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אנשים העובדים את האדמה,
הם לבדם יודעים את השלוה ,והבטחה ,והאחוה האמיתית
החורגת מחבל חברת-האדם

בני ברק  93 -שנים לנפילתו
אנט רוסו  51 -שנים למותה
ציונה קושמרו  51 -שנים למותה
אשכול כרמי  55 -שנים למותו

לעפר הבזלת שאני
אלישע פורת
לעפר הבזלת שאני
יורק יש ריח
מחורבן .משהו קרוש
כמו דם או כמו
אבנים שהיו פעם
לבה ,והתקרשו לפתע
לנגד עיניו הרואות
של קצין צעיר החורה
על מחט מצפנו שמטרפת
ובועט מרוב כעס
באדמה הקשה ,ומתכת
פתאום מצלצלת מתחת
לרגליו .רסיסי החצץ
מתחדדים במעופם ושורקים
בתסיסה ,שוקקים לבשר
פי ולרכות שפתי
שלתוכן הם מתפצחים
עכשיו .אני יודע באמת
שלעפר הבזלת יש טעם
מחורבן .משהו –
בניר  -גליון  - 2/55/2052 - 105עמוד 2

השבוע ירד הגשם הראשון ,זה שמתחילים להתפלל בשבילו ביום ז' בחשוון שחל השנה ב39 -
באוקטובר .לא רע ,נכון? תגובה די מהירה מן השמים ,היענות לתפילות ורחשי הלב .הריח הזה
שמתפשט באוויר ושיש לו שם 'פטריכור' ,כך לפי הוויקיפדיה .בפאתי השדות חלזונות מזדווגים,
דואגים מייד לשימור חלקם בעולם הזה .ציפורים חורפות ממלאות במעופן ושירתן את האוויר
שהצטלל והצטנן .אפשר לנשום ,אפשר לנשום ולהתרחב מלוא הריאות.
פתרון החידה מן העלון הקודם הוא הפעם הרחבה של נושא המים בקיבוץ ,וזה בהחלט מתקשר
לתחילתה של עונת הגשמים הבאה עלינו לטובה ,ושכולם מחכים שתהיה שופעת ומבורכת – גשם
בעתו.
'אחרי החגים' הוא שם כולל ומאוד ישראלי לתקופה שבה כבר לא ניתן להתחמק ולתרץ ,תקופה
רצופה של עבודה עד...פסח ,לא?
גם מוסדות הלימודים הגבוהים פותחים את שעריהם אחרי החגים ,ויש לנו נציגות לא מבוטלת
במכללות והאוניברסיטאות ברחבי הארץ ואפילו מעבר לים .אנחנו מביאים רשימה מתומצתת של
הלומדים והמלמדים ,ומקווים שלא שכחנו אף אחד.
לאנשים צעירים המועד הזה הוא בדר"כ סימן לשינוי ,והפעם הראיון הוא עם אלה רפפורט ואביב
קציר שסיימו שנת שירות ועומדות להתגייס לצה"ל .כדאי לקרוא ,ראיון המרחיב ומשמח את הלב.
זמנים אלה אינם פשוטים וקלים בכל הקשור לקליטה ובנייה בקיבוץ – תאור קצר של הבעיות
שבפניהן אנו עומדים מובא מפי נימרוד .קשה להשלים עם כך שזמן כל-כך קצר עבר מאז שברכנו
ב'שנה טובה' את עצמנו ,וכבר אנו נוכחים שלא כל המשאלות מתגשמות ,ובמיוחד שמי שצריך
להוציאן לפועל אלה פקידי מנהל מקרקעי ישראל.
בעלון הזה יש נגיעות ארכיוניות נוספות ,והפעם קצת במעגלים המורחבים – מבצע שומרון (קלקיליה)
ורצח הספורטאים במינכן .זהו עמיקם שדואג להזכיר לנו כל הזמן ש" :עם שאינו יודע את עברו,
ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון).
דף הזיכרון מוקדש הפעם לסבתא סוזי שחייתה בינינו בשנים האחרונות ,והפכה לחלק מאתנו.
המערכת מבקשת להשתתף באבלה של חנה וכל בני המשפחה.
עוד המדורים הקבועים אתנו כמובן.
ונסיים בבקשה לכולכם –
אנא שלחו לנו חומרים לעלון וכך נוכל להרחיב את היריעה ואת העניין של כולנו.
תודה לכל הכותבים והעוסקים במלאכה,
נטע

עורכת ראשית :נטע בארי
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :ליזה בוחסירה ,עתליה אייל ,הדסה ראובני,
דור הורביץ ,שלי בורץ

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

או להכניס לתא דואר מספר .14
מחכים לשמוע מכם...

להערות ,רעיונות ,דעות וסתם לראות את העלון בצבעוני  -כנסו לאתר הקיבוץ
(ובדרך תמצאו גם כתבות ,סקרים ,תמונות ,הודעות ועוד ועוד)

www.nirel.org.il
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עם שוך החגים צפויים לנו מספר חודשים של עבודה רצופה ,סיזיפית ומלאת משימות.
אתייחס כאן לכמה מהן:

מאזן
לפנינו אישור הדו"חות הכספיים – בהם לראשונה יימחק ה"חוב הנדחה" ממאזן הקיבוץ ויעבור לשורת
הביאורים – כהתחייבות שאינה לפירעון ,אלא מול הגדרות ספציפיות (עסקאות במקרקעין ,רווחים גדולים
מאוד מפלסטניר וכו' )...החוב לא נמחל ,אלא "אוחסן" .כעת המאזן חיובי ומשקף יותר נאמנה את מצבו
הכלכלי של הקיבוץ .מצד שני החלטנו על הכנסת הגירעון האקטוארי של הקיבוץ לחבריו לתוך הדו"חות
הכספיים ,וזאת על מנת שחוב זה ,שיש חברים הרואים בו את החוב החשוב ביותר של המשק ,יקבל ביטוי
בספרי הקיבוץ .גם לאחר מהלך זה מציג הקיבוץ לראשונה זה עשרות שנים מאזן חיובי.
למציאות חדשה זו יש גם "בונוס מפוקפק" ,והוא הגדלה משמעותית בתשלומים למס ההכנסה .מבחינה זו
עלינו לבצע שינוי בדרך המחשבה ,וכמו פירמות רווחיות גדולות אחרות לבצע תכנון מס מדוקדק .זאת על מנת
לשלם את מה שצריך ע"פ חוק מחד ,ומאידך להשתמש באפשרויות שמתירות רשויות המס לצורך עידוד
השקעות ,בטחון סוציאלי ,פנסיה וערבות הדדית .בעניין זה קיים פוטנציאל להפוך חיסרון ליתרון – ובימים
אלה נעשית עבודה מול רואי -החשבון המלווים בנושא זה .לאחר שתמונת הנתונים תתבהר ,תידרשנה ההנהלות
לגבש את מדיניות התקציב החדשה בהתאם להמלצות רואי-החשבון .אני מקווה שנשכיל להבין את השינוי
ולשנות את הפרדיגמות שעל פיהן נהגנו בעידנים של מאזנים שליליים.
רצה הגורל ובצומת זו בדיוק נערכות הבחירות להנהלה הכלכלית ,כאשר מרבית חברי ההנהלה הכלכלית
מסיימים קדנציה שנייה ויותר ,וע"פ החלטותינו אמורים לסיים את תפקידם .בשבועות הקרובים נדע אם
יימצאו מספיק כוחות רעננים לשאת בנטל ההובלה של המגזר העסקי בקיבוץ לצד ממלאי התפקידים ,או
שנידרש לרענן את ההחלטות על מנת לאפשר לחלק מהוותיקים להמשיך ולהיבחר.
במקביל מנסה לקדם וועדת הפנסיה תוכנית אסטרטגית לסגירת הגירעון האקטוארי ,ובנוסף עומד בפנינו
אישור בניית הגן החדש בעדן .הכרעות גורליות ,אם כן ,על הפרק .אני תקווה שהציבור יחדש את התעניינותו
ויחזור להשתתף באסיפות.
לאור המצב הכלכלי והכללי במשק ובעולם צפוי שההפחתה במיסוי הפנימי תהיה מתונה מאשר בשנים
קודמות ,אם ברצוננו להמשיך ולשמר את רמת השירותים והערבות ההדדית .גם לדחייה הצפויה בקליטה
בפועל של המשפחות בפרוייקט המשותף עם אמפא השפעה שלילית בעניין זה.

בוז לספר הלבן
בחודשים האחרונים מתנהל מאבק לחיים של התנועה הקיבוצית ,על כמעט  384קיבוציה המבקשים לצמוח,
מול מינהל מקרקעי ישראל ,הגוף האמון על מרבית קרקעות המדינה וכמעט כל אדמות הקיבוצים .מאז חודש
יוני הקפיא המינהל את החתימה על היתרי הבנייה בקיבוצים באופן גורף ,על מנת לבחון את כל נושא השיוך
הפנימי שנעשה בקיבוצים .המינהל רואה במהלך זה התרסה כנגד החלטת הבג"צ בנושא שיוך דירות
בקיבוצים ,ומעקף של המינהל בדרך להענקת זכויות נדל"ניות לחברי הקיבוצים ,בלא תשלום הולם לממ"י.
מדובר בסנקציה גורפת ,ענישה קולקטיבית שמשמעותה עצירה של התחלות בנייה בקיבוצים בהיקף של יותר
ממיליארד(!)  ₪בשנים הקרובות ,דבר שאם היה קורה מול מגזרים אחרים במדינה היה מוציא לרחובות
עשרות אלפי אזרחים ומאיים לשנות את האיזון הפוליטי במדינה שמשוועת לפתרונות דיור .ואילו כאן מרשה
לעצמו גוף בירוקראטי -מונופוליסטי לנהוג באפליה כלפי מגזר שלם ,ללא אבחנה בין קיבוצים משייכים לאלה
שלא ,ואפילו לקיבוצים שיתופיים לחלוטין לא ניתנים היתרים!
בנושא זה הצטרפנו למאבקה הצודק של התנועה כנגד הענישה הקולקטיבית והדרקונית (במקרה שלנו תקועים
שלושה היתרים מאז יוני ועוד  55במסגרת הבנייה החדשה) .במקביל אנו מנהלים מאבק פרטי מול המינהל ,על
מנת לממש את חובתו במסגרת חוזה החכירה מול הקיבוץ .שכן ,בקיבוץ ניר אליהו אין שיוך דירות ,איננו
"עובדים על המינהל" (בין היתר בגלל החשש שהיום הזה יגיע בדיוק )...ואנו ממשיכים להתנהל כקיבוץ החוכר
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את הקרקע ,ומאפשר לחבריו את זכות המגורים בבתים .בשבועות האחרונים התקבלו מספר אותות מבשרי
טובה מכיוון ה"שפיץ" בפירמידת המינהל ,וכעת נותר להמתין עד שההוראה תרד מ"הראש" לשטח – דבר
שבהכירנו את המינהל יכול לקחת חודשים מספר.
סיפור אמיתי שסיפר ראש התנועה בכנס הקיבוץ המתחדש באפעל אודות פגישתו עם ראשי המינהל בנצי
ליברמן (לשעבר מנהלת סל"ע ,מועצת יש"ע) ושר השיכון מר אריאל אטיאס מש"ס ,יכול לשפוך אור על המצב:
וולוולה הטיח בנכבדים כי עצירת החתימה הגורפת על היתרי הבנייה בכלל התנועה הקיבוצית גרועה כמו
מדיניות הספר הלבן של המנדט הבריטי לפני קום המדינה  -שואל השר אטיאס" :מה זה הספר הלבן?" עונה לו
בנצי" :זה מלימודי הליבה" ...קוריוז שאם לא היה עצוב יכול היה לשעשע...
המשמעות עבורנו כאמור ,היא דחייה נוספת בהתחלת עבודות התשתית והבינוי של השכונה החדשה ,ושדרוג
התשתיות בקיבוץ ,ובעיקר אי וודאות באשר להמשך .ליבנו עם משפחות הנקלטים התלויות באוויר ,כשחלקן
כבר מכרו את הדירה ,ועוד טרם התקבלו הלכה למעשה לקיבוץ כבר סובלות ממאבק האיתנים בין ממ"י
לתנועה הקיבוצית .בנושא זה רק הנחישות ואורך הרוח יביאו לתוצאה המקווה.

העוקף
הנחישות ואורך הרוח נדרשות גם בנושא הבא :רבות דובר על הכביש העוקף ,ככל הנראה הנושא שגורף הכי
הרבה טוקבקים באתר הקיבוץ ,והכי הרבה תסכול בשיחות המדרכה ובחדר האוכל .כולנו סובלים מהפגיעה
המתמשכת באיכות החיים ובבטיחותנו.
דו"ח מצב :התוכנית הופקדה בוועדה המחוזית .נוסח ההפקדה פורסם לציבור .ההתנגדות היחידה הגיעה ,כמה
מפתיע ,מקרבנו  -תחנת הדלק אלון .לאחר שעניין זה ייפתר ,בתקווה במהרה בימינו – יפורסם בתקשורת התווי
המאושר ,ואז נידרש להוציא היתר סלילה ולבצע .עלות תכנון ההיתר גבוהה מאד ,ולשם כך ניפגש באמצע
נובמבר עם ראש המועצה על מנת לקושש מימון .לאחר שיושג ההיתר המיוחל ,נידרש להפשיל שרוולים לגיוס
המשאבים הגדולים באמת לסלילתו של הכביש ,שנאמדת במיליונים .יש בידינו כבר הבטחה של המחלקה
להתיישבות במשרד הביטחון לסייע במימון הדרך לאחר שתקבל היתר ,ובמסגרת תקציב  .3459אך כידוע
בחירות בפתח ,ולא בטוח (או בטוח שלא) שזהות שר הביטחון הבא תאפשר גם את מימוש ההתחייבות הכתובה
שבידינו.
בינתיים קוראים הקולות לסגור את השער המזרחי למעבר כלי רכב .לצערנו ,אין הסכמה ציבורית רחבה סביב
נושא זה ,לא בקרב החברים ,ובודאי שלא בקרב עסקי הקיבוץ ,אשר מתנגדים אפילו לסגירה זמנית של השער
לצורך עבודות בכביש .גם המצב החוקי בנושא זה אינו ברור ,מכיוון וקיבוץ יכול למנוע את הכניסה אליו מחד,
אך לא אם מדובר בדרך מאידך ,ומכיוון וקיבלנו החלטות ברורות לפעול מעתה ואילך בדרך החוק – הרי שידינו
מעט כבולות ,ונראה כי נשאר עוד זמן לא קצר "קיבוץ של עגלות" ...מי שמציע לחזור לדרך הפרטיזניות צריך
לזכור כי בימינו אנו פיקוח הרשויות מהדק אחיזתו במגזר הכפרי ,וכי נגדנו עומדים על תנאי כקיבוץ קנס כבד
והרשעה פלילית זכר למשפט הדרך העוקפת ,מן הימים שניסינו לקצר הליכים (בעצה אחת עם המועצה
האזורית) .אגב ,בפסה"ד הגדיר השופט את הקיבוץ כעבריין העיקרי...

ובנימה אופטימית
למרות כל זאת ,לא ניתן לסיים ללא נימה אופטימית :מצבנו הכלכלי מוסיף להתחזק למרות
הקשיים בסביבה הארצית והעולמית ,הביקוש להיקלט ע"י בנים ואחרים עולה עשרות מונים על
ההיצע ,בתינו הומים ,הומים מתינוקות והנעורים עומדים לחזור ובגדול! סיימנו את עונת
הרחצה הטובה ביותר מזה שנים (תודות לאייל המציל ,צוות עדן ,הגד"ש וענף המים על שיתוף
הפעולה שהביא לתוצאה המדהימה) צוותים חדשים וולונטאריים על בסיס חברים חדשים
פועלים בתחום הבטיחות ,קידום גן שעשועים חדש ,שדרוג אתר הקיבוץ ועוד ...ועם סיום בניית
מתחם  541-7נעבור את רף  584החברים בקיבוץ...
בקיצור עוד עבודה רבה לפנינו – אך הדרך סלולה (לפחות מצעים) והולכים אנו בה יחדיו,
כשהחזון ברור האופק לפנינו והשמים הם הגבול! עם סבלנות ,נחישות ,אחדות ואופטימיות
נצליח לגבור על הכל -
נימרוד
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“
סבתי ,סבתא ,סבתיתא שלנו –
אתמול בלילה ,כשישבנו בחדר שלך ,דקות ספורות אחרי שנפרדת מאיתנו ,עלו בראשי המון זכרונות ,סיפורים
ותמונות מכל כך הרבה שנים.
הבית בלוד ,החתולים בחצר האחורית ,ריחות המרק של הקוסקוס בסוף השבוע ,המעבר לאשקלון והנסיעות
באוטובוס לביקורי שישי שבת .המפגשים המשפחתיים עם כל הנכדים ,הבדיחות על הגיל שלך ,על הגובה ועל
הקמטים ,שאת צריכה קצת דבק כדי להדביק את העור המדלדל בזרוע ,הצלצולים אלייך כשחוזרים הביתה
ממך" :הגענו ,הכל בסדר".
לפני עשר שנים ,כשחגגנו לך  ,81כתבתי לך ברכה:

סבתא שלנו !
יש לנו מין סבתא כזאת ,שהיא קטנה-גדולה
סבתא מיוחדת במינה ,כמעט הכל היא יכולה...
אמנם על הנייר רשום הגיל 81 :שנים
אבל לא לכל מה שכתוב אנחנו מאמינים...
כי איך יכול להיות שסבתא כזאת גדולה –
לצו הגיוס שלה עדיין מחכה?!?
סבתא כזאת מצחיקה ונהדרת,
סיפורים "מהחיים" לכולנו מספרת
על טוניס ועל גילת ,על אשקלון ועל לוד
תמיד יש מי שיקשיב וסיפורים יש עוד ועוד...
ממש סבתא מן האגדות –
אוהבת ,מלטפת ,מייעצת עצות.
והיום  ,כמעט בת  ,31עצמת עיניים בפעם האחרונה 31 .שנה .חתיכת חיים.
שמך המקורי היה אמילי אסתר פיטוסי .בנעורייך ,חבר כינה אותך על שם שחקנית קולנוע ידועה.
מכאן ,כולם כבר הכירו אותך כסוזי .סבתא סוזי.
נולדת בטוניס ב , 5357-אחות ל 9-אחים ו 9-אחיות ,לאחר שנישאת לסבא רמו ,עליתם עם  1ילדים לארץ -
למעברה ,ואח"כ למושב גילת .החיים בארץ ,במושב חקלאי ,לא היו קלים ,ובכל זאת ,הקמתם משק וחייתם
שם  7שנים .לאחר מכן עברתם ללוד ,סבתא התחילה לעבוד בטלרד ,ובמקביל לא הפסיקה להתנדב בבסיס של
חיילים ,לעזור לכל מי שהיה זקוק ,תמיד דואגת לאחרים ,הרבה לפני הדאגה לעצמה" .לא צריך לבוא ,קר
בחוץ" היתה אומרת "רק תתקשרו שהכל בסדר!"
לפני  1שנים הוחלט להעביר אותך לגור בקיבוץ .סגירת מעגל עבורך ועבור אמא ,חנה ,שהגיעה כילדת חוץ
לקיבוץ בגיל .8
סבתא'לה שלנו ,הגיע הזמן לנוח ,עברת כל כך הרבה ,איחדת סביבך משפחה גדולה ואוהבת ,ואנחנו מבטיחים
להמשיך בדרך בה חינכת אותנו תמיד – לאהוב ,להסתכל על הטוב והיפה שיש בחיים ,לעזור ,לתמוך וגם
לצחוק.
אוהבים אותך ומתגעגעים.
שיר
בניר  -גליון  - 2/55/2052 - 105עמוד 6

בערב יום הכיפורים הלכה לעולמה ,שבעת ימים ושנים ,הסבתא סוזי  -אסתר מטודי ז"ל.
רשימה זו מוקדשת לזיכרה.
לפני שבועיים צפיתי באחד הערוצים בטלוויזיה בסרט עלילתי על נושא שאין מרבים לדון בו  -השואה
בטוניס .כידוע ,הכיבוש הגרמני של טוניס בימי מלחמת העולם השניה היה קצר ימים ,כשישה חודשים
( .) 3.55.5313-7.1.5319הודות לכך ניצלו יהודי טוניס ממוות במחנות ההשמדה באירופה ,אף כי נאלצו
להתמודד עם רדיפותיהם של הגרמנים ובעלי בריתם ,המשטר הצרפתי של וישי .הסרט ,אותו ביימה במאית
טוניסאית ,עוסק בשתי צעירות שכנות וידידות ,האחת יהודיה והשניה מוסלמית ,על רקע האירועים באותם
חודשים מכריעים של השנים .5313-5319
באמצעות התמונות בסרט ,אשר הופיעו על המסך ,קמו לתחייה סיפוריה של הסבתא סוזי מלפני שנים רבות,
כאשר היו לי הזכות והעונג להסיע אותה מאשקלון לניר אליהו או בכיוון ההפוך .ממש כמו בסרט ,היא
סיפרה על החיים המשותפים עם המוסלמים ,על העוני הרב ,ממנו סבלו גם היהודים וגם המוסלמים באותו
איזור ,בו התגוררה בעיר טוניס וגם על הקשרים הטובים עם השכנים המוסלמים ,אשר נחלצו בשעת הצורך
לעזרת היהודים .כמו בעלה של אותה צעירה יהודיה בסרט ,נלקח אז בעלה של סוזי ,ריימונד ז"ל ,למחנה
עבודה ,ממנו  -למזלו הרב  -נחלץ ושב בשלום לאשתו לאחר אותה חצי שנה גורלית.
אלו לא היו הקשיים היחידים ,עימם נאלצו סוזי וריימונד להתמודד .סוזי סיפרה גם על השנים הראשונות
והקשות במושב גילת בדרום ,סמוך לאופקים .העולים החדשים ,אשר נשלחו להקים יישוב באותו איזור
שומם ,היו חסרי ניסיון וידע בעבודת האדמה .לפיכך הם התקשו להקים משק חקלאי יש מאין ובמקביל
לגדל את ילדיהם ולקיים את משפחותיהם .המושב היה קטן ומבודד ,ותושביו נאלצו להתמודד מידי יום עם
קשיי הפרנסה והקיום שם .את כל הקשיים האלה קיבלה סוזי באהבה .גם בשל הרקע ממנו באה וגם בשל
אופייה הסתפקה במועט ותמיד שמחה בחלקה .היו בה אמונה תמימה באדם ,סבלנות ואורך רוח ,תכונות
נדירות בימינו אלה ,אשר סייעו לה בהתמודדות עם אותם זמנים קשים .לעצמה ,כך חזרה ואמרה ,היא לא
ביקשה דבר ולכן תמיד חשבה על ילדיה ודאגה להם
ולרווחתם .לכל אחד מהנכדים העניקה מקרר חשמלי חדיש
לנישואיו ,בעוד היא עצמה המשיכה להשתמש באותו מקרר
מיושן ,אשר שירת אותה שנים רבות.
בשנות החמישים וגם אחר כך ,למרות גילה ,היא עשתה כל
עבודה ,אותה צריך היה לבצע .סוזי וריימונד היו ונותרו
אנשי עבודה ,גם כאשר הגיעו לגיל פרישה.
בשנות השמונים ,כאשר שניהם שהו פרק זמן בניר אליהו,
סוזי עבדה במחסן הבגדים וריימונד היה שותף פעיל
בעבודות אחזקה ,צביעה ושיפוץ ,בנוסף לבית המלאכה
לתיקוני אופניים ,שם תיקן בהתנדבות כל תקלה ,גם בעגלות
הילדים .תמיד ,כאשר הגענו לביתה של סוזי באשקלון,
התקיים הטקס המסורתי של שתיית ( Caffe au Laitקפה
בחלב) ,עליו לא הייתה מוכנה לוותר בשום אופן ,גם כאשר
התקשתה לעלות או לרדת במדרגות.
היו בסוזי טוב לב ,תמימות נוגעת לב ואהבה לזולת ,תכונות
שאליהן נותר רק להתגעגע.
יהי זכרה ברוך !
איציקו דנה

אסתר מטודי
0101 - 2102
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אחרי החגים פותחים המוסדות להשכלה גבוהה את שעריהם .כפי
שתראו להלן ,נציגות נכבדת מניר-אליהו ,חברים ובנים ,מאיישת את
הספסלים בכל רחבי הארץ .תמצאו ברשימה מגוון גדול של מקצועות
ונושאים נלמדים ,וכן תארים ברמות שונות.
ביקשנו מכולם למסור לנו מידע ,ואם מישהו נפקד מרשימה זו – אנא
הודיעונו ונשלים בעלון הבא.
בין המשיבים היו כאלה שהרחיבו וסיפרו קצת יותר על עבודתם
האקדמית ,וזאת תמצאו בסוף הרשימה.
מערכת העלון מאחלת לכל המורים והתלמידים שנה פוריה ,שנה של הרחבת הדעת והרוויית הצימאון.

נמצאים במסלול הלימודים
מי?
נטע בארי
עפרי בארי

מה?

איפה?

לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה
קלינאות תקשורת

האונ' הפתוחה
מכללת הדסה ירושלים

שנה ג' חינוך מיוחד (הוראה לגילאים )1-35
והוראת הסטוריה בחינוך "הרגיל"

מכללת בית ברל

ניר ברזילי
גל ברלס

תואר שני במנהל עסקים
שנה ראשונה כלכלה ומנהל עסקים

האונ' הפתוחה
אונ' בן גוריון בב"ש

רותי ברלס

שנה שנייה של לימודי תואר שני בחקר וישוב סכסוכים

אונ' תל-אביב

שיר ברלס

שנה שניה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
וחטיבה במדעי המחשב

אונ' תל-אביב

שי בורץ

מיכל ברק-מאור תואר שני  -היסטוריה של עם ישראל
מתן גבע
דניאלה דולב
הוד דנה

אונ' תל-אביב

שנה רביעית ואחרונה לימודי גיאוגרפיה וארץ ישראל,
כולל תעודת הוראה

מכללת בית ברל

לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה

האונ' הפתוחה

סיים את לימודיו לקראת התואר השלישי בפקולטה
להנדסה ביו-רפואית בטכניון ויצא עם המשפחה
להשתלמות בתר-דוקטורית

מכון סמוך לוושינגטון DC
בארה"ב

אקדמית תל-אביב יפו
אמיתי הורביץ תואר ראשון במדעי המחשב
שנה שלישית ואחרונה יחסים בינלאומיים ומזרח אסיה (סין) האונ' העברית י-ם
נופר וינטר
אונ' תל-אביב
שנה ב' במדעי המדינה ותקשורת
עינב זנגי
מורן זנגי קוטלר ממשיכה בלימודי דוקטורט במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה אונ' בן גוריון בב"ש
יערה זנגי רדושיצקי הסבה אקדמאית לחינוך לגיל הרך.
יש תואר ראשון במדעי ההתנהגות
יעל יוגב

שנה שלישית לתואר חינוך לאמנות ,מורה-אמן.
(כולל תעודת הוראה)

מכללת בית ברל
המדרשה לאמנות בבית ברל
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נמצאים במסלול הלימודים
מי?

איפה?

מה?

אייל ירושלמי

שנה שלישית מדעי הסביבה גיאוגרפיה והסטוריה
לתואר ראשון

אונ' בן גוריון בב"ש

סמדר ירושלמי
איה כרמיה

טיפול דיאלקטי  /התנהגותי
מכינה לוטרינריה במסגרת לימודי מדעים

ניצן מאור

קורס "שומרי הגן"

מסגרת פרטית
פיזה ,איטליה
ארגון אקולוגי-חינוכי יער
עופר

דניאל מדר

שנה אחרונה בתואר שלישי (דוקטורט) בביולוגיה
של מערכות מורכבות

מכון ויצמן למדע

לירז מדר
נימרוד מדר
טיגט מהרטה

תואר ראשון במדעי החברה שנה שלישית
תואר ראשון במדעי החברה ויחסים בינלאומיים
שנה שלישית אדריכלות נוף

האונ' הפתוחה
האונ' הפתוחה
אורט כפר-סבא

תמר עוזרד

חינוך דמוקרטי  -התמחות בהסטוריה ובמקרא.
תואר ראשון ותעודת הוראה.

סמינר הקיבוצים

טליה פינבלט

שנה שנייה ואחרונה תואר שני במנהל מערכת בריאות

אונ' חיפה  -בי"ח רמב"ם

קרן צדפי

שנה שלישית בלימודי דוקטורט בתולדות האומנות -
הקריקטורה בעתונות המצרית בין  3מלחמות העולם

אונ' תל-אביב

גל קאליפה

דוקטורט בפקולטה לכימיה בנושא ביו מינרליזציה
של בע"ח ימיים

מכון ויצמן למדע

נדב קאליפה

מסיים עכשיו תואר שני בניהול מצבי חרום ואסון
בביה"ס לבריאות הציבור

הפקולטה לרפואה ,אונ'
ת"א

דן קובלסקי

קורס מאמני טניס

אונ' תל-אביב

שני קובלסקי

שנה שנייה לתואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון

הפקולטה לחקלאות רחובות

עמיחי קורדובה שנה ב' חינוך גופני ומאמן אתלטיקה ,כולל תעודת הוראה
עמיר שיקלי
עדו שקד

מכון וינגייט

שנה שלישית בתואר ראשון  -מדעי המזון

מכללת תל-חי

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה שנה רביעית ואחרונה -
פרוייקט בחברת גילת

לימודים משולבים בטכניון
ומכללת רופין

סיימו לימודיהם לאחרונה
מי?
דורון קורדובה
נעמה לנגשטטר
אהוד אהרון

מה?
תואר ראשון במנהל עסקים
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
הנדסאי חשמל

איפה?
מרכז אקדמי רופין
המרכז האונ‘ אריאל
מכללת אריאל

מכללת שערי משפט בהוד
אבישי רוזנבלום תואר ראשון במשפטים  -עושה סטאז'
השרון
ומתכונן לבחינת הסמכה
מכללת רופין
אדריכלות נוף
ארז שלמון
אונ' בן גוריון בב"ש
תואר ראשון בפוליטיקה וממשל
אייל רונן
אונ' בן גוריון בב"ש
דרור ירושלמי תואר ראשון במערכות מידע
ליאור קולקובסקי תואר ראשון במנהל עסקים וסוציולוגיה האונ' העברית י-ם
תואר ראשון בקרימינולוגיה ומזרח תיכון אונ' בר-אילן
יעלה פנר
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מלמדים במוסדות להשכלה גבוהה
מי?

איפה?

מה?

עידית ברלס

קורסים בתחום הביולוגיה

האונ' הפתוחה

ירון קציר

קורסים בתחום הגיאולוגיה

אונ' בן גוריון בב"ש

יפתח צדפי

קורסים בתחום העיצוב

מכללת שנקר

במסגרת התסקיר אודות ההשכלה הגבוהה בניר-אליהו ,הגיעו אלינו כמה מכתבים מפורטים קצת יותר,
ונראה לי שניתן למצוא בהם עניין רב .להלן הרחבה אודות עבודתם של ירון קציר ודניאל מדר.

דברי ירון:
אני מרצה בכיר וחבר סגל במחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
הקורסים שאני מלמד:
 .5מינרלוגיה  -מעבר אור דרך גבישים ,וכיצד מזהים מינרלים תחת המיקרוסקופ – קורס חובה לשנה ב'.
 .3פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית – כיצד נוצרים סלעי יסוד וסלעים מותמרים בכדור הארץ – קורס חובה
לשנה ב'.
 .9מחנה מיפוי מגמתי ומטמורפי – שבוע עבודת שדה בהרי אילת – קורס בחירה לתלמידי שנה ג' ותואר שני.
 .1ההתפתחות הגיאולוגית של מזרח הים התיכון  -קורס בחירה לתלמידי שנה ג' ותואר שני.
המחקר שלי עוסק באופן יצירת היבשות בכדור הארץ בכלל ,ובאזורנו בפרט ,ומשום כך ,אני בעיקר מתעניין
בסלעי התשתית (יסוד ומותמרים) העתיקים מאד החשופים בהרי אילת ,בירדן ובסיני .במקביל אנו
(סטודנטים לתארים מתקדמים בהדרכתי ואני) חוקרים תהליכים ביצירת הקרום האוקיאני ,באמצעות
עבודה על חתך סלעים מרתק החשוף בהרי טרודוס ,קפריסין.
במעבדתי אנו מודדים יחס איזוטופי של חמצן במינרלים סיליקטים,
וכדי להבין כיצד זה קשור ליצירת היבשות וקרקעית
האוקיינוס אתם מוזמנים לבוא לבקר.

דברי דניאל:
אני בתואר שלישי (דוקטורט) בביולוגיה של מערכות
מורכבות במכון ויצמן למדע .רוב העבודה היא מחקרית
ומיעוטה קורסים .קל יותר לגלות דברים חדשים
ביצורים פשוטים יחסית ,לכן במחקר שלנו אנו חוקרים
מערכות שלמות ביצורים פשוטים (חיידקים) ,כדי להבין
איך הן פועלות .לאחר שאנו מגלים איך המערכות
עובדות ביצורים הפשוטים ,ניתן להבין איך מערכות
דומות אך יותר מסובכות פועלות ביצורים מורכבים
יותר (כמו בני אדם) ,ולהביא מזור לעולם ...אני כרגע
בשנה האחרונה של הלימודים (מתוך .)1.1
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המרחב הציבורי – אחריות ושמירה על הניקיון –
זה שלנו וזה בידינו
אנחנו משתמשים מידי שבוע ברכב מהסידור ,וכבר זמן מציקה
לנו השאלה:
מדוע ולמה חושבים חברים/ות הלוקחים רכב מהסידור,
שאפשר להשאיר ברכב את שאריות האוכל ,האריזות הריקות
של החטיפים ,הבקבוקים והמגבונים?
האם למישהו נעים להיכנס לרכב במצב זה?
האם זו הדרך בה אנחנו רוצים לחנך את בני משפחתנו?
אנחנו מבקשים מכל המשתמשים ברכב הקיבוץ להתייחס אליו
כאילו זה היה רכבנו הפרטי ,נשקיע עוד דקות לניקיונו ,ויהיה נעים לכולנו !
לולה ועמיקם רגב

(נכתב באתר ביום  95באוגוסט )3453
ברוב הבקרים אני יוצאת לסיבוב הליכה ,ולפעמים גם משנה מסלול .לפני כמה חודשים (כבר לא זוכרת כמה
בדיוק) ראיתי שזרקו בשטח בין הבית של שי ואתגר ובין הפאב הישן (שהפך למשכנות פועלים) גזעים ענקיים
של אקליפטוס ,שהוצאו מן המגרש המיועד לבנייה .אחרי זמן מה נוספו שם ערימות אשפה .ככה זה ,תמיד
מישהו מוכן להמשיך ערימה קיימת ,זה עדיף מלהתחיל חדשה .עבר עוד זמן ,ונוסף גם פריט היסטרי –
היסטורי :הצינור ששימש מפקדה בימי מלחמת ששת הימים.
אולי תופתעו לשמוע שלמרות שעברו כמה חודשים ,ובטח הקבלן שהיה אמור לפנות הכל קיבל כבר את כספו
(???) עדיין הערימה מונחת שם לבושת קיבוצנו ולכלימת מדינת ישראל .באזור גרות כמה משפחות צעירות
שרק נקלטו ,חיילים וצעירים אחרים ,וכמובן פועלים זרים .אז למי אכפת? אני לא יודעת מי אחראי לזה ,זה
פשוט מקומם אותי ,אז אני כותבת לאתר.
שבת שלום ,נטע

(תגובה מיום  3בספטמבר )3453
נטע ,את צודקת במאה אחוז .פנינו לאנשים האחראים לכך בקיבוץ מספר פעמים בחודשים האחרונים
והתרענו שמדובר במפגע תברואתי ובטיחותי .אולם לצערנו עד כה לא נעשה דבר.
אתגר קאופמן

(ותוספת טרייה – סוף אוקטובר )3453
לאקליפטוסים שלום ,הצינור במקומו עומד ,והאשפה מרגישה בבית.
למישהו יש מושג איך גורמים למי שאחראי לזה לעשות מה שצריך כדי שהשטח ישוב להיות ראוי ומכבד
אותנו?
נטע בארי
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אלה סיימה שנת שירות בפנימיית ”כדורי“ ואביב סיימה שנה של הדרכה בחוגי הסיירות של
החברה להגנת הטבע .נפגשתי איתן רגע לפני הגיוס.
לפני קצת יותר משנה יצאתן לשנת שירות ,איך התחילה השנה? אתן יכולות לשחזר?
אלה  :ההתחלה הייתה קצת קשה ,באים למקום חדש ,עם אנשים חדשים שלא מכירים ,זה מלחיץ .פתאום
לפקד על קבוצה של חניכים שהם לא קלים בכלל ,לא סתם הם בפנימייה .ביום הראשון כשהתעוררתי
בקומונה ,שאלתי את עצמי :אני בטיול שנתי? ובאמת זו הייתה ההרגשה כשפתחתי את העיניים .אבל
מסתגלים לעניין ,מכירים ולומדים.
אביב :אצלי זה היה קצת שונה .היינו חמישה -עשר חבר'ה של חוגי סיירות .כל החודש הראשון היה קורס
הדרכה .רק טיילנו ולמדנו :בוטניקה ,זואולוגיה ,כל מה שאפשר ללמוד ,כדי שאחר -כך נוכל להעביר את זה
לחניכים .החודש הזה  -מרגיש לגמרי כמו טיול שנתי .ואז אתה עובר לעיר שבה אתה אמור להדריך חניכים,
במקרה שלי ירושלים ,והכל משתנה .גרים בדירה עם עוד חמישה אנשים במשך כל השנה הזו ,ואז באמת
מתחילה העבודה .כל החודש הזה שהשקעת בלימודים ,עכשיו צריך לתת את התוצאות.

אלה ,לך הייתה איזושהי הדרכה?
אלה  :לא כל כך ,די זרקו אותנו למים .הייתה לנו מלווה שישבה אתנו ,הסבירה לנו ,אבל לא יותר מידי .הגענו
שבועיים לפני שהחניכים הגיעו ,אז היה לנו קצת זמן להתארגן ,להבין קצת מה הולך ואיך זה מתנהל.
מתחילים לעבוד ,ולאט לאט מבינים.
אביב  :אצלנו זה קבוצות קבועות שעוברות משנה לשנה ,אז בעצם יש להם מדריכים מלפני שנה ומלפני
שנתיים ,ואתה צריך לעמוד בציפיות ובהשוואות.
אלה  :כן" ,השינשינים הקודמים אין עליהם"" ,השינשינים הקודמים הכי טובים" .אבל עכשיו אנחנו
השינשינים הקודמים ואנחנו הכי טובים.

הכרתן את הקומונה מקודם?
אלה :היו לנו הכנות ,באנו לשלושה ימים ביולי ,הגענו מגובשים.
אביב  :לנו היה חודש שלם כשהיינו כל המדריכים יחד בקורס ,זה היה מאוד מגבש ,ומאוד עזר לנו אח"כ.

הקומונה – האם זה החלק הכי טוב?
אביב :גם העבודה עם החניכים וגם הקומונה.
אלה  :עכשיו אני מתגעגעת ברמה מטורפת גם לחניכים וגם לקומונה .חלק מאתנו כבר התגייסו ,אבל מנסים
כמה שיותר להיפגש.

תתארו יום או שבוע ,מה בעצם עשיתם?
אביב  :אצלנו שבוע ההדרכה הוא מראשון עד רביעי .יום חמישי הוא יום השתלמות ,כל פעם בנושא אחר
שאחר -כך נעביר לחניכים (חולות ,גששות ,גיאולוגיה ,מדבר) .בסופי שבוע תמיד מטיילים או עושים הכנה
לטיול .בבקרים אפשר להתנדב ,כל אחד לפי בחירתו .אני התנדבתי במרכז צפרות בירושלים ,קיבלתי רישיון
לטבע ציפורים .קמים בארבע בבוקר לפני הזריחה ,והולכים לגן-סאקר שם נמצא מרכז הצפרות ,פורשים
רשתות צל ,וציפורים נתפסות .למדתי על נדידת ציפורים וכל מה שקשור .התנדבתי גם פעם בשבוע במרכז
של חולי נפש בתלפיות ,שם העברתי להם שיעורי אומנות.
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אבל העיקר הוא הפעולות עם החניכים( .דומה קצת לתנועת נוער) היו לי שתי קבוצות :ילדים בכיתה ה'
וילדים בכיתה ט' .ההא'ניקים זו קבוצה שהקמתי בעצמי – חמישה-עשר חבר'ה ממבשרת ציון ,ואיתם זה היה
התחלתי ובסיסי  -הדלקת מדורה והכנות לטיולים ,קצת תרגילי הישרדות .עם הט'תים ,זה הרבה יותר
מפותח ,ואיתם העבודה המשמעותית  -טיולים של חמישה ימים עם הציוד על הגב ,המון ניווטים ,הם כבר
מעורבים במאבקים של החברה להגנת הטבע ,ואנחנו מכינים אותם לשנת הדרכה שלהם שמתחילה בכיתה י'.
(כלומר ,השנה) .קבוצה מגובשת ומדהימה של ששה -עשר חבר'ה ,גם בנים וגם בנות .פגשתי אותם פעם בשבוע,
וכל חודש יצאנו לטיול  -בסופ"שים או בחגים .אני בטוחה שהשנה הם הולכים לעשות עבודה נהדרת
בהדרכה...
בקומונה היה לנו חשוב לשמור שאת ארוחות הערב נאכל ביחד .היינו בדירה עצמאית בירושלים ,אז כל האוכל
והבישולים עלינו .מדברים ונשארים ערים עד אמצע הלילה ...והיה לי דווקא זמן פנוי .כל אחד יכול להחליט
מה הוא עושה בזמן הפנוי .שנת שירות מאוד עצמאית ,הרבה דברים אתה יכול להחליט לעצמך .גרנו בקרית-
משה בין המון חרדים ,ולמדתי לאהוב את ירושלים.
הכי מדהים זה להכיר את הארץ ,ולגרום לחניכים שלי( ,שבהתחלה לא הסכימו לשבת על הארץ) לאהוב את
הארץ .הגיבוש בקבוצה הוא מאוד חשוב ,שמים על זה דגש .למשל ,אחרי יום ארוך של טיול ,הם צריכים להגיע
ולהכין לעצמם ארוחת ערב ,ולעשות תכנית תרבותית .הייתה להם בעייה – אם ישנים בשורה ,אז יש שניים
בקצוות ,ולהם קר ...ואז הם החליטו לישון במעגל .אני אוהבת אותם כל-כך ,מאוד קשורה אליהם .הוספנו
להם פעולות גם בימי שישי .לקחנו אותם גם למאבקים של הגנת הטבע ,למשל בנחל חלילים .היה לי עצוב
לעזוב אותם.
אלה  :העבודה שלנו שונה לגמרי .אנחנו כפר נוער ,בית הספר בשטח הפנימייה .מדובר בילדים בסיכון ,נוער
בסיכון .לעתים נפגשים באלכוהול ,סמים ,עוני .המשפחות לא יכולות להחזיק את הילדים .בחלק מן הימים
קמים ב 1:44-משכימים את החניכים ב ,1:94-מלווים אותם לחדר אוכל ודואגים שילכו לבית הספר( .הם לא
אוהבים) .בבית הספר הם לומדים גם עם אקסטרניים .אם אין עבודה במשרד ,אז חוזרים לישון ,כי העבודה
שלנו ברובה מהצהריים עד הלילה ,ובלילה הולכים לישון מאוד מאוחר .רוצים להיות עם הקומונה ,יש
צחוקים וכיף ,הולכים לישון בשלוש לפנות בוקר ...לפעמים קמים מוקדם לשיחות ופגישות צוות .פעם בשבוע
פגישה עם העו"סית ושם יכולים להעלות כל דבר שיושב לנו על הלב ,ומפריע לנו לתפקד ביום-יום.
לרוב העבודה מתחילה ב ,53:44-הולכים לחדר האוכל ופוגשים את החניכים .ב 51:44-הולכים ללימודיה .שם
יש מורי עזר ,ומכינים שיעורים עד  . 58:44אנחנו יושבים איתם ,עוזרים להם בשיעורים ומתכוננים למבחנים.
אחרי ארוחת ערב יש להם חוגים ,חבורת זמר ,פינג-פונג ,ריקוד .דואגים שיהיו עסוקים כמה שיותר ,שלא יעשו
שטויות .הילדים צריכים לעשות תורנויות ניקיון .יום בשבוע עובדים במשק החקלאי .הולכים איתם לרפת,
לדיר .צריכים לקום מוקדם ,לחלוב ,להאכיל עגלים .מאוד נהניתי מזה השנה ,ובמיוחד כיוון שכבר אין לנו
בקיבוץ .אנחנו עושים אתם כל דבר ,והם שמחים שאנחנו באים איתם .אחרי שהחוגים נגמרים אנחנו מכינים
פעילות עם החניכים .שנת השרות זה בעיקר ליזום .כמה שיותר אתה מתכנן ועושה ,ככה החניכים שלך יותר
מקבלים .לפעמים חניכים חולים ,צריך ללוות אותם לקופת חולים או לבית חולים.

חשבתי שתשמעו עייפות ,אבל נשמע כאילו אתן מוכנות להמשיך...
אביב :אני הייתי מוכנה לעשות את זה גם בצבא.
אלה :אני מרגישה שאני רוצה עוד עוד עוד...
אביב :ביולי היו לי  1טיולים ברצף ,מחנות קיץ ,מסע מים ואחר כך  9שבועות של קייטנות של החברה להגנת
הטבע ,אז בסוף החודש באמת הרגשתי שזה מתיש .כשהתחלנו חפיפה ,הבנתי כמה אני רוצה שזה ימשיך...
בתקופה האחרונה ,בגלל מה שקרה לי בברך ,ישבתי בבית והשתגעתי ,הבנתי כמה חסרה לי העבודה המתמדת.
אלה  :אני כבר סיימתי בתחילת יולי ואני כולי בדיכאון שהשנה נגמרה ולא אהיה בקומונה ועם החניכים.
כשנסעתי לשבדיה היה לי קשה ,כי פתאום הכל רגוע ,ואני כבר לא יכולה סתם לשבת על הספה .הכירו אותי
בתור אחת שאוהבת לישון ,להסתלבט .עכשיו אני כל הזמן רוצה לעשות ,השתניתי.
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ספרו על מקרה שהתמודדתם איתו והייתם צריכים לגייס כוחות ,מצב שאף פעם לא הייתם בו.
אביב :מה שהיה לי הכי קשה זה לעמוד מול הט‘תים ,ששנה שלמה הדרכתי אותם ואני אוהבת כל אחד עד
עמקי נשמתי ,ולהגיד לחלקם שהם לא יכולים להיות מדריכים בשנה הבאה .במיוחד חניך אחד שלא הסכים
לקבל את התשובה "לא" ,גם אחרי ישיבה עם הרכז של ירושלים .הוא הגיש ערעור ,ובכל זאת החלטנו שהוא
לא ידריך .לא יכולנו לתת לו את האחריות להיות מדריך( .מי שלא מדריך הוא מד"ש – מדריך שטח ,ויתכן
שב -י"א הוא יוכל להיות מדריך) .היה לי קשה למסור לו את החלטה.
אלה :המקרים שלי שונים – נוער בסיכון ,זה אחרת .אספר על שתי חניכות שהרגשתי
שאני חייבת להיות שם בשבילן .מקרה ראשון – חניכה החליטה לספר לי שהיא
מקיאה ,ושבעצם היא מפתחת בולימיה .דיברנו עם אם הבית ,עם המדריכים ועם
העו"סית ,אבל אני הייתי הראשונה שהיא סיפרה לה .אמרתי לה שבכל פעם שהיא
צריכה אותי שתקרא לי" :את מתקשרת אלי ,את באה אלי ,אני באה אלייך .אני יושבת
איתך ואת לא לבד ".זה לא היה לי קל ,ישב עלי.
המקרה השני – חניכה אחרת שבאה ממצב לא קל .באה מאוקראינה בלי אמא שלה,
העיפו אותה מהבית .חזרה לארץ ,לאבא .באה לפנימייה ,ואז היא הכירה מישהו והוא
נפרד ממנה ,יחסים לא טובים עם החברים .אני רואה אותה עם צמיד על היד ,יום
אחרי יום .ביום השלישי אני קולטת שחניך אחר אומר לה – מה יש לך פה? ואני באה
אליה ושואלת :מה יש לך פה? ואז היא הראתה לי שהיא חותכת את עצמה .כל פעם שהרגישה עצובה ובודדה
חתכה את עצמה .אמרתי לה" :כל רגע שמשעמם לך ,שאת עצובה ,שאת מרגישה שאת לא רוצה להיות לבד,
תבואי ,אני תמיד אתפנה בשבילך .רק אל תעשי דברים כאלה ,אני לא מסכימה לך" .הבטחתי לה להיות
איתה כשהיא צריכה .גילינו ששתינו אוהבות לשחק שש-בש ,אז שוחחנו ושיחקנו.
אני עם החניכים ,מדברת ,תומכת ,מעודדת ,מייעצת .אבל את הצד הפסיכולוגי המקצועי העו"סית מכסה.
היא אחראית עליהם והיא נפגשת איתם כמה שצריך .במצבים קשים מפנים לעתים לאשפוז .קרה גם
שנשארנו בבית -חולים עם חניכים שאושפזו בגלל מצוקה נפשית .אבל הפנימייה שלנו היא לא טיפולית ,אז
מקרים מאוד קשים לא נשארו אצלנו.

בעצם הייתן עם נוער משני הקצוות.
אביב :אצלנו הילדים באו ממשפחות מבוססות ,הטופ של הטופ ,ובהתחלה
לא הבנתי למה אני צריכה לעבוד איתם .בהמשך הבנתי שאני רוצה לגרום
להם להרגיש שייכים ,להיות חלק ממשהו גדול( ,היום הנוער לא מרגיש קשור
ושייך) ללמד אותם אהבת הארץ ,אהבת טבע ,אהבת בעלי חיים.
אלה :כדורי היא פנימייה רב תרבותית ,אז אצלנו הטופ של הטופ הם
הערבים .משפחות ערביות מבוססות שולחות אלינו את הילדים ,רמת
לימודים גבוהה .יש בבית הספר ערבים ,דרוזים ,עולים חדשים (נעל"ה),
נערים מכל חלקי החברה.
אביב  :בסוף השנה קיבלתי שאמנם יש למשפחות כסף ,אבל יש המון עבודה לעשות עם הילדים ובני הנוער.
אלה  :עם כל נוער יש עבודה .אני בכלל כל הזמן חשבתי ,רוצה לא רוצה ,כדאי לי לא כדאי לי .מה ,להפסיד
שנה מהחיים? אבל באמת כמו שאומרים אתה נותן משהו ,ואתה מקבל משהו עצום שהשאיר לי טעם של
עוד .אני כל כך שמחה שחניכים מתקשרים אלי ,אני כל כך מאושרת שאני נוסעת לראות את הקומונה.
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אביב  :נורא קשה לי לשמוע אנשים שאומרים שזה בזבוז של שנה .המון חבר'ה מתחרטים שלא עשו שנת
שירות ,אחרי שהם שומעים מהחברים שלהם שכן עשו .מבחינתי זו הייתה שנה מדהימה הכי טובה שיכולה
להיות ,הכי טובה בחיי עד עכשיו .חברים לכל החיים ,אני בטוחה בזה.
הגעתי לחברה להגנת הטבע במקרה .בטיול ניצנה (טיול אופניים של  9ימים בו משתתפים שכבת י"ב של כל
הקיבוצים) יש מיליון דוכנים של כל אפשרויות ,במקרה הייתי בדוכן של החברה ונרשמתי .היו כמה שלבי מיון
של הדרכות ובדיקות ,לא קלים ,שבסופם טיול של יומיים בדרום ,שבו עושים היכרות עם האפשרויות הרבות.
אני בחרתי חוגי סיירות.
אלה  :המיונים זה מלחיץ ,כל כך הרבה אנשים שרוצים להתמיין לזה .ניתן להירשם לארבעה מקומות דרך
התק"מ .הלכתי לעוד שני מקומות והתקבלתי לכדורי ,ממש שמחתי .באותו יום שהודיעו לי גם קיבלתי את
התוצאה של הבגרות במתמטיקה –  !!! 544הייתי הכי מאושרת בעולם שהתקבלתי .בדצמבר מגיע הרגע שכבר
בוחנים את אלה שבאים לשנה הבאה ,ואני מבינה שבשנה הבאה לא אהיה פה.
אביב :לחזור למיונים של המדריכים החדשים – אתה יושב עם כל ה"גדולים" של החברה להגנת הטבע ,ואתה
נזכר איך לפני שנה אתה מגיע לשטח בלילה וכולך לחוץ ,לא יודע מי האנשים סביבך .פתאום אתה בעמדה
שאתה ממיין אחרים.
אלה :כשאתה מתמיין אתה כולך בלחץ ,כשאתה ממיין אתה בסתלבט.
אביב  :כשאתה ממיין אנשים חדשים אתה קולט כמה זמן עבר כבר.

איך היה הקשר עם הקיבוץ ,עם הכיתה ,עם הנעורים?
אלה  :האמת שממש קשה ,אנחנו מנסים כל פעם לתאם ,עידן ואופק יוצאים בזמנים אחרים ,אז ממש לא יוצא
להיפגש כולם ביחד .במשך השבוע לא היה לי זמן לדבר בטלפון ,רק בסופ"ש .והיה כל כך עמוס ,שלפעמים
שכחתי לחזור לאנשים שהבטחתי להם .היו לי
חברים חדשים בקומונה ,אז פחות היה לי נחוץ
לדבר עם חברות אחרות.
אביב :גם לי הקומונה מילאה חלק גדול מהחיים
– שישה חבר'ה בדירה – ובכל הזמן הפנוי היינו
ביחד.

מה אתן הולכות לעשות בצבא?
אביב :רציתי להגיע להדרכת חי"ר והדרכת
ניווטים ,אני חושבת שאני טובה בזה ,אבל הצבא
לא נתן לי .מקווה שמשהו עוד יסתדר ,דרך קצין
המיון בבקו"מ .אני רוצה לעשות שירות
משמעותי בהדרכה .יש לי מוטיבציה גדולה.
אלה :אני הולכת להיות מש"קית חינוך ,אני
רוצה להצליח ויהיה טוב .פגשתי חלקים שונים
בחברה הישראלית כך שלא יהיה לי חדש.

כיף לשמוע אתכן בישראל של  3453שבה אנשים
כל כך מרוכזים בעצמם ,ופתאום להיווכח שיש
אנשים כמותכן .מאחלת לכם הצלחה בגיוס,
ושתיהנו מן השרות בצבא.
ראיינה:
נטע
בניר  -גליון  - 2/55/2052 - 105עמוד 15

אבנר כהן39 ,

אורי שלמון53 ,

חיה ברק30 ,

עלמה ינאי58 ,

שאול ברן33 ,

שחף ראובני53 ,

עתליה אייל39 ,

עומר לביא59 ,

אביבה יפה83 ,

ויצמן זנגי13 ,

עמית שר3 ,

גיורא הררי81 ,

מינדי בורץ13 ,

יובל רז8 ,

רינה דנה89 ,

סוזן מאור18 ,

סתיו שר3 ,

מוניקה קרבס82 ,

יוסי לוי13 ,

גוץ אברהמי85 ,

עמיר רונן12 ,

חביב פיינלט85 ,

אפרת וינטר12 ,

חיה אברהמי85 ,

עומר לוינסון15 ,

אילן קובלסקי85 ,

דרור רפפורט10 ,

יהודה שיקלי85 ,

ליאת לוינסון10 ,

עמיר שיקלי23 ,
יעלה פנר23 ,

תלם אביגד5 ,

גל ליבנה28 ,
אייל ירושלמי28 ,
יעל יוגב28 ,
שיר ברלס21 ,

ארנון לב-ארי33 ,
נורית שלמון93 ,

ארבל ברזילי9 ,

זאביק שלמון33 ,

יניב שיקלי99 ,

מרסיאל בוחסירה35 ,

דותן אביגד99 ,

הדס זטורסקי93 ,

טיגט מהרטה99 ,

דקלה רגב91 ,

תהילה וינטרוב92 ,

אסנת ירון-סלע93 ,

לירון מאור90 ,

טל רוזנבלום21 ,
אלעד קורדובה23 ,
גיא בארי22 ,
אייל רונן22 ,

אלמוג ברק93 ,

חינוך:


עמרי מרחב (הבן של פזית ראובני) גם הוא בכיתה י‘ ,שמונה  7ילדים.



עמרי רז מוסר :מתוך עשרים וארבעה ילדי ז'-יב' לומדים בבי"ס האזורי עמי אסף רק שבעה-עשר
תלמידים .שבעה נערים לומדים בבתי ספר אחרים.

העלון:


הדסה ראובני מוסרת :תקופה ארוכה ערכתי את העלון כשעבדתי במפעל ,ואסטל גבע היא זו שהדפיסה
אותו בכל התקופה הזאת.

המכבסה:


ריישה וינטרוב מוסיפה:
גם לי היה הכבוד לעבוד במכבסה .בשנת  3443עזרתי למנחם קורדובה ,כשנאלץ לעבוד חלקית בגלל
טיפולים במחלתו .הוא לימד אותי ויכולתי לכבס גם לבד .היה מעניין לעבוד בסוג עבודה שונה מעבודתי
במקצועי כעובדת סוציאלית .בנוסף ,היתה לי ההזדמנות להכיר את מנחם כאדם וחבר קיבוץ .ממש
נהניתי שם! בין היתר למדתי כיצד לכבס שמיכת פוך .זכור לי שיותר מפעם כיבסתי את שמיכת הפוך של
זוג מסוים לאחר שהחתול השתין עליה!
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» שנה באה שנה חלפה ,וכך  -קבלת החג הנעימה בחדר האוכל ,שפע מטעמים
ובעיקר האווירה הטובה .קיבלנו את השנה החדשה .תחילת שנה טובה בדרך
כלל מצביעה על שנה טובה ,אז תודה לכל אותם החברים שנתנו יד לחג ,ותודה
לאלי ביוקאורל והצוות שמצליחים להשתפר ולשפר את ארוחת החג.
» מי הצליח לברוח בזמן החגים מהארץ? קוני ודפנה פנר יצאו לשבוע  +באתיופיה ,אילת וירמי לביא קפצו ליון,
בארצות הקווקז ,ארמניה וגיאורגיה ,ביקורו הצעירים :אברמל'ה ושושנה לוינסון ,לנצו' ובוסיק ניר .אסטל שר
טסה לביקור משפחתי לקנדה ,בני ירושלמי רכב באופניים בספרד ,משפחת קציר טסה לשבוע גיבוש משפחתי
לסלובניה ומיד אחריהם גם משפחת הרץ הצעירה .תמי גביש טסה לכרתים ,וסמדר ירושלמי הצטרפה לבני
בספרד לנוח מהרכיבה על האופניים של בני.
» יום כיפור כבכל שנה ,באמונה וחיבה של קוני פנר ,עבר בנעימים עם המשפחות מהמגזר הדתי לאומי שהתארחו
בביתנו.
» בנינו סוכה לתפארת הקיבוץ שבהקמתה לקחו חלק ידיים רבות ,כל הכבוד לרוח ההתנדבות ונתינת היד לביצוע
העבודה .בערב החג אכלנו בחדר האוכל ,ולאחר מכן פיזזנו עם יוני קלר מקיבוץ שפיים ולהקתו ,וכמובן שצפינו
במצגת המדהימה של השנה שנערכה ע"י לירז מדר ,ונוצרה בעזרת הידיים של אלמוג ברק ושיר רז.
» קול ששון וקול שמחה עדי בורץ ושחר הלפרין מתחת לחופה  -חופה צנועה  -רק של המשפחה הקרובה .מזל טוב
לכם – עדי ושחר ,שפע ברכות ואיחולים לכם ,וכמובן למשפחה המאושרת.
» ואצלנו בחדר האוכל  -ההצגה של תאטרון הקרון 'בגדי המלך החדשים' .הצגה לכל המשפחה העשויה בהומור רב.
» מה זה ניר אוהלים? זה בדיוק כמו שזה נשמע – אוהלים על הדשא ליד חדר האוכל ,אוכלים ביחד ,משחקים ביחד,
וישנים ביחד .היתה חוויה נעימה ואחרת – תודה לצוות המארגן :תמר צדפי ,אסנת סלע ,תמי בלומנטל .תודה
לבוגרות על ארוחת הבוקר – שושנה שלמון ,מלכה לוי וחנה קובלסקי.
» תודה ענקית לשיר רז על ניהול תרבות החגים בקיבוצנו.
» ולאחר החגים כדי שלא יגמר החופש – קפצו ליאת ועמר לוינסון לחופשה קצרה בכרתים ,ואריה שלמון חזר מטיול
נהדר בפרו ובוליביה .אסטל ומיקי גבע נסעו לרומניה לטיול שורשים עם אמא של מיקי .דינה וחביב פיינבלט
הסבים הטריים יצאו לנפוש בבודפשט.
» אליפות נירפונג – טניס שולחן בח"א  -במקום הראשון ניצח צעיר המשתתפים יונתן ביוקאורל!
במקום השני יותם ברלס ,ובמקום השלישי עוזי בארי ,דותן ראובני ועידן בורץ.
הפרסים היו מאוד מקוריים ,ובבקשה להתחיל להתאמן לשנה הבאה.
» שימו לב קצין חדש מסתובב בקיבוץ – סגן גיא בארי סיים קורס קצינים ביחידה לוחמת – יש להצדיע בהקשב
מתוח – שאפו.
» גיורא הררי נסע לגרמניה לביקור ובציר בחיק המשפחה.
» תודה לגרעין 'בתלם' על ההזמנה לערב נפלא עם הסופרת נאוה מקמל עתיר והשחקנית שיפי אלוני ,מסע בעקבות
'אות מאבשלום' היה ערב יפה ומרגש (וחבל שלא באו יותר חברים צעירים).
ליזה בוחסירה
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פעולת התגמול בקלקיליה  -מבצע "שומרון" 0100100101
לפני  11שנים נרצחו בפרדס נווה -הדסה שני פועלים .באותו לילה הוחלט על פעולת תגמול גדולה בהיקפה,
במטרה לכבוש את משטרת קלקיליה ולפוצצה( .מבנה המשטרה המנדטורי) במבצע השתתפו חיילי הנח"ל
המוצנח ,צנחנים ,כוחות שריון ותותחנים .הכוח התוקף שהה במשק בסמוך לצריף חדר-האוכל .הפיקוד
בראשות אריק שרון התמקם בתעלות של "מוצב הדרך" (כיום הקרוונים והחומה).
שעת ה"ש" נקבעה ל . 33:44-הלילה אפל ורק המשטרה מוארת באור הזרקורים .הטנקים יורים פגזים
למגדלים ולקומה העליונה של המשטרה ,פריצה וכיבוש מהיר ,פיצוץ ונסיגה לשטחנו.
ההסתבכות החלה כאשר כוח החסימה ,שהיה בעומק  54ק"מ ליד הכפר עזון ,כותר ע"י הירדנים והתבצר על
גבעה .הארטילריה יצרה עבורם קו הגנה וכוח זחל"מים עם חיילי נח"ל וצנחנים יצא לחלצם .הכוח נאלץ לנהל
קרב אש בעוברו דרך העיר וליד חירבת צופין.
הנצורים חולצו ועם אור הגיעו לישראל ,אך במחיר של שמונה-עשר הרוגים ושישים ושמונה חיילים פצועים.
בפעולה זו נפגעו גם כמאה ירדנים .יד לזכר חללי צה"ל הוקמה ברח' ויצמן בכפר-סבא מול הכניסה לאזור
התעשייה.
היה זה מבצע התגמול האחרון ,וכשבועיים לאחר מכן החלה "מלחמת קדש" .אנו במשק היינו ערים לנעשה,
חברים שהו במוצבים סביב הקיבוץ במסגרת ההגנה המרחבית .אמהות וילדים במקלטים .ראינו את הכוחות
יוצאים ,שמענו היטב את ירי התותחים מעלינו ,את קולות הקרב ,פיצוץ המשטרה ,ופגשנו את החיילים
חוזרים עייפים ומרוצים מהצלחת המשימה ,אך כאשר נפוצו הידיעות על ההתרחשויות והאבדות הכבדות
עצבות ירדה על כולם .בארכיון סדרת תמונות מפיצוץ המשטרה .על מגרש המשטרה שלא שוקמה מאז הוקם
גן חיות שהינו הגדול ברשות הפלשתינאית.
עמיקם רגב

אריק שרון

לוחמים בפתח המשטרה
בניר  -גליון  - 2/55/2052 - 105עמוד 18

מוטה גור שניהל את
כיבוש המשטרה

 01שנה לרצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן
ביום  1.3.3453ציינו  14שנה לטבח אחד-עשר הספורטאים הישראלים במינכן.
התקשורת דנה בנושא על כל צדדיו ,גם בהקשר לציון (או אי ציון) האירוע באולימפיאדת לונדון .3453
בשנת  5371כשנתיים לאחר הרצח ביקרתי במקום ,ולפניכם תמונות מהאנדרטה לזכר הספורטאים.
עמיקם רגב
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התשובה למבנה מהעלון הקודם:
בתמונה צילום של מבנה "הבוסטר".
בתוך המבנה שתי משאבות שתפקידן
לדחוס את מי ההשקייה לשטחי
החקלאות .הבוסטר נמצא מאחורי 'עדן'
ובסמוך לבריכה העליונה המקורה.
בתחילה הותקן במקום בוסטר קטן
שעמד בחוץ ,רק עם סיום בניית בריכת
ההשקייה הגדולה העגולה (שיועדה גם
לרחצה) בדצמבר  ,5313ולאור הצרכים
שנבעו מגידול בשטחים החקלאיים,
הוחלט להוסיף בוסטר גדול יותר ,ויחד
איתו נבנה גם המבנה .שניהם החלו
לפעול ביחד בפברואר .5314
במשך השנים הוחלפו המשאבות מספר
פעמים בהתאם לצרכים ,אך המבנה
נשאר בצורתו המקורית כמעט ללא
שינוי עד היום.

1961

1972
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הדלקת המשואות ביום העצמאות תשע"ב עמדה בסימן מים – מקור חיים0
להלן ההיסטוריה של המים בניר-אליהו ,שנסקרת על-פי מדליקי המשואות:
אני ,יורם ברלס  ,מדליק משואה זו לכבוד צוות המסגרים אשר הניחו את קו צינור הפלדה " ,8מדרום לרפת,
ופרצו את הדרך לקראת הרחבת שטחי השלחין הממוכנים .בשטח זה נזרע המרעה ונזרעו תפוחי-אדמה.
הטרקטור החליף את הפרדות.
לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל!
אני ,רמי צדפי  ,מדליק משואה זו לכבוד הקמתה של הבריכה .בהיותי מרכז משק ,תוכננה ,נחפרה ונבנתה
בריכה אופרטיבית שקיבולה  9144ממ"ק מים .היא שימשה לאגור את המים שנשאבו מהבארות במשך כל
היממה לקראת מועד ההשקיה – בערב .הבריכה הפכה מקום מפגש לכל ציבור החברים ,ולימים אטרקציה
ל'עדן על המים' ,כשמו כן הוא.
לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל!
אני ,ריישה וינטרוב  ,מדליקה משואה זו לזכרו ולכבוד פועלו של פרויקה .פרויקה עמד בראש מבצע של הפיכת
שטחי ניר אליהו ,משדות בעל לשדות שלחין .הוא ארגן הובלה של אלפי מטר צינור אסבסט מנהריה לניר-
אליהו על ידי מכוניות המשק .הוא ארגן גיוסי חברים אשר פרקו את הצינורות בשדות .פרויקה ,בשתי ידיו
הניח והרכיב ,כמעט את כל רשת צינורות המים של ניר אליהו.
לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל!
אני ,גדי מאור ,מדליק משואה זו להאיר את מפעל הרחבת מאגר המים המושבים  -התקשרות עם המועצה
האזורית ,והקמת תאגיד מיוחד למטרה זו .בשנה שעברה השתמשנו בחצי מליון ממ"ק מים מושבים,
שעלולים היו להפוך למטרד ,אבל הפריחו את המטעים .מים אלה החליפו את המים השפירים שמכסתם
קוצצה מאתנו.
לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל!
אני ,ברוך ראובני  ,מדליק משואה זו לציון מלאות ארבעים וארבע שנים של מדידת גשם והתאדות .איסוף
הנתונים ממדידות אלה איפשר לעשות את הצעדים הראשונים לתכנון ,למיחשוב ולייעול ההשקיה .הנתונים
משמשים עד היום כלי חשוב להשקייה נכונה.
לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל!
אני ,יוסי לוי  ,מדליק משואה זו כמרכז משק המים .בשנים האחרונות משק המים עבר מהפך .בהתאם לחוקי
מדינת ישראל ,הורכבו מדי מים בכל אתר ואתר .בשנה האחרונה שודרגו המדים ,ומוחשבו לקריאה מרחוק,
ובקרה על ידי מחשב.
לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל!
אנו ,הנעורים וילדי חברת הילדים ,מדליקים משואה זו לכבוד הילדים והנערים אשר מדי שנה בשנה
מתגייסים לניקיון הבריכה ,ולשמירת איכות המים להנאת ציבור המשתמשים .אנו מתחייבים לעשות זאת גם
בשנים הבאות.
לאיתנות הקיבוץ ולתפארת מדינת ישראל!
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נתונים תחילה:
 מכסת מים שפירים שנתית  855,151 – 3453מטר מעוקב.
 534,444 מטר מעוקב הינם מכסה לקיבוץ ללא החקלאות (שטח המחנה) .כל זאת כחלק מהמכסה
הכוללת.
 עד סוף ספטמבר הופקו  183,844ממ"ק שהם .81.458
 לכל נפש מגיעה כמות של  9.1ממ"ק בחודש ולא פחות מ 7-ממ"ק ליחידת דיור.
עפ"י נתונים אלו מחושבת המכסה לתושבים.
 ברשות הקיבוץ מכסה זמנית של מי קולחין והיא  144,444ממ"ק .לרוב אנו חורגים ממכסה זו אך כרגע
אין מעקב .למדינה יש אינטרס לשימוש במים אלו .שטחי ההשקייה הינם אבוקדו ופרדס.
 עלויות המים מחושבות לפני ההוצאות בפועל והתשלום לנציבות המים.
 איכות המים נבדקת באופן שוטף ע"י גורמים חיצוניים כולל במעבדות המוסמכות לכך.
 איכות מי הקולחין אינה טובה ורחוקה מהתקן ,ולכן מהווה בעייה בעיקר לעצי האבוקדו.
בשנים האחרונות קיימת התרחשות פעילה בתחום המים וניהולם ,ומתפרסמות החלטות למכביר .לא תמיד
ניתן להבין את כיווני החשיבה וההשפעה על הצרכנים ,ולעיתים מתבצעים מהלכים שלאחר תקופה קצרה
מבוטלים .כחלק מהצורך לבצע מעקב וניהול הדוק על הצריכה והשימוש ,וכפועל יוצא של החלטות אלו,
רכשנו מערכת מעקב ודיווח ,כך שכל שטח המחנה מאורגן באופן סגור וממוחשב.
בנוסף ,הסדרנו את עלויות המים לפי המקובל והנדרש ,והמערכת מנוהלת באופן עצמאי לכל דבר ועניין.
סה"כ המערכת מסודרת ומגובה ,וזאת עפ"י האמצעים העומדים לרשותנו.
כבוד לעוסקים במלאכה,
עמר לוינסון
רכז עסקי
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חידת החודש:
היכן נמצא המבנה? מהו תפקידו?

תשובות נא לשלוח למערכת בניר או לעמיקם .תשובה של עמיקם תימסר בעלון הבא.

את הגשם תן
רק בעתו.
מוקדש לסנדי...
שתהיה לנו שנה גשומה .המערכת
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