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יוסף סבג  54 -שנים למותו
תמי גפן  38 -שנים למותה
פרויקה ויינטרוב  21 -שנים למותו
ריקה שלמון  19 -שנים למותה
רותי קאופמן  7 -שנים למותה
הקיץ האחרון
שפיות זמנית
מילים ולחן :מקס גת מור
זה הקיץ האחרון שלי אתכם
עם הגשם הראשון אני אעלם
דמעותי יזרמו במורד הרחובות
כמו עלה נושר ותקוות רחוקות
אני איש של חורף בין אלפי אנשי ים
אך בחורף הזה כבר לא אהיה קיים
לאט לאט השכבות נמסות
בין רוצים לא רוצים ותפילות אחרונות
אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות
כי השמיים גדולים והדמעות קטנות
תעצמו את העיניים כל גשם ראשון
ותחשבו עלי
אני רוצה לטפס על ההרים כי הם שם
ולבקר במדינות מעבר לים
לדעת אם יש צורות חיים אחרות
ואם המתים ממשיכים לחיות
כי זה הקיץ האחרון שלי אתכם
עם הגשם הראשון אני אעלם
לאט לאט השכבות נמסות
בין רוצים לא רוצים ותפילות אחרונות
אז תזכרו שהבטחתם...
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כורע תחת עומס היובלות –
מאה שנה לתנועה הקיבוצית
שישים שנה לניר אליהו
אבל גם שנה חדשה בפתח.


ברכתנו החמה לילדי כתה א ' ,שהחלו את צעדיהם הראשונים בבית הספר שתהיה לכם שנה נהדרת,
לכם ולכל חבריכם שהתחילו את שנת הלימודים.ברכות חמות גם לילדי כתה ז' שעברו ל"עמי אסף" –
יישר כוח.



את מאה השנה לתנועה הקיבוצית אנו מציינים בעלון עם ציטוטים מיומנו של משה כרמי ז"ל מורה
עתיר השפעה ,איש קיבוץ עין-חרוד ואביו של חברנו אשכול כרמי ז"ל.



את שישים שנות קיבוצנו עברנו לא בקלות ,גבעת המנוחה ראתה אותנו מובילים בנים ,חללי צה"ל,
חברים/ות שנלקחו ...סלעים רבים ניצבו בפנינו בדרכנו להקמה ובניית הקיבוץ .הד עמום ניתן לשמוע
בדיון ההורים על הלינה המשותפת ,דרך שהייתה בנויה מאהבה וצלקות ,מאידיאולוגיה וניסיונות
עקיפה ,אבל מעל ומעבר לכל הייתה מסירות לרעיון ומאמץ כן של בניה ויצירה ,שמחת עניים...
"שמורת טבע" נקראנו בפי כל וכשרוחות השינוי החלו נודדות בשמורה נותרו לא מעט נפגעים בדרך.
כאלה שראו בהפרטה בגידה באידיאולוגיה ,כאלה שחיפשו בשקיפות דיווחים על מדרגות השכר ועוד...
אבל ...אם נבליג על אלה ניתן לומר שההגה בידיים אמינות ,הוצבו יעדי קליטה מרשימים ,החלה תנופת
בניין ופיתוח ,פעילותנו במערכת החינוך צברה וצוברת מוניטין ,הענפים מבצעים פעילות מרשימה
לכיסוי הגרעון וציוצם של הנקלטים החדשים נשמע מכל פינה...
לכן ,ברצוננו לאחל לכם קליטה מהירה ושלמה והתחברות למוקדי העשייה והיצירה.
ולכולם ,כל יושבי ועמלי ביתנו

שנה טובה!
העורך.

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...

באתר מתפרסמים אירועים קרבים ,טורים אישיים ,תמונות מאירועים ,הודעות ומודעות ,לקראת האסיפה ואחריה,
סקרים ועוד ועוד .האתר הוא המקום בו תוכלו להביע את דעתכם על כל נושא שהוא ,ולקבל מטח של תגובות חזרה.
גם העלון מתפרסם באתר  -בצבעוני! ונשמח לקרוא את תגובותיכם לכתבות גם שם...

www.nirel.org.il
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גלעד שליט
לאחר מסע ההזדהות המרגש והמרשים תקעה
המשפחה יתד בהיאחזות מול ביתו של ראש הממשלה
בירושלים.
יום הולדתו החמישי של גלעד בכלא כבר אינו מוקד הזדהות
ואמפטיה בלבד .לעיני כולנו מתנוסס כאות אזהרה אדום,
מזהיר ומאיים גורלו של רון ארד...
ואנחנו שולחים למשפחתו של גלעד וגם לגלעד דרכם את כל
איחולינו לשנה החדשה:
שתהיה שנה של חופש וחזרה הביתה,
או כדברי המשוררת לאה גולדברג –
"על החרות הזאת :לראות ,לחוש ,לנשום ,לדעת ,לייחל"...
שנה טובה
ממערכת "בניר"

ַח ִּכי ִּלי
ַאנִּ י ָאׁשּוב,
ַח ִּכי ִּלי ו ֲ
ַאך ַח ִּכי ְמאֹד.
ְ
ֶּׁשם ְס ָתיו זָהּוב
ַח ִּכי ֵעת ג ֶּ
יְ ַה ֵל ְך ּתּוגֹות,
נֹוׁשב,
ַח ִּכי ֵעת קֹר ְׁש ָל ִּגים ֵ
ַח ִּכי ְל ֵעת ָׁש ָרב,
ַח ִּכי ֵעת יִּ ְׁש ַּת ְכחּו ִּמ ֵלב
יֹוצ ֵאי ַל ְע ָרב.
ָכל ְ
ַח ִּכי ִּלי ֵעת ִּמ ֶּם ְר ַח ִּעים
ֶּרת לֹא ִּּת ְפקֹד
ִּאג ֶּ
ַח ִּכי ֵעת ָכל ַה ְמ ַח ִּכים
ְכ ָבר יִּ ְמ ֲאסּו ַחכֹות.

ַאנִּ י ָאׁשּוב,
ַח ִּכי ִּלי ו ֲ
יטי יָד
ּתֹוׁש ִּ
ַאל ִּ
ְל ָכל ֲא ֶּׁשר ִּׁשמֵןִּ ,כי ׁשּוב
לֹא ֶּא ֱחזֹר ָל ַעד.
ַא ִּמינּו ֵאם וָָאח
יֲ
ִּכי ֵאינֶּמִּ י עֹוד
ָׁשבּו ֵר ִּעים ָלָאח
וְ י ְ
ִּכי יִּ ְלאו ַחכֹות,
ּומ ְזגּו כֹוס יֵין ָש ָרף
ָ
ֵכר נִּ ְׁש ָמ ִּתי...
ְלז ֶּ
ַח ָדו
ַח ִּכי ,וְ ִּע ָם ֶּהם י ְ
ַאל ַּת ְח ְנ ִּזי ִּּת ְׁש ִּּתי.

ַאנִּ י ָאׁשּוב,
ַח ִּכי ִּלי ו ֲ
גֹורל!
ימי ָ
ַעל ַאף ֵא ֵ
מֹואׁשּו:
ֹאמרּו נָא ָכל ֶּׁש ֲ
י ְ
"ש ֵחק לֹו ַה ַםזָל!"
ִּ
ֲא ֶּׁשר נֹוַאׁש ַחכֹות ָח ַדל,
יך
לֹא לֹו ָה ֵבן עֹודֵ ,א ְ
אֹותי ִּה ַס ְל ְּת,
תֹוך ָה ֵאׁש ִּ
ְב ְ
כֹות ְך.
ְב ֶּע ֶּצם ַח ֵ
ָבן זֹאת
יך נִּ ַס ְל ִּּתי – נ ֶּ
ֵא ְ
ַאּת,
ַרק ֲאנִּ י וְ ְ
ִּכי ַחכֹותַ ,חכֹותַ ,חכֹות,
ָד ְע ְּת.
ַאּת ִּב ְל ַבד י ַ
ְ

את שירו של המשורר הרוסי קונסטנטין סימונוב ,שנכתב בזמן מלחמת העולם השנייה ,תרגם מרוסית
אבן שושן .אנחנו מכירים ושרים את תרגומו של שלונסקי (את חכי לי).
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תכלה שנה וקללתה .תכלה שנת תש"ע.
שנה שנפתחה בקול הלמות מלחמה .עופרת יצוקה אשר שימשה דורות רבים לשמח
ילדים בחג החנוכה שינתה פניה .ברוב תסכולנו ירקנו עופרת לוהטת ,אש וגופרית על
רצועה צרה עד שעלתה צעקתה השמימה.
נכנסנו ,יצאנו ,כאותו סביבון ונס גדול לא היה פה.
והשנה מסתיימת בהלם .הלם גלים גבוהים שהשאיר משט בלב ים וטירקל את כולנו.
שועי המדינה הצטיידו בשנורקלים צללו ונאלמו .ואילו החיילים המוכים שתוקים
במחנותיהם.
תחל שנה וברכתה.
עומדים אנו כעת בהכנות חג המשק .שישים שנה לקיבוץ .הרבה מאוד חברים נרתמו למשימה ונושאים אותה
בידיים מורמות להצלחה .שישים שנה זו תקופה ארוכה ועונג גדול לראות את הרעננות בה הדברים נעשים.
זה מזכיר לי שיר ששרנו במקהלת ניר אליהו בצעירותנו:

למה זה תישא עיניך
למרחק בקש אושרך?
שור הן כאן כל טוב עולם
אך מעינך הוא נעלם.
והכתובת על הקיר :תהיה שנת עושר (ו)אושר.
ברוך ראובני

נכתב לחג ה 00-של ניר אליהו
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שישים שנה
ההכנות נשלמות ,הויכוחים סביב תקציב ה 60-מאחורינו –
הגיע זמננו לחגוג שישים שנות עשייה כלכלית חברתית וציונית בקיבוץ ניר אליהו.
חג השישים ,כמו חג היובל לפני עשור ,או חגה של התנועה הקיבוצית כולה לרגל מאה
שנות קיבוץ ,מאפשר הזדמנות לעצור רגע את קצב החיים המתגבר ,להסתכל אחורה
בגאווה וקדימה בתקווה ,ולטפוח על שכם כל אחד ואחד מהחברים ששותפים לעשייה.
לפני שישים שנה ,בעוד המדינה הצעירה מתאוששת ומלקקת את פצעיה ממלחמת העצמאות הטראומטית,
תושביה היהודיים מנסים לעכל את אסון השואה ,ותושביה הערביים של הארץ טרם השלימו עם ה"נכבה" -
נשלח מטעם חיל הנח"ל לחזית "הקו הירוק" גרעין בשם "אל ניר" (שגובש ממספר גרעינים של עולים יוצאי
טורקיה ,רומניה ופולין ,לאחר הכשרה בקיבוצים גלעד ,אשדות יעקב ,כפר גלעדי ועין חרוד) וביום קיץ חם
התמקמו חבריו בין שלוש גבעות חמרה בגובה  80מטר מעל פני הים ו 800-מטר מפני העיירה העויינת
קלקיליה – קובעים עובדת התיישבות בשטח עויין ,ויוצרים רצף התיישבות עברי בין רמת הכובש המבודדת
למושבה כפר סבא ששתיהן סבלו מהסתננויות ערבים מעבר ל"קו הירוק" .ללא מזגנים ,עם לחות ויתושים,
סכנת "פדאיון" (ואפילו ללא בריכה שתשמש מפלט מהחום והלחות) החלו המייסדים יישוב מאפס.
רק שנתיים קודם לכן היה המקום מוצב של חיל מצב שנשלח ע"י פייסל השני מלך עיראק להצטרף ללחימה
באוייב הציוני לצד יתר צבאות ערב .את המשבצת החקלאית עיבדו פלאחים ערביים כשהאפנדי צופה מהבית
על הגבעה (שבה צולם לפני  5שנים הסרט זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל ברלין "עץ הלימון" של ערן ריקליס
ושבהפקתו השתתפו מספר מחברי הקיבוץ) .מחקלאות פיאודלית זו – נותרו עד העלייה לקרקע בוסתנים,
כרמים ,פרדסים ומטעים ,אך הם כמעט ויבשו מאז המלחמה ובכל אופן הניבו יבולים דלים שלא יכלו לכלכל
את היישוב החדש.
חלוצינו אמנם לא ייבשו ביצות אך הם הקימו משק חקלאי מודרני של אלפי דונמים במו ידיהם:
רפת ,לולים ,מכוורת ודיר ,גד"ש ממוכן (ובהמשך תעשייה) .הניחו תשתיות ,חפרו חפירות
וביצורים ונשאו בעול הבטחון תוך הגשמה עצמית ומימוש החזון הציוני והסוציאליסטי.
לפני שישים שנה היו פה הרבה חול ומעט ירק ,החברים הראשונים התגוררו באוהלים ואח"כ
בצריפים ופחונים ,לאט לאט ניבנו בתי הילדים ואח"כ "חדרי ההורים" ,שהפכו ברבות הימים
ל"בתים"; ניר אליהו היה מאז ובמשך שנים רבות יישוב ספר פריפריאלי ("חור" בלשון
העם) ,המחסור הכתיב צנע ופשטות שהפכו לסימן ההיכר שלנו.
כך במשך השנים ,הצטרפו גרעינים נוספים ,נדבך על נדבך והמשיכו בעשייה" :אלומות",
"הלוחם" ו"בתלם" כמובן שהביא תנופה גדולה ,ואחריהם" :כנורות"" ,שורק"" ,אילנות",
"יעל"" ,פלד"" ,דליות"" ,חופית"" ,אשכול"" ,שונית"" ,להב"" ,רותם"" ,בניר"" ,דליה",
"אל" ואחרון חביב גרעין "חצות" .מי מן הארץ ומי מחו"ל ,הצטרפו מכל קצוות תבל לעבודה
הברוכה .בנוסף קלט הקיבוץ במהלך שנותיו את חברות הנוער "סנונית"" ,עפרוני" ו"עיט",
וכמובן מתנדבים ,בודדים ומשפחות – לצד בני דור ההמשך שנולדו וגדלו במשק עצמו.
מן הסתם לא כולם נשארו ,רבים אחרים עזבו ברבות השנים (בעיקר בשנות המשבר שפקד
אותנו יחד עם מרבית קיבוצי התנועה בשנות ה ,)80-הקיבוץ השתנה והתעדכן וכיום הוא
נושא עצמו ללא סיוע מוסדות המדינה ,פורע את חובותיו כשהוא מתקיים מעבודת חבריו
בעבר (נכסים) ובהווה (מיסים) ומתכונן לשישים השנים הבאות מתוך עמדת כח ,ובעיניי
לפחות – גן עדן אמיתי עלי אדמות ,אי של שפיות וסובלנות שהצליח במקומות שהחברה
הישראלית נכשלה בהם בכל הנוגע לפערים סוציואקונומיים ,ערבות הדדית ושותפות אמת.
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והיום
בשנים האחרונות מצליחים אנו בכוחות מקומיים (עם חיזוקים היכן שצריך) לצמוח ,לשפר את המצב
הכלכלי ורמת החיים ולהפוך את הבית שלנו למקום נחשק שרבים מאד רוצים להיקלט אליו.
בנינו ומאות משפחות אחרות ממתינות בכיליון עיניים לאפשרות הקליטה בקיבוץ שלנו.
שינוי המגמה הזו לא קרה בין לילה ,אלא בתהליך משותף אליו נרתמה כל הקהילה.
הישגי השנים האחרונות הם בזכות כולנו ,חברים ששינסו מותניים ולא נתנו שנהפוך לקיבוץ דועך שעסוק
במריבות על חלוקת הרכוש ,כפי שקרה לקיבוצים גדולים וחזקים מאיתנו.
עתה הגיע הזמן שמלבד השיפור ברמת החיים והשירותים – שגם בו יש עוד מקום רב לשיפור ,נחזור להוביל
ברמת העשייה הלאומית ,נמלא בתוכן את הערכים אותם בחרנו לשמר בחזון הקיבוץ המתחדש ונשוב לחוד
החנית של העשייה הציונית.
האתגרים היום חדשים ושונים – בטחון המדינה איננו עוד על כתפינו בלבד ,לישראל צבא חזק ומאובזר (שגם
בו מיטב בנינו משרתים בהצטיינות) – אך האיומים האסטרטגיים לישראל בעשור השני למילניום השני
נובעים מהסדקים בלכידות החברתית ,מהפערים הכלכליים המתרחבים ,מהחינוך הזועק לשידרוג,
מבריחתם של מוחות צעירים אל מחוזות הניכר ומשחיקה מוסרית הנובעת בין היתר מארבעים ושלוש שנות
כיבוש משחית ושלושים ושלוש שנות קפיטליזם משחית לא פחות ,כשהנפגעים העיקריים הם החלשים
והחריגים בחברה – ואיתם גם הסולידריות שאיפיינה את מדינת ישראל בראשית הדרך וסייעה לה לשרוד
ולשגשג כנגד כל הסיכויים.
לא פחות משמעותי הוא משבר ההנהגה הלאומית ,אשר מתקשה להוביל את המדינה בדרך ברורה לעתיד
בטוח .במציאות כזו – האתגר הוא כפול ,מאחר ואין מי שיראה את הדרך ,ובאין חזון יפרע עם :על כן אולי
הגיע זמן שאנחנו בתנועה הקיבוצית ,לכשנסיים את חגיגות המאה ,ניקח את הלפיד ונחזור להוביל ,כי דרכנו,
לאחר משברים וקשיים ,חזרה להיות דרך שראוי ללכת בה בגאון .החינוך שלנו – סיים את שלב ההתנצלויות
וחזר להיות נחשק ומודל לחיקוי ,והרי החינוך הוא המפתח המהותי לבטחון המדינה לטווח הארוך ולא עוד
מטוס או טנק ,אז נכון – עוד עבודה רבה לפנינו – אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור,
האופק לפנינו והשמים הם הגבול ,ובברכת חג שישים שמח לכל חברי ובני קיבוץ ניר אליהו!

אגב חינוך
בימים אלה חוזרים התלמידים ,המורים ואנשי הסגל
המנהלתי במערכת החינוך מחופשת הקיץ.
נאחל לכולם בהצלחה בשנת הלימודים הבאה עלינו
לטובה ,החודש הראשון יהיה לא קל ,עם הפסקות חגי
תשרי והמאמץ להחזיר את המחרשה לתלם ואת
המשמעת שודאי התרופפה בחודשי הקיץ הלוהטים
והמיוזעים ובמיוחד בשבוע ההתארגנות עם ההורים
המפנקים...
בהזדמנות זו נאחל בהצלחה לכולם בשנת הלימודים
התשע"א הבאה עלינו לטובה!
ולכל העוסקים ובעיקר העוסקות במלאכה – יישר כח על עבודת הקודש שלא תמיד זוכה למלוא הערכה –
שתהיה שנה טובה ומתוקה!
נימרוד
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שיחה עם גדי מאור מנהל "פלסטניר"
אני חייב להודות שבדרכי אליך שוטטתי בחצר המפעל כדרכי ,חיפשתי את קלמן רכון על המלגזה ,חשבתי,
נתעכב לכמה דקות נחליף שתי מילים עד שהוא יתעשת ,יניף את ידו גדומת האצבעות וינפנף אותי...
בהקשר זה עלו בי הרהורים שאני רוצה לשתף אותך בהם -
הרבה דובר בשנים האחרונות על ותיקים מול צעירים ,ביצרו עמדות ,בנו תיאוריות ...ואילו אתה ,בפינתך
בפלסטניר עשית עבודה בלי תופים ווובוזלה .בלשון היום – השארת את קלמן במפעל על כל מגבלותיו
הבריאותיות ואנחנו הרי דיברנו בזה לא פעם .אני מדי פעם יצאתי מהשיחות האלו בהתרגשות ובהערכה.
ידעתי להבחין שגישתך לא נובעת מהטעם האישי ,אלא מהיבט עקרוני – אדם שעבד במפעל ,השקיע
והתבגר בו זכאי להמשיך לעבוד בו על כל ההגנות המתבקשות ותודה לך על הגישה הזאת ,שאם ימנו
הישגים במסגרת שנת השישים לקיבוץ ,זה אחד ולא מבין האחרונים שבהם.
ועכשיו – אומרים שליפז קצת כועס עליך על שאתה מכניס "מפלצות" לשטח ומה יש לך להגיד להגנתך?
קודם כל זה נכון ,ואני מציע שלפני שנתחיל לדבר נצא לסיור ונכיר מקרוב על מה אנחנו מדברים.
יצאנו.
לכל הרכישה ,מספר גדי ,קדם תהליך ארוך שכלל את בדיקת השוק בארץ .למדנו ,למשל ,שהשוק בארץ
מעדיף את הגל המודפס על פני הגל החלק ולכן בדקנו בעולם מכונה הולמת .הגענו למכונה שמדפיסה ב8-
צבעים.
נו ,מתחילים לראות תוצאות או מסתמן קו "צבעוני" יותר?
תראה ,פלסטניר כבר מזה מספר שנים מעבירה את הדגש של מוצריה למוצרים מודפסים ,לפני שלוש שנים
היינו ב 303-והשנה נהיה ב 503-מוצרים מודפסים .הערך הגבוה של מוצרים אלה גבוה יותר והראיה -
בשנת  , 2009שהייתה שנה קשה עקב המשבר הבינלאומי ,צלחנו ללא זעזועים בזכות זה ,וזו הוכחה שעשינו
מהלך נכון.
בדיקת המכונות בארצות השונות וקבלת ההחלטה –
צוות שמנה את רון ,מוטי ואנוכי בחן חמש מכונות מהחברות המובילות בשוק .הבחינה כללה מפרט מוגדר
למכונה טסט אצל הלקוח ותנאי עסקה הכוללים מחיר תנאי תשלום אפיון שירות.
המכונה שנבחרה –
המכונה שנבחרה הינה מכונה גרמנית מתוצרת ( w&hקיצור שם) ,בדומה למכונה שנרכשה ע"י צלף
ופלסטופיל.
המכונה הינה מכונה מובילה בתחומה וכך גם החברה.
הצוות ,הכשרתו ,הכנתו –
כפי שאמרתי,לרכישת המכונה קדם תהליך של קרוב לחצי שנה של בחינה טכנית וטכנולוגית של מספר
מכונות.
בעסקה שנחתמה באחריות היצרן להרכיב ולהפעיל את הקו בפלסטניר.
צוות שמנה ששה אנשים ,שכלל את רון ,מוטי ,שקד ,זאב גאבר ונימר (דפסים מהמחלקה) בילה שבוע במפעל
בחברה ועבר תהליך למידה שם.
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לקראת שנת ה –  00לקיבוץ ,במבט לאחור שינה המפעל את מקומו והתפתח – תן סקירה קצרה.
לטעמי  -וימים יגידו  -רכישת קו הדפוס הינה אמירה מאוד משמעותית של פלסטניר בענף שבו אנו נמצאים.
בשנים האחרונות אנו עמלים לשנות את מעמדנו כיצרן מוביל בתחום האריזה הגמישה מפוליאתילן.
פלסטניר ביצעה מהלכים של רכישת מחלקת דפוס ,עברה תהליך הסמכה של מפעל מאושר לאריזות מזון,
מבצעת תהליכים שיווקיים של שינוי תמהיל מוצרים.
כפי שציינתי ,שנת  2009שהסתיימה ,היתה שנה קשה מאוד בענף שלנו ,רוב החברות הפסידו כסף .לטעמי
המהלכים שהובלנו בשנים האחרונות וההון הזמין שהיה בקופת פלסטניר (הון אשר שיפר את מאזן
פלסטניר) אפשרו לנו לצלוח את השנה ללא זעזועים מהותיים.
כיום ,עם רכישת קו הדפוס החדש אנו עמלים על בנית קונספט שיווקי אשר ימשיך ויפתח את מה שבוצע עד
היום ,וכמו כן אנו פוזלים לשווקים נוספים.
נושא נוסף הוא עבודת הדירקטוריון .כניסת פלורנס כשותף והחלפת הדירקטוריון הביא לפלסטניר אנשי
תעשיה מהשורה הראשונה .אין לי ספק שהדיאלוג בין דירקטוריון אשר מתווה דרך ,עוקב ,בודק עמידה
ביעדים ,לבין הנהלה שמבצעת ,יתרום את תרומתו בעתיד לשיפור המפעל.
מתי ציבור החברים יוזמן לראות את המכונה החדשה בעבודתה ונרים כוסית להצלחת הפרויקט?
הפרויקט עוד לא הושלם לחלוטין .כאשר יושלם אנו נדאג להזמין את ציבור הבעלים לראות את הקו החדש.
הערה אחת – רכישת קו הדפוס הוא חלק מתהליך ארוך של גיבוש מדיניות אשר המפעל מוביל בקפדנות.
למדיניות זאת שותפה הנהלת המפעל ,המנהלים הבכירים ,יושבי הראש  -גדי נוי ונורית נחום.
ולבסוף על הביצוע אמונים עובדי המפעל וזה בהחלט לא דבר פשוט ועל כך אני רוצה להודות להם.

ובמסגרת היחסים שבין המפעל לקיבוץ כולי תקווה ,שהמפעל יתחזק ויהווה אבן יסוד כלכלי מוצק,
שהקיבוץ יוכל להישען עליו .חשוב לי שחברי הקיבוץ יבינו שזאת אחת המטרות החשובות שכמנהל אני מציג
לעצמי.
במעמד זה אני מאחל שנה טובה לעובדי פלסטניר ,לחברי ניר אליהו ולקיבוץ כולו.
תודה ,גדי מאור.
בהצלחה ,שמוליק אייל

גלופה צבעונית של
המכונה החדשה
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לחברים שלום,
אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה.
שנה בה אנו פותחים את דלתנו למשפחות של בני משק אשר רואים בניר אליהו את
ביתם העתידי .מופלא הדבר לחשוב שהבנים חוזרים אל המקורות אבל דווקא השינוי
באורח החיים מביא אותם חזרה.
אנחנו זוכרים אותם כילדים צעירים ועכשיו הם חוזרים עם בני משפחותיהם לאחר התנסויות בחיים אחרים
או בחוויות שונות .להורים החיים בקיבוץ זו בודאי התרגשות גדולה ,הרבה ציפיות לחיזוק הקשרים
והתגשמות החלום שהבנים יהיו ממשיכי דרכם.
אנו עומדים בפני תהליך קליטה שבו החברים אינם מכירים הכרות מעמיקה את הנקלטים.
מצב זה נוצר מפני שאין יותר תקופת מועמדות והקיבוץ לא בונה יותר דירות על חשבונו ,אלא כל אחד בונה
את ביתו בכספו.
מנהלת הקליטה ,שנבחרה ע"י האסיפה וניתן בה האמון לקיים תהליך מדוקדק ,יסודי ומקיף ,התייחסה לכך
במלוא כובד הראש עד שהגיעה להחלטות.
המשפחות עברו בדיקות התאמה חברתית ,ייתכנות כלכלית שתבטיח יכולת לעמוד בתשלום המיסים ובניית
בית ,טוהר מידות ,ביטוחי בריאות וקרנות פנסיה ולכן התהליך נמשך זמן ארוך.
בערב יום כיפור נקיים קלפי לקבלה לחברות.
 3משפחות בגל ראשון ואחריו יבוא גל נוסף ברגע שיסגרו הפרטים האחרונים.
 3המשפחות שמנהלת הקליטה ממליצה לקבל לחברות הן:

 דותן ואסנת (ירון) סלע
 תמר (צדפי) ואורן עציון
 שלומית וניר ברזילי
לכל המשפחות ישנו רצון להשתלב בחיי הקהילה ,לחיות בהתאם לאורח החיים הקיבוצי ,לחנך את הילדים
באווירת הכפר והחינוך הקיבוצי.
החזרה לחיי קיבוץ נעשתה הפעם מתוך בחירה ולאחר התנסות באורח חיים אחר.
בעלון הקודם פורסמו פרטים אישיים אודות כל אחד מבני הזוג וכן בפלקטים בחדר האוכל.
חשוב מאוד שתהיה הצבעה של מירב החברים.
מי שלא יהיה בקיבוץ מתבקש לקחת טופס ייפוי כוח ולדאוג שיצביעו עבורו.
תהא זו שנה של התגשמות האתגר ,של צמיחה דמוגרפית שהצבנו לעצמנו ובעקבות משפחות אלה יבואו גלי
משפחות נוספים.
בברכת שנה טובה
נירה  -מנהלת הקליטה
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משפחת מאייר
יואל  ,45 -עופרית 45 -
מתילד  ,15 -דניאל 12 -
גרים כיום בישוב הקהילתי כוכב יאיר – צור יגאל.
יואל – מנהל מרכז המוסיקה בישוב ומורה לגיטרה.
עופרית – עצמאית ,בעלת צהרון ומקיימת סדנאות
בישול בריא.
הגענו לישוב בשנת  ,1996הישוב היה בחיתוליו.
לאט לאט בנינו לנו את חיינו המשפחתיים והתברגנו
בחברה .כיום שנינו פעילים חברתית בתחומים שונים
כמו ביה"ס ,פעילות תרבותית ,סיירת הורים ועוד.
מתילד  -עולה לכיתה י' ותחל את שנתה הראשונה בבית הספר התיכון "עמי אסף" במגמת התיאטרון.
פעילה מאוד ב"צופים" בהדרכה ובהדרכת הלהקה הייצוגית של השבט .רוקדת בלט קלאסי ,מודרני וג'אז.
דניאל  -עולה לכיתה ו' בביה"ס בישוב – "נוף צורים".
משחק כדורגל בליגה ומנגן על תופים.
בשנים האחרונות התחלנו לגשש אחר מקום יותר קטן ,המתבסס על קהילה שיתופית.
כשהגיעה ההזדמנות בניר אליהו ,החלטנו לבדוק.
כרגע אנחנו נמצאים בשלבי הראיונות ומפגשים עם כל האגפים בקיבוץ ומעוניינים להמשיך בתהליך.
החלום  /רצון שלנו ,להמשיך לחיות את חיינו בנעימים במקום קטן וקהילתי ולהשתלב בחברה.

כמה מילים נוספות על משפחת לב-ארי
ארנון לב-ארי
בן  , 45נשוי לליאורה ואבא לעופרי .עובד בחו"ל כנציג חברה גדולה .תואר שני במנהל עסקים עם התמחות
במימון .עוסק בזמני הפנוי ברכיבה על אופני שטח ,וטיולים רגליים.
ליאורה לב-ארי
בת  42נשואה לארנון ואימא לעופרי בת השנתיים .בת קיבוץ עין-השופט.
במקצועי -קרמיקאית ,מורה לאמנות ומטפלת באמצעות אמנות.
עופרי לב-ארי
בת שנתיים ,מתחנכת בגן מקומי ,מתוקה וחכמה ואהובה על כל מכיריה.
מבינה ומדברת בשתי שפות – עברית וגרמנית.
בשנתיים האחרונות אנחנו חיים בחו"ל ,בדיסלדורף שבגרמניה ומתכוננים לשוב לארץ בעוד כשנתיים.
נשמח להשתלב ולהיות חלק ממקום בו נבנה את ביתנו ונמצא את מקומנו.
מקווים למקום שנהיה גאים ושמחים להיות חברים בו ,לגדול ולהתפתח.
מודים על האפשרות שנפתחה בפנינו ועל המאמצים הרבים המושקעים בתהליך הקליטה.
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"נגיעה אחת רכה" ותגובה ביישנית ומחויכת
מאין ,שלומית?
לוקח לשלומית זמן להתרגל לרעיון שהיא מתראיינת .בחיוך נבוך היא מנסה להעביר לי עד כמה קשה לה
החשיפה .אני משתדל להבהיר "כמה חשוב" ו ...לא ,לא שהיא לא יודעת ואין מצב שהיא לא מבינה ,אבל
שאני ...עוד דקה ואני עומד להבהיר לה איך בתוקף מקצועי אני מכוון בנות ,נשים להופיע ,מה לחשוף ,מה
להצניע ...אבל כאן היא מתעשתת ואומרת – יאללה ,טוב ,נמשיך...
 אני במקור ,לא תאמין ,מרמת הכובש.סבא שלי היה ממפקדי ההגנה ב"הכובש" .רק הוא ,למשל ,ידע לבדו את מסתורי הסליקים – הנשק
והתחמושת ...אבא ז"ל נולד שם .בזמן הפילוג סבתא וסבא עברו לעינת ושם אבא גדל ,התחתן ואחותי ואני
נולדנו...
כאן אני מצביע על ציור התלוי על הקיר  -הנה יש לנו עינת בבית ,קיבלתי את הציור הזה שי משוקה שפירא,
כשסיימתי לנהל את בית הספר "חוף השרון".
שלומית מתרגשת.
 מה ,הכרת עוד?כן ,גלילה וענתי ,אושקה וערה ז"ל ,יוסי ואילנה ,תלמה ,יעלי ,נירה כהן ,רפי עשת ,מוליק בר ז"ל ולאה ,ועוד...
וכמובן תלמידים רבים.
 הכרת את כל הקיבוץ...כאן הגיע תורי למבוכה – לא ,לא את כולם .אבל הייתה לי מערכת יחסים יפה ועם כמה במיוחד.
ומה הזיכרונות שלך?
הייתי בעינת עד גיל הצבא .למדתי ב"מעבר אפק" ומשם נשאר לי טעם של בית ספר קיבוצי – מערכות יחסים
קרובות ,פתיחות ,כיף גדול ...את ביה"ס ניהלו בזמני – מוליק בר ויואל מרשק ,אותו אני זוכרת במיוחד.
בשפיים למדתי כשראובן ניהל את בית הספר .למדתי בשכבה עם שירה (רוזנבלום) שהיא חברתי הטובה עד
היום.
מגיל שבע עבדתי בפינת החי בעיקר .כל בוקר לפני ביה"ס היינו מאכילים את החיות ומנקים את הכלובים.
מכתה ה' ו' עבדתי בבתי הילדים אח"כ בגד"ש ,גיוסים וכו'.
וצה"ל?
התגייסתי והייתי מדריכת נגמ"שים .היו לי פקודים בנים וזה עבד יפה ,מאוד נהניתי.
ושוב קשה להימנע מלחשוב – הקטנה הזאת מתחת לנגמ"ש" ,הי ,תביא לי את המגרזת ,לטעון את המקלע,
להעמיס ציוד ו...נוע ,נוע"...
ואחרי צה"ל?
ירדתי לאילת ,בית מלון ,מלצרות .אמנם עבודה קשה ,מסביב לשעון ,אבל עם המון צעירים ,בילויים ,כיף.
הייתה הרגשה של חו"ל .הייתי באילת חצי שנה .לפני שירדתי ,תכננתי לעצמי טיולים באזור ,קפיצות לסיני ,אך
לצערי העבודה לא אפשרה...
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משם?
הייתי במבח"ית בעין דור .שם השעון עובד יותר לאט.
עבדתי במפעל ,משמרות של  12שעות ,אבל גם משם יש לי רק זיכרונות טובים.
ומעין דור?
להודו,לטיול הגדול – הודו ,נפאל ,בורמה ,לאוס ,תאילנד ושוב הודו...
שם גם פגשתי את רונן ,על אחד מאיי תאילנד הקסומים.
אני לפי התכנית שלי חזרתי לארץ .נפרדנו בשדה התעופה והחלטנו
לתת לדברים להתפתח בקצב שלהם ,כמה זמן שייקח – ייקח ...אחרי
חמישה ימים הוא היה בארץ .רונן עשה שנת קשר ואחר כך טסנו
שוב ,הפעם ביחד ,ל 7-חודשים להודו ותאילנד.
ואם הגענו לרונן אז מה הוא עושה?
רונן למד הנדסה אזרחית והיום הוא עובד כמהנדס ביצוע בחברת
אלקטרה-בנייה .כרגע הוא מסיים פרויקט גדול  -החניון החדש של
"הבימה".
ואיך את המשכת?
למדתי את שיטת אלבאום בכפר סבא .הפקתי הרבה מהלימודים .זו הייתה עבודה עמוקה על עצמי ,שאותה
עדיין לא סיימתי.
אח"כ למדתי עיצוב ואדריכלות פנים.
וכמה זמן את בניר אליהו?
אני ,מינואר  – 2000עשר שנים(!)
וקצת על העבודה שלך.
רונן ואני תכננו לכמה משפחות את ההרחבות שלהן ,ואני עובדת עצמאית.
הייתי גם חונכת אישית של ילד בבי"ס.
כרגע ,אני עובדת בחנות עיצוב במושב בני דרור בשם "טורקיז האוס" .ממליצה לבוא לראות ,הקפה עליי!
והילדים?
אהובים ומקסימים .מאיה בת שלוש וחצי ואיתי בן  11חודשים.
ואיך הם ואת מרגישים בבתי הילדים?
אני מאוד מרוצה משני בתי הילדים בהם הם נמצאים – "סיקסק" ו"חסידה".
ולסיום –
התקבלתם לחברות ומה ההרגשה?
ההרגשה היא של הקלה ושל התחלה חדשה ,אופק חדש.
רציתי להיות שייכת ואת זה אני מרגישה לפעמים .כיף לדעת שזה הבית הפתוח לקראתנו ,במיוחד שעם שולה
ואבי כיף לנו להיות יחד ואנחנו מאוד מרוצים.
כיף גם לנו .נראה שנקלטת לנו כאן משפחה חמה וזורמת שתוסיף לנו הרבה בכל התחומים.
שתהיה לכם קליטה נהדרת.
בהצלחה!
שמוליק
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סיכום ,לא פרידה...
אחרי שלוש שנים וחצי ,אני מסיימת לרכז את מערכת החינוך של גיל ביה"ס בקיבוץ (ברוב הקיבוצים
קוראים לה "המערכת הבלתי פורמאלית" .)...למעשה ,אני מסיימת  10שנים במערכת.
עם השחרור מצה"ל ,אי שם בסוף המאה הקודמת ,עשיתי "שנת קשר" בכחל ,המשכתי לשנה שנייה ,משם
לטיול בחו"ל ואחר כך לנעורים .המעבר לתפקיד הריכוז היה מתבקש .אבל ממש לא פשוט.
קיבלתי לידיי שתי מערכות משני רכזים שונים .את א'-ו' ריכזה ליאת לוינסון ,ועשתה לי העברת תפקיד
וחפיפה .הדברים היו מאוד מסודרים ומובנים .את נקר והנעורים ריכז איז'ו .בשטח הזה חשבתי שאני
"שוחה" .הדרכתי שם  4שנים ,וחשבתי שאני יודעת כל מה שצריך .מהר מאוד גיליתי שיש המון היבטים
בתפקיד הזה ,שבכלל לא לקחתי בחשבון .פתאום הבנתי מה המשמעות של להיות מנהל .במקביל התחלתי
לימודים בסמינר הקיבוצים  -ניהול מערכות חינוכיות במערכת הבלתי פורמאלית .המון דברים הסתדרו לי.
ומצד שני -המון סימני שאלה התעוררו ,המון לבטים.
נכנסתי לתפקיד קצת אחרי "פרוץ" השינוי ,במרץ  .2007הכל היה חדש וזר לי בתחום הזה .תוך כדי תנועה
הייתי צריכה ללמוד את עקרונות השינוי בהקשר של החינוך .היה צורך להתאים הרבה נושאים למציאות
החדשה .הוקמה מנהלת חינוך ,בראשות אסתר ,שהיתה כתובת עבורי להרבה התלבטויות ושאלות .אחד
הצעדים הראשונים שביקשתי לעשות היה איחוד שני בתי הילדים  -נקר והנעורים .בכל בית היו בקושי 10
ילדים ,מדריך במשרה מלאה לכל קבוצה ומעט מאוד יכולת לקיים פעילות משמעותית ,ליצור קבוצה של
ממש .האיחוד נעשה ואנחנו לומדים עדיין את השפעותיו ,מנסים להתאים לצרכים ,ליצור שם מבנה נכון
ומותאם לנוער .עדיין לא הגענו לנוסחה הנכונה מבחינת התנהלות הבית ,ויש צורך לשפר את מה שקורה שם,
אבל הכיוון יותר ברור ,ואני מקווה שכבר בשנה הבאה יורגש שינוי לטובה.
השנה התמזל מזלנו ,ועדי ומתן לקחו על עצמם את ההדרכה בנעורים .צוות ביתי ,ערכי ו"קיבוצניקי"  -ממש
תענוג! יש בעיניי חשיבות עצומה למדריכים שבאים מתוך הבית ,ואני מקווה שבני משק נוספים יתפסו
תפקידי הדרכה כאלה .החיבור למקום ,לקהילה ,הוא אחת המטרות במערכת הלא-פורמאלית ואצל
מדריכים מהבית זה בא בטבעיות .החיבור עובר לילדים ,וזה מורגש.
אחד הנושאים שהיה לי חשוב לעודד הוא הקשר של הילדים לקיבוץ בכלל ולותיקים בפרט .ילדים רבים
אינם מכירים את מי שעובר מולם במדרכה ,ולהיפך .בחגים השתדלנו ליצור את הקשר הזה ,אם במשלוחי
מנות ,או במשחק שמפגיש את הילדים עם האנשים והמקומות.
הקיץ אנחנו מציינים סיומה של שנה ראשונה בה הצטרפנו לתנועת "האיחוד החקלאי" .כבר כתבנו כמה
פעמים על כך ,ובמהלך אוגוסט יצאו הילדים והמדריכים למחנה קיץ שמסכם את שנת הפעילות .אין לי ספק
שהשנה הראשונה היתה לא קלה ,הרבה ניסיונות להתאים את דרישות התנועה אלינו ,אבל זו גם הזדמנות
לפתיחת צוהר ,נקודת הסתכלות חדשה ,שונה ,על הסביבה ועל עצמנו .אני בטוחה שנהיה חייבים להמשיך
ולהשקות את הערוגה הזו ,כדי שלאט לאט יצמחו בה פרחים .זה לא יקרה ביום אחד .גם לא בשנה ואולי גם
לא בשנתיים .אבל אם הדרך תהיה ברורה  -עם הזמן זה יהפוך למסורת ולחלק בלתי נפרד מפעילות הילדים
והנוער בקיבוץ.
הקשר העיקרי בעבודתי היה מול הצוותים  -ליווי רצוף ,ישיבות צוות ,שיחות והתייעצויות .כיף לגלות כל
פעם מחדש שעדיין יש חבר'ה צעירים שרואים בחינוך ערך ,ומוכנים להשקיע את זמנם ומרצם בתחום לא
קל ,לא תמיד מתגמל ,רצוף אכזבות ותסכול ...את הפירות רואים לעיתים רק בסוף השנה ,ולעיתים אפילו
אז לא .צריך המון אורך רוח ואמונה כדי לעבוד בהדרכה.
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עם הילדים שמרתי תמיד על קשר ישיר ,אולי כי באתי משם ,מהשטח .היה לי חשוב לשמוע מהם ולא רק
דרך המדריכים .נהניתי להחליף מדי פעם מדריכה חסרה ולראות את הדברים ממקור ראשון .מדהים אותי
שילדים שעלו לכיתה א' כשהתחלתי לעבוד במערכת ,עולים עכשיו לי"ב ...גם עם בוגרי הנעורים שעברו איתי
את שנות הנעורים (שלא תמיד היו קלות ונעימות - )...נשמר קשר מיוחד .אני חושבת שתמיד אשמור פינה
חמה בלב לילדים "שלי" ,שחלקם היום בני .24-25
מההורים קיבלתי ברוב המקרים גיבוי ותמיכה ,אני חושבת שהם באמת מעריכים את המערכת ואת מה
שהיא מציעה ,למרות שיש גם ביקורת וזה בסדר גמור .אין ספק שהשינוי שם זכוכית מגדלת על המערכת -
וגם זה טוב בעיניי .לדברים שהיו פעם מובנים מאליהם יש עכשיו מחיר ,יותר ברור במה משקיעים ,על מה
משלמים .יש יותר מודעות ,וזה מעביר גם לילדים מסר שלא סתם נזרק כסף.
בכלל ,זו מערכת שלמי שלא ממש מכיר אותה נדמה שאפשר גם בלעדיה ,בעיקר בגילאים הבוגרים .מה
שחשוב להבין ,זה שהצורך של ילדים ליצור לעצמם מסגרות חברתיות קיים תמיד .השאלה האם בתוך
המסגרת הזו יימצא אדם מבוגר שיעזור להם בתיווך מול מציאות שלא תמיד מאירה להם פנים (אצל
מתבגרים זה מרגיש ככה רוב הזמן ,)...יכוון את המרץ שלהם לאפיקים הנכונים ,יעורר בהם סקרנות ורצון
לתרום ,לעשות ,ליצור .אם לא תהיה מערכת כזו ,הילדים ימצאו לעצמם מסגרות חלופיות ,ולא בהכרח
חיוביות .אז נכון שגם בתוך המסגרת הקיימת יש הרבה בעיות ,אבל צריך שיהיה ברור גם ברמה הקהילתית
שבלי מערכת חינוך לא -פורמאלית הקהילה כולה נמצאת ב"סכנה" .בקיבוצים לא מעטים המערכת הזו
"פשטה רגל" ואיחוי הקרעים הוא קשה וארוך.
העברת התפקיד הזה למי שאינו בא מתוך הקיבוץ איננה פשוטה .מדובר בהמון תורה שבעל-פה ,מסורות
ומנהגים לא כתובים .כמערכת לא -פורמאלית ,הרבה מהתכנים מוכתבים מהשטח ,מהמציאות ,מצרכי
הילדים ומהעדפות המדריכים .אין תכנית לימודים מובנית ,וזה יכול להקשות .יחד עם זאת ,זה בעיניי אחד
האתגרים .להמציא לפעמים את הגלגל מחדש ,תוך שמירה על דברים שחשוב לשמר .נראה שהדורות היום
מתחלפים ממש כל כמה שנים ,ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים באורח החיים גורמים להבדלים אפילו
בין מדריכים בני עשרים פלוס לבין ילדי שנות ה ,2000-שלא לדבר על הפער בין הורים לילדים...
כולם אומרים "הילדים של היום זה לא מה שהיה פעם" ואני אומרת  -זה נכון ,אבל גם אנחנו כמבוגרים זה
לא מה שהיה פעם ,וגם המציאות היא אחרת  -הקיבוצית ,העולמית .אז אפשר להתלונן ולחפש לאן נעלמו
הילדים של פעם ,או להבין שצריך להתאים את התפיסה למציאות .ברור שמצד שני ,יש תמיד צורך לעמוד
על המשמר ,לא לוותר על עקרונות ,על ערכים בסיסיים של כבוד לאחר ,אכפתיות ,נתינה ,אנושיות וכד' ,אבל
האמצעים להשיג את כל אותם דברים יכולים להשתנות.
בשנה הקרובה אעבוד כחונכת בבי"ס יחדיו .תכניות לעתיד הרחוק יותר? לאט לאט...
אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכל מי שליווה אותי ,מקרוב או מרחוק ,בשנים הללו ,לא אציין שמות
 כי בטוח אפספס ...לצוותים הממשיכים בהדרכה  -בהצלחה ,וכמובן לילדים  -המשיכו לשמור על גאוותיחידה תוך גילוי סובלנות ופתיחות.
שנה טובה ומתוקה לכולם,
שיר רז

לשיר –
"...הפעם נשירה על פרח,
אשר בגננו צמח
נספרה,
יופיו וחינו ַ
השקוהו האור והטל"...
שיר עם רוסי שנכתב במיוחד לך ,שיר.
ותודה תודה ,המערכת
בניר  -גליון  - 4/0/0202 - 845עמוד 15

קצת על המטפלות בקיבוץ ניר-אליהו
במערכת החינוך
כשאסתר פנתה אלי בבקשה לכתוב משהו על המטפלות במערכת החינוך ,חשבתי לעצמי שכל אחת היא שונה,
כל אחת מביאה את עצמה ,כל אחת היא עולם ומלואו ,ומי אני שאכתוב על כולן ואולי לא קלעתי כלל.
אך במחשבה שנייה יש משהו שמאחד ומקשר בין כולן ואם לא הצלחתי לומר את דברכן ,אל תרגישו שזהו לא
מקומכן .כי אני בהחלט מעלה על הכתב מרחשי ליבי לאחר –  12שנות עבודתי .מטפלות הן עם עם אופי,
מטפלות שרוטות בלי דופי ,יש כאלה שמתחלפות ,יש אלה שעוזבות וחוזרות ויש אלה שקבועות ,שנקשרות
למקום ולא זזות.
קשה להסביר :למה ,כיצד ,ואיך ,אבל עובדה שזה קורה.
שלא תחשבו לרגע :שהעבודה היא קלה ,שבסוף יום האנרגיות הן כמו בהתחלה ,שהמשכורת פצצה ,זהו שלא,
אבל פשוט מתאהבים בהוויה ,באווירה ,בילדים ,בגן שהוא כבית לכל דבר ,באנשים ובמכלול כולו שאין דומה
לו בשום מקום .מה ששומר עלינו אנשי החינוך בעיקר זוהי :האהבה הענקית ,הרצון להעניק ,לתת ,לחבק,
להיות מוקפים בילדים מדהימים שיודעים להחזיר האהבה ,באיזה עוד מקום עבודה ,כשאתה מגיע בבוקר
אתה מתקבל בחיבוקים ,רצים לקראתך ולא מרפים.
ביום אחד בגן ,מתרוקנים ומתמלאים עשרות פעמים ,פועלים :מהרגש ,מהבטן ,מהלב ומהראש גם יחד,
היכולת להכיל היא אין סופית והתרומה היא בעיקר רגשית .זה משהו שזורם בדם וכל דבר אחר :קל יותר ,נוח
יותר ,מתגמל יותר מבחינה כספית ,לא יכול להיות תחליף ראוי ומתאים .ההווי הוא יחיד ומיוחד אומנם כל
צוות עסוק בעינינו ,אך ברגע שיוצאים לטיולים ונפגשים :במדרכות ,בדשאים ,במגרשי השעשועים ובכבישים,
הולכים לכולבו לערוך קניות ,יורדים מחדר -האוכל עם עגלות עמוסות ורועשות ,תמיד מתעניינים ומחליפים
כמה מילים ,זורקים בדיחה לאוויר ,מחייכים וצוחקים והכול תוך כדי עוד  1,001דברים ,כי יש המון מה
לעשות ויום העבודה מתחיל ,ממשיך ומסתיים "בפול-גז" אחד גדול .אך מעבר ליום האינטנסיבי ולמאמץ
הפיזי ,מי שמקנן בו חיידק "החינוך" לא יכול להיגמל ממנו ,זה בוער בתוכו.
לסיום ,בחינוך  -עושים מאהבה או לא עושים בכלל.
מומלץ? תלוי למי.
טל כץ
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לילדי כחל ,עורבני והנעורים-

כבר לא זמזום של ממטרה מן החצר

כבר לא האגסים ולא התפוחים

ולא כביסה לחה תלויה על הגדר,

ולא השזיפים ולא אבטיחים

ולא שעת פטפוט

ולא המשמשים

מתחת עץ התות

בלירה ושלושים,

ולהחליף קצת כח

וסברס על הקרח

בתוך כסא מרגוע.

וקח אחד לדרך.
הקיץ הולך לו מחר מחרתיים
הקיץ הולך לו מחר מחרתיים

מוכרח לוותר  -בינתיים.

מוכרח לוותר  -בינתיים.

(שיר פרידה לקיץ  /יורם טהר-לב)

כבר לא תריסים סגורים עד ארבע או יותר,

ילדים יקרים,

ולא מרק פירות מתוך המקרר,

החופש הגדול הסתיים.

ולא טיפת חוצפה

מקווים שנהניתם ,אגרתם כוחות

לשכב על הרצפה

והספקתם כל מה שרציתם...

או בתחתונים בלבד,
לישון על המרבד.

שתהיה זו שנה של הצלחות ,של
חברות ,של התחשבות ,של פעילות,

כבר לא מכנס קצר ,כבר לא בסנדלים,
כבר לא טיול בשרוולים מקופלים,

ושל המון צחוק וחיוכים.

שנה טובה !!

ולא כפתור פתוח,
שתכנס הרוח,
מלמעלה ומלמטה...
ולא שמלה של אתא.

מאחלים-
עדי  ,מתן ,תמר  ,רעות  ,שני ושיר
מערכת החינוך א'  -י"ב
ניר אליהו
31/2/2010
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לינה משותפת – שיחת הורים
כששמוליק פנה אלי להנחות את השיחה של ההורים על הלינה המשותפת,
ידעתי שאני רוצה שאנשים יכנסו לנושא ממקום יותר אינטואיטיבי ,רגשי,
ופחות ממקום של מחשבות וזיכרונות מעובדים .מטבע הדברים ,חוויות מן העבר
המשמעותיות לנו ,עוברות תהליך של מחשבה ,ניסיונות להבנה ,ניסיונות להצדקה ,וכו'.
הנחתי שרוב ההורים ,בשלב כלשהו ,כבר לא חיו בשלום עם הלינה המשותפת
(עובדה שגם קיבלה ביטוי גורף בזמן ההצבעה למעבר ללינה משפחתית),
ובקשתי לחפש את הסדקים האלה ,המקומות שבהם התעורר הספק ב"צדקת הדרך",
התערער האמון ב"דבר התנועה" ,האינסטינקט הקמאי של ההורות בא לידי ביטוי.
לכן התחלנו את המפגש בכמה דקות של ריכוז ,והעלאה של זיכרון מסוים ,תמונה המצטיירת לנגד עיני
ההורה של אותם ימים .כל משתתף התבקש לתאר את הרגע הזה הצרוב בזיכרונו ,ולנסות להיזכר בהרגשה
האותנטית באותו הזמן .בהנחיה גם ניתנה אפשרות לשנות משהו בסיפור ,כך שהמשכו יהיה אחר.

נירה:
קשה לבחור זיכרון אחד מתוך כל השאלות שהוצפו .מסתבר שאני לא זוכרת הרבה דברים מתקופת הלינה
המשותפת .אני לא זוכרת שהיא עשתה לי רע .בשנים הראשונות הייתי מאוד צעירה והשלמתי עם החוקים.
עם השנים עלו הספקות והתגברה תחושת החסר.
העליתי שני זיכרונות:
בבית הילדים של טלי ,בשעת ההשכבה היה בלאגן ,רעש ,היה צפוף וקשה למצוא רגע אינטימי עם הילד שלך
אבל המפגש עם ההורים היה שמח.
כשדני נולד הוא כבר היה שלושה חדשים בבית .היו לנו שני חדרים והמיטה שלו היתה בחדר השינה שלנו.
הייתי חולה ונסעתי להורים לכמה ימים להחלמה .בנימין טיפל בו בעצמו בעזרת פוריה.
כשהוצאנו את המיטה שלו לבית התינוקות הייתי ממש בתחושה של אבל ,נוצרה ריקנות גדולה.
אילו יכולתי לשנות ,הייתי ממשיכה לגדל אותו בבית.

רבקהל'ה:
בבית אין מקום להלין את הילדים.
אהבתי את הלינה המשותפת .אהבתי להיפגש עם החברים ,אבל
הבריחות של יפתח בלילה מבית הילדים שברו אותי.
זיכרון :לילה אחד יפתח בא הביתה יחף ,בוכה .לא הסכימו שיישן
בבית (גם היועצים והפסיכולוגים מהתנועה המליצו שיישאר לישון
בבית -ילדים ואני חששתי שגם האחים שלו ירצו לבוא לישון בבית) .זו
הייתה אחת הסיבות לצאת לשליחות.
אם היה ניתן לשנות – שינוי היה יכול להביא אותו הביתה( .בתמיכת
הפסיכולוגים).
עד היום כל יללת חתול גורמת לי להרגיש שתינוק בוכה.
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חוה:
בזיכרונות קפצתי מילד לילד.
אוהד – זיכרון טוב .כשאוהד נולד הוא נכנס לבית תינוקות כשהיה בן ארבעה ימים והרגשתי טוב עם זה .היה
טוב בבית תינוקות .לא היו לי שום קשיי חרטה .מה שהפריע לי זה בגדי הילדים שהיו מכוערים בעיני .קבלתי
בגדים חדשים מארה"ב .ואז הוא היה לבוש יפה ומיוחד.
הרגשתי רגשי אשמה כשתמר הייתה תינוקת .כשהיא הייתה חולה לקחתי אותה הביתה.
כמעט שמחתי שהיא חולה ,כי זו הייתה סיבה להיות בבית.
כשהיה צריך להחזיר את נדב לבית תינוקות ,ירד גשם מלמעלה וגם מבפנים – גשם של דמעות .הבכי והגשם
התערבבו .הייתה הרגשה של נטישה נוראית .הרגשתי שאני נוטשת את נדב .התפתחה לי מחלה
פסיכוסומאטית כי לא הייתה לגיטימציה לרצונות שלי ,אסור היה לבטא את הרצון שהילדים יהיו בבית.
אם ניתן לשנות – שהילדים יהיו איתי.

חנה מאור:
עפרה נולדה בחורף ,פגית .ישר לבית-תינוקות .היינו צריכים להאכיל אותה כל שעתיים-שלוש ,היינו הולכים
לבית-תינוקות באמצע הלילה ,לא ישנו בלילות.
המטפלת לא ידעה מה לעשות ,לא לימדו אותנו .הייתה הרגשת בדידות.
כשחזרנו מהשליחות עפרה הייתה בת  5-6ונכנסה מיד לבית הילדים .בלילות הייתה בורחת הביתה.
אורית הייתה  4חודשים בבית ,מעין פיצוי .משהו חדש ,פתאום הרגשתי נהדר ,לקום בבוקר איתה ,להקים
אותה מחייכת.
שום דבר לא ניתן לשינוי.

דרורה:
ציירתי את חדר השינה של עופר בבית הילדים ואת ההורים זוחלים החוצה בלילה.
הייתי מחזיקה את היד שלו וכשחשבתי שהוא נרדם יצאתי בשקט החוצה .כשהגעתי לדלת שמעתי אותו קורא
– "אמא" ומיד חזרתי.
ידעתי שמשהו לא בסדר ,אך לא הייתה לנו הדרכה ולא ידעתי מה לעשות.
אם היה ניתן לשנות משהו – לקבל הדרכה להורים איך להתנהג עם הילדים.

ברוך:
זיכרון :ינואר  , 1959חורף נורא ,אנחנו גרים במעברה ,בלי שירותים( .לקראת הלידה עברנו מהמעברה לדירת
חדר) ופתאום יש לנו בת.
אנחנו מקבלים חבילה מאוד יפה לבית -יולדות ,מישהו הכין בשבילנו הכל .נכנסים לבית התינוקות של פוריה,
מקבלים אותנו יפה ,הקלה גדולה ,נהיה אור.
כל יום בשעה  16:00ממהרים לבית-ילדים ומקבלים
ילדה נקייה ,חום וקבלת פנים יפה.
לא היה יכול להיות טוב מזה.
כשעידו ברח בלילות מבית הילדים ,לא היינו
"אדוקים" ,לקחנו אותו הביתה.
אורנה עברה לגור אצלנו בגיל .6
שינוי – המעבר ללינה משפחתית .אורנה חזרה
הביתה.
אישית הייתי בעד לינה משפחתית ,אך אלה היו
התנאים...
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שמוליק:
זיכרון :אירוע טראומתי .שנת  , 1973שבת ,חליבת צהריים ,זיו איתי .מודיעים ברדיו ,מלחמה ,כעס גדול.
ביטאתי את הכעס שלי כשזיו היה לידי .בהרהור שאחרי האירוע חשבתי אם היה נכון שאקלקל לילד צעיר את
התמימות שלו עם הכעס שלי...
זיכרון שני :הולך מהעבודה ,עובר ליד בית הילדים של זיו ,מתחבא כדי שהוא לא יראה אותי .זו לא שעת
ביקור .חשבתי  -אם אסור לי לגשת יש כאן משהו לא תקין.
פעם באו מהתק"מ לראיין אותנו כמשפחה שיש בה חילוקי דעות בקשר ללינה המשפחתית .חילוקי הדעות היו
עקרוניים ,לא בגלל בעיות שהיו .אני פיתחתי תיאוריה שאם המשפחה מגבה את העניין זה נותן חיזוקים
לילד.

לנצ'ו:
לחזור ברכבת בזמן לימים שעברו היה לא פשוט.
הרבה זיכרונות טובים ויפים ומאידך עצובים וקשים.
זיכרון , 1959 :אוגוסט חם ורטוב ,נולדה ורד ,בת בכורה במשפחתנו .שמחה ואושר ,גאווה .פתאום הפכתי
להיות אמא ,לא מבינה מה קורה ,אין מי שיראה ,אין מי שילמד ,ההורים שלנו לא באו לעזור לנו .לא היה מי
שילמד אותי ,לא היה מי שיתמוך בי .בדידות גדולה.
אם היה ניתן לשנות – לא ניתן לשנות.
הלינה המשותפת לא הייתה עבורי טראומטית.

בוסיק:
כאבות ,היינו מעט מאוד מעורבים בגידול הילדים בבתי הילדים.
זיכרון :חורף קר 4:00 ,אחה"צ ,הילדה עומדת בחוץ ,מחכה שניקח אותה ,ללא כובע .המטפלת אוסרת על
חבישת כובע .הייתי מתרחק מבית הילדים מוציא כובע צמר מהכיס וחובש לה.
אם היה ניתן לשנות – שהמטפלת תהיה יותר מקצועית.

רחלי:
זיכרון :השנה  . 1974הילית בת חודשיים וחצי .הייתי צריכה להעביר אותה לבית תינוקות .חששתי ,לא רציתי
להעביר אותה ,הרגשתי שאם אני צריכה להעביר אותה לבית ילדים אני צריכה להפסיק להניק ,כי איך יקראו
לי ,וגם התביישתי להניק ליד כולם.
לא רציתי ללכת הביתה אחרי שהשכבתי אותה ,אפילו שקלתי לעזוב את הקיבוץ .החזקתי מעמד בגלל
שידעתי שתהיה לינה משפחתית.
אם היה ניתן לשנות משהו – לא מחזירה אותה לבית-תינוקות,
ממשיכה להניק.

ריישה:
זיכרון ,1974 :חורף ,עמוס נולד .אחרי המלחמה .חמישה חודשים עמוס
היה בבית ,היה קושי גדול ובעיות של תזונה .כשגדל קצת ,והבעיות
נפתרו ,נכנס לבית-תינוקות .הוא היה בסדר .אני הייתי "בסדר" לא
לקחתי אותו הביתה.
ההשכבות היו קשות ורועשות ,ויכוחים קשים.
כשהתחתנתי ידעתי שיש החלטה שעוברים ללינה משפחתית וזה מה
שהחזיק אותי.
אם לשנות משהו זה רק להשכיב בבית.
בניר  -גליון  - 4/0/0202 - 845עמוד 20

יעקב מזרחי:
שכחתי כמעט הכל ,היה לי טוב בלינה המשותפת.
זיכרון :מיקה תינוקת ,חולה בשעלת .אנחנו בהשגחה צמודה בבית-תינוקות
בלילה .לא יכולים לישון.
זיכרון :מיקה בת שנתיים ,לא נותנת לי ללכת הביתה ,החזיקה לי את היד.
כשנרדמה הייתי הולך ואז היו קוראים לי בחזרה .הייתי רץ עד שתים עשרה,
אחת בלילה .אני מניח עליה יד .היא נרדמת ,אני הולך ,היא מתעוררת ,אני חוזר.
שם על היד שלה חפץ כדי שתמשיך לישון.
זיכרון טראומתי :השינה בגן .לא מתעורר כשהילדים בוכים .מנסה לא לקיים
את התורנות הזו .פעם גדי סלע טעה בתור ,וחשב שהוא צריך לישון .ידעתי שזה
תורי אך לא תיקנתי אותו .עד היום מעיק עלי .היה לי קשה לישון בגן ,החלפתי
את השינה בגן בתורנות של האכלת הילדים בערב בגן.
אם היה ניתן לשינוי – היה שינוי כשעברו ללינה משפחתית .לא הפריע לי הלינה המשותפת ,אבל היה תענוג
כשרון ישן בבית .צחקנו ביחד.
שמוליק :אני מבקש לסיים בסיפור קטן:
נשלחתי מטעם התנועה לקונגרס חינוכי בדיסלדורף  -גרמניה .בסבב הדיונים דיברה לפני אשה צעירה
מסינגפור ,שסיפרה על התנאים הקשים בדיור שבהם הם חיים והילדים שלה נאלצים לחיות ברחוב...
כשסיימתי לספר על החינוך המשותף ועל הלינה המשותפת ,היא קמה ובאצבע שלופה אמרה – "זוהי שיטה
ברברית" ...שאלתי אותה – את סיפרת על תנאי הדיור הקשים .היית מוכנה שלכל ילד שלך יהיה חדר נפרד
עם עוד שלושה מבני גילו? ובין החדר שלו לחדר שלך יהיו פרחים ודשא? ושאנשים שמקצועם חינוך יטפלו
במשך היום בכל אחד מילדיך?
 מובן ,אבל זה רק חלום ,איך אתה מסדר דבר כזה?זו השיטה שלנו שאותה תיארתי...

לסיום -
אני מודה לכל המשתתפים על פתיחות הלב ועל היכולת לשתף אותנו בזיכרונות וברגשות לא תמיד קלים.
הרגשות קיימים עד היום ,ולא תמיד נמצא להם פיתרון או מוצא.
כחוט השני ,לאורך דבריהם של כל המשתתפים עובר הפער .אותו פער בין קיום הכללים של החברה ,ציות
להחלטות ,אמונה בדרך הנכונה ,אמון במומחים ,ובין הרגשות הפועלים בתוכנו .הפער הזה ,חוסר הנוחות
הזה ,המצוקה הזו – היא שסימנה להורים הצעירים של אותם ימים שמשהו איננו נכון .משהו בשיטה
"המושלמת" איננו מתאים ,איננו הולם ,איננו עובד.
לכל אחד מן ההורים זה קרה מתישהו .חלקם תיארו התפתחות .עם הילד הראשון זה נראה "בסדר" .ככה
צריך להיות (יש גם הצדקות של מציאות – חדרים קטנים ,לא מוסקים ,אין תנאים של היגיינה וכו') .עם הילד
השני ,השלישי המצוקות נהיו ברורות יותר.
ההורים לילדים שנולדו בשנות השבעים ,גידלו אותם כשהדיונים על המעבר ללינה המשפחתית כבר היו
בעיצומם ,ואפילו כבר נפלה ההחלטה .אותם הורים כבר "קיבלו רשות" להרגיש ולרצות את הילדים בבית.
באותן שנים היה צריך "להחזיק מעמד" עד למעבר ,אבל לפער בין הכללים לבין רגשות ההורות כבר נמצא
מוצא.
לחלק גדול מן ההורים הוותיקים בקיבוץ (ומן המשתתפים בשיחה) ניתנה אפשרות לגדל מישהו מילדיהם
בלינה משפחתית ,אם ביום המעבר היו להם ילדים בגילאים המתאימים .הורים אלה יודעים לספר על החוויה
השונה ,והטובה לרוב( .הלינה המשותפת גם חסכה חלק מן העימותים בין הורים לילדים).
השיחה הזו פתחה מקומות רגישים ,פצועים.
אני מרגישה שהיא לא הסתיימה...
נטע
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הדיון על הלינה עורר נוגדנים רדומים שביקשו ביטוי.
הנה אחד מהם:

הרהורים על בית הילדים
כמו כל נקבה בטבע ואשה  ,רציתי לגדל את הילדים שלי בעצמי .להחליט לבד מה טוב להם ואיך לחנך אותם.
אף מטפלת ולו המסורה והנחמדה והמקצועית ביותר לא תחליף אמא .לא אחת עמדתי בפני החלטה לעזוב
את המסגרת המלאכותית הזו ומה שמנע אותי מלעשות את הצעד הזה היו האלטרנטיבות.
זכרתי את אמא שלי שהיתה עסוקה תמיד ואת הכתה שמנתה  40ילדים ורציתי משהו אחר .רציתי שלילדיי
תהיה אמא פנויה למשחקים ,לסיפור ,לזמן איתם נטו .רציתי כיתה עם יחס חם וקרוב יותר והרגשתי
שבשביל הילדים זו המסגרת המתאימה – אפילו אם לא בשבילי.
ניסיתי לראות את החיובי – לא תמיד זה היה קל – אבל העובדה היא שאני עדיין כאן והילדים ממשיכים
באותה דרך (רובם).
תמי גביש

מה המשוגעים האלו עושים?
או  -בית קש וטיח אדמה בניר אליהו...
שלום לכולם,
אז כמו שרואים ,חלומנו לבנות בית אקולוגי קורם עור וגידים .הבניה הקונבנציונאלית הסתיימה פחות או
יותר .למרות שהבית נראה מבחוץ לא גמור ,בפנים הוא כבר מוכן ,לכן עברנו לגור בבית .עכשיו אנו עסוקים
ביצירת המעטפת המבודדת של הבית שמורכבת מבלות קש ,טיח אדמה וטיח סיד.
בשלב הראשון שמנו בלות קש מתחת לחלונות כדי שנוכל לשים ספי חלונות וחלונות .בשלב הבא נעטוף את כל
הבית בבלות קש ובסוף נטייח אותו עם טיח אדמה וטיח סיד  -ואז הבית יראה פחות או יותר כמו בית רגיל.
הקש מעורר עניין אצל חלק מהאנשים“:דניאל ,ראיתי  2עיזות אוכלות לך את הבית”,”...מה עם
חולדות?” (הקש אטום למזיקים עם  7ס”מ טיח ומלא בסיד)“ ,זה לא יישרף?” (יש אישור של מכבי אש ומכון
התקנים  -עמיד באש פי  2מאשר קיר בלוקים רגיל)“ ,הקש לא ירקב?” (הקש אטום למים ולחמצן לכן לא
ירקב) .אז לכל השאלות הללו יש תשובות .למדנו את התחום תיאורטית ומעשית ויש שלל פתרונות לכל
הבעיות שבנייה כזו מעלה .מי שיש לו שאלות ,מוזמן לשאול אותנו .כשנתחיל לטייח את הבלות אנו מתכננים
להזמין את כל מי שירצה לבוא ,להתנסות וללמוד קצת.
המשך יבוא...
דניאל מדר ודותן אביגד
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משה כרמי ז"ל ,איש עין -חרוד ,היה מורה דגול שהקים דור של תלמידים יודעי שביל ופרח ,חורשי נופים
ומלקטי אבנים .התמזל מזלנו ואשכול כרמי ז"ל ,בנו ,היה חבר קיבוצנו.
מתוך הקשר הזה נוצר הקשר עם המשפחה ועכשיו ,כאשר בתו של משה כרמי ,סמדר כרמי-גיברמן מצאה
מחברת ובה יומן שכתב בהיותו בבן שמן .אנחנו מבצעים מסיבת טעימות עם כמה מהגיגיו ו...אין כבושם הזה...
משה כרמי נישא לעבריה ביפו ,בי"ד באב תרפ"א ( ,)5681קיץ .1921
לפי שאלון שמולא על-ידי עבריה ,לרישום ותיקי עין-חרוד ,היא נולדה במטולה בכ"ז תשרי תרס"א.1900 ,
על משה נכתב שם שנולד בפתח-תקוה ב .1.1.1893-הגיע לעין-חרוד ב ,1925-ונפטר ב.1951-

קטעי יומן שנכתב בקיץ שנת תרע"ט:1111 ,

-

-

-

-

-

על ראש גבעה במורד ההרים ,על ראש גבעה רכה קבר עומד לו יחידי .קבר קדוש הוא ,וכולו לבן וכיפתו
קטנה לבנה ,ועל יד הקבר עץ דום עומד לו פרוש ידיים ,וכפתורי פריחתו עדיין בבתוליהם .עומד הוא
ה"דום" ליד הקבר הקדוש יחיד יחידי במורד ההרים .על הסלע לרגלי הדום ישבתי ,והגדיים מדלגים
בצלעות ההר ,מפרח אל פרח ,בצהלה ובשירה עליזה ושובבה.
עגלה נסעה ליפו .ישבתי בה .למה? לא ידעתי .רציתי ללכת לפתח-תקוה ,נידמה היה לי כי אני רוצה ללכת
לראשון ,ואולי באמת לרחובות לראות פריחת השקדים .עליתי בעגלה ונזכרתי :כן ,ליפו באמת רציתי.
מכתב בא לי מבן -דודי .מכתב ,תוכו רצוף אהבה .אלכה לראותו .כן ,אני נוסע ליפו ,לקראו את "הגנן" של
רבינדרנט טגורה .ב"תקופה" .שמעתי עליו ואומר :בשבילי נכתב .זהו מכתב אליי.
כן .אני כבר יודע למה אני נוסע ליפו .ובדרך שקעה לנו השמש .על גבעות החול הטהורות ירדה בעצב .צהוב
וחיוור היה האופק ,רק קווים בודדים ,דקים ורודים היו רקומים בתוך עצב-הדמדומים .זוהי השקיעה
במידבר .והבדידות נחה עליי .הורידה ראשה אל כתפי.
סובבתי ברחוב .עלה ורדת ברחוב הרצל .זוהר הלבנה זך ושקט נח על החלונות על השיחים לפני הבתים,
פסים פסים על הגדרות ועל כנופיות ההולכים .מכל העברים בשמי-נוער זולפים אליי בנחת ובצחוק קל.
עברתי ליד ביתכם ,הבית הקודם ,עם הגדר הירוקה ,בין שלבי התריס עוד ראיתי מפרפרים ייסורי נעוריי,
ראיתים ותתעטף עלי נפשי :העוד לא נירדמתם? עוד לא נישאתם למקום אשר אליו יינשאו בושמי-אביב
בהימוג עליהם שלל-הצבעים וזוהרי-הקסם?
כן ,אני כבר יודע למה באתי ליפו .אליהו משה ודב באו .כן .רגע אחד .על דב לא אמרתי לך כלום .בהיות
ההתנדבות בארץ ,בימים האחרונים לפני לכתם ,דיבר איתי דב כדברים האלה :זה שנים ידעתי כי אין אתה
[אחד] משלנו .במקרה נפלת אל תוכנו .והידידות האמיתית אינה יכולה להתקיים בינינו .אתה ממין אחר.
יש הרבה אנשים טובים ויפים בעולם .הארוץ ואתחבר עם כולם? ידעתי כי יבוא יום ,ניתוח ייעשה ,ואתה
תיבדל ...כן ,אני תמיד חיבבתי אותך .אך...
והלא זוהי האמת .לעוף איתם יחד – לא ,ולהיות בשר-אידיאליהם – לא .ובכן?
כן .זוהי אמת ,אני ממין אחר .אך למה זה כה נעלבתי?
אליהו בעט בי .אמר לי :פראר .ואני שכחתי.
ודב הושיט לי ידו כה בנימוס ,היטה גופו בחן ובנעימות ,וכובעו הסיר בחסד – .ואיני יכול לשכוח את זה.

אליהו – אליהו גולומב.
משה – משה שרתוק (שרת)
דב – דה הוז
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יום עיון ביד-ושם
גם היום ,לאחר  65שנים ישנם שורדי שואה וניצולים שקשה להם למלא "דפי עד" ובכך להנציח ולהשאיר
תיעוד על בני משפחתם שלא שרדו את התופת .ביד-ושם התקיים יום עיון לקהל מתנדבים ,בו תודרכנו כיצד
לראיין ולמלא "דפי עד" ו"דפי ניצול" .שמענו הרצאה על חשיבות איסוף החפצים שאנשים הביאו איתם
ושמרו עליהם כמזכרת ֵמ ַחיים אחרים ,לפעמים מזכרת מבית אבא אמא .אותה כפית קטנה שהוסתרה
ושימשה לאכילה ולשמירה על צלם אנוש ,אותו ספל ששמר עליך לקבל קצת מים או מרק דלוח ,או הבובה
והיוותה חברה וסמל למשפחה שנספתה ...אישה זו ,שהיום היא
ימי השואה ִּ
ותה ילדה קטנה כל תקופת ֵא ֵ
ֶּש ִּל ָ
הפרידה מבובתה שמסרה "ליד-ושם" הייתה כה קשה לה ,עד כי במשך שבע שנים כתבה
בת  80שנים ויותר – ֵ
לבובה מכתבים על ניר עם פרחים ודובונים ,סיפורי החיים של היום ,כמו לחברה טובה.
את כל החפצים האלו אוספים אנשים מתנדבים מיד-ושם המתמחים במלאכת האיסוף בארץ ובכל העולם,
ומביאים למוזיאון יחד עם הסיפור שמאחרי החפץ .בנוסף לתערוכה הרגילה של יד-ושם ,מתקיימת תערוכה
מעניינת של ציורים ציירו אנשים שבדרך לא דרך הצליחו לצייר ,ולא רק בפחם אלא דפים שלמים עם צבעים,
ובסמוך מתקיימת תערוכה של ציירים בשלים יותר ,שחוו את התופת ומציירים כיום .מעניין להשוות.
מי שמעוניין למלא "דפי עד" ,או "דפי ניצול" יכול ליצור קשר עם יונה פלג ויקבל את כל העזרה הדרושה.
יונה פלג

ספרים חדשים בספריה
"היתה פה פעם משפחה"  /ליזי דורון
"ויום אחד עוד נפגש"  /ליזי דורון
"המה ינחמוני"  /מנחם אופן
"תותים"  /מרינה לוויצקה
"נמל"  /רחל בן מנחם
"שיינה-מינה"  /עשי וינשטין
"שובר שתיקה"  /מרדכי פלץ
"נטרה שלי"  /חני קהת
"המיסטורין"  /ליסה טאטל
"סטויארט (חיים מהסוף להתחלה)"  /אלכסנדר מאסטרס
"קרום"  /דרור בורנשטין
"ישנן בנות"  /ג'ניפר ויינר
"צלינה"  /אסתי פלדסדורף
"עיר העצמות"  /מיקל קונלי
"האלים משתוללים"  /מארי פילפס
"תש“ח"  /יורם קניוק
"אלוהים מאוהב"  /משקה בן דויד
קריאה מהנה מצוות הספריה
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החינוך הבלתי-פורמאלי בקיבוץ שלנו

זה איכפת לי

או
למה לא לשנות ולהשפיע בבועה הקטנה שהיא הבית שלנו?
אני רוצה לדבר על איכות האנשים בחינוך הבלתי-פורמאלי בקיבוץ והמשכורות
שהם מקבלים .נושא זה מטריד אותי כבר הרבה זמן ,אבל השנה הייתי קצת
יותר מעורבת במספרים עצמם ,בגלל קירבתי למדריכי הנעורים.
נושא החינוך הוא נושא ”חם“ במדינת ישראל .כולנו יודעים מה הבעיות
הקיימות ,מפלגות נבחרות על סמך הבטחות למהפכות כאלה ואחרות במערכת
החינוך ושכר המורים הוא הגורם לשביתה בפתיחתה של כל שנת לימודים.
ישנן פתרונות כאלה ואחרים ,אבל ברור לכולם שהבסיס הוא איכות המורים.
ואיכות המורים הוא תוצאה ישירה של המשכורות הנמוכות במערכת.
כשאני מסתכלת על מערכת החינוך הבלתי-פורמאלי של גיל ביה“ס בקיבוץ ,בשנים האחרונות  -כמעט בכל
שנה מתחלף הצוות (רובו או כולו) של המדריכים מכיתה א‘ ועד י“ב .אנחנו (כקיבוץ) החלטנו על משכורות
בגובה מסויים ,וכתוצאה ישירה מהחלטה זו מעסיקים סטודנטים  /סטודנטיות שבאים לשנה בזמן
הלימודים ועסוקים בו-זמנית בהשלמת הכנסה במלצרות וכו‘ כדי לגמור את החודש.
אם נסתכל על כחל :אלו ילדים שלא מזמן סיימו את הגן (במערכת מצויינת עם גננות ומטפלות עם ותק של
שנים ומקצועיות) ,שצריכים לא רק תמיכה וליווי אלא גם פעילויות שמתאימות להם ,אולי עבודה בחצר?
אולי יצירה? אני לא מתיימרת לדעת מה נכון להם מבחינה חינוכית  -בדיוק בגלל שאין לי תואר בחינוך ,או
ניסיון של שנים .אבל הבנות הצעירות שעובדות בכחל-עורבני גם הן לא מספיקות לצבור ניסיון ,כי זו עבודה
שלא משתלם לעבוד בה ובדר“ כ מי שבא לעבוד בבתים אלו לא חושב שזאת תהיה הקריירה שלו .אז יאללה -
נעבור לעבודה הבאה שבה אפשר לפחות לחסוך כסף לטיול (או לאוניברסיטה).
בנעורים :ברור שבגיל זה ,מסירות המדריכים והמשכיות משנה לשנה הם שני נושאים חשובים ביותר.
מסירות אומרת שכל שעה היא לגיטימית  -תמיד אפשר להתקשר ולהתייעץ או לשתף או לכעוס .המדריך
תמיד יקבל את הטלפון ויהיה זמין כל יום בכל שעה  -כי אחרת יכעסו הילדים (וגם ההורים) שאין להם אוזן
קשבת ושהבית נטוש .מסירות אומרת שכל רגע נתון מתכננים מה תהיה הפעילות הבאה ,ואיך נמשיך
להעסיק את הילדים ,לעניין אותם ולהפעיל אותם .שבחופש יוצאים לטיול ,קייטנה ,מחנה ועוד טיול.
שבשבת יוצאים לטיול הכנה כדי שבשבת הבאה אפשר יהיה להוציא את הילדים לטיול גם כשאין חופש
מהלימודים .והמשכיות אומרת שיש קו חינוכי ,שיש אופק חינוכי .שמחליטים על שינוי שמספר שעות
העבודה של הילדים ומלווים את התהליך במשך כמה שנים .שמצטרפים לתנועת נוער ומלווים את הילדים
מחניכים  -למדריכים צעירים  -לבוגרים .וכו‘ וכו‘ .ועל איכות הצוות צריך לשלם.
אני לא חושבת שאני מחדשת פה משהו למישהו .הכל ברור וידוע .ולכן זה מעצבן.
זאת רק החלטה שלנו (שלכם  -כי אני עוד לא חברה )...של איך לחלק את התקציב  -אם בתוך המערכת ואם
להוסיף על חשבון דברים אחרים .אנחנו יכולים להחליט שאם יש לנו מדריכים טובים  -שווה לשלם להם
בהתאם כדי שישארו .או לחפש מישהו מקצועי שיחתום על חוזה ליותר משנה ויקבל משכורת בהתאם.
למה שהחינוך הבלתי-פורמאלי שלנו לא יהיה גם הוא ידוע למרחוק
באיכותו?
בברכת שנה טובה ושנת לימודים מוצלחת!
שלי בורץ
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בעיית "עוקף כפר-סבא  /טירה"

זה איכפת לי

מאז סגירת הכביש העוקף של הקיבוץ ,מצב התחבורה בקיבוץ בכי רע.
כיום ,עוברים בקיבוץ מאות עד אלפי רכבים לא מורשים ביום ,שמשתמשים
בקיבוץ כדרך קיצור .נעשו מהלכים לצמצום התופעה  -הוצב שומר בבקרים
בשער המזרחי ובזמנים בהם אין שומר השער "סגור" ונפתח ע"י טלפונים
סלולריים .בפועל ,מי שרוצה לעבור דרך הקיבוץ  -עובר .הבעיה היא שאנו
מבזבזים כסף על שמירה לא יעילה" ,וזוכים" ב :סיכון ביטחוני לפיגועים
בקיבוץ ,בסיכון פלילי לגניבות בקיבוץ ,הרס הכבישים הפנימיים בשל עומס
התנועה בהם (לאחרונה הוגשה תלונה נגד הקיבוץ עם אופציה לתביעה ,ע"י
לקוחת המעדניר שטענה שרכבה ניזק בשל הכביש הרעוע בקיבוץ ,)...עליית
הסיכון לתאונות דרכים בקיבוץ (רבות מהמכוניות הבלתי מורשות נוסעות
בקיבוץ ב 80 -קמ"ש!) ,פגיעה באיכות החיים (מסוכן לילדים להסתובב באזור
הכביש החוצה את הקיבוץ ,רעש ,זיהום אויר).

להלן הדרכים לעבור בקיבוץ גם אם אין לך אישור לכך:








כל שעות היום ,השער המערבי (הקדמי ,ליד הבריכה) פתוח וניתן להיכנס דרכו לקיבוץ .מי שרוצה
להשתמש ב"קיצור ניר אליהו" ממערב למזרח יכול להיכנס בלי בעיה בשער המערבי ,להגיע לשער המזרחי
(האחורי ,ליד תחנת הדלק) ולחכות שמישהו יעבור ויפתח  -לרוב צריך לחכות דקות בודדות אם בכלל .גם
אם יש שומר בשער המזרחי  -אין בעיה לצאת משם.
בשעות היום והערב ,כאשר אין שומר בשער המזרחי והשער נפתח ע"י טלפונים סלולריים ,כל מה
שמשתמש נבון ב"קיצור ניר אליהו" צריך לעשות ,זה לחכות ליד השער (לרוב דקות ספורות) עד שתגיע
מכונית שיכולה לפתוח את השער ואז לעבור אחריה בשער .אגב ,יש מאות אנשים שיכולים לפתוח את
השערים בצורה טלפונית (חברים ,בני משק ,תושבים ,הורים לילדי חוץ במערכת החינוך ועובדים באזור
התעשייה של הקיבוץ) .אפילו אם רק חלק מהם משתמשים ביום נתון בשער המזרחי ,זה אומר שהוא
נפתח טלפונית מאות פעמים ביום (לפחות) והמשמעות היא שכאשר אין שומר  -כל כמה דקות עוברת
מכונית מורשית ,פותחת את השער ואחריה (ולפעמים יש חצופים שנדחפים לפניה) שיירה של מכוניות
בלתי מורשות .בעיה נוספת היא שכאשר פותחים אותו ,השער נפתח כל פעם עד הסוף וכך יש הרבה זמן
לכל המכוניות להיכנס.
רשמית השער המזרחי סגור כל זמן שאין שומר ,מעשית  -הוא פתוח לרווחה.
בשעות העומס בבוקר ( ) 07:00-09:00יש שומר בשער המזרחי ,שאמור למנוע מעבר מכוניות בלתי
מורשות .הוא אינו בודק מכוניות שמגיעות מהקיבוץ כמובן ,וכך הלא מורשים שחוצים את הקיבוץ ממערב
למזרח יוצאים מהקיבוץ בלי בעיה .לגבי מכוניות בלתי מורשות שמנסות להיכנס ממזרח ,כניסתן לקיבוץ
תלויה במצב רוחו של השומר  -כשאין לו כוח לבדוק את המכוניות ,הוא נותן לכולם להיכנס .ישנם מקרים
רבים בהם הוא נעלם באמצע המשמרת ומשאיר את השער פתוח לרווחה.
רק בלילה ,כאשר תנועת המכוניות המורשות בשער המזרחי יורדת ,יורדת גם תנועת המכוניות הבלתי
מורשות בקיבוץ.
בעיה נוספת היא ,שכאשר המעדניר פתוח ,גם השער המזרחי פתוח ,ללא שומר (כדי לאפשר כניסת לקוחות
ממזרח) .כיום המעדניר פתוח  3ימים בשבוע ,ז"א  -חצי מהשבוע הקיבוץ פרוץ לרווחה.

מה קורה בישובים אחרים בסביבה?
 פעם ,היה קיצור בין איזור התעשייה של כפר סבא לכביש ג'לג'וליה-ראש העין ,שעבר דרך נווה ימין .מה
עשו שם? אחרי שזה הפך למטרד רציני ,הם פשוט סגרו הרמטית את השער המזרחי שלהם וביטלו את
קיצור הדרך.
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 למי שמכיר ,ישנו פקק קבוע בבוקר בין גן -חיים או צופית עד לצומת עלייה שבכפר סבא .פעם ,רכבים היו
עוקפים חלק מהפקק ע"י כניסה לשכונת עלייה ליד גן-חיים ויציאה מהשכונה בצומת עלייה .לאחר שזה
הפך לתופעה ,ביטלו את הכניסה לשכונת עלייה מהצומת הנ"ל בשעות הבוקר.
 ישנו כביש משובש שמקשר בין שדה-ורבורג לבין בצרה וכביש  .4זהו קיצור משובח למי שרוצה להגיע
מאזורנו לכביש  4ולעקוף את הפקקים של כפר סבא .מה עשו בשדה-ורבורג כשהמושב שלהם הפך לדרך
ראשית?
בשעות העומס בבוקר סוגרים לחלוטין את השער המערבי שפונה לכיוון בצרה (גם המקומיים לא יכולים
לפתוח אותו) וכך מונעים את התנועה הכבדה שעברה פעם במושב .אגב ,גם בשדה-ורבורג וגם בנווה-ימין
יש אזורי תעשייה ואם שם אפשר להגביל את הכניסה לישובים תוך פגיעה מסוימת באזורי התעשייה  -אז
גם אצלנו אפשר.
 בקיצור  -נראה כאילו אנחנו הפראיירים היחידים באזור.

מה אפשר לעשות אצלנו?
כנראה שיעברו כמה שנים עד שיפתחו את הכביש העוקף ,שיסיט את התנועה אל מחוץ לקיבוץ (על חשבון
שטח חקלאי )...או עד שיסללו את כביש הרוחב בין מחלף אייל (כביש  )6ומחלף הדרים (כביש  )4דרך רמת
הכובש.
אפשר לא לעשות כלום ולראות איך המצב הולך ומחמיר .מנגד יש שלל פתרונות שאפשר לאמץ.
אצלנו ,לא כ"כ ריאלי לסגור הרמטית את השער המזרחי בשעות העומס ,בעיקר בגלל ההורים של ילדי החוץ
במערכת החינוך.
הדבר הכי פשוט הוא לתכנת את השערים החשמליים של הקיבוץ שיפתחו רק חלקית ,כך שיתאפשר מעבר
משאית .כך לא ייקח דקה שלמה מרגע שפותחים את השער ועד שהוא סוף סוף נסגר  -דבר המאפשר מעבר
מכוניות לא מורשות רבות בבת אחת .זהו פתרון לא מספק ,אבל לפחות זה משהו.
דבר שני הוא לשים בשעות העומס בבוקר ( )06:30-10:00ואחר הצהריים ( )15:00-18:00שומרים גם בשער
המזרחי וגם בשער המערבי.
צריך למצוא פתרון לכך ששני השערים של הקיבוץ פתוחים לרווחה בימים שהמעדניר פתוח (ימים רביעי,
חמישי ושישי) .או לשים שומר כל היום בשער המזרחי או לסגור את השער המזרחי ולהגיד ללקוחות
להתקשר למעדניר כדי שיפתחו להם את השער.

הפתרונות הללו עולים כסף או כרוכים בחוסר נוחות,
אבל אנחנו חושבים שזה עדיף מאשר לתת לקיבוץ
שלנו להפוך לעוקף כפר-סבא  /טירה הרשמי של
השרון .אנחנו יכולים להשקיע מיליונים בשיפור
הבריכה כדי לבטל את הסיכונים הבטיחותיים שבה
ולשים בה שומר שימנע רחצת אנשים זרים.
האם לא שווה להשקיע מאות אלפים כדי לפתור את
כל הבעיות שגורם מעבר אלפי מכונית בלתי מורשות
ביום בקיבוץ ,עד אשר יפתח כביש עוקף כלשהו ,או
עד שיקרה אסון?

דניאל מדר ודותן אביגד
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גניה כנורי48 ,

ליאון דולב20 ,

הניה שוורץ84 ,

רותם אברהמי-נחום20 ,

מיקי שוורץ84 ,

נטלי ביוקאורל20 ,

לייקה מזרחי88 ,

דותן אביגד20 ,

רמי צדפי85 ,

דור הורביץ22 ,

הדסה ראובני85 ,

אבישי רוזנבלום22 ,

יורם ברלס85 ,

עידו שקד05 ,

לולה רגב85 ,

אמיתי הורביץ08 ,

בוסיק ניר85 ,

נופר וינטר08 ,

מזל אהרון80 ,

דרור ירושלמי00 ,

איז‘ו רוזנבלום20 ,

דן קובלסקי02 ,

הווארד הורביץ22 ,

שגב לוינסון02 ,

איציק בורנשטיין58 ,
מרים שקד52 ,
ואלרי שיקלי52 ,
תרצה זנגי55 ,
דינה פיינבלט58 ,
אריק רוסו50 ,
זהר קציר88 ,
יהודית מדר85 ,
ליזה בוחסירה80 ,

עידן בורץ04 ,
שירז לביא02 ,
תבל קציר02 ,
עמר פלג00 ,
לי שלמון02 ,
לירון שר5 ,
עפרי ביוקאורל2 ,
אלה בוחסירה2 ,
אלעד רז0 ,

אלי ביוקאורל82 ,
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מיכאל דשא
פריחת החצבים
ִּמ ֵחיק ַׁש ְדמֹות ֱאלּול ָהעֲצּובֹות
שרּופי ָׁש ָרב –
ֵ
קֹוצים
ִּמ ֵבין ִּׁש ְל ֵדי ִּ
חֹוצץ ְכ ֵע ֶּדר ַה ְעצּובֹות
ָעלּו ֵ
ֲרּוכים ַל ְע ָרב.
ִּח ֵסי ַה ֲח ָצ ִּבים ָהע ִּ
ֹאׁשם ֶּאל ָעל,
רּוכיםַ ,ר ֲענַנִּ ים ,ר ָ
ְד ִּ
ֲמ ִּקים,
יֹונְ ִּקים ְל ַׁשד ָט ִּמיר ִּמ ַםע ַ
חּוציַ -טל
חֹורים ְר ֵ
כֹוכב ְצ ִּ
יצי ָ
ִּצ ֵ
ָקים.
ָארם ַכ ֲענ ִּ
עֹוט ִּרים ְל ַצּו ָ
ְ
ֶּאל מּול ַח ָםה ָינַיפּו נֵס ָרטֹב,
יחה ֶּׁש ִּמ ָן ִּביב,
ִּל ְצחֹוק ָל ֶּהם ְצ ִּח ָ
ֶּׁשם טֹוב,
יח ֵל ַח ג ֶּ
ִּל ָבם ֵמ ִּר ַ
ָאביב.
ְׁש ָמ ָמה ַבכֹל וְ ַרק ָב ֶּהם ִּ
דּומם,
ִּעם ֶּע ֶּרב ַל ְג ָבעֹות ֵא ֵצא ָ
ַאד ַמת ֱאלּול,
ֵע ְכמֹו ְ
ָעצּובָ ,יג ַ
זֹור ִּחים ֺּת ָםם,
ִּנתאֹם ַה ֲח ָצ ִּבים ְ
ַךָ ,צלּול.
ֶּלד ז ְ
ַב ֵלב ִּצ ְל ֵצל ְצחֹוק י ֶּ
בערב ראש השנה תימלאנה שתים-עשרה שנה לפטירתו של המשורר הנלבב מיכאל דשא

עוד קיץ נגמר ,עוד שנה חלפה...
שנה חדשה בפתח  -שתבוא עלינו לטובה .בברכת שנה טובה! מהמערכת
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שנהיה לראש ולא לזנב

שנה טובה! מפלסטניר
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