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גדי סלע  20 -שנים למותו
תומס ובר  15 -שנים למותו
חלי רונן  12 -שנים למותה
מנחם זטורסקי  9 -שנים למותו

יהודה עמיחי
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אלתרמן – מאה שנה להולדתו.
כילד ,הייתי חוצה את ראשון-לציון בשבתות ,כדי לקרוא את הטור השביעי.
כיום ,התבקשתי על ידי קוני ,לומר משהו לרגל ציון מאה שנה להולדתו של אלתרמן ,בקבלת השבת.
יש ניחוח של אי הגינות קלה בפניה הזאת אלי ,כי ראוי שדברים עליו יאמרו על ידי שופט-שירה,
אובייקטיבי ,קר ומרוחק .בי אין דבר מאלה .אני רואה באלתרמן סוג של רועה רוחני ,מין אב ערכי,
שגדולתו ועצמתו השירית ,המוסרית ועומק יצירתו – טרם נחשפו במלואן ,למרות שהכתוב על יצירתו
מחזיק ספרים רבים ,כתבים והגות רבת פנים.
משורר אישי ,לאומי ואיש העולם.
ניתן לומר ,שבתוך המורכבות ,מעמיד אלתרמן במרכז יצירתו את ההומאניות ,את הדאגה לאדם החלש,
הסובל ,המדוכא ,השכול...
וכך הוא אומר על המלחמה –

"כי צדיק בדינו השלח
אך תמיד בעברו שותת
הוא משאיר ,כמו טעם מלח
את דמעות החפים מחטא"...
אבל ,הוא מאמין –

"כי בעולם נוצץ של חרב ושל כסף
תנשוב ִּתקוַת-דורות כרוח בעלים.
עלי עפר נצחי של אהבה ועצב
בליל צירים וחבלים"...
נֹול ֶדת היא ֵ
ֶ
(מתוך שירי מכות מצרים)
בהקשר זה של ערכים במלחמה ,בולט שירו של אלתרמן "על זאת" (שובץ בעמוד האחרון בעלון) ,שחולק
בפקודת שר הביטחון דוד בן גוריון ,לכל חייל בצה"ל .השיר נכתב ב"הטּור השביעי" שנכתב מדי שבוע
בעיתון "דבר".
...עוד חוויה אישית – כשעבדתי בבית הספר "חוף השרון" נכנסתי לאחת הכיתות להחליף מורה .הודעתי
לכתה כי אני עומד לקרוא ולנתח שיר של אלתרמן ואין חובת נוכחות .נשארו בעיקר בנות .בסוף השיעור בו
קראתי ודיברנו על "קץ האב" ,לא מצאתי עין יבשה ,הנה הוכחה לעצמה שירית ..בלתי מנוצחת –

"...אבל גם בשכבו נטול קול ומזור
ובקרבך אליו ,צעד צעד,
עוד נדמה לו כי הוא הנקרא לעזור
ואת המבקשת סעד".
(מתוך קץ האב)
ולא דיברנו כאן על הפזמונים ,המחזות ,ספרי הילדים ,התרגומים ועוד...
זאת ועוד –
בכל יצירה ראויה מחפשים את ה-ד.נ.א של היצירה ואילו אצלנו חשפנו בין היוצרים את ה-ד.נ.ל (דניאל,
נמרוד ,ליאור) כותבים הקשורים בחבלים משפחתיים ומוסיפים חן לעלון.
העורך.
כה לחי.
עורך ראשי :שמואל אייל
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :ליזה בוחסירה ,דור הורביץ ,שלי בורץ ,נועה שקולניק

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

או להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...
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מכתב ליואל מרשק ,אגף המשימות.
עד כה הייתה פינת גלעד שליט "שטח סטרילי" ,אליה נכנסו רק גלעד שליט ובני משפחתו.
אז מה אירע? יתמהו החברים מסביב .ובכן ,כמי שעוקב אחרי פעילותך ,ובמיוחד בתחום זה של גלעד
שליט ,יש לציין שאת "כרטיס הכניסה" הזה רכשת ביושר.
צפינו בך יוזם את משלוח החבילות והמכתבים ,ניצב בשטח בבגדי עבודה ובכובע המצחייה ,כשידך
האחת נשלחת לפלסטינאים ,השנייה למתנחלים והפנים למצלמות .ואתה מפזר הנחיות ,מסתחבק
עם אנשי הצבא ,נותן את הכבוד למשפחה ודואג שהדברים יתבצעו פרט ,פרט.
אנחנו מקדישים בעלוננו הצנוע מדי חודש טור לגלעד ומשפחתו ומוסיפים לו
שיר המבטא את הכיסופים ,התקווה וגם את התסכול מהעובדה שהקברניטים
מתקוטטים ביניהם על יוקרה ,וכיבודים ומתקשים לחתוך ולקבל החלטה...
אז זהו יואל ,לחיצת יד חמה על הפעילות הזאת ומקווים שגלעד ינחת בקרוב
בחיק משפחתו.
שמוליק

אבל בחלומי  /חדוה הרכבי
אבל בחלומי
תמיד אותה ציפור צועקת
ועיר אויבת ואבן אדומה
תמיד אותה עוברת אורח צהובה
עוברת אורח צהובה נודדת
ובידיה חול ודגל וחומה.
ורק אי שם על אדמה שחורה
פתאום אני פעמונים ברוח
ונער מתגלגל אליי מן החומה
ובידיו מערבולות ולוח.
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שיפור
לאחר שאושר תקציב הקהילה ,והורדנו עוד משקולת מנטל המס ,נתפנה לדון בסוגיות שהעלתה
וועדת הביקורת ובהן יישום ההמלצות מהדו"חות הקודמים ,הצגת דו"ח עדן ואישור תוכנית
העבודה לשנת  2010שתעסוק באופן טבעי בתהליך הצמיחה הדמוגראפית על כל מרכיביו הסבוכים.
מטרת הביקורת היא לשפר ולא לשפד ,ויש לקוות שביצועה בשלב זה של היציאה לדרך עם פרויקט אמפא,
תסייע לנו בהתנהלות השוטפת ,בעסקה חסרת תקדים בהיקפה בתולדות הקיבוץ על כל הסיכונים והסיכויים
הכרוכים בכך .נושא שייבדק בהמשך הוא תחום הפנסיה ,אך קודם לכן נידרש לאשר את תקנון הפנסיה
שיובא לאסיפה לדיון – לאחר שהצוות על תלאותיו הרבות סיים ללבנו והביאו לאישור המזכירות .עוד מסמך
שנדרשנו כהמלצה מדו" ח הביקורת להכין ועבר בהנהלות הוא נושא הקדנציות של בעלי התפקידים –
כמסמך משלים למסמכי התאגוד שהוצגו זה מכבר לאסיפה .גם ביטוחי הבריאות והסיעוד קרובים לאישור.

עסקת אמפא
הצמיחה הדמוגראפית והפנסיה – שני נושאים גדולים ומורכבים יעסיקו אותנו בשנים הקרובות ויצרכו
משאבים רבים .על מנת להקטין את הסיכון הנובע מעלויות העתק הנדרשות לבנייה ושדרוג היישוב (מדובר
בלמעלה ממאה מיליון  ₪בעשר השנים הקרובות) ,להתאמתו למאה העשרים ואחת – ניהלו הנהלת הקהילה
והצוות לצמיחה דמוגראפית מו"מ ארוך ומתיש עם חברת אמפא – מאליבו ,לאחר שנבחנו כחמש חלופות
נוספות (וחלופה של בנייה עצמית) ,שכלל שיתוף מלא של ציבור החברים בפרטים ואישור המתווה באסיפה.
בסופו של דבר אנו מקווים שנצא נשכרים מהתוצאה של מו"מ זה ,ונוכל לאפשר את קליטת בנינו ואחרים
כחברים מן השורה .חשוב להבין כי מכשולים רבים עוד לפנינו ובירוקרטיה סבוכה ,אך יחדיו יקל עלינו
לעמוד במשימה האדירה של הכפלת היישוב ושדרוגו בתקופה של עשור – שצפוי להיות אינטנסיבי וגדוש ,אך
מנגד ידרוש לא מעט ויתורים ושינויים לעומת הדרך בה היינו מורגלים.

קליטת הבנים תחילה
כצעד מקדים (שבפועל ייתכן ויתרחש סימולטנית) ,התחלנו את תהליכי הקליטה מול בנינו ,שרבים מהם
מתעניינים בקליטה בבנייה עצמית ,דירות מתפנות וזמניות ,או כחלק מהבנייה המרוכזת .בנים אלה יקבלו
עדיפות בבחירת המגרשים ,בתקווה כי עשר משפחות יובאו להצבעה בקלפי כבר במהלך
השנה הנוכחית וילדיהם יתחילו להתרוצץ בדשאים בהקדם ...כחודשיים לאחר כנס
הבנים ,ולאחר שמרבית המשפחות שהשתתפו בכנס נפגשו עם נירה ונטע העוסקות
במלאכת הקליטה ,מסתבר כי על אף החששות המוקדמים ,ההתעניינות בתהליך גדולה
ומתחילה ללבוש פסים מעשיים .מספרי המבקשים להתקבל מתלבשים כמו כפפה ליד של
ניר אליהו בשנת ה ,60-ואם הרשויות החיצוניות לא יקלקלו – אז באמת תהיה לנו פה
חגיגה של קליטה לרגל יום העלייה לקרקע ,ראשיתה של הגשמת החזון...

"קיבוץ מתחדש" או "קיבוץ מחודש"?
לאיזה קיבוץ ייקלטו הבנים? שאלה שצוות השינוי ניסה לענות עליה בחזון ,אך תסתבר רק במציאות בפועל.
ע"פ הסיווג אנחנו "קיבוץ מתחדש" .אחרים קוראים לו "קיבוץ מופרט" או "דיפרנציאלי" .לטעמי – בניגוד
לעבר – כל קיבוץ יעוצב כפי שירצו בכך חבריו ,ואין קיבוץ מתחדש אחד דומה למשנהו .אין הקיבוץ המשתנה
הראשון דומה לקיבוץ המשתנה האחרון .ומיהו הראשון? ישנם כמה קיבוצים המתחרים על תואר "הקיבוץ
הדיפרנציאלי הראשון" ובהם גשר הזיו (שגם היה החלוץ בנושא שיוך הדירות) ,עמיר ובית אורן .אולם עשור
לפניהם כבר החלו חלק מהמושבים השיתופיים (שעד אז מה שהבדיל אותם מהקיבוצים השכנים זה שלא
היה להם חדר אוכל )...בצעדי הפרטה דרסטיים כשכר דיפרנציאלי ושיוכי דירות ונכסים ובהם הבונים ,בני
דרור ,צור נתן ועוד ...התקנונים הגמישים יותר של המושבים השיתופיים אפשרו להם לבצע את המהלכים
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ביתר קלות ,מאז עברו רוב הקיבוצים בארץ למודל כזה או אחר של שכר דיפרנציאלי ,ולנוכח השיטפון אף
חוקקו "תקנות הסיווג לקיבוץ מתחדש" שאף ריככו את השם הזר כ"כ לקיבוץ – "דיפרנציאלי" .אולם
האמת היא שכבר בעת לידתה של התנועה פותח אבטיפוס ניסיוני של "קיבוץ מתחדש" שכונה בשם
"הקואופרציה" ,כשלושת רבעי מאה לפני משבר הקיבוצים הגדול ועידן ההפרטות והדיפרנציאציה.
 1908היתה "שנת מבואות" בעבור התנועה הציונית .בשנה זו עלה ארתור רופין ממנהיגי התנועה הציונית
העולמית ארצה והקים את המשרד הארצישראלי ביפו ,ממנו החל ליזום ולדחוף את יישום הציונות
המעשית ,שהיתה עד בואו במצב של נסיגה לאור הקשיים הרבים בהם נתקלו אנשי העלייה הראשונה :כידוע
בשנה זו הוקמה צפונית ליפו שכונת "אחוזת בית" לימים תל אביב העיר העברית הראשונה; בעברה השני של
הארץ נוסדה חוות כנרת שממנה יצאו מקימי הקבוצות הראשונות דגניה וכנרת ,וכפי שלמדנו בשנה זו הוקם
בסמוך למושבה פתח תקוה מושב הפועלים הראשון .התחלה נוספת ופחות ידועה היא ראשיתו של הקיבוץ
הדיפרנציאלי הראשון (שכמובן לא נקרא כך אז )...וראשית ההתיישבות הציונית בעמק יזרעאל.
אליהו בלומנפלד בן למשפחה של סוחרי בדים אמידים מוילקובישקי שברוסיה (והיחיד מבני המשפחה
הדתית שראה את עתידו בא"י) ,השלים את לימודי האגרונומיה בגרמניה וערך סיור בא"י בחפשו אחר מקום
להקים בו את ביתו .הוא התאהב בנוף עמק יזרעאל ולפיכך נעתר לפנייתו של יהושע חנקין לגורמים פרטיים
להצטרף אליו למו"מ ארוך שניהל בשם חברת "הכשרת היישוב" (חברה שייסדו ד"ר רופין ופרופסור ורבורג
על מנת לרכוש קרקעות בא"י) מול משפחת האפנדי סורסוק מביירות .בסופו של מו"מ ארוך נרכשו כעשרת
אלפים דונם בעמק יזרעאל ,ואחד משיתופי הפעולה הראשונים בין הון פרטי ציוני ל(טרום)לאומי ציוני
הוכתר בהצלחה .בלומנפלד שרכש  1,000מתוך כלל העסקה באדמות הכפר פולה קרא את המקום "מרחביה"
ופנה לאדריכל היהודי -גרמני אלכסנדר ברוואלד ששהה בארץ לרגל תכנון הטכניון בחיפה לתכנן את ביתו –
בסגנון טירה גרמנית .המבנה הייחודי שבנייתו תושלם רק ב 1913-יבלוט על רקע שממת העמק ויזכה לשם
"אחוזת העמק" .במקום יתיישבו מלבד בלומנפלד ומשפחתו עוד שבע משפחות במושבה החקלאית מרחביה,
אולם המושבה לא תחזיק זמן רב ותהפוך למושב עובדים כבר ב .1922-ברוואלד שבשנים אלה ממש הפך
לחלוץ האדריכלות הציונית  -היה חברו משכבר הימים של הסוציולוג פרנץ
אופנהיימר שהתפרסם כיזם חברתי ומראשי זרם "הסוציאליזם האוטופי" שהגה
את "שיטת הקואופרציה" .אופנהיימר גם הוא ביקש מברוואלד לתכנן עבורו את
חצר ההתיישבות החדשה והניסיונית "הקואופרציה" (אליה נחזור בהמשך)...
היא "החצר הגדולה" .מרחביה היתה היישוב העברי הראשון בעמק יזרעאל
והקואופרציה החקלאית הראשונה בארץ ישראל .החצר נמצאת כיום בשטחו של
קיבוץ מרחביה ונחשבת לאתר לאומי המוגן על פי חוק ,ובה מרכז מבקרים חינוכי
המספר את סיפורה של מרחביה וראשית ההתיישבות בעמק ,עליו נאמר "העמק הוא חלום"...

הקואופרציה של פרנץ אופנהיימר
קצת רקע  -ד" ר אופנהיימר רופא בהשכלתו שעבד בריפוי חולים בכפרים הנידחים של גרמניה הגיע למסקנה
כי " על מנת לרפא את חולי האדם צריך לרפא תחילה את חולי החברה" ומכאן ואילך החל להתעניין בדרכים
לעשות כן :בשנות התשעים של המאה ה 19-הוא חזר לברלין ללמוד כלכלה וסוציולוגיה ופיתח את רעיון
ה"קואופרציה" ,ובשנת  1896יזם את הקמת הכפר "פריילנד" ליד ברלין ע"פ רעיון זה :לפיו העבודה במשק
תהיה קואופרטיבית ,אך הפרט העובד יידע כי חריצותו וכישרונותיו מוערכים כל צורכם במשק ,ולשם כך
קבע כעיקרון כי לפי העבודה – ייגזר השכר .אגודת ההתיישבות מטרתה להציל את ההמון העובד מניצול,
ולתת את האפשרות לעובד להתפתח וליהנות מפרי עבודתו בהתאם לכוח יצירתו .בברלין ,התיידד
אופנהיימר עם אחד בשם בנימין זאב הרצל ,והצליח לשכנעו כי זהו המודל הנכון ליישוב ארץ ישראל ,וכי על
פי שיטתו החקלאות אינה יכולה להצליח ולעשות חיל אלא אם ייהנה הפרט מפרי עמלו ,מנגד הכיר
אופנהיימר גם ביתרונות הכלכליים של העבודה המשותפת בחקלאות .הרצל הנלהב שילב כנואם את ד"ר
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אופנהיימר בפני הקונגרס השישי שהתקיים בוינה ב( 1903-למרות שהקואופרציה בפריילנד פשטה את הרגל
שנתיים קודם לכן )...ונאומו של האחרון זכה לתשואות רמות.
שש שנים לאחר מכן ,ולמרות שהרצל כבר היה זצ"ל ,בשנת  - 1909בשעה שחברי קבוצת דגניה מנסחים במו
ידיהם ומעשיהם את צעדיה הראשונים של הקבוצה השיתופית  -מאשר הקונגרס היהודי התשיעי בבאזל
הקמת יישוב קואופרטיבי ניסיוני בארץ ישראל ,כצורת היישוב המתאימה ליישוב א"י ,וכאשר נרכשות
אדמות "פולה" ע"י חנקין ובלומנפלד – נבחרת מרחביה כמקום לביצוע תוכנית ה"פיילוט" :לצורך העניין
מיועדים כ 3,500-דונם מעסקת "חנקין את בלומנפלד" וב 1910-מתקבצים באחוזת העמק חברי קבוצת
הכיבוש של "השומר" על מנת להכשיר את הקרקע להקמת ה'קואופרציה' :הקואופרציה היא יישוב חקלאי
שיתופי שממוקם על אדמות הלאום ומנוהל על ידי אגרונום ופקיד ,והיא מעין צורת ביניים בין קומונה
ומושב אשר מאפייניה הם :משק גדול ,עיבוד משותף וחלוקת שכר על בסיס קואופרטיבי  -המתיישבים
מקבלים שכר בהתאם לזמן שהשקיעו ולפי רמתם המקצועית והביצועית (נשמע מוכר?) .כל משפחה זכאית
להחזיק גם משק עזר קטן .הקואופרציה במרחביה היתה הניסיון ראשון להקמת יישוב מסוג זה ,ובשנת
 1911יושבה במקום קבוצת עולים מגליציה ,בראשות האגרונום שלמה דיק.
המתיישבים החלו לפתח את המשק החקלאי ,וההתחלה נראתה מבטיחה .אולם ,במהרה החלו להכביד קשיי
העבודה ,המחלות ,פגעי הטבע והאקלים ,שהפכו את המשימה לכמעט בלתי אפשרית .התעוררו עימותים עם
האגרונום האחראי (בדומה לחוות כנרת) .שיטת השכר הדיפרנציאלי הקשתה על בעלי המשפחות וגרמה
לסכסוכים בין החברים הנשואים לרווקים ,כשאימהות לילדים קטנים שנאלצו להפסיק את עבודתם ,לא
קיבלו שכר ולא יכלו להחזיק את משק הבית (אז עוד לא פיתחו את "רשת הביטחון" והקרן לערבות
הדדית )...אם לא די בכך ב 1915-פקד את האיזור ארבה שגרם לתקופת רעב ומחסור ,נוספו לכך הגזירות של
השלטון העות'מאני שהחרימו את הפרדות והבהמות לטובת המאמץ המלחמתי ,ההתנכלויות של השכנים
הערבים (שחלקם צמיתים שגורשו מ"פולה" עם רכישת האדמות) ותלאות מלחמת העולם הראשונה .ב1917-
שוכנו במקום קציני הטייסת הבווארית ה 304-שנשלחו לסייע לטורקים .הקואופרציה שימשה גם מקלט
למתיישבים ציוניים שנרדפו ע"י הטורקים עקב גילוייה של מחתרת ניל"י .אחרי המלחמה ,בשנת ,1918
התפרקה הקואופרציה והחברים התפזרו :חלקם עברו למושבה מרחביה הסמוכה ,חלקם לקחו חלק בהקמת
מושב העובדים הראשון נהלל והאחרים נפוצו בכל הארץ .בשנים הבאות תשבנה במרחביה באופן זמני
קבוצות שונות של פועלים ובהם משוחררי הגדודים העבריים אשר סייעו בידי גנרל אלנבי בשחרור הארץ,
לקבוצה זו השתייכו גם גולדה מאירסון (מאיר – לימים ראש ממשלת ישראל) ובעלה.
בשנת  1929התיישבה במקום קבוצת "השומר הצעיר" מגליציה והקימה את קיבוץ מרחביה ,השומר ומטפח
את מבני הקואופרציה עד היום .בין היתר הוקם במקום מרכז מבקרים בשם "החצר הגדולה במרחביה"
המספר את סיפור הקואופרציה בטקסט ,תמונות ,סרט הדרכה וכן באתר אינטרנט .המקום נחשב מבנה
לשימור של המועצה לשימור אתרים .לאחר ראשית המילניום ,קיבוץ מרחביה הופרט ונבנתה בו הרחבה.
הסכסוך בנושא הקמת בית הכנסת ביישוב המשותף עלה לכותרות בראשית השנה הנוכחית .בבואנו לסכם
את המאה הקיבוצית ,חשוב לספר גם אודות פרק ניסיוני זה ,בעיקר לנוכח העובדה שבתום מאה שנה חזרו
קיבוצים רבים למתכונת משודרגת של קואופרציה ,שהפעם לקחה בחשבון גם רשתות בטחון ,ומנסים לשמור
על האיזון העדין בין מגזרי החברה השונים ושמירה על קהילה מיוחדת ומאוחדת.
חשוב לזכור – אנחנו עוד בתהליך ,לא הכל מושלם  -עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה
יחדיו ,כשהחזון ברור – האופק לפנינו והשמים הם הגבול...

פורים ריאליטי
יום שישי הקרוב

חג פורים שמח לכל בית קיבוץ ניר אליהו!
נימרוד
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שלום סיגל .כמה זמן את אתנו?
קצת למעלה משלושה חודשים.
ומאין את באה?
מכפר סבא ,נשואה  +שלושה ילדים בגילאים –  10 ,13ושנתיים.
למדת?
פסיכולוגיה ומדעי החברה באוניברסיטה הפתוחה ובשלבי סיום של תואר שני במערכות למידה וחינוך.
ורקע בעבודה?
למעלה מ 10-שנות ניסיון בניהול משאבי אנוש בתעשייה (מזון ,אלקטרוניקה) ,ולפני כן תפקידי ניהול בתחום
שירותי הבריאות.
איך הגעת אלינו?
דרך חברת אבני דרך.
מה מצאת?
מצאתי תחום מאוד מעניין ,מורכב ,עם אוכלוסייה מסבירת פנים ומשתפת פעולה ,קרקע פורייה לעשייה
והנאה.
ומה היעדים?
הטמעת תהליכים מתקדמים במשאבי אנוש ,על מנת להביא למיצוי מקסימאלי של ההון האנושי בקיבוץ
כגון :הטמעת תהליכי גיוס וקליטה נכונים בענפים השונים (עסקים וקהילה) ,פיתוח ארגוני והטמעת כלים
להגברת המעורבות והמוטיבציה.
ציינת את אי היותך חברת קיבוץ כמשהו ש"יושב" לך בעורף .איך את מתגברת על הפער הזה?
אין לי ניסיון קיבוצי ,אבל הקיבוץ הוא ארגון  -עם מאפיינים מאד ייחודיים ,את המאפיינים הללו אני
לומדת .אחד המאפיינים הוא אווירת פתיחות ,אשר עוזרת לי ללמוד במהירות יחסית את שאר המאפיינים
הקיבוציים .בשלבי הקבלה אמרתי ,שאני יכולה להביא עמי ראייה וניסיון שונה ,היכול להועיל בצמתים
שונים של העבודה .ומאידך ,מאוד מאתגר ומעניין לי לנהל משאבי אנוש באווירה שונה.
בכל ארגון ,על כל עובד חדש ללמוד ולהסתגל לתרבות הארגונית של הארגון אליו הוא משתייך ,על אחת כמה
וכמה לגבי מנהלי משאבי אנוש ,שיותר מכך שעליהם להכיר ולהתאים לתרבות זו  -עליהם גם לשקף את
הנושאים הדורשים שינוי בתרבות זו .נראה לי שיש לי לא מעט להעניק ,במיוחד לאור העובדה שהקיבוץ
עדיין נמצא בשלבי הטמעת השינוי ,ובחקותו את הנעשה בעולם העסקים .בנקודות בהן אני מרגישה שחסר
לי הידע והניסיון הקיבוצי ,אני נעזרת גם עם פונקציות פנימיות וגם בחברת "אבני דרך" ,הנותנת לי גב
מקצועי והיכרות עם המגזר הקיבוצי.
האם את לא סבורה שעל רקע הדברים שאמרת ,בצדק ,על חסרון ההכרה הקיבוצית ,לא כדאי היה שתקימי
וועדה לידך ,שתסייע לך בהפנמת התכנים שאת מבקשת להנחיל לקיבוץ?
אם הזכרתי את התרבות הארגונית ,אז דוגמא מצוינת לכך  -היא הוועדות .אחד הנושאים שאליהם אני לא
הייתי מורגלת בעבודתי ב"עולם העסקים" הוא הוועדות .אך כבר למדתי להכיר את קיומן של הוועדות
השונות ,הרכבן ,החסרונות והיתרונות שלהן .מצד אחד הוועדות עוזרות במתן שיקול דעת ,בקבלת ידיעות
ודעות נוספות ובחלוקת האחריות לטוב ולרע .מצד שני הוועדות לעיתים מסרבלות את התהליכים הנדרשים,
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גם מבחינת הזמן הנדרש ,וגם מהבחינה הזו ,שבוועדות לא תמיד יושבים האנשים המקצועיים המתאימים
לקבל את ההחלטות בנושאים הרלוונטיים .כחלק מהשקפתי ,על תפקיד ניהול המשאב האנושי ,כתפקיד
מלווה ומייעץ ,אני מוצאת את עצמי בעבודה היומיומית מייעצת ומתייעצת גם עם הוועדות השונות ,וגם עם
פונקציות נוספות ומגוונות – כל אחד בתחומו הוא.
אני לא שוללת את הקמת וועדת משאבי אנוש ,אך כרגע אני עדיין בשלב בניית התפקיד ,ולאחריו אבחן גם
סוגיה זו.
ולאחר שלושה וחצי חודשים איך את מסכמת את הישגייך עד כה?
בהתחשב בעובדה שהיקף המשרה הוא רק ( 404יומיים בשבוע) ,שלב הכניסה לתפקיד היה מהיר יחסית
ונעים בזכות שיתוף הפעולה שקיבלתי .כניסתי לתפקיד בסוף שנה – לקראת דצמבר ,גם היא האיצה את
תהליך הכניסה .התזמון אילץ אותי לצלול למים מהר ככל שניתן ,כדי לא לעכב תהליכים הקשורים לסוף
ותחילת שנה כמו תוכניות עבודה ,תקציבים ,סיכום סקר שביעות רצון ודיוני שכר.
לגבי "הישגים" הייתי אומרת שזה קצת יומרני .במשאבי אנוש הצלחות קטנות ונקודתיות הן אלו שבסופו
של דבר מובילות להטמעת עבודה יעילה יותר ולארגון יעיל יותר .אני שמחה לזקוף לזכותי ,למרות הזמן
הקצר שלי בניר אליהו ,כבר אי אלו הצלחות נקודתיות.
ראי ,את מופקדת על נושא העבודה בקיבוץ ,העבודה היא ערך מכונן בחיינו הקיבוציים.
אני לא יודע אם שמעת את המושג "דת העבודה" .נושא זה עובר כחוט השני בחיינו מגיל צעיר ,אח"כ גיל
בי"ס ,בגרות ,ואחרי צה"ל כניסה לאחריות עד לחיי המבוגרים כולל הפנסיונרים .האם לא נראה לך שכדי
להיכנס למהותו של תחום זה ,היה מקום להיפגש עם צבורים שונים כמו – אסיפה ,או חתכים גיליים
שונים?
בהחלט כן ,אלו הם שלבים טבעיים מבחינתי בעבודתי במשאבי אנוש בקיבוץ ,אך צריך לדעת גם מתי ובאילו
הזדמנויות לעשות זאת .במקביל ,מאחר ועדיין לא הספקתי להכיר את כולם ,אני מזמינה כל חבר שמעוניין
בכך להיפגש עמי ולאפשר לי להכיר אותו ואת ניר אליהו טוב יותר.
האם את עוסקת גם בקונפליקטים ובעיות של העובדים בקיבוץ ובחוץ?
כן ,יש בהחלט שאלות כלכליות ,משפטיות-חוקיות ,קשרי מנהלים-עובדים ,יחסי עובד-מעביד וכו' הקשורות
לעובדי חוץ ,חברים ושכירים אתם אני נפגשת.
מה תוכניות העבודה שלך לעתיד הנראה לעין?
לאחר ש"אפנה" את השולחן מהנושאים שקשורים עדיין לתחילת שנה כמו תוכניות עבודה ודיוני שכר,
אסיים את היכרותי עם תחומים נוספים בקיבוץ ,כמו יזמויות ,עובדי חוץ ושכירים ,יצירת מדרגות שכר
וקידום לכלל העובדים בקיבוץ ,קרנות השתלמות ,התאמת חוזי עבודה ומערכת נוכחות לשכירים.
ולסיום – מילה לחברים :אני מודה לכל משתפי הפעולה למיניהם.
זכרו שנושא משאבי האנוש בא לתמוך ,לעזור ולקדם .בהצלחה לכולנו.
שיהיה לך בהצלחה!
שמוליק

פורים ריאליטי  -יום שישי הקרוב
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נתן אלתרמן

פורים ריאליטי
יום שישי הקרוב

 אוכל טוב
 אלכוהול
 הופעות
 ריקודים
אל תפסידו!
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שנים שאנחנו רואים אותך משכים בבוקר,
עולה על הרכב ומפליג לאי שם.
ננסה לברר כאן –
לאן? מה היעד? מה הם התכנים?
לא פשוט היה להושיב את המורה לשיחה ,אבל לבסוף
צלחנו את הדרך והשיחה לפניכם.

איציקו ,מה אתה עושה?
אני עובד בשני מקומות עבודה.
 – 1בבית הספר התיכון של רשת ברנקו-וייס ע"ש הרב הרצוג (סבו של שר הרווחה הנוכחי) .בישוב בית
חשמונאי של המועצה האזורית גזר ,שם אני עובד בהיקף של משרה ויותר.
 – 2באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע ,בהוראת השפות הקלאסיות יוונית ולטינית וזאת במשרה חלקית.
בבית הספר התיכון הזה אני עובד שלוש שנים ובאוניברסיטה זו השנה ה.13-
מה אתה מספר על בית הספר התיכון?
חזרתי ללמד בבתי הספר התיכוניים לפני חמש שנים ,אחרי שמכללת קיי בבאר שבע ,בה עבדתי ,נסגרה
חלקית .בית הספר התיכון ,בו אני מלמד כיום ,הוא הקרוב ללבי .זה בית ספר משפחתי ,המזכיר לי את בית
הספר בשפיים בו עבדנו יחד לפני כ 30-שנה.
האוכלוסייה היא אוכלוסייה סולידית שבאה משני מקורות:
 .1המושבים שבסביבה כמו – עזריה ,פדייה ועוד ובאים גם ילדי קיבוצים מנען ,נצר ,חולדה וגזר.
 .2מישובים קהילתיים כמו – כפר שמואל וכרמי יוסף.
כיום אתה לא רואה את ההבדלים שבין בני הקיבוץ לעירוניים כפי שראינו בשפיים לפני  30שנה" .קרה
משהו" לחינוך הקיבוצי שהלך ונעלם...
אני בבית הספר מורה לתנ"ך ורכז המקצוע .למצוא מורים לתנ"ך לשנה הבאה זו משימה סיזיפית ,פשוט
אין.
ומהו העולם הרוחני של התלמידים?
ביחס לחלק ניכר מהם נראה לי ,כי עולמם הרוחני צר מאוד .נערים ונערות אלה מקבלים בביתם ובסביבתם
מטען ערכי דל .הם קוראים מעט מאוד ,כותבים מעט מאוד ויכולתם להביע את עצמם בכתב מצומצמת
מאוד .זו התמונה הכללית למרות שיש גם אחרים ,אשר באים מבתים שונים .לפיכך למשפחה יש משקל
מכריע בהתפתחותם של הצעירים האלה .עולמם הרוחני של מרביתם מקיף את הטלוויזיה והאינטרנט,
תוכניות כמו "האח הגדול"" ,הישרדות" וכו' .רק המיעוט קורא ספרים .יחד עם זאת ,הילדים מאוד אוהבים
מוזיקה ,שירים ולחנים שונים .לכן גם זו דרך להגיע אליהם ,באמצעות השירים ,דרך המכשור המתחדש שבו
הם שולטים וממנו הם ניזונים .לכן ,יותר מתמיד ,חשוב ללמד את הנוער הזה שברובו – כך אני מקווה -
שומע ומקשיב.
מה לגבי אלימות ,סמים וכו'?
אנחנו חיים בחברה כוחנית ואלימה ,המשליכה גם על המתרחש בבתי ספר רבים .יחד עם זאת ,למזלנו הרב,
אנחנו חיים בחממה מבחינת סמים ,שקיימים אולי בשוליים וגם ביחס לאלימות .היו אמנם כמה מקרי
אלימות ,אך אלה טופלו בחומרה .מכל מקום ,בבתי ספר אחרים ,כפי ששמעתי ,המצב חמור לאין ערוך .לשם
המחשה ,אצלנו עובד מאבטח אחד ,אך באחד מבתי הספר הקודמים ,בהם עבדתי ,היו  )!(6מאבטחים...

בניר  -גליון  - 1/0/0414 - 084עמוד 11

וצוות המורים?
צוות המורים מאוד מסור ,גם הוא תמונת
ישראל של פעם .השנה נכנסה מנהלת חדשה,
ד"ר גליה אבישר .יש לה אג'נדה ברורה בנוגע
לתחומים החינוכיים השונים ועד כמה שניתן
להתרשם ,הדברים נעים בכיוון הרצוי .היחסים
בצוות הם של חבורה משמעותית .יש בצוות
מורים דתיים שתרומתם חיונית .לשאלתך – אני
מלמד תנ"ך מתוך אמונה שזה מקצוע ערכי,
הכולל מסרים משמעותיים .נכון שאנחנו מכינים
לבגרות ,אבל המסרים מדברים אל הילדים ,כי
בחברה החילונית של היום הם צריכים
להתמודד עם בעיות הנוגעות גם להם – בראש
ובראשונה ביחסים שבין אדם לחברו.
בניגוד לשפיים ,חלק מהתלמידים באים ממשפחות מסורתיות ,ולכן יש בעיקרון יחס חיובי למקצוע .יש גם
מספר תלמידים הנמצאים בתהליך של חזרה בתשובה.
אנחנו חיים בחברה מתרסקת ,שאין לה מכנה משותף ערכי והיא סוגדת להישגים חומריים קצרי טווח
ומזלזלת בכל מה שקשור במדעי הרוח .אפשר לראות זאת בשפת הדיבור ובהתנהלות התרבותית ולכן אין
דור המשך להוראה .למשל – החוג למקרא שלמדתי בו לפני  40שנה באוניברסיטת תל-אביב – כבר לא קיים
יותר ,כי אין לזה ביקוש.
ספר קצת על עבודתך באוניברסיטה.
אני מלמד כ 20-שנה את השפות הקלאסיות .לימדתי בין השנים  1990-1997באוניברסיטת חיפה ומשנת
 1998אני מלמד בבאר שבע .מבחינה זו אני נמצא בשני עולמות שונים ותכופות אני חצוי ביניהם .שם אני
מלמד נושאי בחירה ולא חובה ובכל זאת ,מדי שנה ,נמצאים סטודנטים וסטודנטיות הבאים ללמוד שתי
שפות "מתות" שלכאורה אין להן חשיבות ,אך בפועל יש להן משקל מכריע בתרבות המערב ואת זה הם
רואים עם הזמן.
במשך שנות עבודתי באוניברסיטת בן-גוריון עשיתי היסטוריה ,כי לפני לא היה אף מורה קבוע בתחום זה
ואני הראשון שעובד בהיקף של משרה תקנית .בהקשר זה אני חייב לציין שלאחרונה הועליתי לדרגה של
מרצה בכיר.
ואיך השכר ואיך אתה מסתדר במסגרת השינוי?
יש לי הכנסה ראויה מהשילוב הזה בין שני העיסוקים ,אך זה מחייב מאמץ עצום .יחד עם זאת ,אני אומר
שהשינוי היטיב אתנו ואנחנו שמחים בחלקנו ,למרות שאני חושש מהתפוררותה בעתיד של החברה ,בה אנו
חיים.
ודברים מיוחדים במסגרת ההוראה?
לאחרונה הגשנו את מחזור י"ב בתיכון לבגרות חורף .זה היה פרויקט מיוחד במינו .מדובר בכ 160-נבחנים,
בשמונה חדרי בחינה וכל העומס הנ"ל היה על שני אנשים בלבד .נוסיף ,כי בין התלמידים ישנם כאלה
המתקשים וזוכים להקלות מתאימות .בהכנות לבחינה קיבלנו עזרה רבה מכל צוות בית הספר ,אבל את
הבחינות בעל-פה עשינו שני מורים פלוס מורה גמלאית שבאה במיוחד לעזור.
הנוהג הוא שאתה בוחן תלמידים שהם "לא שלך" .הנבחנת השלישית למשל ,אצלי ,הייתה תלמידה שלא
הכרתי והיא הודיעה לי בתחילת הבחינה שהיא רוצה להשיג ציון .100
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אמרתי לה "מור ,אני אתך בתנאי שיהיה לזה כיסוי" .הקצבת הזמן הייתה של  40דקות ,אבל המבחן לקח
 90דקות והיא אכן הוציאה ...100
לסיכום ,בחנו בעל-פה  12תלמידים וכולם עמדו בבחינה.
...למחרת בבוקר מצלצל הטלפון בבית .בטלפון שואלים אם אני יצחק דנה .עניתי בחיוב ונעניתי שיש כאן
משלוח עבורי .והנה מגיע אדם עם זר פרחים ומעטפה מהמנהלת וצוות המורים שהודו לי על ההשקעה
והארגון של בחינות הבגרות.
אני מורה  32שנה ומעולם לא זכיתי להערכה כזאת שמאוד ריגשה אותי.
קבל נא איציקו גם אתה את הערכתנו על המסירות ,ההתמדה ,הערכיות וההישגים.
נקווה שיהיה לך כוח להמשיך.
כל טוב.
שמוליק

יום שישי הקרוב

פורים ריאליטי
חנה מאור77 ,

דניאלה דולב09 ,

אסתר לוי77 ,

עידית בורנטיין08 ,

שמוליק אייל76 ,

עומר קורדובה08 ,

שרוניה טוכמכר70 ,

נועה שקולניק08 ,

עמיקם רגב70 ,

יערה זנגי09 ,

רבקה‘לה צדפי70 ,

יואב גבע00 ,

לנצ‘ו ניר70 ,
אברהם קאליפה70 ,

עמיחי קורדובה00 ,

אריה שלמון99 ,

נדב רונן00 ,

מריו קרבס98 ,

איה כרמיה00 ,

שוש נסל96 ,
קוני פנר69 ,
בזוזה לבנה68 ,
יתרו מדר68 ,

עפרי בארי00 ,

שוש שלמון90 ,
יורם יפה90 ,
איציקו דנה91 ,

אפק לוינסון17 ,
גליה ירושלמי17 ,

יעל בורנשטיין67 ,

גבע קציר16 ,

חנה קובלסקי69 ,
אסטל גבע69 ,
בני ירושלמי66 ,

ליאור מדר16 ,
ראובן יוגב60 ,

קרן צדפי00 ,

שקד ברלס10 ,

רפי בורץ60 ,

הגר קרומן00 ,

ירדן שיקלי10 ,

סמדר יוגב60 ,

ירון קציר09 ,

עמרי רז01 ,

עמית שלמון10 ,

מיכאל פייפר60 ,

שרית פלג00 ,

ליאת לבנה01 ,

איתן ביוקאורל11 ,

נטע בארי61 ,

תלמה גניאזדוביץ‘00 ,

אילאיל יוגב04 ,

עדן ביוקאורל9 ,

אבי וינטר61 ,

תמר שלמון00 ,

יובל מויאל04 ,

שגיא ברק7 ,

מוטי נמר61 ,

תמר רגב7 ,

עידית ברלס64 ,

יעל רגב0 ,
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תגיד ,אתה חוזר בתשובה או משהו כזה?
בשביל לחזור בתשובה צריך להיות בשאלה...
נו?
אז בינתיים יש לי יותר שאלות מתשובות.
אה ,אתה בסוג של התחזקות כזו ?
כן ,אפשר להגיד ,אני בעיקר מתחזק בשאלות.
אני לא מבינה?
כמו שאמרתי בפתיחה ,נראה לי שמי שמוצא תשובה מוותר על זכות השאלה ,אני מעדיף להיות
במקום שבו עומדים בעלי השאלות ולא בעלי התשובות.
אתה מסתלבט עלי? מה משחק המילים הזה ,תשובות שאלות ,מה זה מבחן פסיכומטרי? בסך הכל
שאלתי אותך אם אתה חוזר בתשובה ,אי אפשר לקבל תשובה פשוטה ,אוף איתך?
טוב אנסה תשובה פשוטה :אני לא חוזר בתשובה ,אני הולך לשאלה.
איך אתה עושה את זה? יש לכם קבוצת תמיכה כזו? אתה הולך לשמוע שיעורים אצל מוליכים
לשאלה?
בינתיים אני עושה את זה לבד ,נכנס לחללים פנויים ומחפש בהם את הפינות הנסתרות ,בהן מונחות
השאלות ,שם אני מחפש את השאלה המתאימה לי וממנה אני בונה תלי תילים של שאלות נגזרות
שמוליכות אותי אל היציאות והמעברים אל חללים פנויים אחרים ושאלות אחרות.
הבנתי ,התחרפנת לגמרי ,אולי כדאי שבעל מקצוע יבדוק אותך.
הייתי לפני זמן מה אצל אורולוג ,הוא מצא שהכל תקין.
התכוונתי ללוג אחר.
מה לוגיסטיקה קשורה?
טוב ,עזוב אותנו מהשטויות שלך ,אולי תסביר לנו את העניין של קבלות השבת ,ימי כיפור ועכשיו גם
קריאת המגילה בפורים.
אנסה .גדלתי בבית חף מדת וטקסים ,הורי לא פקדו בתי כנסת ,התנ"ך המישנה והתלמוד ,סידור
התפילה ,כל אלו לא היו שגורים על לשונם ומובן מאליו שלא הונחלו לנו .אבל עוד מילדות
בהזדמנויות בהם נחשפתי לחומרים האלו ,נמשכתי אליהם ,אל הטקסים ואל הטקסטים .ככל
שבגרתי והזדמן לי ללמוד ,גיליתי ועדיין אני מגלה עולם עשיר ומרתק של ידע ,תרבות ,מחשבה ושפה
נפלאה ומצטער צער רב על הריחוק הרב ,שאנחנו ,הקרויים חילוניים ,התרחקנו ממנו.
אז אתה כן חוזר בתשובה?...
זהו ,שממש לא .בכל הקשור לאמונה דתית אני מתחזק מאד באי האמונה ,אבל איני רואה בזה סיבה
להתרחק ולוותר על מקורות התרבות שלנו ,על הבאר שממנה נובעת השפה שלנו ,על שורשי ההגות
והמחשבה שלנו .בתנועה הקיבוצית בראשית דרכה ,כשרוב חבריה באו מבתים דתיים והיו בעלי ידע
רב ביהדות ,נעשו הרבה ניסיונות לחדש ולשמר את הקשר אל המורשת ,כך נוצקו הדפוסים לחגים
בקיבוץ ,ליל הסדר ,שבועות-ביכורים ,ראש השנה וסוכות ,וגם קבלת השבת ,עוצבו מחדש והותאמו
לחיי הקהילה היהודית-חילונית .אך משהו התפספס בדרך והרעיונות לא הונחלו לדורות הבאים
וחבל ,אז אני בכוחי הדל מנסה לחדש ולשמר ולהחזיר עטרה ליושנה ...להחזיר את עצמנו אל שורשי
היהדות הלא דתית ,זו שמחפשת וחופרת ומתקשרת עם השורשים שלנו ולא פוחדת לשאול שאלות.
טוב שאתה לא מגזים ,כולה קבלות שבת.
קבלת שבת זה טקס יפה ,שבו מתרחש תהליך נפשי של מעבר מימי החול ,מהשיגרה והלחץ והמרוץ
אחרי הספקים והישגים שבחומר לחלל אחר שבו יש יותר מקום לעיסוק בדברים שברוח( ,כמו לכתוב
משהו לבניר על קבלות השבת) ,זה מה שקורה לי במהלך הטקס הזה ואני מקווה שקורה גם לשאר
המשתתפים.
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אז מה ,אתם עושים את זה כל ערב שבת?
לא ,בינתיים רק פעם בחודש .אני מקווה שעוד חברים ימצאו בזה עניין ויצטרפו ואולי יהיו עוד כאלו
שירצו לחלוק איתנו את הארגון ואז אולי יהיו קבלות שבת כל שבוע ,עד אז נסתפק בפעם בחודש,
בראש חודש.
ומה הקטע עם קריאת המגילה? אני עדין לא משוכנעת שאתה לא מאלו שמנסים להכניס לנו את הדת
מבלי שנרגיש.
לפני כמה שנים נקלענו ,יעלה ואני ,בחג פורים לבית הכנסת העתיק בעיר קוצ'י בדרום הודו .ריגש
אותי מאד להמצא בבית כנסת בן  400שנה בחברת שרידים אחרונים של קהילה יהודית שחייתה שם
מאות שנים ולקרוא ביחד טקסט עתיק עוד יותר ,שמחבר אותנו אל העבר המשותף .מאז מנקר במוחי
הרעיון לארגן גם אצלנו את קריאת המגילה .אנחנו חוגגים את פורים בקרנבלי מסכות ומסיבות
ריקודים ומשקאות ואני רוצה להוסיף עוד נדבך ולקרוא ולעיין ביחד בטקסט המספר לנו את מקור
החג הזה.
קבלת שבת ,עטרה ליושנה ,קריאת המגילה ,אני לא שקטה (ועוד לא דיברנו על יום כיפור).
את יודעת ,מאז בית הספר לא קראתי את המגילה ,השנה לקראת החג שבתי לקרוא אותה ,לא
תאמיני מה לא מצאתי שם.
מה?
את אלוהים ,הוא לא מוזכר בה ,ממש מוסתר ,לא תאמיני איזה צרות זה עשה ועושה לדוסים ,איזה
מידרשים והסברים הם נתנו לעובדה הפשוטה שמדובר כאן במעשי בני אדם בלי עזרת השם.
אז?
אז הנה משהו שאנחנו יכולים להתחבר אליו כפשוטו ואולי לראות בזה את הסיפור המכונן של
התפיסה שלנו ,של לקיחת אחריות לגורלנו מתוך ההנחה האפיקורסית שאלוהים לא ממש מתעסק עם
הבלי העולם הזה...
טוב ,הבנתי ,תודה לאל ,אתה לא חוזר בתשובה....
כן ,בעזרת השם אני בעיקר הולך לשאלה...
תודה רבה לך על הראיון העצמי.
על לא דבר ,ולהתראות בקבלות השבת ובראיונות הבאים שאולי יביאו את הרעיונות הבאים.
קוני פנר
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עשה/י זאת בעצמך  -הכנת שקית רב פעמית לקניות
בשנים האחרונות אנו עדים לחזרה מבורכת לשימוש בשקיות  /סלים רב פעמיים לשימוש
בקניית מוצרים (בעיקר בסופר או במרכולית) ,במקום בשקיות פלסטיק חד פעמיות
(שמזהמות את הסביבה ,מבזבזות משאבים וכסף וכו') .בכתבה הזו נדבר על דרך פשוטה
ומהירה ליצור סלים רב פעמיים כאלה ,בבית ,מחולצות טריקו ישנות!
היתרונות של הסלים הללו הם ,שניתן ליצור סלים עם התאמה אישית ,הם בד"כ חזקים הרבה יותר
מהסלים הרב פעמיים הנפוצים (שאחרי שימוש של כמה חודשים מתחילים להיקרע) ,וכן  -במקום לזרוק
חולצות ישנות שכבר לא נלבש  -ניתן לבצע בהן שימוש חוזר.
כל מה שצריך זה זוג מספריים וחולצת טריקו ישנה שאין בה כבר צורך .מה שעושים בקצרה ,זה להפוך את
השרוולים לידיות נשיאה ,מרחיבים את הצווארון שהופך לפתח העליון של הסל וסוגרים את החולצה  /סל
מלמטה.
ועכשיו בפירוט:
 קודם כל כדאי לוודא שהחולצה נקייה...
 נתחיל עם השרוולים  -גוזרים את  2השרוולים .הכי פשוט זה באזור התפר .ע"מ לחסוך זמן וכדי ששתי
הגזירות תהיינה סימטריות ,אפשר לקפל את החולצה לחצי כך ששרוול אחד מונח על השרוול השני
ולגזור את שניהם בו זמנית.
 אח"כ גוזרים את הצווארון של החולצה .כאן ,אנו רוצים להרחיב את הצווארון כמה שיותר ,כי ממנו
בעצם נכניס ונוציא את המצרכים לסל .אז גוזרים מהצווארון למטה עד לקו התחתון שבו גזרנו את
השרוולים (ראה ציור) .יש לגזור כך שרוחב ידיות הנשיאה יהיה בערך  5ס"מ .גם כאן ניתן לקפל את
החולצה לחצי ולגזור את שני צידי הצווארון בו זמנית .עכשיו ידיות הנשיאה שלנו מוכנות.
 בשלב הבא ,פורשים את החולצה כך שהחורים של ידיות הנשיאה (של השרוולים הגזורים) מצויים אחד
מעל השני וניבטים כלפי מעלה .עכשיו גוזרים בתחתית החולצה את שני צידי החולצה בו זמנית  -יוצרים
רצועות קצרות ברוחב של כ 2-ס"מ ובאורך של כ 5-ס"מ ,לכל רוחב החולצה .כל שתי רצועות מקבילות
קושרים בשני קשרים חזקים ,וכך בעצם סוגרים את תחתית החולצה ויוצרים את הסל (יש לשים לב לא
לקשור  2רצועות סמוכות שבאותו הצד אלא אחת מצד עליון ואחת מצד תחתון).
 לחלופין  -מי שיש לו/לה מיומנויות תפירה ,יכול/ה לוותר על הגזירה של תחתית החולצה ופשוט לתפור
את התחתית לכל רוחבה.
 זהו! פשוט וקל...
את כל התהליך ניתן לראות בסרטון קצר באתר הבא:
http://www.youtube.com/watch?v=27X4AMNetFU
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דניאל מדר ודותן אביגד
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האיחוד החקלאי?? מה זה??
לפני כחצי שנה החלה לפעול בניר אליהו תנועת הנוער של האיחוד החקלאי.
זוהי תנועה יחסית קטנה ,שפועלת במגזר הכפרי -התיישבותי  .התוודענו אליה דרך
קיבוץ אייל ,שם מתקיימת פעילות ענפה של התנועה כ 5-שנים .קיימנו מפגשי הורים,
נפגשנו שוב ושוב עם נציגי התנועה ,שאלנו ,הקשינו ,בדקנו...
הרבה סימני שאלה ,לבטים וחששות ליוו את המהלך .האם תהיה הענות מצד הילדים לצאת לקורס
מד"צים? להגיע לפעולות? האם יש מקום למסגרת נוספת במערכת החינוך הקטנה שלנו? האם תנועת נוער
היא דבר שמדבר אל הילדים של היום? בעידודה של מנהלת החינוך ,ואסתר בראשה ,ובשיתוף ההורים,
יצאנו לדרך .מודעים לכך שייתכנו קשיים ונפילות ,אבל חדורי מוטיבציה ורצון להצליח.
בקיץ יצאו ארבעה נערים לקורס מד"צים בביה"ס החקלאי בפרדס חנה ,ומי שיצא  -נשבה .התאהב .החבר'ה
חזרו "מורעלים" ...מוכנים ומזומנים לשנת פעילות והדרכה.
ואכן ,תוך זמן קצר החלה להתבסס פעילות קבועה של התנועה בקיבוץ.
כיום מתקיימות מדי שבוע פעולות לילדי כתה ד' עם ליאור ,לילדי ה'-ו' עם אלה ומאיה ולילדי ז'-ח' עם אביב
קציר .את ילדי ט'-י"ב מדריך יונתן ,הגרעינר שלנו ,שמלווה גם את צוות ההדרכה .ומהצד מלווים ותומכים
כל הזמן גם עדי ומתן ,מדריכי הנעורים.
הילדים באים ברצון לפעולות ,ועוסקים גם בנושאים חשובים כמו הגשמה ,חלוציות ,עסקת גלעד שליט,
נושאים אקטואליים ועוד...
בפסח ובקיץ ייצאו החניכים והמד"צים למחנה של התנועה ,ואנחנו כבר מתחילים להכין את המדריכים
הבאים  -הח'תים ,שעתידים לצאת לקורס בקיץ.
גם טיולי המשפחות שמארגנת חברת הילדים לשנת ה 60-לקיבוץ יוצאים לפועל הרבה בזכות הפעילות
התנועתית ,המד"ציות עם החניכים מכינים הפעלות לטיולים ,קישוטים לאוטובוס ,ובעיקר מורל גבוה...
אנחנו עדיין בשלב הראשוני של שנה ראשונה מאתגרת ולא תמיד פשוטה ,אבל יודעים ש"הזורע חיטה דואג
לשנה ,הנוטע עצים דואג לשנים ,המחנך נפשות דואג לדורות".
יש למה לצפות ,יש במה (וגם במי) להאמין...
שיר רז

רשמים וסיכום חצי שנת פעילות מאת ליאור מדר ,מד"צית ,ניר אליהו:
פותחים דף חדש בחיים...
אז הסיפור שלנו הוא קצת שונה .נכון ,זה מוזר שאנשים כמוני כותבים לעלון ...אבל אחרי המון עשייה,
החלטתי לספר סיפור קטן ,לא גדול אבל עם הרבה תוצאות.
אז ...התחלנו מכלום ,היינו כל יום במרפסת הבית ילדים יושבים ומסתכלים על ההולכים ובאים ..אני
בריקוד והוא בשבילי הקיבוץ.
כשפנו אלינו בבקשה לנסות תנועת נוער ,לרגע חשבנו שזאת עוד בדיחה לא מוצלחת של אחד המדריכים.
כשהבנו שזה לא ,מצאנו את עצמנו בבית הספר החקלאי בפרדס חנה עושים את יומנו הראשון במסגרת
תנועת נוער .אז כן ,הזמינו אותנו להצטרף לתנועת הנוער " -האיחוד החקלאי".
מאותו רגע הבנו שיש לנו משהו גדול בידיים ,שאנחנו אמורים לבנות את הבסיס .הרבה אנשים מכירים
אותנו ,הוא בשלו ואני בשלי ככה שאין מצב בעולם שניתן לזה חשיבות שכזאת.
אבל אז דותן מימון (המדריך כמובן) אמר לנו :למה ישר לפסול ,אולי פשוט תנסו?!..
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אז כן ,באמת התחלנו ...זה התחיל מההכנה לקורס מד"צים  ,09חילקו אותנו לקבוצות,
ו-וואלה?! באמת לא הבנתי מה הולך לקרות ,מי הולך לקרות ,אבל אז גבע עמד שם
ואמר לי "אל תפסלי."...
מאותו היום התחלתי לצאת לטיולים של התנועה ,התחלתי לחקור ,לגלות מהו באמת
ערך? מי האדם העומד מולי? מה זה לתת בכלל?!
כשטל מדר מזכ"לית התנועה ,הגיעה בפעם ה-מי סופר?! לניר אליהו לספר בעצם מה יש
שם בקורס עצמו ,התפקעתי מצחוק ולא נתתי כבוד  -לא באמת האמנתי שאני?! ליאור
מדר 10 ,ימים לא בבית.
בואו נגיד שלהגיד  10ימים זה מאוד פשוט ,אבל ה 10-ימים האלה השפיעו עלי ועל גבע ,עד מאוד!..
אז בתאריך ה 5-ליולי התייצבנו  4נערים :מאיה נמר ,אביב קציר ,גבע קציר ואני ,בפתח בית הספר החקלאי
בפרדס חנה .כבר בכניסה התחלתי לבכות ,כ"כ לא ידעתי למה אני נכנסת...
הימים בקורס מדצ"ים היו בשבילי מאוד משמעותיים ,גדלתי ואני באה מבית שהכל בא ליד ,כל מה שאני
רוצה יקרה ועכשיו!
קודם כל התחלקנו לקבוצות (אני וגבע לא היינו יחד בקבוצה) ,אני הייתי ב 10-והוא ב 20-הוא אצל דור הרץ
ואני אצל ליאור נשר (גרעינרים ,מה שנקרא).
במשך הימים האלה ,התמודדתי בלהכין פעולה ,ללמוד על ערכי התנועה ,על מטרות התנועה ואיך אני בתור
ילדה שבאה ממסגרת שונה מתפתחת ב 10-ימים.
חשוב לי לציין שליאור נשר  -הוא הדמות הכי משפיעה שאי פעם הייתה לי .הוא בחור שגדל בתנועה מגיל
צעיר ,בא מבקעת הירדן ואת שנת השירות שלו העביר באיחוד .הוא לימד אותי המון! בעיקר על ערכים
ושבעצם הכל יחסי בחיים ,תלוי איך מסתכלים על זה...
אז ככה אני ,במשך  10ימים ללא הפסקת עשייה לרגע ,בונה לעצמי גרפים על "אני והאיחוד החקלאי".
שרטטתי ,כתבתי ,באמת שעשיתי הכל כדי שבסופו של דבר זה יתגשם...
ב 15-ליולי מצאתי את עצמי יושבת במעגל עם ההורים ושאר החניכים שהיו איתי בקבוצה  -מדברים על מה
שבעצם היה ...כולם כבר נחנקו מדמעות ולא באמת הבינו שעכשיו מה שהולך לקרות זה שפונים לדרך
חדשה ,דרך של בגרות עם המון נתינה שרק מובילה לקבלה...
אני זוכרת ,ברגע שקיבלנו את התג ואת הכרטיס מדריך כבר אז התחילו ה"ברזים" ,מה שנקרא ,להיפתח.
בסופו של הטקס ,ליאור ניגש אלי ואמר לי שלמדתי המון ושהמטרות שלי לדרך החדשה זה :בטחון עצמי
וזהו ...כבר אז הבנתי שהכלים נמצאים בידיים שלי ,ושאני צריכה להתחיל לפעול...
כאשר חזרתי לקיבוץ הייתה לי תחושה ענקית של סיפוק ושאני יודעת שלא פספסתי כלום ,אמרתי את מה
שיש לי להגיד ועשיתי מה שהייתי צריכה...
ככה הגיע מחנה הקיץ ,עוד התמודדות לא פשוטה עבורי לצאת לבד עם היישוב רמות השבים (חשוב לציין:
יישוב מוביל בתנועה) .אז נכון ,יש לי משם חברים אבל כל הזמן רק חשבתי שיבוא יום וגם אני אצא עם
הסניף שלי ,עם הקיבוץ שלי ,וכולם יראו שעבדנו קשה יחד בלצאת לטיולים ,לקורסים ,למחנות והנה במשך
 3שנים ואולי יותר דיברו על תנועת נוער בניר אליהו ,אז דיברו ...אבל איפה המעשה?!
והנה אני לא מתביישת להודות ולפרסם :אני הכי גאה בעולם שנתנו לי את הזכות להקים תנועת נוער
בקיבוץ.
בהתחלה ספגתי המון ,הרבה השמיצו ,הרבה לא האמינו ...אבל משום מה אני האמנתי וידעתי שכאן בניר
אליהו לנוער תהיה תפיסת עולם שונה ושכולם מוזמנים לבוא לחלוק אותה...
כיום :הנושא השנתי של שנת  10\2009הוא "חלוץ".
נושא שכ"כ מתאים דווקא לנו ניר אליהו ,כי אנחנו בהתחלה .השאלה הראשונה שנשאלנו זה :מה זה באמת
חלוץ? יש כאלה שיגידו ישר כדורגל יש כאלה שיגידו שלייקס ואני אומרת לכם ,חלוץ?! זה כוח ,מנהיגות,
בורג במערכת ,יצירתיות ,ביצוע ,בסיס והמון נתינה וחשיבה על האחר.
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משהו ,שבינינו?! ,בלי התנועה לא הייתי מגיעה אליו לעולם...
בניר אליהו כיום ,יש רכזים שמאוד שותפים לנעשה בתנועה  -עדי בורץ ומתן גבע שהם בנוסף מדריכים
אותנו ביום  -יום בבית ילדים .יש מדריכים שמגיע להם המון קרדיט ושעושים המון ותורמים מלא להווי
השכבה הצעירה יותר.
אלה רפפורט  -מדריכת את כיתות ה'-ו' ,קבוצה שאפשר לראות את התגבשותה במשך מעט מאוד זמן והכל
בזכותן (מאיה נמר בעבר גם הדריכה אותם ותרמה מאוד) .אלה מטפלת מוערכת מאוד בכחל עורבני .השילוב
בין אלה לקבוצה התפתח ויש המון תוצאות!
אביב קציר  -מדריכה את כיתות ז'-ח' ,מבדילה בין תנועה לבית ילדים ,עובדת על גיבוש עם הדגש של המון
ערכים ואפשר לראות תוצאות חיוביות! אביב הגיעה מרקע של המון נתינה לקיבוץ ועברה קורס מדצ"ים.
ויש אותי  -מדריכת ד' ,עבודה קשה אבל אני מאמינה שבעוד כמה שנים ,הם ימשיכו אותי ואת שאר הצוות
של התנועה.
חשוב לציין שיש לנו גרעינר שמייצג אותנו  -שמו יונתן גולן מהישוב בית יצחק ,מתגורר בקומונת מתן ואפשר
להגיד שהוא גדל בתנועה.
תודה אישית  -להורים ,שתומכים ,עוזרים ומובילים לדרך הנכונה!
לפני שאני אשכח  -מאוד חשוב האחד והיחיד  -גבע קציר ,שהמון נעשה בזכותו ואיתו עם המון שיתוף
פעולה וכן ,עצוב שהוא השאיר אותי לבד אבל תאמינו לי ,דרך הפייסבוק הוא נותן עצות שחבל על הזמן.
בתור צוות ,יש המון חילוקי דעות לטוב ולרע ...מבחינתי ,אנחנו רק בהתחלה ויש המון לאן להתקדם.
אני מביאה ומציגה מעצמי איך אני רואה את הנוער של היום פועל ועובד עם הפנים לעתיד טוב יותר ...כן,
ללא ספק אני חושבת שהנוער הוא זה שמשפיע! בנוסף ,אני לא רק מביאה ומציגה ,אני מבצעת .כל מטרה
שאני בונה ומבססת לוקחת עם המון חשיבה בידיעה שאני חייבת לבצע ושאני יכולה הכל!
אז בטח חלק מכם שואלים למה בעצם אני מספרת על כל זה?!
כי הרגשתי ,שאף אחד לא שם לב ,לא מתעניין וגם אותנו לא כ"כ מזכירים כאן בעלון .אז כולם לדעת:
יש תנועת נוער בקיבוץ .לניר אליהו יש שם מאוד בולט ודומיננטי בתנועה (משהו שעבדתי עליו
באינטנסיביות ,)...כל הצוותים יודעים ומכירים מיהם ניר אליהו .למרות הכמות ,אין עלינו בעולם כי אנחנו
איכות!
אז ,כמו שנאמר בכותרת ,פותחת דף חדש בחיים  -זה באמת מה שמסמל את התקופה שלאחר הקורס
מדצ"ים מבחינתי ...עשינו דרך ארוכה ואפשר לראות באופק את קו הסיום .והיום ,אם אתם רואים אותי
מסתובבת עם חולצה כחולה ,ג'ינס קצר וסנדלי שורש אל תחשבו שהשתניתי ,פשוט זה סטייל:
ליאור מדר
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נראה ,כי אין ראוי יותר מהבן הבכור של עין-חרוד וחבר קיבוץ ניר
אליהו – אשכול כרמי ז"ל – להציג את החקלאות הראשונית שהוא עמס
על כתפיו .הנה – המכוורת ,הכרם ,ומטע הזיתים שכולם פארו בשעתם את נופנו ונעלמו.

דברים שנלקחו מעלון חג העשור לניר אליהו:

מכוורת
במכוורת שלנו יש כעת  55כוורות .בדרך כלל ,אדם אחד ,יכול לקיים מכוורת בת  200כוורות ,כך שהמכוורת
שלנו עדיין קטנה .כעת כמעט שאין עבודה .פעם בחודש ,אני פותח את הכוורת ומסתכל על המצב – האם
ישנה מלכה בכל כוורת? האם מספיק הדבש בשבילם?
משפחת הדבורים בזמן הזה הולכת וקטנה ובתחילת החורף מספר הדבורים הוא הקטן ביותר .בחודש ינואר
מתחילה המלכה להטיל ומספר הדבורים הולך וגדל .גידול משפחת הדבורים קשור עם הפריחה ובמידה
שהפריחה הולכת וגדלה ,הולך ורב מספר הדבורים בכוורת .הקשר בין הדבורה והפרח הוא בזה ,שחייה של
הדבורה תלויים בפרח .כאשר מתחילה פריחת תפוחי הזהב ישנם מקסימום דבורים בכוורת ,המלכה מושפעת
משפע הדבש שנכנס לכוורת ומטילה במרץ .הרבה כוורנים נוהגים ,בזמן הזה ,לסגור את המלכה בארגז
התחתון ואת הארגזים שלמעלה הדבורים ממלאות בדבש .בסוף פריחת תפוחי הזהב עושים את רדיית הדבש,
ז"א מוציאים את הדבש ומשאירים לדבורים כ 4-ק"ג דבש .כעבור חודשיים בערך ,רודים עוד פעם באם ישנה
פריחה מפרחי הקיץ .לפעמים רודים גם פעם שלישית .בקיץ יש פחות פרחים מאשר באביב ומסיבה זו מספר
הדבורים הולך וקטן בסוף הקיץ .בזמן הזה מספרם הולך ורב בהשפעת פריחת האקליפטוס והטיּון ,שהוא
צמח ביצה ,ושוב יורד .כאשר דבורה מגלה פריחה חדשה היא חוזרת לכוורת ומודיעה זאת לחברותיה ע"י
ריקוד מיוחד והן עפות אחריה לכיוון הפריחה ,כך שבמשך יום יומיים הכוורת עובדת כולה על אותה הפריחה.
בסביבה שלנו יש פריחה עשירה מאוד ולכן ישנם סיכויים למכוורת גדולה.
יש אצלנו תפוזים הפורחים באביב ואחריהם ישנה הפסקה וכמעט שאין פריחה בשדה .בימים אלה ,התחיל
האקליפטוס לפרוח והפריחה תהיה עשירה מאוד .הטיּון יפרח בקרוב ובחורף שוב תהיה הפסקה .על גבעות
קלקיליה ישנם שיחי בר הפורחים בקיץ.

בכרם
השנה היה לנו  16טון ענבים .הערכתנו הייתה  30טון וכמות זו אכזבה אותנו קשות .הסיבות העיקריות ליבול
הנמוך הן :בכרמים אלו לא טיפלו שנתיים בזמן המלחמה (מלחמת השחרור) וזה השפיע עליהם קשות.
העיבוד שלנו עוד לא מספיק .ככל שנרבה בעיבוד ,הגפן תגדל יותר טוב .כל זמן שלא יהיו עובדים מסורים
לגידול זה לא יקום כרם טוב ועלי להודות שאני בעצמי בוחר בעבודה במכוורת יותר מאשר בכרם כאשר
עומדת לפני הברירה.
צריכים להיות שניים שלושה אנשים אשר כל עבודתם בכרם מכוונת להרמת ענף זה על ידי השקיה ,זיבול
ועיבוד טוב .כמו כן ,לנטוע כרם חדש בצורה יהודית .רק על ידי זה אפשר להרים את יבולי הכרם ובמקום 70
ק"ג לדונם להגיע ליבולים גבוהים .יש משקים שמגיעים אצלם לטון אחד ומעלה.

זיתים
אותם הדברים הכתובים על הכרם אפשר לכתוב על הזיתים .היבול לפני שנה היה  50ק"ג בכל  150הדונם.
השנה יהיו לנו  1-2טון .יבול זה הוא אפסי ,כי כרם זיתים ללא השקיה חושבים שיכול לתת  100-200ק"ג
לדונם .ז"א  15טון לפחות .ושוב ,על ידי עובדים מסורים לענף זה ,אפשר להגיע לתוצאות טובות .בעין חרוד
למשל ,כרם הזיתים נותן  1טונה לדונם.
יש לשפר את המצב בשטחי המטעים!
אשכול כרמי
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» ממש בסוף חודש ינואר נתברכו סבא וסבתא פלג בנכדה נוספת,
בת ליריב ומירי ,ושמה בישראל נגה .נכדה שישית לסבא וסבתא גאים.
כן ירבו .ברכות לכל משפחת פלג ,לדודים והדודות וכ"ו.
» גם את חגיגות ט"ו בשבט חגגנו כדין בסוף חודש ינואר.
בשבת בבוקר היה יום יפה עם מזג אויר נפלא ,נפגשנו משפחות
עם ילדיהם בגינה הירוקה בניצוחה של הגננית מספר אחד –
יהודית מדר .בישלנו ,טיגנו ,אפינו ונהננו עד מאוד .תודה
ליהודית ותודה לילדים הירוקים שעמלים כל השנה.
» אחר הצהריים ,נטענו כמיטב המסורת ,עצים באזור גן המשחקים ע"י ותיקי הקיבוץ
ולזכרם של אלו שכבר לא איתנו .ולאחר מכן התכנסנו בח"א לפעילות עם ואלרי ולארוחה המסורתית
עם  4כוסות יין .תודה לנטע ושוש‘קה על האירגון ולאלי וצוות המטבח על סידור ח"א ובישול ארוחת
הערב .
» ברכות חמות מהלב למשפחת קאופמן ,בשמחה גדולה באו בברית הנישואים שיק'ה ובחירת ליבו
אתגר .שפע ברכות ואיחולים לבביים וכמובן מצפים לקאופמנים קטנטנים .ולך משה ,סבא טוב לב
שכל ילדי הגנים מכירים ,כן ירבו שמחות במשפחתך.
» גלית (זהר) ואבי ברבי חובקים בת רביעית – דבורה .וכך עולה מנין נכדיהם של סבא וסבתא צעירים
הלא הם אבי ושולה זהר ל 10-נכדים/ות .שבט שבט ...ילדים זה שמחה ,ילדים זה ברכה.
כן ירבו – מזל טוב!
» אומרים "משנכנס הדר מרבים בשמחה" ובימים אלו בית מאור נתמלא בשמחה .ביתם של צבי וחנה -
מיכל ג'וזף (מאור) נחתה מסן פרנסיסקו ,ברוכה הבאה וחופשה נעימה ,ולשבט מאור הרבו בשמחה.
» והשמחה גם לא פסחה על בית מזרחי  -מקנדה הגיע בטיסה אפרת בנדרימר ובנה חן ואבנר מזרחי נחת
גם הוא מדרום אפריקה לביקור שכולו חום ואהבה לסבא וסבתא ,יעקב ולייקה .שהביקור יהיה מלא
חוויות טובות ,יאללה חפלה...
» ושהשמחה תגיע לביתנו ונרבה בשמחה ...בואו להשתתף באירועי פורים בקיבוץ :קריאת המגילה
במוצאי שבת ,עדלאידע ביום ראשון ומסיבת פורים מושקעת ביום שישי ה.5/3-
» חג שמח!

פורים ריאליטי
יום שישי הקרוב3/5 ,

 אוכל טוב
 אלכוהול
 הופעות
 ריקודים
אל תעיזו לפספס!
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נתן אלתרמן
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