרת אינפוזיה חמה

אנטיביוטי שנועד למנוע   רוב המקרים ילוו בטיפול תרופתי.  ח"ובאמצעות מכשיר מיוחד לחימום בע

 . סיבוכים

. גם אם הם נראים לכם חולים או מצוננים,  עצמכם  חשוב מאד לא לתת לבעלי החיים תרופות על דעת

 . סכנה של ממש לבעלי החיים תרופות רבות של אנשים עלולות לגרום

 פינת הכלב 
 )וחיות אחרות(
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 :שעלת המכלאות

. היא מחלה מדבקת בקרב כלבים והיא שכיחה בעונת החורף,  ר פרוידנטל"מסביר ד,  שעלת המכלאות

למחלה מרכיב נגיפי ומרכיב .  המחלה באה לידי ביטוי כדלקת בדרכי הנשימה העליונות וגורמת לשיעול

סימן  .שני מחוללי המחלה יחד עוברים דרך טיפות ליחה המתפזרות בזמן השיעול של הכלב הנגוע.  חיידקי

השיעול מלווה לעיתים בפליטת ליחה תוך התכווצות של שרירי .  המחלה הראשון ולעיתים היחיד הינו שיעול

תדירות השיעולים יכולה להיות מפעם עד .  ונדמה כאילו הכלב מנסה לפלוט משהו שנתקע לו בגרון,  הבטן

במקרים .  לישון)  ולבני הבית(  פעמיים ביום במקרים קלים ועד לשיעולים רבים ותכופים המפריעים לכלב

מקרים קשים ולא מטופלים עלולים להסתבך .  ירידה בתיאבון וחום,  קשים ניתן להבחין גם במצב רוח ירוד

בכלבים מבוגרים רצוי לערוך .  אבחנת המחלה נעשית על ידי בדיקה מדוקדקת של הכלב.  לדלקת ריאות

הטיפול בשעלת המכלאות ניתן על .  על מנת לשלול מחלות לב,  בדיקות נוספות כגון בדיקות דם וצילומי רנטגן

בשילוב סירופ מכייח או ,  ידי וטרינר ולרוב הינו כרוך במתן אנטיביוטיקה לתקופה של עשרה ימים לפחות

בגלל המרכיב הנגיפי של המחלה אשר אינו מושפע ,  ההחלמה לעיתים ממושכת.  מדכאי שיעול לפי הצורך

אך לרוב ניכרת התאוששות יפה ושיפור בשיעול תוך שלושה עד ארבעה ימים מתחילת ,  מהאנטיביוטיקה

חשוב מאוד .  ויזדקק לטיפול אינטנסיבי יותר,  מיעוט הכלבים יפתח דלקת ריאות למרות הטיפול.  הטיפול

למנוע מפגש בינו לבין כלבים אחרים ולבוא ,  לאורך תקופת ההחלמה להחזיק את הכלב בבית במנוחה

החיסון בעצמו עלול לגרום .  קיים חיסון נגד שעלת המכלאות הניתן בשאיפה לאף.  לביקורת אצל הווטרינר

 -  קרי,  אלא רק לכלבים בסיכון גבוה,  ולכן הוא לא מומלץ באופן שגרתי,  למחלה באחוז קטן של המקרים

. יש לחסן את הכלב כשבועיים לפני כניסתו המתוכננת לפנסיון.  כלבים העתידים להכנס לפנסיון או מכלאה

וכדאי להעדיף פנסיונים ,  כדאי מאוד לברר עם הנהלת הפנסיון אם היתה לאחרונה שעלת המכלאות במקום

המחלה מדבקת בקרב כלבים .  יש להימנע ממגע עם כלבים חולים.  המנהיגים את החיסון כדרישת קבלה

 . בלבד

עשרות אלפי ישראלים . ישמחו בשובכם הביתה מיום עבודה מפרך ותמי תמיד הם, הם אוהבים ללא תנאי

 .לבריאותם אלא גם לכך שתדאגו, לא רק לאהבה מגדלים כלבים וחתולים שזקוקים

 
 

 

 

 : לפרטים נוספים

 adi.e@sendik.co.il 052-5270610, 03-6255842: סנדיק קומיוניקיישן, עדי אדרי

 Animal Careאודות 

"Animal Care  "ידי   -שנה ומנוהלת על 20הפועלת מזה ,  הינה החטיבה הוטרינרית בקבוצת כצט

טיפוח ושיפור איכות החיים של ,  טיפול,  בריאות,  החטיבה עוסקת בתזונה   .דני פרוידנטל'  הווטרינר דר

, במרפאות וטרינריות,  משווקים בחנויות לציוד חיות מחמד Animal Care מוצרי.  בעלי החיים

 .וברשתות השיווק
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 :אתחיל במספר חובות »

 , נדבלהולדת בנם הבכור  הצעירהלמשפחת אברהמי מזל טוב  »

 .לסבא ולסבתא הגאים ולדודים, שפע ברכות ואיחולים. לאלון ורוויתבן 

 ב ואנחנו התברכנו"משפחת קציר עזבה אותנו לטובת ארה »

 ששוכרת את ביתם, משפחת צורף, במשפחה צעירה נחמדה

 . ברוכים הבאים ושיהיה טוב. לשנה

 , כאן עם סבא וסבתא,  אביב, וכמובן משפחת קציר אשר השאירו נציגה יקרה »

 .ותחזרו מאושרים לביתכם כאן איתנו, לא יותר, שיהיה לכם נחמד

 ...)נכתב לעלון הקודם אבל( אחרי החגים  »

 .החגים הטובים שכך עברו להם, כן כבר מותר להגיד אחרי החגים, כן

 . הקטנה נכדה לרבקה סלע הגאה רומי  -דותן סלע ואסנת עוד לפני החג יצאה הבת הבכורה של  »

 .ומזל טוב על הבית החדש, מזל טוב לכול המשפחה, כן ירבו הילדים והנכדים

. חגגנו את ראש השנה כבכול שנה עם תפוח בדבש וברכות חגיגיות ואת הכול כתבנו והפרחנו לשמים »

 .כמה יפה היה המראה כאשר כל הבלונים פרחו לשמים

התארגנו לצביעת גן המשחקים הקטן , שמפרידים בין ראש השנה לכיפור, ימי התשובה 10בטווח  »

. שנתרמו לעשייה, המעטות לצערנו, תודה למשפחת רז שנצחה על המלאכה ולמשפחות. והנחמד שלנו

 .זהו דבר קטן שנעשה לדבר גדול של נתינה

שאפילו , שלומיתואמא  רונןלאבא , זוהר-וייןלבית  איתייצא לעולם , עוד לפני הסוכה ולפני הצום  »

שפע ברכות והמון איחולים לכם ולכל ". סיקסק"לבנות את הסוכה ב למאיההביאו אותו לעזור 

 . המשפחה המורחבת

הפעם היה רב (הם באים בכל שנה . כמנהגנו כבר מספר שנים התארחה בקיבוצנו קבוצת דתיים, בכיפור »

אהבה , אבל אני חושבת שהם מביאים איתם חום, )כמצווה(והם גם מתרבים בכול שנה ...) שונה

מה גם שנוכחות החברים הרבים שבאו הייתה . ומנהגים שהיה מאוד קשה לעבור את החג בלעדיהם

 .טובה והעשירה את החג

 יוגב – ברקלבית !!!) זה לא אני –כך האבא שלו קרא לו (, "הקרציה"טיפה לפני סוכות יצא לעולם  »

 .נ ח ת . נין רביעי לסבא יעקב וסבתא לאה, נכד למשפחת ברק ומזרחיגולן ואלמוג הקטן בנם של 

איזה יופי של , היה ממש מטמוני... המטמון) כן ירבו החגיגות(לקיבוץ  60-בסוכות נפתחו חגיגות ה »

חוויה טובה ופעילות נפלאה שרק מראה על הבאות , עניין וגרם לשיתוף פעולה של כל הגילאים, משחק

אל תגיד חבל תבוא . "מי שלא השתתף הפסיד ושכל אחד יעשה את חשבון הנפש לשנה הקרובה. לטובה

 ".ודי

אני צופה שנה , חברים. הכל יכולומתן גבע הפיצוצית עדי בורץ ? אתם ראיתם מי חזר להדריך בנעורים »

שנתברך ביופי של . פורייה של דברים יפים ונחמדים כמו טיול המשפחות הקרוב וכל הסדרה שאחריו

 .פעילות ובהצלחה לכולם

משתתפים באבלכם על מותה , ועם המשפחה דליתאיתך  –רגב , ארבלוהסיום הוא סיום עצוב למשפחת  »

. שלא תדעו עוד צער... רק התרגלנו לראות את הוריה של דלית בשבילי הקיבוץ ו. של האם ציפורה

 .ובריאות ואריכות ימים לסבא דן

 .ברוכה הבאה וחופשה נעימה כאן אצלנו, קפצה לבקראילן קובלסקי אחות של  »

נכד  –בן , נולד בחודש זה, 80ולסבתא היותר צעירה שחגגה , ניר ושלומית, הצעירה ברזילילמשפחת  »

שפע ברכות ואיחולים ותודה שהשתתפתם איתנו כמשפחה מדליקה בקבלת השבת , אריאלחדש בשם 

 .האחרונה

«  

 



 

  29עמוד  - 476גליון  -בניר 

תודה ליוזמים ותודה , התקיימה לאחר כשלושה חודשים של המתנה" תולדות"קבלת שבת לפרשת  »

 .אני מציעה לכולם לבוא ולנסות, אין כמו לקבל את השבת בחברותה כזו. למשתתפים

 באמת היה... איזה טיול פגז -והפעם באמת אסיים  »

 , טיול קליל ונעים שמשאיר טעם טוב לבאות

 ולכל מי שלקח לילדי בר המצווה , לעדי ומתןתודה 

 חלק בארגון הטיול וכמובן תודה לכולנו שהיה 

 .לנו כיף ביחד וניפגש בטיול הבא

 

 

    ילידי החודשילידי החודשילידי החודשילידי החודש
 אוקטובר
 נובמבר

 80, אבנר כהן

 77, חיה ברק

 75, ארי-יני לב’צ

 74, בני פלג

 74, שאול ברן

 70, עתליה אייל

 70, אהרון ביוקאורל

 65, אביבה יפה

 62, גיורא הררי

 60, רינה דנה

 19, גיא בארי

 19, אייל רונן

 16, אורי שלמון

 13, עלמה ינאי

 11, שחף ראובני

 10, עומר לביא

 6, עמית שר

 3, יובל רז

 1, סתיו שר

 59, מוניקה קרבס

 58, גוץ אבהרמי

 58, חביב פיינבלט

 58, חיה אברהמי

 58, אילן קובלסקי

 58, יהודה שיקלי

 56, ויצמן זנגי

 54, מינדי בורץ

 53, סוזן מאור

 51, יוסי לוי

 29, תהילה וינטרוב

 28, אילן שיקלי

 28, פבל שקולניק

 27, לירון מאור

 24, עמיר שיקלי

 24, יעלה פנר

 23, גל ליבנה

 23, אייל ירושלמי

 23, יעל יוגב

 22, טל רוזנבלום

 22, שיר ברלס

 21, אלעד קורדובה

 38, מרסיאל בוחסירה

 36, נורית שלמון

 34, הדס זטורסקי

 31, אלמוג ברק

 30, יניב שיקלי

 30, לורלי קרבס

 49, עמיר רונן

 49, אפרת וינטר

 48, עומר לוינסון

 47, דרור רפפורט

 47, ליאת לוינסון

 44, זאביק שלמון

 3:4שיקלי ניצחו את שלמון * 
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 יוסי גמזו/ ֶהְסֵּפד ַלִּדֵּבר ַהִּשִּשי 

 
 ת"יֹוֵצא ַּכּיֹום ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ָלְרחֹוב ִמָּדלֶ     

 ְּבַפָּלצּות ָּפִנים ִחְּורֹות, ַאּמֹות ֵּביתֹו ְוָשם
 ֶאת, ֵעץ ֻמָּטל-ְּכֶגֶדם, רֹוֶאה הּוא ִּבְשלּוִלית ֶשל ָּדם

 "א ִתְרַצח"ַהִּדֵּבר 
 ִמְתּבֹוֵסס ְמנָֻּצח

 .מּול ָּכל ֶיֶתר ֶאָחיו ַלִּדְּברֹות
 

 ִמְתָּבֵרר לוֹ , ְּבַחָּייו ַאַחת ַא ְּבעֹוד ֶשִּלְרֹצַח ָאָדם ִיָּתֵכן ַרק
 יֹום ֵמָחָדש-שֹוֲחִטים ָּכאן יֹום, ַהִּדֵּבר ַהִּשִּשי ָהֻאְמָלל, ִּכי ֶאת ֶזה

 ְוָהָאֶרץ ְסִביבֹו ֶנֱהֶפֶכת ִלְסדֹום ְוָכל ֶרַצח ַמְזִויַע גֹוֵרר לוֹ 
ָהְרִציחֹות ַהִּנְגָּדש-ִּכְתגּוָבה ֶשל ַשְרֶשֶרת ֵאיָמה ַהִּנְקֶשֶרת ְלַס. 

 
 ָּכאן רֹוְצִחים ֶאת ְּבֵניֶהם ּוָבִנים רֹוְצִחים ַאָּבא אֹו ִאָּמא, ִּביֵדיֶהם, ְוהֹוִרים

 ְוָכל ַלְיָלה ִנְדָקר ִאם ְּבָּפאּב אֹו ְּבָבאר ַהָּקְרָּבן ַהּתֹוָרן ְּבַסִּכין
 ַלַּסְרָטן ַהּפֹוֶׂשה ָּבנּו ְּפִניָמה ּוְכנְֻפיֹות ַהְּפִשיָעה ְּכֵעדּות ַמְרִשיָעה

 ֹאַרח ּוְכמֹו ַעל ִּפי ֹּכַרח -ְמַחְּסלֹות עֹוְבֵרי
 ֵמֵגס ֵלב ּוַמְסִּכין trend-הַ 
 

 ָלֻעְבָּדה ֶשִהֵּנה ְלַאַחר ָאנֹוַמְלַית ַאְלֵפי ְשנֹות מּוָסר מֹונֹוִליִתי
 ,ֵּבין ְשַלל ַקָּבלֹות, ְּכָבר ָהַפְכנּו ְלַעם ְמֻגָּון ְונֹוְרָמִלי ֶשֵּיש ּבוֹ 

 )ַּבּשּוק ַהּפֹוִליִטי ִּבְמיָֻחד ְּבִעְסֵקי ִּכְסאֹולֹוְגָיה(א ַרק ְזנּות ְיהּוִדית 
 )ְמִעילֹות-ַמֲעלֹות ֶנֱהָפ ֹּפה ְלִשיר-ֶשּבֹו ִשיר(ַּגָּנִבים -ּומּוַסר

 
 ְוַגם א ַרק ַיְלקּוט ַהְּכָזִבים ַלּבֹוֵחר ֶשּמֹוְכִרים ּבֹו ִמְגָּדל ֶשל ְקָלִפים לוֹ 

 )זֹו ֶשל ֹעִני ַמְחִּפיר ְלמּול ֹעֶשר הֹוֵל ְועֹוֶלה(ַקְלָקִלית " ְצִמיָחה"ּו
 ל ַלְּכפּוִפים לוֹ "ְּבִמְגָזר ִצּבּוִרי ֵּבין ַמְׂשֹּכֶרת ַמְנּכָ " ִמְקִרי"ִמין ַּפַער  אוֹ 

 –, )ָּכל ַהְּנָכִלים ָּכאן הֹוְלִכים ֶאל ָהַעם ְוָהָעם עֹוד ֵאיֶנּנּו ָמֵלא: ַהְינּו(
 

 ֶקַבע-ֶאָּלא ֵיש ָלנּו ְּכָבר ַּגם רֹוְצִחים ִמֶּשָּלנּו ִּבְטַראְנס ֶשָהַפ ִלְדַבר
 ִאם ָּדַקר אֹו ָקַטל ְּבַנּבּוט, ְוִתְקֹשֶרת חֹוָלה ְּבַצֶהֶבת ֶשָּבּה

 ִּבְשַלל  prime time-לִ  crime time-ְמֻשְדָרג ָּכאן הַ 
 ּוְבֶצַבעclose up -ַּתְצלּוִמים ּבִ 

 .ְּכִסּפּור ִחּנּוִכי ּבֹו ָהֵריִטיְנג הֹוֵפ ָּכל ָנָבל ְלִגּבֹור ֶשל ַּתְרּבּות
 

 ּומּוָתג ֶזה ֻמְקָרן ַעל ַּגֵּבי ָּכל ֶאְקָרן ְלִחּזּוק ֲעָרָכיו ֶשל ַהֹּנַער
 ָעל-ִּבְבִחיַנת ְוָהיּו ֹּפה ֵעיֶני רֹואֹות ֶאת ּפֹוְשֶעי ְּכִמין ּכֹוַכב

 ֶּפן ָחִליָלה ָנֵעז ֹּפה ִלְמֹנעַ  אֹו ִּבְכָתב ְיֹפְרטּו ִשיטֹוָתיו frame-ֶשּבִ 
 .ִמן ַהּדֹור ַהָצִעיר ֶאת ַהְּסקּוּפ ַהַּמְסִעיר ֶשָעָליו ִיְתַחֵּנ ְוִיְגַּדל

 
 ְּפַרְקִליִטים ְמַגְּיסֹות ָּכל ֵעדּות ְּפִסיִכיַאֶטר-ְוֶעְׂשרֹות סֹוְללֹות שּוֲעֵלי

 ְלַהְפִחית ִמַּמְרָשם ֶאת ִמְטַען ָהָאָשם ַּבֵּתרּוץ ַהִּנְמָּכר ֹּפה ָחְפִשי
 ִּכי ַהְחְניֹוק א ָשפּוי ְוָצִרי ְלָהִבין ֶאת ִסְבלֹו ַהַּנְפִשי ֶשל ַהַּשאֶטר

 ).ַרק ִמְשַּפַחת ָהִאיש ַהִּנְרָצח א זֹוָכה ִלְבִדיַקת ַמָּצָבּה ַהַּנְפִשי(
 

 ַנֲעֵׂשינּו סֹוְפסֹוף ִויְלֶדע ַחֶּיעס ְּכָכל ָהַעִּמים ָּבם ִנֶּתֶנת: ְּבִקּצּור
 ַקל ְוָשֵלו style-ָלרֹוְצִחים ְזכּות ְׂשָטִנית ִלְתפּוָקה ִסיטֹוִנית ֶשל ְּגִוּיֹות ּבִ 

 ְואֹוָתּה ִצּיֹונּות ֶשָחְלָמה ְּבֵכנּות ַעל ֶחְבָרה ְיהּוִדית ְמֻתֶּקֶנת
 .ֵלב-ִמְּסדֹום יֹום ְּבִקְבָרּה אֹו נֹוַפַחת ֶאת ַמר ִנְשָמָתּה-ִמְתַהֶּפֶכת יֹום


