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עמרי לביא  22 -שנים למותו
זבולון לביא  11 -שנים למותו
חיים סגל  6 -שנים למותו
עופר ברלס  5 -שנים למותו

דליה יאירי
בניר  -גליון  - 1/1/2010 - 478עמוד 2

"
מתוך הארכיון
החודש הלך מאתנו עודד נסל ז"ל.
נולד ב.29.12.1935-
עודד ,שהיה חבר גרעין "בתלם" ,הגיע לניר אליהו בראשית  ,1956לאחר שחרורו מצה"ל (היה באחוזים).
עודד עסק בספורט בצעירותו וב 1957-השתתף באליפות "הפועל" דרגה ב' ולקח  3מקומות ראשונים :ריצה
 100מטר ,קפיצה לרוחק וקפיצה משולשת.
ב 1957-יצא לעבוד ב"נוער העובד" בתפקיד נהג.
בשנה זו צוין לשבח בקראו מעל  50ספרים.
ב 1962יצא לעבוד במשקי עמק חפר כחשמלאי ועבד שם תקופה קצרה.
ב 1978-יצא לעבוד בגרנות – אמבר כחשמלאי למספר שנים.
ב 1970-יצא ללמוד הנדסאות.
במשק עבד ברפת ,בפלסטניר ,בגד"ש – בוטנים תפוחי אדמה ,במסגריה ,בחשמליה ולבסוף ניהל את תחנת
הדלק בקיבוץ ואת קופת הבית.
היה מא"ז ב ,1969-סדרן עבודה ב 1975-וסדרן רכב.
עמיקם

דברים שנאמרו על ידי ברוך בטקס ההלוויה
18.12.09
נפרדים היום אנחנו ממך ,עודד נסל ,חבר לעבודה.
אמנם ישבת קצת רחוק מאתנו ,בחדרך ליד תחנת הדלק ,אבל עבודתך החשובה יצרה בינינו קשר יום יומי.
היית משרת ציבור .עמדת בלחצים של הציבור .כולם ממהרים כי נגמר להם הדלק ,כולם ממהרים כי נגמר
להם הכסף ,ואתה ,שהברזים בידך ,צריך לעמוד בלחצים שלפעמים הם מעל היכולת.
בתקופה האחרונה ,כשמחלתך הקשתה מאוד עליך ,היינו עולים לרגל למשרדך .חדר קטן שהכשרת אותו
כחדר עבודה .הכל נגיש ,הכל מסודר .המחשב ,הקופה ,הרשימות ,היומנים .נוכחנו במסירותך הרבה .אפילו
בימים הקשים ביותר  -היית מגיע לסגור את החודש .היית מעביר להנהלת חשבונות סיכומים מסודרים
בכתב ידך ,ליד דוח מדפסת המפרט את התנועות.
תכננת לסיים את עבודתך ביום הולדתך השבעים וארבע ואז להתמסר למשפחתך וליהנות קצת מהחיים.
נוכחנו כמה קשה למצוא לך מחליף .תכניתך זו לא יצאה לפועל.
שלשום קיבלנו את הבשורה המרה על מותך.
עומדים אנו כאן ,סביבך ,מנסים למצוא ניחומים לנו ,למצוא ניחומים למשפחה אבל אין מילים שיבטאו את
צערנו הגדול ,אלא מבט מחבק לשוש רעייתך לבניך ונכדיך.
חבריך בהנהלת חשבונות

יהי זכרו ברוך.
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ככה ,פתע ,ללא הכנה ,התחוור לנו שאנו כמעט על סף שנה אזרחית חדשה ,אולי גם ,אומרים האומרים ,על
סיפו של עשור חדש .אז נטלנו לעצמנו פסק זמן קטן לצורך מבט מתבונן פנימה והחוצה ,אולי כדי לממש
סיסמא תנועתית (לא שלי) של תנועה אחות שפסקה "עלוֹּנעלה "...אז נדבר על העלון.
בסקר שביצעה כאן חברת "אבני דרך" הוסקו מסקנות לא שליליות במיוחד על העלון ואלה הביאו
בעקבותיהם ִאוושה קלילה של פִ רגון ,שהקפיצה אותנו בחרדה אל העמדות.
למדנו מחכמי הדור ש"סקרים יש להריח ולא להשתכר" ,מה גם שאנו עצמנו רחוקים מחגיגות וקו אופק
המטרות רחוק מנגיעת יד.
אבל אי אפשר שלא לנצל הזדמנות זו וללחוש תודה לשלי ולדור ,להדסה ולעמיקם ,למונה ליזה ולאלה
הנחבאים מאחורי הקלעים .תוך כדי תנועה ,אנחנו מברכים את הכותבים הקבועים הרואים בעלון במה
לביטוי והעברת מסרים .לעיתים אנחנו מתחבטים בינינו בשאלת גבולות הדמוקרטיה והאם ה"במה"
שאנשים נוטלים איננה עולה לעיתים על גדותיה ...נושא חם ומורכב וטעון רגישות דו צדדית...
יחד עם זאת ,כאשר אנחנו אומרים "במה לביטוי" ,לעיתים יש תחושה של חיים בבועה .הארץ קרועה
ותוססת בשאלות מוסר ,ערכים ,אידיאולוגיה וכאן ב"ספינתנו" דממת אלחוט ...הסרבנות ,דיונים סביב
שחרורו של גלעד שליט (אני שונא לומר "עסקה") ,קריסת המפלגות אל בִ יצת המאוויים האישיים ,עליית
האלימות ועוד ועוד...
חברים ,תתעוררו ,שילחו ידכם למקלדת לעט ,השמיעו קול ,כתבו! דברו! התראיינו!...
כמו כן חסרות לנו אמרות הכנף של גוזלינו הצעירים ,תלמידי בית הספר ,הנעורים ,דור צעיר ולא כל כך,
ַּדברו איתנו  -מטפלות ,מדריכים ,הורים...
אנחנו על סף חגיגות שנת ה ...60-סיפורי בראשית וסיפורי הדרך ,בדיחות ,קוריוזים והרהורים לקראת...
איזו חברה אנחנו רואים בעתיד? מה יעדי הקליטה? תרבות ,פעילות ,שותפות אזורית ...אנחנו צמאים.
עלונעלה ...להתעורר.
ואנחנו פה.
שלכם
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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שלום גלעד.
כאן "הגדולים" מתחרים ביניהם על נקודות על ידי אמירות והופעות בתקשורת .מחיוכים לכיוון זה
ומיד לכיוון ההפוך ולאחר שסיימו את משפט המחץ האחרון הם פוסקים בקול מלא ביטחון – אנחנו
שיודעים מה קורה והכל על כתפינו ,אומרים לכם – אל תדברו! במצב זה יפה שתיקה...
ואילו אתה מנסה בחצי עיפרון שבור לסמן על הקיר האפור ,את השעות שחולפות לאיטן ,תוך שאתה
מטה אוזן לפסיעות המתקרבות – אולי באים להודיע ,אולי אני בדרכי עוד מעט ,בדרכי לאמא,
לאבא ,לאחי ,לחדר שלי...
ושוב שתיקה...
וכך במריטת עצבים,
כמעט ומתקרב לסיומו עוד יום,
מצטרף לשבוע,
לחודש...
אין להם מושג מה עוצמת הייסורים העוברים עליך...
אבל אלה יחלפו ואתה תגיע .תחזור .נפול תיפול אל חיקם של אהוביך...
ואנחנו נבכה.
מבית ניר אליהו.

לבדו  /נתן זך
ָאדם לְ בַּ ד ֹּו
ֹלא טוֹּב הֱ יוֹּת הָּ ָּ
אֲ בָּ ל הוא לְ בַּ ד ֹּו בֵּ ין כֹּה וָּ כֹּה.
הוא ְמחַּ כֶּה וְ הוא לְ בַּ ד ֹּו
וְ הוא ִמ ְתמַּ ְהמֵּ הַּ וְ הוא לְ בַּ ד ֹּו
וְ הוא לְ בַּ ד ֹּו יו ֵֹּּדעַּ
ֶּשגַּם ִאם יִ ְתמַּ ְהמֵּ הַּ
בוֹּא יָּבוֹּא
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שנה אזרחית חדשה ועימה בחירות לריכוז המשק ובהמשך לגזברות ,המשך קבלת החלטות בנושא מבנה
אירגוני וקדנציות ,התחלת הפעלת מודל טבלאות האיזון וכמובן אישור התקציב השנתי.
גם נושא ההפקדות לביטחון הסוציאלי נכנס להילוך גבוה במקביל להמשך העיסוק בתקנון הפנסיה ,והשבוע
התחלנו גם במהלך החתמות חברים על ביטוחי אובדן כושר עבודה ופתיחת קרנות השתלמות לכלל החברים,
לאחר מכרז ארוך שהביא ,כך נקווה ,לתוצאות מיטביות בביטוחים קבוצתיים משודרגים .היעד הבא –
ביטוחי הבריאות והסיעוד.

שלא נדע עוד צער
השנה שחלפה היתה קשה מאד ,היא הסתיימה כפי שהתחילה ,בלכתו של עוד חבר מאיתנו .לאחר שנתיים
בהם לא ידענו צער – הכתה בנו  2009שלוש פעמים ,כשבשבוע שעבר קברנו את חברנו עודד נסל ,צעיר
ההולכים "בתלם" .עודד נאבק בשנים האחרונות בכאבים קשים ובמחלות ,וכל פעם בחיוניות מפתיעה
(כשהיא באה מאדם בגילו ובמצבו) שב הביתה ,חזר לעבודתו בקופת הבית ותחנת הדלק ,בבוטקה צר
המידות שהפך למשרדו ושירת את החברים .הפעם כבר הכריעה אותו בריאותו ,ולנו נותר לנסות ולנחם את
שוש והמשפחה ,ולקוות שהשנה האזרחית החדשה – אכן באה עלינו לטובה ,ושלא נדע עוד צער...
המוות השלישי השנה מזכיר ומחזק את הצורך בהתחדשות ורענון השורות ,שתי
משפחות חדשות עברו את הקלפי ,ועם השלמת התחייבויותיהם לקיבוץ והמעבר
לבית הקבע יהפכו לחברים שווי זכויות וחובות בניר אליהו ויסייעו לנו להמשיך
קדימה בבטחה.
בראשית השנה מתוכנן כנס בנים שיעסוק באפשרות להיקלט בבתים המתפנים,
לבנות במגרשים הכלואים ,ואולי עד אז ייחתם גם ההסכם המיוחל לבניית שכונות
לנקלטים בחמישה מתחמים ברחבי הקיבוץ ,בפרק זמן של כעשר שנים ,בתקווה
ששנת  2010והשישים שלנו תהיה שנת המפנה הדמוגראפי המיוחל ,ואולי גם שנת
הפריצה מול "המינהל"...

זהירות מפחיתים מיסים!
החודש נידרש לאישור התקציב ,ששוב מבשר על הפחתה מדודה וזהירה בשיעורי המס הפנימי .כבכל שנה,
נשמעים קולות הקוראים להפחית עוד במיסים אפילו במחיר "חיתוך בבשר החי" ופגיעה בשירותי הקהילה.
תפקיד הנהלת הקהילה לעומת זאת ,הוא לראות את התמונה הרחבה ולשמור על איזון בין צרכי האוכלוסיה
השונים ולהמשיך ולהתוות את דרכה של הקהילה במציאת האיזון בין עצמאות ואחריות החברים ,עידוד
הצמיחה ורמת החיים במקביל לשמירה על ערכי הליבה והערבות ההדדית .סבסוד חינוך ,בריאות ,סיעוד
ו"בנים בגין הורים" הינם אמירה כי הדברים הללו חשובים.
מפתה מאד וקל ברמת המתמטיקה ("הקלקה באקסל") להפחית מיסים בלי אבחנה ,על מנת לרצות את
הדרישה להקלה במס ,אך זו אינה מנהיגות.
המנהיגות האמיתית היא להבין ,כי על מנת לשמור על קהילה סולידארית והגונה ,ללא פערים הזועקים
לשמיים וכזו המתיימרת להציג אלטרנטיבה שפויה לג'ונגל הקפיטליסטי בחוץ ,יש להיות זהירים ומדודים,
וללכת עקב בצד אגודל בדרך ההתייעלות ולא ההפקרות .כזו היא הנהלת הקהילה  -ולפעמים כמו בסקר
המשוב האחרון ,חלק מהציבור מוצא את דרכו להביע את מורת רוחו מהעניין.
לכן הפעם מרגיש אני צורך לתת משל על דרך השלילה מהעולם הגדול:
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ג'ורג' בוש מכה שנית
ג'ורג' בוש הבן נכנס לבית הלבן בראשית שנת  2001על חודם של אלפי קולות
בודדים ועל סמך הבטחה לקיצוץ במיסים בנצחו את "סגנו של אלוהים"
(דאז  -הנשיא היוצא ביל קלינטון)  -אל גור .ממשל "קלינטון את גור"
שסיים שתי קדנציות מוצלחות ,קיבל מג'ורג' בוש האב קופה מרוקנת
ממלחמת המפרץ הראשונה והשאיר לג'ורג' בוש הבן קופה מלאה
(שתרוקן במלחמת המפרץ השנייה )...ומורשת כלכלית מפוארת,
כולל ארבע שנים אחרונות עם עודף תקציבי (לאחר עשרות שנים של
ניהול גירעוני של התקציב הפדראלי האמריקני) ועודפי מזומנים,
שהצליחו למרבה האירוניה לטשטש את מדיניותו הכושלת של בוש הבן
במשך יותר מקדנציה שלמה ,בטרם אזלו דווקא כשהכלכלה האמריקנית
היתה זקוקה להם ביותר.
כלקח ממפלת אביו (יש אומרים בגלל הבטחתו שלא קוימה כי לא יועלו המיסים
והציטוט הבלתי נשכח " – )"READ MY LIPSהספיק ג'ורג'  Wלהפחית
שלוש פעמים מיסים בצורה דרסטית ,מה שעזר לו להיבחר ברוב גדול בפעם השנייה והביא את הכלכלה
האמריקנית אל עברי פי פחת עם חוב חיצוני של  13טריליון דולר (הגדול מאז התאוששה ממלחמת העולם
השנייה):
בקראו "לרסן את החיה" קיצץ הנשיא בוש הבן במגזר הציבורי ,וכמעט ביטל כליל את הרגולציה באמצעות
מדיניות שוק חופשי חסרת רסן ,שהעשירה את העשירים ורוששה את כל אלה שלא.
עד כדי כך היתה מדיניותו של בוש ג'וניור (שנדחף ע"י לובי שמרני וארכי-קפיטליסטי) בוטה ,עד שעשירי
העולם כוורן באפט וביל גייטס הרגישו צורך להתנצל ,לתרום מיליארדים ולקרוא לשינוי מדיניות המס
באמריקה ,לאחר שגילו שהם משלמים פחות מיסים באחוזים מעובדיהם בני המעמד הבינוני הכורעים תחת
הנטל .רשימת המתעשרים של "פורבס" גדלה ושמנה בשנות שלטונו של ג'ורג'  Wבעוד מיליוני אמריקנים
ירדו אל מתחת לקו העוני ,ללא ביטוח רפואי בסיסי ופנסיה.
ערוותו של ה"ממשל הרזה" נחשפה לראשונה באסון ההוריקן קטרינה בניו אורלינס ב ,2005-כשהמעצמה
הגדולה בעולם ניהלה את הטיפול באסון כמדינת עולם שלישי.
גם יציאה למלחמה יקרה בטרור לא מנעה מג'ורג'  Wלהפחית מיסים – בניגוד גמור למורשת משותפת הן של
הרפובליקנים (כולל אביו) והן של הדמוקרטים ,בעיתות מלחמה להעלות מיסים על מנת לממנה.
בוש הצעיר התעלם מקריאות חברים רבים ממפלגתו והגדיל לעשות כשהביא לסיום עבודתו של שר האוצר
פול או'ניל לאחר שנתיים בלבד ,כשזה התנגד להורדת המיסים חסרת האחריות .בוש מינה תחתיו את
"מפצח הבירוקרטיה" הנרי (הנק) פולסון ,וביחד יצרו תנאים אידיאליים לצמיחה של שוק ההון – הרבה
מעבר למידותיו האמיתיות ,מה שהביא בהכרח לפיצוץ הבועה.
אותו פולסון נזעק בסוף כהונתו של בוש לשים את ערכיו הקפיטליסטים בצד ולהגדיל את ההתערבות
הממשלתית ,כפי שאף דמוקרט לא עשה לפניו ,על מנת לנסות ולהציל את הכלכלה האמריקנית מטביעה
ואיתה את כלכלת העולם כתוצאה משבר ה"סאב-פריים"
ובעקבותיו קיפאון האשראי .חוסר הרגולציה ,שימוש ברזרבות,
מדיניות "הממשל הרזה" והורדת המיסים בכל מחיר – גבו את
המחיר מאמריקה ,שעליונותה הכלכלית הפכה פתאום מוטלת
בספק ,והדולר שבמהלך המאה העשרים הפך לתחליף הזהב
כ"מטבע הקשה" המכובד ביותר בעולם (כולל במדינות אנטי
אמריקניות מובהקות) נחלש ואיבד ממעמדו ,כשכלכלנים
מתריעים כי יש להתרגל ל"דולר חלש"!!
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מלבד מורשתו המדינית ,החברתית והסביבתית האומללה ,הרי שברטרו-פרספקטיבה אפילו מורשתו
הכלכלית של בוש ג'וניור היתה אסון ,שייתכן והוריד את ארצות הברית של אמריקה מהבכורה ,ויש
האומרים כי היה עליו להישפט על ביצוע פשעים כנגד הכלכלה...
ואם אמריקה של קלינטון היתה מעצמה יחידה ובלתי מעורערת עם שיעורי צמיחה מרשימים ,הרי שכעת
מלבד המיתון ,נראה שאפילו הנשיא אובאמה לא יוכל למנוע מארה"ב לאבד את ההגמוניה הכלכלית לטובת
הענקים האסיאתיים ,במיוחד כשהוא נדרש לרדת על ברכיו ולהתחנן לראשי המשטר הקומו-קפיטליסטי
הסיני לכבד את איגרות החוב האמריקניות ,על מנת לתחזק את הבועה שנותרה מהכלכלה האמריקנית ,שעד
לא מזמן נחשבה לאטלס הענק הנושא על כתפיו את כל הגלובוס...
בוש הותיר אחריו מדינת ענק בה למחצית מהאמריקנים אין פנסיה ,ולאלה שיש – זו אמורה בממוצע
להספיק לשמונה שנים בלבד מגיל הפרישה – בעוד תוחלת החיים הממוצעת צפויה להימשך זמן כפול מכך...

והנמשל
הלקח בשבילנו צריך להיות – שהתקציב צריך להיות מאוזן ,שלהנהגה יש תפקיד לעצב מדיניות – וזו היא
עושה באמצעות התקציב .עדיף להפחית מס במידה מעטה מדי שנה ,מאשר לבצע צעדים בלתי הפיכים ובלתי
אחראיים שכולנו נצטער עליהם עוד שנים רבות .בוש הבן הוריד מיסים בחוסר אחריות על מנת להוסיף
ולשלוט עוד קדנציה על חשבונם של הדורות הבאים של אמריקה ,הנהלת הקהילה לא מתכוונת למשכן את
עתיד ילדי ניר אליהו ,ולא לזנוח את המחויבות למקימיה .קל ופשוט להחליט על אגרת גולגולת אחידה ללא
מיסוי פרוגרסיבי ,או הגבלת המס הפרוגרסיבי ,אולם משמעות הדבר היא ,גזירת עוני ופערים עבור וותיקי
הקיבוץ שאינם עובדים בעבודה מכניסה ,או נהנים מירושה שמנה ,משפחות צעירות בראשית דרכן שילדיהן
מהווים את העתודה לדור ההמשך ,וכמובן כל מי שהגורל עשוי להכות בו ללא רחם ,כפי שקורה לא אחת
במציאות חיינו ,וכפי שקרה יותר מפעם או פעמיים השנה בקיבוצנו.
מי שחפץ באורח חיים שכזה יכול למצוא אותו ביישוב הקהילתי או המושב הסמוך.
אנחנו לפי שעה בחרנו להישאר קיבוץ.
קיבוץ או מושב
בהמשך לשאלה הפילוסופית האם התנועה הקיבוצית נכשלה (תשובה קצרה – לא ,תשובה ארוכה –
תקראו )...העולה במלאת מאה שנים למפעל ההתיישבות הקיבוצי ,יש כמובן להשוותה.
בפעם הקודמת השווינו לצורת התיישבות קודמת ,שלמעשה נמצאת ברשימת המינים בסכנת הכחדה של
אונסק"ו( ...המושבה למי ששכח) אולם זו היתה מלאכה קלה.
השוואה קשה לכאורה היא ,עם קרובינו לתנועת העבודה ,ומבחינה אבולוציונית צלע מבשרנו – המושבים.
בחינה מספרית סטטיסטית אינה בהכרח לטובתנו מאחר והתחלנו את הדרך יחדיו ,וכיום יש כ 450-מושבים
ובהם חיים מעל לרבע מיליון תושבים.
המושבים משתייכים לארבע תנועות מיישבות (הגדולה בהן "תנועת המושבים" עם  253מושבים ,והיתר
בשלוש תנועות מיישבות שאינן מוגבלות רק למושבים ובהן "האיחוד החקלאי"" ,הפועל המזרחי" ו"פועלי
אגודת ישראל") ומתחלקים לשלושה סיווגים ובהם מושב עובדים (הכולל גם את מושבי העולים) ,מושב
פועלים והמושב השיתופי.
אולם כפי שנראה בהמשך – המושבים התרחקו מרחק רב מהיותם "צורת התיישבות ייחודית לארץ ישראל"
והפכו בשנים האחרונות ברובם לגרסא העברית ל"כפר" או בכלל "פרבר".

עין גנים
המושב הראשון היה "מושב פועלים" ונוסד כבר ב( 1908-בטרם מרדו פועלי חוות כנרת במנהלם ברמן
והקימו את דגניה) בשם "עין גנים" ,ע"י פועלים שעבדו ב"אם המושבות" פתח תקווה .אך עם השנים נטמע
בפ"ת שגדלה והפכה ממושבה לעיר בשנת .1937
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ראשוני עין גנים היו במקור פועלים סוציאליסטים מקרב אנשי העלייה השנייה ,אשר סירבו לקבל סיוע
מהמוסדות המיישבים מתוך רצון להישאר עצמאיים ,ולאחר שאיכרי פ"ת העדיפו להעסיק פועלים ערביים
מיומנים וזולים יותר – פיתחו משק חקלאי עצמאי ,תוך שמירה על אידיאולוגיה של עבודה עצמית ,שוויון
(חלקה אחת בלבד לכל פועל) ,אי העסקת עבודה זרה והקפדה על שפת העברית (מהחיכוכים הבולטים בין
אנשי העלייה הראשונה לשנייה).
בין הפועלים שחלפו בעין גנים היו "סלבריטאים" כדוד בן גוריון ,יוסף חיים ברנר ושמואל דיין.
המושב הפך למרכז תנועת העבודה בתקופה ,וב 1911-הוקמה בו "הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה"
שהתיימרה לייצג את האינטרסים של קבוצות הפועלים בא"י.
עין גנים תוכנן בצורת רחוב (תכנון שרוב המושבים אימצו בהמשך) וב 1940-כשסופח רשמית לפ"ת – הפך
ל"לא יותר מרחוב" ...כשכיום לא נותר ממנו כמעט זכר מלבד שמו "רחוב עין גנים" ומספר בתי ראשונים
ובהם :בית פסילוב (המשוחזר במדויק) ,בית הכנסת (ששופץ ללא הכר) ובית מאירוב-פרלמן ,המשמש כיום
כמזכירות בית הספר היסודי ממלכתי הנושא את השם "עין גנים".
גורל דומה פקד את מושב הפועלים השני "נחלת יהודה" שהוקם בצמוד למושבה ראשון לציון מאותן סיבות
וסופח סופית לעיר ב.1988-

מושב עובדים
"מושב העובדים" לעומת זאת (למעשה דגם המושב הנפוץ והדומיננטי מבין השלושה) הוקם לאחר שהיו
קיימות כבר בארץ-ישראל מושבות העלייה הראשונה וקבוצות העלייה השנייה.
מתיישבים רבים ,אשר לא מצאו את מקומם בשתי צורות היישוב הללו ,ואשר ידעו בראש וראשונה מה אינם
רוצים שיהיה בצורת היישוב החדשה שהם מקימים ,חיפשו פתרון ביניים מבחינה אידיאולוגית ,כלכלית
וחברתית – בין המושבה הפרטית מחד והקבוצה השיתופית מאידך.
מכיוון שהתהליך היה של לימוד וטעייה ,הרי שבניגוד למושבה ולקבוצה ,שצמחו מתוך המציאות והחיים
בארץ וללא תכנון מוקדם  -היתה למושב העובדים תכנית מוגדרת מראש וניתן לראות בהתגשמותה בהקמת
מושב העובדים הראשון בנהלל ב 1921-ובצורתו הייחודית :הוא בנוי בצורה מעגלית ,ומעבר לכל בית מ75-
הנחלות המצויות בו משתרעת חלקה חקלאית צמודה .במבט מלמעלה מתקבלת צורת שמש ,כאשר במרכז
מצויים מבני הציבור ,מסביבם הבתים ,ובשטח הרחב העוטף אותם  -החלקות החקלאיות.
נהלל נולד ממש כתאום לא זהה עם "הקיבוץ הגדול" של אנשי העלייה השלישית ב"עריסה" של עמק יזרעאל,
לצד קיבוצים כעין חרוד ותל יוסף.
את הבסיס לרעיון מושב העובדים הניח יצחק וילקנסקי
מדריך חקלאי ב"בן שמן" .בניסיונותיו החקלאיים
טיפח ויצר את "המשק המעורב" ,שהיה למעשה
השיטה המשקית שעליה התבססו מושבי העובדים:
שיטה זו מושתתת על משק רב ענפי ואוטרקי,
שאיפשר את קיומה של משפחה בעבודה עצמית בלבד.
לבסיס הכלכלי נתן וילקנסקי חיזוק רעיוני בשורה
של מאמרים שפרסם בעיתון 'הפועל הצעיר',
ובהם קבע אבני-דרך לרעיון המושב .מי שהפך את
ההלכה של וילקנסקי למעשה וחיבר משנה מקיפה,
אשר שילבה את התיאוריה עם תכנון קפדני
ומדוקדק תוך קביעת עקרונות יסוד ,היה אליעזר יפה.
ב –  1919פרסם יפה את החוברת 'ליסוד מושבי
עובדים' .ביסודו של רעיון המושב ,על-פי יפה ,הונח
חופש הפרט .לדעתו ,אם לא ילמד מושב העובדים
מליקויי הצורות הקיימות (עיר ,מושבה ,קבוצה ,קיבוץ)
ולא ייחדש ,מוטב שלא יקום.
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לצורך זה מנה חמישה תנאים :הלאמת קרקע ,שטחי-אדמה מצומצמים אשר מספיקים לצורכי המשפחה,
משק מעורב ,הספקה עצמית ועבודה עצמית .גם מהבחינה החברתית קבע יפה עקרונות מנחים :עבודה
עצמית ,היעדר קניין בקרקע ,שימוש אך ורק בשפה העברית ,משק חקלאי המותאם לחיי העם במולדתו.
לפני מייסדי מושב העובדים ניצבו שלוש מטרות עיקריות  -לאומית ,אישית וחברתית .על-מנת להגשימן
נקבעו עקרונות היסוד כבר בעת הדיון התיאורטי על שיטת ההתיישבות הרצויה ,ומיעוטם לאחר מכן ,תוך
הניסיון הקצר שנרכש בימים הראשונים :קרקע לאומית ,עבודה עצמית ,עזרה הדדית ושיתוף בקנייה
ובמכירה .לימים שונה עקרון העזרה ההדדית ונהפך לערבות הדדית בין חברי המושב  -מכשיר כלכלי שנועד
לסייע לחברים על-ידי מתן אשראי .נשמע מוכר? ההחלטה על ייסוד "הארגון להקמת מושבי עובדים בארץ
ישראל" התקבלה אגב ב 1920-ב...עין גנים מהפסקה הקודמת.

מושב עולים
"מושבי העולים" – הוא שם שניתן למושבי העובדים שהוקמו על מנת לקלוט את העליות הגדולות מקום
המדינה ובמשך שנות ה :50-אחת הסיבות להצלחתם של המושבים ברמת הפיזור והדמוגרפיה נבע
מהיענותם לקלוט במספרים גדולים את אלפי הפליטים ,שהגיעו לאחר קום המדינה .חברי מושבים וותיקים
נרתמו לעזרתם של העולים החדשים ומושבים חדשים הוקמו כפטריות אחרי הגשם ברחבי הפריפריה.
חלקם של מושבים אלה הצליח להתבסס ,בעוד אחרים נותרו נחשלים בשל היעדר הניסיון של העולים
בחקלאות וריחוקם מערכי תנועת העבודה והסוציאליזם שהיווה את הבסיס הרעיוני להקמת המושבים.
גמישותם של המושבניקים בניגוד לתנועה הקיבוצית שהתקשתה לקלוט מאסות של עולים לתוככי
הקיבוצים הביאה להם מעמד בכורה אצל בן גוריון והנהגת המדינה ,ובחשבון סופי יצאו נתרמים מתרומתם
הרבה למאמץ הלאומי ,לעומת הקיבוצים שנתפסו עתה כ"מתנשאים".
וכך ...לאחר קום המדינה איבדנו הקיבוצים את הבכורה כגוף המיישב העיקרי בארץ ישראל ,בעוד תפוצת
המושבים פרחה אפילו לאחר מהפך  77ועד עליית קרנה של ההתיישבות המשיחית ביש"ע והמשבר הכלכלי
של שנות ה ,80-שלא פסח גם על חברי המושבים.
אותה גמישות מחשבתית שאפיינה את המושבניקים סייעה להם גם ביציאה ממשבר החובות הגדול שפקד
את המדינה בכלל וההתיישבות העובדת בפרט בשנות ה ,80-והמשבר הדמוגראפי של שנות ה:90-
המושבניקים משוחררים מ"הסכמות חברתיות רחבות" מיהרו באמצעות נציגיהם בכנסת להפריט ולתבוע
זכויות בקרקע כפיצויי על היעדר יכולתם להמשיך ולהתפרנס מחקלאות ("חוק גל").
באמצעות חקיקה מהירה זכו רבים מחברי המושבים לצאת משעבוד חובות לרווחה כלכלית ,במידה רבה
במחיר של אובדן הדרך והערכים שהיתוו מייסדי המושבים ,וכיום למעשה לא נותר מעקרונות הבסיס כמעט
דבר ,פרט לערבות הדדית מוגבלת ושימוש בשפה העברית.
אמנם יש בקרב המושבניקים לא מעט חקלאים ,אולם לרוב אלה ששרדו במקצוע חוכרים את אדמותיהם של
אלה שויתרו והפכו לחקלאים גדולים ומצטיינים ,מעסיקים עשרות עובדים זרים בשכר נמוך ובכך אינם
שונים מעמיתיהם באירופה ובאמריקה .אלה שויתרו מתפרנסים מעבודה והחכרת נכסים ,לגיטימי בהחלט –
אך כל קשר בין זה ובין משק חקלאי אוטרקי ,עבודה עברית ועבודה עצמית מקרי בהחלט.
באמצעות מושג "ההרחבות הקהילתיות" הכפילו המושבים את אוכלוסייתם ועצרו את בריחת הבנים,
תושבים רבים הצטרפו להרחבות אלה ועיבו את המערך המוניציפאלי תוך קידוש ערך ההורשה ,אולם כיום
דומה המושב המודרני לכל צורת התיישבות כפרית בארץ ובעולם ,ומושבים רבים אף שינו את שמם
ל"כפרים שיתופיים" או הפכו ליישובים קהילתיים ,אחרים (במיוחד פה קרוב) הפכו הלכה למעשה שכונות
פרבר בורגניות בשולי הערים ,ואיבדו את זהותם הייחודית.
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מושב שיתופי
"המושב השיתופי"  -הינו מעין דרך ביניים בין הקיבוץ לבין מושב העובדים (שכזכור הינו דרך ביניים בין
המושבה לקבוצה )...החברים במושב השיתופי מאוגדים באגודה שיתופית חקלאית.
בדומה לקיבוץ  -אדמות המושב ,הכלים החקלאיים ,הבתים והתוצרת החקלאית הינם רכוש האגודה .ניהול
העבודה מתבצע במשותף ולכל משפחה ניתן "תקציב" לקיום ביתה על פי גודלה וצרכיה.
בניגוד לקיבוץ ,ובדומה למושב העובדים אין במושב השיתופי חדר אוכל משותף ולינה משותפת ,לכל משפחה
ישנה חלקת אדמה פרטית עליה בנוי בית המגורים ,וחשבון בנק פרטי ,בו היא מנהלת את ענייניה כרצונה.
המושב השיתופי הראשון בארץ הינו כפר חיטים שהוקם בשנת  ,1936מקימיו חברי קבוצת ההתיישבות
"הקוצר" ,עולים מבולגריה ,היו מתונים באידיאולוגיה השיתופית וביקשו לייצר מודל חדש .דרכם של
המושבים השיתופיים לא היתה קלה ,שכן ניחנו בלהט אידיאולוגי פחות ,ונעדרו "גב" של תנועות מיישבות
גדולות .כיום נותרו כ 35-מושבים שיתופיים ,כשחלקם דומים יותר לקיבוץ השיתופי השוויוני מאשר
קיבוצים מתחדשים וחלקם זהים ממש ל"קיבוצים מתחדשים" .אחרים הפכו למושבי עובדים ,או נשארו
מושבים שיתופיים ועברו הפרטה ,שבשל המבנה התקנוני הגמיש יותר לא הצריכה שינויי תקנונים סבוכים
ותהליכים מחייבי הסכמות גורפות כפי שנדרשו בקיבוצים ,מה שזירז משמעותית את תהליכי השיוך
וההפרטה עבור חבריהם .כיום חלק מהמושבים השיתופיים מאוגד למעשה בתנועה הקיבוצית ולא בתנועות
המושבים.

לסיכום
ההשוואה למושב אכן מאתגרת ,בעיקר לנוכח העובדה כי מספר קיבוצים בחרו ללכת בדרך זו ,ואחרים
שוקלים אותה .אך אם נבדוק את הקיבוצים שעשו זאת ובנסיבות שהביאו אותם לכך ,נגלה כי רובם
קיבוצים מתפרקים (נטור ,בית העמק) שזהו להם המוצא האחרון ,ואז כשמחליטים שאיש לאוהלו ישראל –
ישנם יתרונות תקנוניים שמקלים על חלוקת הרכוש והמקרקעין במושב שהופכות סיווג זה לנוח יותר
למתפרקים ,ולכן ישנם גם חברים בקיבוצים משבריים כאיילת השחר ומיצר ,הנושאים עיניהם כמוצאי שלל
רב לאופציית ההפיכה למושב.
אנחנו בכל אופן – לא שם.
דומני כי גם שמואל דיין וראשוני נהלל ,שעזבו את דגניה וכנרת בשל ויכוחים על לינת הילדים והקופה
המשותפת ,לא היו בוחרים באופציית המושב מהסיבות הללו ,וסביר להניח כי היום היו בוחרים דווקא
ב"קיבוץ המתחדש"...
לשמחתי בסקר הגדול שנערך בקיבוץ ע"י המלווים התנועתיים בשנת 2005
טרם יצאנו לתהליך השינוי – בחרו רוב החברים בדרך זו,
ומיעוט קטן בחר באופציה של מושב או ישוב
קהילתי (שהפכו מאד דומים זה לזה בעידן
ההרחבות) .אישור לבחירה בדרך זו קיבלנו עם
אישור הצעת השינוי באורחות חיים ברוב גדול
בשלהי  ,2007ושוב עם אישור תקנון הקיבוץ
המתחדש ברוב מיוחד בקלפי האחרונה –
בחורף .2009
ההתעניינות העצומה מחוץ ורצונם של הבנים
לחזור רק מחזקים את האמונה בכיוון שבחרנו,
וכאמור  -עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך
סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור –
האופק לפנינו והשמים הם הגבול...
בברכת שנה אזרחית טובה מקודמתה ,נימרוד
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כיצד הגעת לעסוק בנושא הביקורת?
בצבא שירתתי בחיל התותחנים ובחיל המודיעין .לקראת סיום השירות שירתתי  6שנים בשירות קבע ו – 10
שנים במילואים במחלקת הביקורת הפנימית ,הכפופה לראש אגף המבצעים ובה הייתי אחראי על הביקורת
ביחידות צה"ל וחיל האוויר .כיום אני משרת במילואים ביחידה מבצעית בפיקוד צפון.
לאחר השחרור התחלתי לעבוד כמבקר פנים במספר קיבוצים .העבודה בקיבוצים היא עבודה מגוונת מאד
ונעשית עם אנשים איכותיים מאד בהשוואה לחברה הישראלית .הביקורת היא ברמה גבוהה וכך גם
ההתייחסות אליה.
מה זה "קיבוץ מבוקר" לתפיסתך?
קיבוץ מבוקר הוא קיבוץ שיש בו מערך ביקורת הנחלק לשניים –
ביקורת של רואה חשבון ,שמבקר את הפעילות הכספית של הקיבוץ.
וביקורת פנימית ,הכוללת ועדת ביקורת ומבקר פנים ,הבודק את ההתנהלות הפנימית של הקיבוץ על פי
החלטת הקיבוץ והוראות החוק.
דרך העבודה?
ועדת הביקורת מחליטה על הנושאים המבוקרים בהתייעצות עם המבקר והם מתבטאים בתוכנית הביקורת
השנתית .מבקר הפנים מבצע את הביקורת בפועל.
אתה אצלנו כבר כשנתיים ,נכון?
כן ,הוותק הוא שנתיים.
ואיך אתה מסכם את עבודתך עד כה?
שיתוף הפעולה שלי עם המבוקרים הוא ברמה טובה .בכל הנושאים שנבדקו עד כה הייתה התייחסות חיובית
ועניינית של המבוקרים והמנהלים בקיבוץ לביקורת.
האם עלו ממצאים המחייבים מסקנות ,או שינויים בעקבות?
ודאי .נבדקו שלושה נושאים שבכל אחד מהם הוצגו ממצאי הביקורת ,המסקנות והפעולות שיש לבצע על
מנת לתקן וליישם את ההמלצות.
אם אנחנו מחלקים את הביקורת למהלך הביקורת והסקת מסקנות ולשלב היישום ,איך אתה רואה את
תהליך יישום המסקנות?
יישום ההמלצות הוא חלק בלתי נפרד מהביקורת ולגבי הנושא הראשון שנבדק דווח ,כי מרבית ההמלצות
התקבלו והיישום בוצע.
בדוח ביקורת נוסף ,תוך כדי הביקורת יושמו חלק מההמלצות.
זה כולל המלצות אישיות?
לא מצאתי לנכון להמליץ עד כה על המלצות אישיות בנושאים שנבדקו.
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האם אתה עובד רק עם הועדה ,או שאתה פתוח לפגוש חברים מן השורה – להאזנה למצוקותיהם ,לביקורת
וכו'?
אני עובד עם הועדה ולפי הנחייתה אני נפגש ,במידת הצורך ,עם חברים ובעלי תפקידים.
כל חבר המבקש לפגוש אותי ,יכול לפנות לועדת ביקורת ובאישורה אני אפגש איתו.
מהם התחומים הנראים לך כדחופים להתייחסותה של ועדת הביקורת?
בשנתיים הראשונות עסקנו בנושאים מרכזיים שהם בליבת העשייה של הקיבוץ – השכרת בתים לתושבים,
הניהול הכספי ,המבנה הארגוני ,גופי הניהול ועדן על המים.
ענף השכרות הבתים ועדן על המים ,מהווים מקורות הכנסה משמעותיים לקיבוץ.
איך מתפרסמים ממצאי הביקורת?
ממצאי הביקורת מופצים באמצאות דוחות ביקורת שמוצגים באסיפה ,שם לחברים יש ההזדמנות לשאול
שאלות ולקבל הסבר על ממצאי הביקורת .עד כה התקיימו שלושה מפגשים כאלה.
מה תוכניות הביקורת להמשך?
ועדת הביקורת לא קבעה את התוכנית ל ,2010-אבל בכוונתה לעסוק
בנושא הפנסיה ונושא תהליך הקליטה ,לרבות הגדלת מספר
יחידות הבנייה .המשמעות היא ,שהביקורת תלווה את תהליך
הקליטה והבניה בהתהוותם.
איך אתה מגדיר את הקשר עם בעלי התפקידים?
בעלי התפקידים :יו"ר ההנהלה הכלכלית  -ברק ,מרכז המשק – רוני,
מנהל הקהילה – נימרוד ,הגזבר – צפי ,מנהל הנהלת החשבונות – יעקב,
מנהלת משאבי אנוש – סיגל.
הקשר עם בעלי התפקידים הוא חיובי.
אני מקבל עזרה והתייחסות לכל פנייה שלי.
האם יש דברים שאתה מבקש להדגיש כלקחים מעבודתך עד כה?
מניתוח הפעילות בשנתיים האחרונות נמצא ,כי הנושאים שנבחרו
לביקורת על ידי ועדת הביקורת הינם נושאים מרכזיים בניהול
הקיבוץ ,ההתייחסות של בעלי התפקידים לביקורת מתבטאת
בשיתוף הפעולה ויישום ההמלצות ,והטיפול בממצאים מעיד על תפיסת הביקורת כחלק בלתי נפרד מניהול
הקיבוץ.
מהו תפקידה של ועדת הביקורת בפעילות הביקורת הפנימית המתבצעת בקיבוץ?
ועדת הביקורת קובעת את נושאי הביקורת ומלווה את פעילות עבודת המבקר בפגישות ,קבלת דיווחים
ואישור דוחות הביקורת.
יו" ר ועדת הביקורת אחראי על פעילות הביקורת בקיבוץ ומבצע את ביקורת המעקב ועובד בשיתוף פעולה עם
המבקר.
ועדת הביקורת מתכנסת על פי לוח הזמנים של סיום הביקורת בכל נושא שנקבע בתוכנית העבודה .הועדה
פעילה והיא ראויה להערכה על תרומתה לביצוע הביקורת בקיבוץ.
תודה לך על השיחה הזאת.
ברצוני לאחל לך ולוועדה הצלחה בהמשך הביקורת.
שמוליק
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יש אומרים שאתה מכיר אדם כשאתה קרוב אליו .הנה עובדה
שזה לא תמיד .הכרתי את עמיר רונן ,הטייס שלנו ,רק
בגובה של  30אלף רגל ואני ממש לא מצטער על ה"טיסה"
הזאת ,להיפך ,פגשתי אדם ערכי ,שהייתי ממשיך וטס אתו
אל מעבר לאופק.
הנה לשיפוטכם –
מי אתה עמיר רונן?
בן  ,49טייס בחברת "ישראייר".
איך הגעת למקצוע הטיס?
התנדבתי לקורס טיס ,זו הייתה שאיפת חיי ,אבא שלי היה טייס בפלמ"ח ובאל-על ואני בעקבותיו.
אמרת "שאיפת חיים" ,ממתי רצית להיות טייס?
מגיל  ,4 ,3הרגשתי שאני רוצה להיות טייס .כשהתגייסתי ,פניתי לקורס טיס וסיימתי אותו כטייס קרב.
טסתי בסקייהוק (עיט) ,בסדיר ובשירות המילואים.
וכשהשתחררת?
נסעתי לשנה של טיול בדרום אמריקה ,אח"כ חזרתי לטוס למשך שנה בביה"ס לטיסה של חיל האוויר וזה
במקביל לשירות המילואים שלי בטייסת ,השלמתי אח"כ את רישיונות הטיסה האזרחיים בבית-אל והייתי
טייס ראשי באחת החברות ,שפעילותן העיקרית היא ,בביה"ס לטיסה ,במטוסים קלים.
התחום נקרא "תעופה כללית" .זה תחום ללימוד טיסה בלי חיל אוויר.
בשנת  ,1993התקבלתי לאל-על ופוטרתי כעבור פחות משנה .סמוך מאוד לפיטורי ,השתלבתי בהקמת חברה
שנקראה "כנפי העמק" ,שהיא היום "ישראייר" (מ.)1994-
כיום אני הטייס הוותיק ביותר בחברה.
והקווים – לאן טסים?
אז טסנו משדה דב לערד וממגידו לערד ,אח"כ התחלנו לטוס לאילת וטסנו לחו"ל  -לקפריסין ,רודוס
ואנטליה.
ומה התחושה כשאתה משייט אי שם במרחבי הרקיע?
תחושת אחריות נוכחת .אני לא מאמין שאנחנו חווים התרגשויות ומצוקות מיוחדות מיסטיות בדומה
למקצועות אחרים ,אנחנו רק מבינים את ה"שפה" המקצועית שלנו ,את ההוויה שלנו ואת השיגעונות שלנו.
נקלעת למשברים מיוחדים בטיסה?
לא במיוחד ,בעצם כן – בצבא ,פעם ,נטשתי מטוס קרב...
"לא במיוחד" ...נטשת מטוס??? מה קרה?
היו פתאום שני פיצוצים והמטוס כבה ...ניסיתי להנחית ולא הלך...

בניר  -גליון  - 1/1/2010 - 478עמוד 14

איפה היית?
הייתי באזור קריית גת ,באמצע הלילה ונטשתי לאחר שלא הצלחתי לבצע
נחיתת אונס.
מה עבר בך באותן שניות?
היה ערוב של קצת פחד והרגשה תכליתית .הפחד נסוג ,הייתי מתורגל
לתקלות .אומנם לא כאלה ,אבל המוח מתחדד ברגעי משבר .בספר של
פוצ'ו – "חבורה שכזאת" מתואר תהליך שמזכיר את המקרה הזה.
איך זה התקבל בדרגים הממונים?
המערכת קיבלה את זה קודם כל בשמחה על שנשארתי בחיים .יפתח ספקטור ,שהיה מפקד הבסיס ,כיבד
אותי בבקבוק שמפניה שאליו הצמיד חמשיר מפרי עטו...
חווית אירועים לא שגרתיים עם הנוסעים?
לא מסמרי שיער ,או כאלה שדוחים טיסה .תקלות קטנות ,תנאי מזג אוויר ...הייתה לי תקלה עם חרדים
שניסו להתפרע בטיסה ,להשבית את הטלוויזיה .אני ענדתי את המדים והופעתי מולם בסגנון הצבאי – "מי
ניסה להשבית את הטלוויזיה?!" הם השתתקו והטיסה נמשכה.
מי הצוות שמטיס מטוס?
בדרך כלל קברניט וקצין ראשון .לעתים מוסיפים עוד קברניט ועוד קצין ראשון ,כי אנחנו טסים ,נוחתים,
בודקים את המטוס ,מתדלקים וטסים חזרה .זו עבודה קשה המחייבת מנוחה תוך מהלך הטיסה.
אתה מעורב בפעילות החברה בדרך כלשהי?
אם אני מעורב .אני מעורב מתוך האופוזיציה .אני הקמתי את וועד הטייסים הראשון בחברה ואולי אני
הסמן השמאלי ביותר מבחינת האידיאולוגיה התעשייתית ,שזה אומר – חסיד העבודה המאורגנת,
ההסכמים הקיבוציים.
על מה נסובות המחלוקות?
קיימת "מלחמת עולם" עשרות בשנים (מלחמת מעמדות) – המתח בין ההסכמים הקיבוציים לבין ההסכמים
האישיים .להטיס בחברת תעופה בטוחה לא ניתן בלי הסכמי עבודה קיבוציים.
מי בעלי החברה?
כיום זו קבוצת דנקנרַ ,אי.די.בי.
בנפרד הייתי פעיל גם בתחום המקצועי .הייתי טייס ראשי ,אז הפעלנו בואינג  ,737כיום זה אירבס ,320
המסוגל לקחת  174נוסעים...
נחזור קצת להיסטוריה – מה עשית אחרי הצבא?
חיפשתי אחרי הצבא את מקומי .התחתנתי ,טיילתי עם חלי בחו"ל ,אבל נשאבתי לצבא כאזרח עובד צה"ל
ולביה"ס לטיסה .במקביל למדתי .בהמשך נשארתי רק בתעופה ותוך כדי זה נולדו הבנים.
ולמה קיבוץ?
תמיד נמשכתי לקיבוץ גם אידיאולוגית ,אך לא הייתה לי תוכנית להיות חבר קיבוץ .באנו לניר אליהו
בעקבות הילדים שנכנסו לגנים .מאחר וחלי חלתה זה הפך הנושא העיקרי.
הגענו לקיבוץ ב.1996-
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איך אתה רואה את השינוי בקיבוץ?
אני רואה את השינוי כרע הכרחי ,אבל הוא גם "נושא פרסים" בצורת רווחה כלכלית לחברים רבים .יותר
מזומן בכיס ...אך בצד הזה יש הרבה "חבל" על הסגנון האיכותי שהולך ונשחק.
המעבר להיות "ישראלים רגילים" שחק את הייחוד של דרך החיים המוסרית וזה תהליך שקשה לעמוד
כנגדו.
ואיך הבנים בחיים האלה?
אני לא מדבר בשמם ,אבל מזווית ראייתי אני מעריך שהם מרגישים בסדר.
תגיד ,איך אתה נהנה משהיותיך בחו"ל?
ישן ועולה
אני לא שוהה בחו"ל .בדרך כלל אני חוזר באותה טיסה שבאתי .בשעת הצורך לוקח חדר במלוןֵּ ,
למטוס.
אם היית צריך לשווק את המקצוע ,מה היית אומר?
זה מקצוע מעניין ,מרתק לפעמים ,שיש בו לא מעט הנאה ,אבל גם לא מעט תסכול וסבל.
תודה עמיר ,היה כיף להכיר אותך.
טיסה נעימה
שמוליק

אברהם תקומי77 ,

עידן ביוקאורל38 ,

אברהמ‘לה לוינסון74 ,

שי קאופמן34 ,

שוש‘קה לוינסון74 ,

שלומית זהר33 ,

דרורה ברלס73 ,

חגי לנגשטטר32 ,

משה לנגשטטר60 ,

דורון קורדובה31 ,

סמדר ירושלמי51 ,

מורן זנגי28 ,

זיו גת45 ,

עדי בורץ27 ,
טליה פיינבלט27 ,
ליאור וינטר20 ,
שובל וינטר10 ,
עפרי צדפי3 ,

ולסיכום השנה...
הכי מבוגרים בקיבוץ :גניה כנורי שחגגה השנה  ,83ויהודית ברזילי ואבנר כהן שחגגו  80אביבים.
הכי צעירה :הבת של דותן ודניאל אביגד-מדר שחוגגת כבר חמישה ימים.
מזל טוב!
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שלום דיויד .מה אתה עושה?
אני עובד בחברת "מארוול" – זוהי חברת היי-טק שמייצרת שבבים ,בעיקר לתעשיית התקשורת .הרכיבים
שלנו נמצאים במכשירים כגון :אייפון ,סוני פלייסטיישן Wii ,ועוד.
לחברה שני מרכזי מו"פ בארץ – בפ"ת וביוקנעם ,ואני עובד ביוקנעם כבר ארבע שנים.
ומה תפקידך ב"כוח"?
עורך מעגלים אלקטרוניים – Layout Designer
אולי תסביר להדיוטות כמוני מהו מעגל אלקטרוני ולמה הוא משמש.
מעגל אלקטרוני הוא מבנה של שערים לוגיים ,קבלים ונגדים שהם המרכיבים של כל שבב.
במחלקה שלי ,שמונה כ 40-איש ,אנו מעצבים ומתכננים בעזרת תוכנות מחשב גרפיות איך המעגלים השונים
"ייראו" בשבב.
מה למדת?
למדתי הנדסאי אלקטרוניקה באונ' תל-אביב .כששמעתי על המכרז בחברה ,הגשתי את מועמדותי וזו הייתה
התמודדות קשה .מתוך  )!( 500מועמדים נבחרו בסופו של התהליך ,לאחר מבחנים וראיונות רבים  -שישה
אנשים.
זה הזכיר לי תוכניות ריאליטי בהן מנשירים אחד כל פעם...
וכיום?
מרוצה מאוד מהעבודה ,מהיחס ומהתנאים המצוינים  -למרות שיש תקופות של הרבה לחץ ושעות ארוכות.
ולעבודה הזאת הגעת מ –
עבדתי בענף המזון בקיבוץ וכשהחלו לנשוב רוחות השינוי החלטתי למצות את הפוטנציאל.
ובאמת ,מה השינוי לדעתך?
השינוי עשה לנו טוב כמשפחה ולי אישית טוב עם הצעד שעשיתי ,אחרי שנים של עבודה בקיבוץ להפוך להיות
עובד חוץ.
אני שמח שהקיבוץ בחר בתהליך שינוי מתון ,במודל של ערבות הדדית ורשת ביטחון.
ובמקור – דרום אפריקה ,נכון?
כן ,הגעתי בגיל שלוש וכיום אנחנו כבר לאחר עשרים ותשע שנים בקיבוץ.
ותחביבים?
הילדים .זה התחביב העיקרי.
ופעילות בקיבוץ?
את זה אני משאיר להדס .היא הפעילה.
ומה הקשר שלך לסאמר-הופס?
קודם כל את הרעיון הגו וביצעו עמרי ודור .אני בסך הכול משתתף נלהב.
ומה מתוכנן? אולי קבוצת בנות?
האמת היא ,שלצערי המארגנים קצת מותשים מהארגון של הטורניר משנה לשנה (לפי שיחות שלי איתם),
ואני רוצה לנצל את הופעתי בתקשורת כדי לקרוא לציבור בהמוניו לבוא ולהרים גבוה את הפרויקט היפה
הזה ולתת יותר משתי כתפיים להצלחתו ,בדגש כמובן על הדור הצעיר.
יפה מאוד דיויד .זה בעצם סיפור הצלחה ואני מקווה שקריאתך זו תיענה.
תודה רבה ,שמוליק
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אנחנו חונכים בעלון זה את "פינת ה – ."60
מידי עלון נעלה קטעים מעלוני העבר ,תמרורים וסימני דרך .תמונות ,זיכרונות והגיגים.
כולם מוזמנים.
המערכת.
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ההתרשמות מהמקום עוד לפני העלייה על הקרקע – מתוך "בניר" ,עשור לניר אליהו.

בניר  -גליון  - 1/1/2010 - 478עמוד 19

בניר  -גליון  - 1/1/2010 - 478עמוד 20

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

החודש האחרון של השנה האזרחית  ,כך עובר לו עוד עשור.
בחודש הזה יותר מבכל חודש ,העצב והשמחה מהולים זה בזו.
לאבי זהר והמשפחה איתכם באבלכם על מות האח הבכור של אבי.
מי ייתן ולא תדעו עוד צער.
בתחילת החודש התקבלו לחברות משפחת ויין-זוהר שלומית
ורונן ומשפחת ביוקאורל ענר ונטלי ,ברכות לכם הבוגרים ,אך
הברכות היותר חשובות הם לדור ההמשך  -מאיה ,איתי ,עפרי
וזה/זו שבדרך .אתם בני משק – זה התואר הנכסף שהוריכם הקנו לכם בכבוד רב.
את חג החנוכה חגגנו כמיטב המסורת ,מרוץ הלפיד והחגיגה בחדר האוכל ,עם כיבוד ייחודי לחג ,ריקודים
ושירה .איתנו חגגו גם כל כפר סבא והסביבה .היה מאיר ושמח להם ולנו (ככה זה כשהכל בחינם).
במהלך החג קיבלנו את השבת כמיטב המסורת אך חבל שחברים לא באים לאירוע ,זה נותן טעם שונה
לארוחת השבת אני מציעה לכולם לנסות ולהיווכח.
בשבת הביאה חוה את תיאטרון הקרון עם הצגה נפלאה על הילד בריל .אני עצמי לא זכרתי שהיתה הצגה,
אך מי שהגיע מאוד נהנה( .תושבי כפר סבא לא באו כי זה עלה כסף).
ב 21/12 -התקיים באולמי רסיטל כנס נוסף של פדיקור ששוש נסל מארגנת מידי שנה .השתתפו בכנס
כ 250-בנות מכול רחבי הארץ .זה לא יאומן איזו עדת מעריצות יש לשוש בתחום הקוסמטיקה והפדיקור.
בכנס הזה שוש לא לקחה חלק בגלל מותו של בעלה – חברנו עודד נסל והיה לי הכבוד להחליף אותה ,אך
אין כמו המקור ושלא תחסרי יותר בשום כנס.
שירה ,אבישי ומרסי רוזנבלום טסו לביקור בארה"ב .לסבא ולסבתא ,הוריה של מרסי ,אני בטוחה שהיה
טוב ומרגש וכיף ,אבל אני חייבת לציין את האומץ של שירה להשאיר את אוהד בידיו של האב אהרון ,הסב
איזו' והדוד טל .אתם ראיתם מה הם עשו לו במרוץ הלפיד....
מישל ביוקאורל נסעה לביקור משפחה באנגליה .אביה חלה ומכאן שלוחות ברכות החלמה טובה ומהירה
ותחזרי לחיק משפחתך בקרוב.
עינב זנגי טסה לתאילנד ועושה חיים .נו ,בטח מצאה זמן לנסוע ,כשכל המשפחה באטרף של השיפוץ.
אז לך עינב  -תעשי חיים ותחזרי בריאה ושלמה ואם את מספיק חכמה רק אחרי שהשיפוצים יגמרו.
בשבת האחרונה יצאו לטיול לחיפה החברים הבוגרים .טיול אוטובוס למספר אתרים בחיפה לכבוד השנה
האזרחית הבאה עלינו לטובה – המושבה הגרמנית ,סטלה מאריס וואדי ניסנס הם רק חלק מהמקומות
שביקרו בהם .נמסר שהטיול היה מוצלח ,גם המדריכה וגם הנהג ואפילו חוה היתה רגועה ,רק חבל שמעט
מאוד חברים הצטרפו לטיול.
לחיהל'ה שלנו שכך פתאום הדרדר מצבך הבריאותי ,שלוח לך חיבוק גדול אוהב ומחזק .שתעברי את
המחלה הארורה במהרה ותחזרי לשבילי הקיבוץ ולמשפחתך האוהבת חזקה ובריאה ומלאה מרץ כשהיית.
נולד זטורסקי נוסף לביתם של אמנון ונעמה ,שמו הזמני הוא בנצי (נו באמת ,זה שם של טייס )...לכם
ההורים ולסבתא אסתר והדודות מזל טוב ,שפע ברכות ואיחולים מהלב.
דור ושלי ,שעובדים יחדיו בהולמס פלייס ,יצאו לנסיעת עבודה לגרמניה הקפואה .כנראה שהחברה רצתה
שזו תהיה עבודה נטו כך שאת המזוודות הם לא קיבלו ולא היה פלז'ר ,רק עבודה ,כי קפא להם ה.....
ובברית הנישואין נכנסה אילאיל יוגב ,השנייה בקבוצתה( .הראשון – שגיא זהר) .אחרי שבע שנים של חיזור
הסכימה לתת את ידה לטל ,הרי הוא הקצין הרץ .שפע ברכות למשפחות – להורים ,לסבים ולסבתות,
לדודים ולדודות .מזל טוב! נא להגדיל את המשפחה.
קרולינה הגיבורה עברה בהצלחה ניתוח בגב וכבר מטיילת בשבילי הקיבוץ .יופי שהכל עבר בשלום ויופי
שעזרת אומץ לעשות את זה .שיהיה רק בריאות.
הפנר ,הלא הוא יותם פנר ,משחק בלהיות חולה ודווקא הצליח לו הפעם ...נאחל החלמה מהירה ובלי
שטויות ושתפסיק לקחת לריאות....
דקות לפני סגירת המהדורה נולדה בת ראשונה לדותן אביגד ודניאל מדר .למשפחה הצעירה מזל טוב!
גדלו אותה באושר וביושר .חיבוקים ונשיקות לכם וברכות למשפחה המורחבת.
שנה אזרחית טובה לכולנו!
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על סף השנה החדשה.
עם כל הקשיים ,הלבטים ,מפחי הנפש
ובצד התקוות החבויות,אין לנו אלא להאמין
כי אנו "בדרך אל האור".
לשנה אזרחית טובה לכולנו –
מערכת "בניר".

בדרך אל האור  /חיים חפר
באמונה שבליבי,
באהבה ללא גבולות,
בצדק אשר בקרבי
ובתקוות הכי גדולות
ובמוסר שבנפשי
הרם מכל העלילות -
היום אני נשבע.
גם אם ארוך מסע הפרך
ואם רבים כושלים אחור
ביחד נמשיך ללכת
בדרך אל האור.
ובקומי ובלכתי
קורא שלום במלחמה
מול השומעים זעקתי,
מול כל המבקשים דמה,
עם אלה ההולכים אתי
בין אגרופי המשטמה
היום אני נשבע.
גם אם ארוך מסע הפרך...
ובחיי ובמותי,
בייסורי המלחמות
והקברים באדמתי
ואזכרת הנשמות
ובני ביתך ובני ביתי
בין רסיסי החלומות
היום אני נשבע.
גם אם ארוך מסע הפרך
ואם רבים כושלים אחור,
ביחד נמשיך ללכת
בדרך אל האור.
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