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אסף גביש  45 -שנים לנופלו בלבנון
יוסף קושמרו  21 -שנים למותו
אברהם ברק  9 -שנים למותו
לאה מזרחי  5 -שנים למותה

ובמעבר חד
העלון מובא בפניכם גם באופן אישי ,באמצעות תיבות הדואר ,וגם מועלה לאתר ,בגרסה אלקטרונית.
במידה ויש בתי אב המעוניינים לגשת אל העלון באמצעות האתר ,או לחילופין ,רק במייל ,ולחסוך בהדפסת דפים ,אנא עדכנו
אותנו במייל  ,banir2018@gmail.comונדאג שלא להדפיס עותק עבורכם.
קריאה נעימה!

בט''ו בשבט  0991ניטעה שדרת עצי האורן
המובילה לחדר האוכל ולבית אליהו .השדרה
ניטעה בניצוחן של רותי ורבקל'ה מגרעין דליות,
שהיו אחראיות על הנוי .במשך השנים גדלו
העצים ונהנינו מצילם.
עם הזמן הידלדלו השורות .חלק מן העצים
מתו ,חלק נעקרו והועברו למקומות
אחרים .היום נשארו רק כמה מהם ,וניתן
לשמוע בשדרה את ציוץ הדררות והקווייקרים.
באחד הימים נשמע קול נפץ עז ,שני ענפים
גדולים נפלו חלל ,כמעט על הבית הסמוך ,וענף
שלישי עמד אף הוא להישבר והיווה סכנה
לנוסעים וההולכים על הכביש המוביל לקניוניר
ולמעדניר.

צילום :יונה פלג
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כל המזכירים ,החל מאלה שפעלו בשנות ה,41-
ועד לאחרונים ,שפעלו בשנות ה ,2111 -דיברו
כולם על הקשבה ,על מתן פתרון למצוקות ,על
התמודדות עם אנשים .זה לא השתנה ...כך
גיליתי במפגש עם מזכירים בדימוס .לעומת
זאת ,הרבה כן השתנה מהתקופה שבה
המזכירים היו מאשרים קנייה של אקורדיון
לחברה שרצתה לנגן  .. .על השינויי ם ,על
התהליכים ,והרבה על המקום העדין הזה ,שבו
כל אחד הוא גם חבר קיבוץ ,גם חבר שלך ,גם
בעל תפקיד ,גם בעל דעה ,וגם בן אדם ,תוכלו
לקרוא בעלון הזה.
זוהי הז דמנות טובה לומר בהצלחה לרון ,
מחזיקים אצבעות לטובת הקיבוץ ,ולטובת סך
חלקיו ,שהם כל אחת ואחד מאתנו.
כמו כן ,תמצאו המלצה לטיול קצר ,חמש דקות
מכאן ,במצפה חזי ,מקום נעים ונגיש ,מתאים
לצעירים ולמבוגרים ,פינה יפה לבלות בה שבת
חמה ,בדיוק כמו זו הקרובה...
ילדי עורבני משתפים במה שנעשה אצלם ,תודה

ששיתפתם .זוהי גם קריאה לכל קבוצה או
חברה ,גיל שלישי ,בתי ילדים ,בני משק ,לספר
גם אתם על מה שקורה אצלם.

לכבוד שבוע הספר  -יונה מספרת בענייני
ספרייה .נשמח לפרסם בכל עלון המלצה לספר
שקראתם מהספרייה .מוזמנים לשלוח אלי.
ותודה .על ’כיף‘ אחד ,שני טלפונים ,והמון מילים
טובות שנאמרו על השבילים בעניין העלון .על כל
מילת פרגון ,הגיעו גם שתי מילים של עצות
ורעיונות לעלון הבא .חלק מהרעיונות נמצאים
כבר כאן ,חלקם יהיו בעלונים הבאים.
ישנם עוד רעיונות רבים וטובים ויוזמות שאפשר
להעלות על הדף (או המקלדת) .הדלת ,הטלפון,
המ י י ל ו ת י ב ת ה ד וא ר פ ת ו ח ים להצ ע ות ,
רעיונות ,חברי מערכת מצטרפים וותיקים,
כותבים קבועים וחד פעמיים .העלון הזה הוא
בשביל כולנו .בואו ,תכתבו ,תציעו ,תתראיינו
ותראיינו.
ניצן ,141-9012100
 , Banir2102@gmail.comת.ד 254

תודה להדסה ראובני על ההגהות ,לארז אליה על כל העבודה הקשה,
ליונה פלג ,לאלעד קורדובה ,למישל ביוקוראל ,לשירה המדריכה ולילדי עורבני על הכתיבה והשיתוף.
לעמיקם על כל התמונות ,ולמזכירים בדימוס ,תקומי ,רמי ,עמיקם ,פיני ,אבהרמל‘ה ,איז‘יו ,וקוני.

חג המשק  .2112צילום :עמיקם רגב

רשמו ביומנים:
 72-7..2חג המשק!
בניר .גיליון  .425יוני  .2102עמוד 4

מזל טוב להולדת התינוקת אלה
בת לענבר ועידו שקד,

נכדה למרים ויעקב ,אחות לליה
לכל המשפחה  -הרבה שמחה בגידול הקטנה,
בריאות טובה והמון אהבה,
בית ניר אליהו

ליאור ואיתי
קולקובסקי
אני ליאור  ,האחות הצעירה לבית
משפחת קולקובסקי ,ילידת המקום
המתגוררת בשנים האחרונות בתל
אביב .נישאתי לבחיר ליבי ,איתי ,ממש
כאן ,בעדן על המים.
איתי בן  ,44במקור מראשון לציון,
מורה לקולנוע במועצה האזורית גזר.
בהזדמנות זו תודה לכל המברכים,
המאחלים ,וכמובן לצוות עדן הקסום

טל ואורן
רפפורט
נפגשנו בבית ספר שפיים ,ואפילו היינו
באותה הכיתה בחטיבה .אני ,טל,
הייתי מגיעה הרבה לקיבוץ לבלות עם
החברה הכי טובה שלי ,ליאור וינטר.
התחלתי עם אורן בקיבוץ ,ברחבה של
חדרי הנעורים...
מאז אנחנו יחד ,כמעט  00שנה9 ,
שנים מתוכן גרנו ביחד בחדר בקיבוץ
עם הכלבה נדיה.
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חברים יקרים,
בתקופה האחרונה ,מאז נבחרתי לתפקיד יו"ר
הקיבוץ עסקתי בעיקר בלמידה .נפגשתי עם בעלי
תפקידים בקיבוץ ובמועצה ,שוחחתי עם חברים
בשבילים ,חידדתי את חוש ההקשבה (ולא רק
השמיעה).
החל מה  0/9נכנסתי רשמית לתפקיד ואני
הכתובת שלכם לנושאים הרלוונטיים .אין ספק
שהמידע רב ,ותהליך הכניסה לתפקיד יכיל בתוכו
למידה נוספת גם בהמשך .מהמעט שאליו כבר
נחשפתי אני יכול לספר לכם כי יש הרבה עבודה,
אני מוכן ונחוש להניע אותנו קדימה ,אבל אני
צריך גם אתכם —את הסבלנות שלכם ,את
ההכלה ,את ההבנה כי יש הרבה נושאים ולא
הכל יוכל להיות מטופל עכשיו.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לנמרוד על הליווי
והחפיפה.
שלכם,
רון

We work more hours
To earn more money
To buy more things
To clutter more our homes
To clean more
We could work — a little less
We could buy — a little less
We could clutter— a little less
We could clean — a little less
And then find time to Play more
Relax more
Love more
See Tom Shayac’s movie:
”“I AM. when the shift hits the fan
מישל ביוקאורל

אליפות הכדורגל
בקיבוץ 7102
צילום :עמיקם רגב
חג מונדיאל שמח!
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"אני מאחל לו שיהיה בן אדם "...כך נגמרת השיחה.
שיחה עם חברים שהיו מזכירים בניר אליהו לאורך
השנים .נפגשנו כדי לדבר על מוסד המזכירות ,איך
פעל בעבר ,במה עסקו ועל החוויות של מי שהיה
מזכיר.
מוועדת מינויים ועד קמפיין:
בתחילה ,מועמדים לתפקיד המזכיר לא הציעו את
עצמם לתפקיד .ועדת המינויים בחרה פעם בשנה במי
שנראה לה מתאים לתפקיד המזכיר ,כמו גם לשאר
התפקידים במשק ,וביקשה את אישור האסיפה
לבחירה באותו חבר” .והמועמד בטוח נבחר באסיפה“,
הם צוחקים.
פיני" :בזמננו אף פעם לא עמדה השאלה של להציע
את עצמך לשאת בת פק י ד ,ה י ית מוכן לכך ,אם
הוועדה המסדרת ביקשה .זו גישה אחרת לדברים ,ואני
לא יודע אם היא הייתה לא טובה“.
” ואם החבר לא היה מעוניין? “ .הם צוחקים .לא היו
דברים כאלה .שכנעו אותך עד שהיית מסכים .זה היה
תפקיד קשה יחסית לתפקידים האחרים ,ואנשים לא
היו מעוניינים בו .אברהמל ‘ ה אומר שהתפקיד היה
קשה ,מכיוון שהיית צריך לקבל החלטות שנוגעות
לאנשים .פיני מזכיר שזה אותו הדבר גם היום...
איז‘ יו מספר שהיה הראשון להציע את עצמו לתפקיד.
"באנו כחלק מגרעין חופית ,מאוד נלהבים ,ע ם
מוטיבציה 'להחזיר עטרה ליושנה' ...בזמן מלחמת יום
כיפור ,בשעות של שמירה ,היינו מדברים ,והחלטנו
להציע לוועדת מינויים את המועמדות שלנו לכמה
תפקידים (מזכיר ,גזבר וכו ‘) .הצעתי בין השאר את
עצמי לתפקיד המזכיר ,ובתנאי שלא אהיה לבד
במזכירות עם הוותיקים (בני  ,) ...44ואכן נכנסו איתי 5
חברים .הוותיקים שמחו ש'הצעירים' באים ,רצו
'שנשתפשף' ...עשינו הרבה רעש ,ומישהו אפילו קרא
לנו 'משמרות האדומים' .היו לנו הרבה התנגשויות
באסיפה עם הוותיקים ,פתאום הגיעו  11אנשים
לאסיפה .ולצד זה היו ותיקים שהזמינו אותי לשיחה
ואמרו 'אל תשברו'“.
הה ת מ ו ד ד ו ת ש ל ק ו נ י ב  2 1 1 2 -ה י ת ה ה פ ע ם
הראשונה שהיה ” קמפיין “ ,מועמד אחד מול אחר.
השינוי קרה לאחר שהאסיפה הצביעה נגד המועמד
המוצע ,ולמעשה הקיבוץ נותר ללא מזכיר .קוני” :אני
אמרתי שאני מוכן להציע את עצמי למזכיר ,אבל לא
מוכן שההצבעה תהיה בעד ונגד ,כדי שלא נקלע שוב
למצב שאין מזכיר  .באין מועמד נוסף ,ביקשתי
שהבחירה תהיה ביני לבין מישהו מבחוץ .פיני התנגד

לכך שיביאו מישהו מבחוץ ,וכך ,למרות שלא רצה
להיות מזכיר ,התמודד מול קוני ,רק כדי שתהיה
התמודדות".
האתגרים:
המזכירים שלנו היו גברים צעירים( ,רק  01אחוז
מהמזכירים שלנו היו מזכירות ,)...רובם בשנות
העשרים המוקדמות שלהם ,שהתחלפו כל שנה .רובם
ללא ניסיון קודם ,ללא הכשרה.
רמי ” :חשנו את גודל האחריות .לעיתים הדברים היו
כבדים מאוד ,היו לחצים חברתיים מכאן ומכאן,
דברים שלא היו לרוחך ,או אידיאולוגית שלא
התאימו” ...
אברהמל‘ה ” :אני לא יודע איך לקחתי על עצמי דבר
כזה ,אנושי כל כך ...לא הייתה לי ברירה
כנראה( “....צוחק)
המזכירים מספרים על דיונים סוערים וקשים :רמי:
” חברים כאלה ואחרים שהיה צורך לדון בקבלתם
לחברות ,ולא כולם הסכימו בעניינם ...בקשות לקבל
גרעיני תנועת נוער מהתנועה הקיבוצית ,כאשר
התנועה הייתה מתעדפת קיבוצים שונים ,ולחצים רבים
הופעלו מכיוונים שונים .ניהלנו את הדיונים הראשונים
על מעבר ללינה משפחתית ,ואלה היו דיונים סוערים.
דנו באישור לימודים ,היתה הקצבה למספר חברים
שיכולים לצאת ללימודים בכל שנה ,כמו גם תעדוף של
מקצועות שהיו שימושיים וחיוניים לקיבוץ .דיונים קשים
על עבודה מחוץ לקיבוץ“.
מעל המזכירות ,והקיבוץ בכלל ,היתה הסוכנות,
שהייתה מאשרת הוצאת כספים .עמיקם מספר על
החלטה שהתקבלה ,לתת לכל חבר נסיעה אחת לחו“ל,
שבע מדינות בשלושים יום ,באונייה ...ההחלטה
הייתה ,שראשונים ייסעו אלה שלא נסעו מעולם ,מה
שהעלה דיון האם אלה שנולדו בחו “ ל צריכים להיות
בתור או לא ...שנה אחת המצב הכלכלי היה פחות
טוב והסוכנות לא אישרה נסיעות באותה שנה"...
עמיקם מציין ,שמכיוון שהיום האנשים מתפרנסים ,יש
פחות עיסוק בדברים אישיים של החברים .בזמנו לכל
חבר היה תקציב אישי נמוך ,והחברים פנו למזכירות
בהמון בקשות פרטניות .למשל ,חברה שביקשה לקנות
אקורדיון והמזכירות הורתה לה להשתמש באקורדיון
של חבר אחר...
עמיקם ” :היו סכסוכים בין בעלי התפקידים ,התעסקנו
כל הזמן ביום יום של החברים ,פחות יכולנו ליזום
מהלכים .המזכירות היתה מעורבת בהמון נושאים .גם
בבקשות פרטניות וגם בפעילות הוועדות .למשל היינו
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מאשרים את הקניות של ציוד ועדת תרבות ,טיפלנו
בקבלה של ארבעה ילדים מקיבוץ אייל ,ועדת חינוך
לא יכלה לאשר את זה בעצמה".
תקומי מספר ,שבקדנציה הראשונה שלו מצב
המשק היה בכי רע ” .הדבר הראשון שרציתי לעצור
היה עניין העזיבות ,לא חיכיתי שאנשים יבואו עם
הבעיות שלהם ,ידעתי איזה אנשים מתנדנדים,
ובעצמי יזמתי פגישות איתם ,לראות מה הבעיות,
האם אפשר לעזור להם ...ראיתי בזה עניין מאוד
חשוב מכיוון שכשעוזבים ,זה מדביק אחד את
השני ,ועוד מחליטים לעזוב .דבר שני ,חשבתי
שהמשק צריך להקדיש יותר אמצעים וכספים
לחברה ,ועל זה נלחמתי ,היו דברים קטנים שהיה
צריך לעזור לחברים ,ואנשי המשק ואנשי הכספים
לא כ“ כ התייחסו לזה ,ואני נורא לחצתי לסדר את
הדברים הללו ...למשל ,היו בתים שלא היה להם
איך לחמם את הבית בשעות אחה"צ כשהיו לוקחים
מבית הילדים את התינוקות ,ונלחמתי שייקנו להם
אמצעי חימום ,כמו גם ציוד אחר לתינוקות...
היום זה נראה מגוחך ,אבל אז זה השפיע על אנשים
האם לעזוב או לא לעזוב את הקיבוץ .את הרוב
הצלחנו להשאיר .היו כאלה שהחליטו וזהו ...היו
בעיות משפחתיות בינו ובינה ,בזה לא יכולתי
לעזור....
פניתי גם למוסדות התנועה ,ששכנו בבית שנקרא
'הבית האדום' ברחוב הירקון ,לבקש שישלחו אלינו
משפחות שמעוניינות לבוא לקיבוץ ,שיבואו ויראו.
כשלחצנו על התנועה הקיבוצית ,הצלחנו למשוך את
גרעין 'בתלם' שהציל את הקיבוץ מבחינה חברתית
ומשקית .עד אז עמדנו קצת על כרעי תרנגולות.
'בתלם' היו גרעין גדול ,ילידי הארץ ,לעומתנו,
שהיינו ילידי חוץ לארץ ,והייתה לנו גישה אחרת
לדברים' .בתלם' הכניסו כללים שהיה קשה לקבל,
אבל בסופו של דבר לא היתה לנו ,הוותיקים,
ברירה ,אלא לקבל דברים חדשים“.
לאחר ששמעתי את הדברים הללו מתקומי ,שמעתי
את הדברים מהצד של אברהמל ‘ ה ,חבר גרעין
'בתלם ” .נפלנו גרעין גדול ,כ 21 -חברים ,על קיבוץ
שבעצמו היה בקושי  21חברים ,שאינם ילידי הארץ,
והמעבר הזה היה קשה .בנוסף ,כשהיו עזיבות לא
קיבלנו את זה בקלות ,הייתה ועדת שכנועים שניסתה
לשכנ ע אנשים להישאר  ,וזה אף פעם לא עז ר
(צוחק) ....תקומי היה מהמזכירים הטובים ביותר,
מהבחינה הזו שהוא ידע לקלוט אותנו ,ואת זה הייתי
זוקף לזכותו ,הוא עשה את זה טוב”.
עמיקם ” :בניר אליהו לא היה קרע חברתי בתוך

הקיבוץ ,תמיד היו סכסוכים אישיים ,אבל לא קרע .בין
השאר בעקבות הניהול הנכון של המזכירות לאורך
השנים“
רמי ותקומי מספרים על משפחות שרצו לעזוב ולקחת
איתם את הציוד שקיבלו .בסופו של דבר ,המזכירות
החליטה לתת לכל משפחה שעוזבת חמש לירות.
המזכירים מספרים ,שכל רעיון שלהם היה צריך
לעבור למזכירות לאישור ,והיו פעמים שנאלצו
להשלים עם החלטת המזכירות ,בניגוד לדעתם.
תק ומ י  ” :ע ש ית י הר בה ד בר ים א ו ל י לא כ “ כ
חוקיים ...דברים שחשבתי שצריך לעשות אבל
פחדתי שאם אעלה את זה למזכירות זה ל א
יתקבל ...אז עשיתי את זה ככה ...לא כ“כ חוקי“...
תקומי" :בזמני כבר התחלנו להכניס כסף לקרנות
פנסיה ...יום אחד ,המשק היה במצב כל כך קשה,
שהגזבר החליט על דעת עצמו למשוך את כל כספי
הפנסיה ,בלי להגיד לאף אחד “ .מעניין איך היתה
מתקבלת החלטה ”עצמאית“ שכזו היום ,אני חושבת
לעצמי...
איז'יו" :הוויכוחים היו על דרך ,בקדנציה הראשונה
שלי רצינו להחיות את הקיבוץ ,שהיה קצת רדום,
רצינו לעורר את התרבות ,החגים ,שאנשים יאכלו
בחדר האוכל ולא בבתים ,שאנשים יגיעו לאספות,
שתהיה שקיפות ,ורצינו להביא עוד צעירים .לא שינינו
כלום ,אבל הצלחנו להעיר את הקיבוץ ,ואז נשארו
צעירים ,הקיבוץ הכפיל את עצמו ,עם מסה של חברים
מתחת לגיל  , 41ממש כמו היאחזות .הבריכה היתה
מלאה ,היה כדורגל...
אז עשינו לראשונה תקנון צעירים ,כל חייל משוחרר,
גם בן משק ,וגם בן גרעין ,קיבל ריהוט לחדר,
לימודים ,ושנת חופש .ככה נמנעה עזיבה של צעירים
רבים .איז ‘ יו מספר ,שכל בן שחזר מהצבא עשה
מהומות בקיבוץ ושינה את התקנון ,כך שהתקנון
יתאים לו( ...צוחק)
באמצע שנות התשעים ,החלטנו על הפרטה בשני
שלבים :חלקית ,ואז מלאה .עודדנו אז את כל
החברים לצאת ללימודים ,כך שההפרטה תפסה
אותנו כמעט ללא אבטלה .זה היה אינטרס משותף,
לטובת החבר ,ולטובת הקהילה ,כך שלא תצטרך
לתמוך בחברים .עסקנו ביישום של השינוי ונעשה
תמחור (תמחור השכר של כל עובד ועובד בקיבוץ).
היום המזכיר יכול לעסוק בדברים יותר ענייניים,
ופחות בנושאים אישיים ,אבל גם היום ,הרבה פעמים
חבר חושב ,שאחרי שעבר את כל המוסדות ,עדיין
אפשר ללכת למזכירות ולפתוח את הדיון מחדש ,זה
אפשרי מבחינת התקנון ,ולא קל להימנע מבקשה
לקיים כזה דיון.
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קוני מספר שבקדנציה שלו אושר המודל המשולב
(קיבוץ חצי שיתופי חצי מופרט) ,המודל המשולב אפשר
לחברים לחוש את המשמעויות של השינוי .לאחר מכן
המעבר לרשת הביטחון ,בדומה למודל שקיים היום  -כל
שינוי כזה היה דרמטי ומלווה בסערת רוחות ,ונעשה
בליווי של צוות שינוי .התהליך היה קשה.
קוני מספר על ויכוחים סוערים בנושא הגדלת הדירות.
דירות הוותיקים היו דירות שנבנו ע “ י הקיבוץ עבור
הלינה המשפחתית ונחשבו ל “ ווילות “  -כ  44 -מ “ ר
בלבד ...בעוד שהדירות שנבנו לאחר מכן היו גדולות
יותר ,כ 12 -מ“ ר .היה כעס על כך שהוותיקים למעשה
גרים בדירות קטנות יותר מאשר הצעירים ,והגיעה
דרישה להגדיל את דירות הוותיקים .בתקופה הזו כבר
היו חובות לקיבוץ ,ולא ניתן היה לקבל משכנתאות
מהמדינה .התקיים דיון קשה כיצד לממן את הגדלת
הדירות .קוני מספר שהתעקש על כך ,שהכספים יוקצו
מתוך מסגרת התקציב .הוחלט לתת לכל משפחה 91
אלף  ₪מתוך תקציב הקהילה ,אולם גם אז לא נרגעו
הרוחות ,ועלו קולות שקראו שלא לתת כסף למי שלא
ישפץ .בסופו של דבר כל המשפחות קיבלו כסף,
והקיבוץ החליט לא להתערב בשימוש של כל משפחה
ומשפחה בכסף .רוב המשפחות השתמשו בכסף
להרחבת הדירות ,אולם הקיבוץ שילם גם למי שלא
השתמש בכסף למטרה זו.
קוני” :בתקופתי התחלנו להפקיד בצורה מסודרת כספים
לפנסיה ,ועבדנו גם על מפת הפרצלציה( ,חלוקה
למגרשים) שהסעירה את החברים .תמיד נאבקתי
לשמור על מסגרת התקציב ,וזה טוב בעיניי ,אולם הייתי
מאוד נוקשה ,בדיעבד ,יכולתי לעשות את זה בצורה
יותר מרוככת .עשיתי הכל למען החברה ,אך לא
הייתי רך ,הייתי נוקשה ,מתוך זה שחשבתי שחשוב
להטמיע שלא יהיה גרעון בתקציב.
פיני ” :באופן כללי ,לאורך ציר הזמן ,לא היו כאן
מהפכות מבחינת הבן אדם ,ואנו עוסקים בבני אדם.
לבני אדם יש שאלות שנוגעות לחינוך ,בריאות,
ושאלות אחרות .לאנשים יש מגוון שלם של צרכים,
רצונות ,ומגוון שלם של סוגי אופי ,וישנן התנגשויות
וישנן אי התאמות ואי רצון לחיות יחד .גם זוגות,
שהם רק שניים ,נפרדים ,אז על אחת כמה וכמה
כשמדובר על  011או  .1אנשים ...ויש בעיות בריאות
ותרבות וחינוך ,וכל אלה מתנקזות אז והיום לשולחנו
של המזכיר .תפקידו של המזכיר בחברה פתוחה
ושיתופית ורצונית ,לנווט אותן לפי שכלו ,הבנתו,
גישתו לחיים ,והמסגרות שהחברה קבעה לעצמה.
הוא לא יכול לפעול בצורה דיקטטורית ,הוא לא יכול
לנהוג בצורה ש'על פיו יישק דבר' ,ואם יעשה כך ,הוא
לא יעמוד במבחנים שהחברה הזו קבעה לעצמה.

המסגרות האלה הן מסגרות לא קלות ,שלא קיימות
במקומות אחרים ,והצורה הזו מחייבת התנהלות
והתנהגות והתייחסות שהיא מאוד ספציפית ,והיא נכונה
אז ,ונכונה גם היום .אם המזכיר מצליח לתת תשובה,
להפעיל ועדות בצורה מסודרת ,שמצליחות לעבוד
ומספקות תשובות לאנשים ,יש מופעי תרבות ,יש חינוך
ומטפלות ,האוכל בחדר האוכל טעים ,אז הכל הולך על
מי מנוחות וכולם מרוצים .השאלות הן יום יומיות,
שאלות שבהן מתחכך האדם והמשפחה ,ואם המזכיר
מצליח לנווט את השאלות האלה בצורה סבירה ונכונה,
אז הוא מצליח להוביל את המערכת הזו .לא פשוט אז
ולא פשוט היום.
בדיעבד קשה לבחון תהליכים ולהוציא מסקנות על סמך
מה שעברנו ,הדברים מאוד מורכבים ,כי נוגעים
במרקם חיים מאוד רחב שמכיל פרטים רבים ,וקשה
לומר עם היד על הלב שכל המהלכים שעשיתי ועשינו
וכל מה שיצרנו ובנינו היו בקו הנכון ,אבל תמיד האמנו
שזה הקו הנכון .קידמנו ופעלנו מתוך הכרה שאנחנו
עושים חשיבה משותפת ,מוציאים את המסקנות
הטובות ,שאנחנו חושבים שאותן צריך לעשות ,ואותן
מביאים לידי ביטוי .במבט לאחור אני חושב שפספסנו
דברים ,היום הקיבוץ הוא לא מה שחלמתי עליו".
מזכירים אחרים היו מאפשרים לקיבוץ להישאר דומה
יותר למה שהיה?
פיני" :אולי כן ...יש קיבוצים שמצליחים להתמודד ,וצריך
לנתח מה מאפשר להם להתמודד ,מה ההכנסות
שלהם "...עמיקם מזכיר שרק  24מתוך  211קיבוצי
התנועה השיתופית נשארו שיתופיים ,ולדעתו השינוי
פחות תלוי מנהיגות כזו או אחרת.
הכל אישי?
"איך התמודדתם כשהייתם צריכים לדחות הצעות או
לסרב לבקשות של חברים?"
אברהמל ‘ ה ” :היינו דוחים הכרעות ,מביאים לוועדה,
מעבירים לוועדה אחרת ,אחר כך ועדת ערעורים ,עובר
זמן ועברה שנה ,הדבר נדחה ,וכך הלאה“...
המזכירים זוכרים מקרים בהם היו צריכים לדחות בקשה
של חבר טוב .זה יצר סכסוכים ,והיכולת ” להמשיך
הלאה“ היתה תלויה באנשים ,באופי ,ביכולת להירגע...
אברהמל‘ ה מספר על ניקוד שקבע למי ירחיבו דירות,
לפי ותק ,גודל דירה ,מספר ילדים" ...זה יצר בעיה כי
מדברים על אנשים ,ולכל אחד יש את הבעיות שלו
והחיים שלו" ...
עמיקם" :זה היה קשה ...היית במתח אם ירחיבו או לא
ירחיבו לך את הדירה ,אבל בסופו של דבר ,קיבלת את
החלטת האסיפה ,אף אחד לא הפך עולמות או איים
לעזוב“.
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האחרים מזכירים שהיו כאלה שהחביאו קומקומים או
מקררים שהקיבוץ לא אישר להם להחזיק בבתים ,או
בגדים שקיבלו מהמשפחה בעיר ולא העבירו למחסן
הבגדים ...המזכירות היתה צריכה לנזוף בהם ...ופיני
אומר שישנם חברים שעזבו ועד היום זוכרים ונוטרים
לקיבוץ ויכוח על קומקום או מזנון...

פעם אתה לא בטוח שאתה צודק ,ומול חבר זה עוד
יותר קשה .אחד האתגרים היה לא להישאב לעניינים
פנים משפחתיים ,כי לא באמת המזכיר יכול לעזור.
במקום הזה צריך רק להקשיב ...תפקיד המזכיר דורש
הרבה אנרגיות וצריך לרצות לעשות את זה ,להאמין
בדרך כדי להשאיר חותם".

בקדנציה השנייה ,איז‘יו מספר ,שאחת
ההתמודדויות הקשות היתה גיבוי של סדרן עבודה
מול החברים" .צריך להבין שהקשרים בין החברים
היו חזקים מאוד ,עבדנו יחד ,הילדים היו בבתי ילדים
ביחד ,אכלנו יחד ,כל הזמן בבריכה ביחד ,תלויים
אחד בשני מבחינת תורנות רכב ,היתה מעורבות
יתר ,עם בני הגרעין שלי הייתי יחד מכיתה י“א ,עם
בני גרעין שהדרכתי ,היה קשר חזק ,וקשה לעמוד
בהתנגשויות מול חברים כאלה והיית צריך לגבות
בעלי תפקידים מול חברים שלך .כל ויכוח כמעט
הגיע לפתחה של המזכירות .מצד אחד הייתה
מעורבות יתר עם החברים ,מצד שני ,הרגשת בית,
הרגשת חום.
היו ויכוחים על נסיעות לחו“ ל של מתנדבים ,שנקלטו
ורצו לבקר את ההורים שלהם .הקיבוץ לא רצה לאשר
נסיעות כאלה גם אם החבר חסך ימי חופש ,ונסע על
חשבון תקציבו הפרטי .גם אם חשבתי שזה לא מוצדק,
והבנתי את המצוקה ,כמי שנשוי למתנדבת שכזו ,זה
היה בעייתי לתמוך בשינוי כזה".
איז'יו" :לא קל להיות מזכיר ,לעמוד על עקרונות מול
עניינים אישיים .המקום האישי הוא תמיד יותר
'אנרגטי' ,יותר 'בוער' .בתחומים של זכויות פרט ,אף

איז'יו" :בתום התקופה שלי ביקשתי להאריך את
הקדנציה בעוד שנה ,והבקשה לא התקבלה
באסיפה .הדבר היווה מבחינתי מכה ,אבל דווקא
בזמן הזה ,גיליתי את פניהם היפות של חברי
הקיבוץ ,כשאנשים באו לדבר איתי ,לעודד אותי .זה
חיזק אותי .ידעתי שגם מי שלא הצביע עבורי העריך
את מה שעשיתי ".איז ‘ יו מספר על חבר גרעין
שבעניינו היה ויכוח פרסונאלי קשה ,ומאוד כעס עליו
כמזכיר" ,דווקא החבר הזה ,היה מהראשונים שבא
אליי ואמר לי' ,יש לי חשבון איתך ,אבל אני מעריך
אותך'.
זה כואב לי לפגוע בחבר ,גם אם אני מרגיש כמזכיר
שלא היה לי מוצא אחר .אבל למדתי שהערכה אמיתית
עומדת גם במבחנים קשים"...
יש לכם עצה למזכיר החדש?
עמיקם :סבלנות
פיני :אנושיות
איז ‘ יו :תהיה נאמן לעצמך ,תדע על מה אתה נלחם,
ותהיה מוכן לשלם את המחיר.
רון ,בהצלחה .הצלחתך היא הצלחתנו.

בהצלחה!
לכל אלה שסיימו ללמוד והולכים לצבא ולשנות שירות:
עומר לביא ,נועם ינאי ,נרי בוחסירה ,יאיר גרין ,אלה וילנאי ,שובל וינטר
ולי שלמון
חופש נעים לכל אלה שסיימו את בית הספר
היסודי :תסתכלו בתמונה מלפני שש שנים,

כמה גדלתם! בהצלחה!
ספטמבר  .2100צילום :עמיקם רגב
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את הבגדים אני זוכר ,במיוחד את המעיל.
הגעתי בחורף ,די וודאי .עובדה שאני זוכר את המעיל.
היה לו צווארון פרווה .לא ממש פרווה של מינק או
שועל ,משהו שנראה כמו .קראנו להם מעילי טייסים,
והם היו שיא האופנה ,ממש כמו נעלי פלדיום ,שמי
שקיבל אותם היה רק מי שעבד בגד"ש .הם היו חייבים
את זה כי עבדו בהשקיה ,כך לפחות הסבירו באסיפה
שאישרה למרכז הקניות ,לקנות לגדשניקים נעלי
פלדיום....
אבל לי נתנו נעלי עבודה כבדות ,כי לא הייתי גדשניק.
רק אחד שאתמול הגיע .אחד כזה לא יכול ישר להכנס
להיכל היוקרה ולנהוג על טרקטור ,יש גבולות וסדר.
בהתחלה הייתי "פקק" ,אחד שסדרן העבודה סוגר
עליו דילים עם אחד מענפי השירות בארוחת ערב ואז
הוא אומר לך" :מחר אתה שוטף כלים" ,והולך .אבל
מהיום ששלחו אותי לעזור ל"שולם הבנאי" ,שולם
הבנאי לא ויתר עלי ודרש באופן תקיף שיסדרו אותי
קבוע אצלו .ומעמדי החל להתייצב ,אבל לא עד כדי
נהיגה בטרקטור ,זה הגיע מאוחר יותר ולא בזה נעסוק
הפעם.
הייתי מתחיל את היום בשתיית תה שחור עם פרוסת
לחם וריבה ,כי זה מה שהיה בחדר אוכל בשש בבוקר
ויורד לפגוש את שולם הבנאי במחסן שלו .מאחר וגר
בכ"ס ,היה מגיע עם האוטובוס של שבע ופוגש אותי
כשאני חולץ מסמרים מלוחות הבנין או מסדר את
המחסן ,כי לא תמיד המריצה עמדה במקום.
עד לאותו היום ,העתיד נראה ורוד .היה לי גם סיכוי
להתקדם ולהגיע לגד"ש ,כי לפעמים היו צריכים עזרה
אחר הצהרים ב"פתיחת קווים" והחבר'ה מהנוער,
שעליהם הטילו את המשימה ,נתנו לי לשבת על הכנף
של הטרקטור ובעיניי זו הייתה התקדמות גדולה,
בהתחשב בעובדה שרק לפני שבועות ספורים הגעתי
לקיבוץ ובתחילה נתנו לי רק לעמוד על היצול...
עד לאותו היום ששולם אמר "קוראים לך למזכירות".
משהו מאוד רציני עומד להתחולל אם קוראים לך
למזכיר .משהו שגם גרם לתחושת דה -ז'וו ,כמו
כשקוראים לך למנהל בית ספר שמודיע לך שבשנה
הבאה אתה כבר לא איתנו .בקיצור ,לא ממש סיבה
לשמחה אם קוראים לך למזכיר ,במיוחד שאתה חדש

ויודע שהמזכיר הוא האיש הכי חשוב בעולם שבין
קלקיליה לכפר סבא.
והמזכיר היה רציני ,הוא עסק בסידור הניירת על
שולחנו ,הרים אלי מבט ואמר:
ראו אותך.... ??? ראו אותך קופץ מהחלון של המחסן ,שולם זיהה אתהמעיל שלך...
 ???? (מי שהכיר אותי היטב יודע שלראות אותיקופץ מהחלון ,מגובה של כמעט מטר ,זה כמו לראות
קנגרו אוכל פוקצ'ה ,אבל המזכיר אומר שראו אותי,
ואני חדש והוא כמעט אלוהים ,אז כנראה שראו אותי).
 תראה ,הארנק של שולם נעלם מהמחסן ,והוא ראהאותך קופץ מהחלון ,אז אפשר לסגור כאן את הסיפור
בכך שתחזיר עכשיו את הארנק והענין ישאר ביננו.
 הארנק? אני מייבב בבכי בלתי נשלט .הארנק?החלון? המעיל? אני?
 כן אתה! ואתה מקבל כאן הזדמנות לסגור את העניין,אז קדימה ,תחזיר את הארנק ונגמור את הענין.
 אני....אני(....כמעט המילים היחידות שהצלחתילהשלים בין פרצי הבכי) ,אני לא יודע ,אני לא...תראה
(לא מאמין אבל הצלחתי איך שהוא להתעשת) ,תראה,
אני לא יכול להוכיח שאני לא גנב ,אבל אולי תזמין
משטרה ,שיחקרו אותי.
 אצלנו לא מזמינים משטרה ,אצלנו סוגרים ענייניםבבית.
ואז הוא הופיע.
המזכיר היה באמת האיש הכי חשוב ,אבל מרכז
המשק היה חשוב הרבה יותר .הוא היה אלוהים וממנו
כולם פחדו.
הוא נכנס לחדר והניח על שולחן המזכיר פתק ,המזכיר
הרים אלי את עיניו וסיכם את השיחה ,השיחה
הראשונה שלי בארבע עיניים (שתיים מהן מלאות
דמעות) ואמר:
 תראה ,מצאו את הארנק ,הוא היה במעיל של מישהואחר ,אבל המעיל ממש ממש דומה ,אתה יכול לחזור
לעבודה.
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ועדת קלפי אמונה על קיום והתנהלות ההצבעות בקיבוץ.
בוועדה חברים:
 יונה פלג ,אמל כרמיה ,וגיורא הררי ,שלושתם משרתים אתכם נאמנה כבר שנים רבות כחברים בוועדה.
יונה היתה גם יו“ר הוועדה עד לאחרונה.
 טל אלמוג— יו“ר הועדה
 מיכל אייכלר— הצטרפה לאחרונה בשמחה רבה ותראו אותה בקלפי הקרובה,
אחוז ההצבעה בקלפי נע בין כ( 919-הבחירות האחרונות ליו“ ר הנהלת הקהילה) ועד לכ ,419-במקרים
מסוימים...
ועדת קלפי מקדמת הכנסת מערכת הצבעות ממוחשבת ,אשר תייעל את התהליך ,ותהפוך את הזכות
להצביע לקלה ונוחה .המערכת נמצאת בשימוש בקיבוצים רבים ,דוגמת רמת הכובש ואחרים.
ועדת קלפי אחראית על קיום קלפי במועד שנקבע ע“י הנהלת הקהילה ,בהתאם לתקנון האגודות השיתופיות.
הוועדה אחראית על ניסוח פתק ההצבעה ,על קיום ההצבעה ועל ספירת הקולות ודיווחם להנהלת הקהילה.

חברים שיודעים שלא יוכלו להגיע לקלפי ולהצביע צריכים למלא ייפוי כוח רשמי ,אשר ניתן לקבל במזכירות
או במייל מטל אלמוג ,כמה ימים לפני ההצבעה .את ייפוי הכוח מוסרים לחבר קיבוץ אשר יוכל להצביע
עבורכם.

לוועדה נבחרים חברים באסיפה.
אנו מחפשים חברים חדשים
רוצים להצטרף אלינו ולהיות חלק מוועדת קלפי?
מוזמנים לפנות לטל אלמוג ,או למיטל במש“א
צילום :עמיקם רגב
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בערך לפני  21שנה נכנסתי לספרייה ,בהתחלה
כמחליפה של שרוניה טוכמכר ז"ל .במשך הזמן
ביקשתי מחשב וגם נעניתי.
לפניכם מספר קטעים מן הארכיון ,אשר מספרים מעט
מן ההיסטוריה של הספרייה בקיבוצנו.

*בחדר האוכל בצריף למול הכניסה הייתה הספרייה
ממוקמת בתוך ארון והספרן בן ציון היה פותח
במועדים קבועים ,כך היה כשהגענו ב ( ,0945 -גרעין
בתלם) והוחלט על הקמת ספרייה מקצועית .אחראי
בן ציון.
*הספרייה עוברת למשכנה החדש בצריף שיהווה גם
בית תרבות ,כיום בספרייה  0211ספרים-.
01/0945
שאלתי את נעמי תקומי ,מוותיקי נאמני הספרייה -
מהיכן הגיעו הספרים הראשונים לספרייה ,ותשובתה
הייתה  -כל אחד מגרעין בתלם הביא מביתו ספר או
שנים (גרעין בתלם מנה יותר מ  011 -חברים).
*ספרים מהספרייה לא מוחזרים .הוחלט באסיפה:
לאחר שלושה חודשים של אובדן הספר החבר
והספרייה ישתתפו במחירו באופן שווה -
.0100100/11
* ספריה :כל חבר אשר יקרא מעל  71ספרים
במהלך שנת  0/11יקבל ספר מתנה.
דו"ח הספרייה לשנת  :0/11הספרייה עברה
למשכנה החדש .ברשותה  7111ספרים.
הספרים המבוקשים ביותר :מרקיע השחקים,
הפילגש ,טירת הכובען.
בממוצע כל חבר קרא  0..2ספרים ונקראו 0611
ספרים.
החברים שקראו יותר מ  71 -ספרים במהלך השנה:
שכטר דוד  12ספרים ,רורמן (תקומי) נעמי 11
ספרים ,אילן שלמה (גוש)  .61החברים שקראו מעל
 71ספרים יקבלו שי ספר .אלו שקראו מעל 61
ספרים יקבלו את "קורות העולם"*.
יום אחד נכנסה לעזרתי חוה קאליפה עם עוד בת
צעירה  -הוצאנו את הספרייה באנגלית ובמקומה
העברנו את הספרים מחדר העיון ואת ספריית
הילדים .עשינו מיון רציני של ספרים ישנים ,שבחלקם
האותיות היו קטנות מדי והשפה ארכאית (ישנה ולא
ברורה דיה) .היום ,חלק מספרים ישנים אלו מבוקשים

צילום :יונה פלג

ע''י חברים ,אני מנסה ולפעמים גם מצליחה ,להשיג
ספרים ישנים .הכנסנו לספרייה מזגנים ,כדי לשמור
על הספרים.
חדר העיון הפך למקום של שעורי עזר ,ומדי פעם
מבקשים סטודנטים את המפתח כדי ללמוד בשקט.
עם התרחבות האוכלוסייה פינינו את כל הספרייה
והשבתנו אותה לכחודש ימים .המדפים שבנישות
נצבעו מחדש ובעזרת צוות נחמד ומסור תכננו את
הספרייה מחדש .את פתיחת הספרייה המחודשת
חגגנו בט''ו בשבט.
היום ספריית הילדים מאד מזמינה וחלק ניכ ר
מהתקציב מיועד לקנית ספרים עבור הנוער והילדים.
נעים לראות את הילדים הקטנים והצעירים באים
ובוחרים להם ספר ,לידם גם ההורים לוקחים ספר מדי
פעם .לספריה מגיעים ספרים מחברים ועל כך תודה
גדולה.

אם יש על מדפי הספרייה הביתית שלכם ספרים
מהספרייה והם מעלים אבק ,בבקשה החזירו אותם
כדי שלא יהיה צורך בקנייתם בשנית.
(ספרים שהיו בטעות בגשם שימו אותם בפחים
הכחולים למיחזור ,כמו את ספרי הבישול
והאנציקלופדיות השונות) ,את ספרי התנ''ך אנחנו
אוספות ושולחות לגניזה.
שעות פתיחת הספרייה הם בימים ראשון וחמישי
בין השעות 0/.11 - 02.21
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מכתבים מירושלים.
המלצה מיונה פלג
בספר מכתבים מירושלים  ,של הסופרת ציפורה
בורובסקי (לימים פורת) ,אנו מוצאים תיעוד אוטנטי
של הימים הראשונים של קום המדינה.
נערה אמריקאית מגיעה לישראל עם מלגת
לימודים לשנה לאוניברסיטה שבירושלים עם עוד
כמה סטודנטים אמריקאים בשנת  ,0951באותה
שנה הם נקלעים להתרחשויות ההיסטוריות
שסוחפות את הישוב בארץ.
דרך המכתבים שהיא שולחת לבני משפחתה
באמריקה אנו מתוודעים לאירועים של אותם ימי
טרום המדינה ולידתה .הספר מרגש בציוריות
ובהומו ר של ח יי היום יום  ,למרות הקשיי ם
שהכותבת עוברת יחד עם כל היישוב ובפרט בימי
המצור על ירושלים.
לאחר  41שנה נמצאו כל המכתבים אצל ההורים
שנפטרו בינתיים.

בבה כבשת המסעות,
מאת אפריים סידון
המלצה משגיא קאופמן
סיפור ילדים נחמד מאוד .הספר נפתח
בשיח בין עדר כבשים הדן בשאלה "האם
יש עוד כבשים בעולם הגדול?" .בין
הכבשים התעוררה מחלוקת סביב
השאלה הזו ולכן כדי לענות על השאלה
אחת ולתמיד החליטו לשלוח מן העדר
כבשה שתיסע לכל יבשות העולם ותשוב
עם תשובה .הם החליטו לשלוח את
הכבשה בבה .סרגו לה (כן ,כן....סרגו)
מטוס מצמר אפור והיא טסה לה ברחבי
העולם הגדול.

זהו ספר יפה ,שדרכו הילד נחשף
למדינות השונות ,המאפיינים והסמלים
שלהן .כתוב בחרוזים ,מאויר יפה ונעים
לקריאה .מומלץ לילדי הגן!

וינטר בלו ילדת הפיות,
מאת אשכר ארבליך בריפמן
המלצה מלוטם אלמוג
הספר מספר על ילדה בשם ווינטר שהיא פייה
בלילה וילדה ביום .ווינטר יוצאת להרפתקאות
משונות.
היא שומרת את זה שהיא פייה בסוד מפני
חברתה הטובה ביותר ,קייט .לווינטר יש פיה
חונכת ,טוליפ ,ותפקידה לשמור על ווינטר ולהגיד
לה מה היא צריכה לעשות היום.
הספר טוב כי הוא מספר על הרפתקאות מעניינות
ומותחות.
הספר מתאים לכיתה ב‘ עד ה‘

קראתם ספר טוב שנמצא בספרייה שלנו? שלחו
את המלצה למייל  banir2018@gmail.comאו
לתא דואר  254ונפרסם!

כבכל שנה ,גם השנה קיבלנו תקציב
לקנית ס פרים מהמועצה ומהקיבוץ .

לקראת שבוע הספר קיבצתי הזמנה של
ספרים כשבתוכה בקשות חברים
(מבוגרים ונוער) .העשרנו את הספרייה
בתוספת לסדרות כמו :דמדומים ,המשך
סיפורה של ווינטר בלו 49 ,רמזים ,ועוד
ספרים מעניינים.
אתם מוזמנים להביא ספרים שגמרתם
לקרוא ולהזמין ספר אחר שברצונכם
לקרוא.
יונה
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אלופי הקריאה
של ספריית ניר אליהו
מבוגרים:

ילדי בית הספר:

הילה גולן

נטע גולן

תמי גביש

יעל רגב

אברהמל‘ה לוינסון

נוגה ויהלי ברמן
ילדי הגן:
שגיא קאופמן
דפנה ואלה הרץ
טל זוהר

תודה ללילך ויונה על איסוף הנתונים

אני שומע חולדה,

כבר דיברתי עם מדביר,

אל מול תאורת הפנס

בחיי.

כשאני עם הגב אל הקיר.

הוזה חולדה אך חזיוני נרמס

אני שומע תנועה,

סיפר שמניחים מלכודות,

שיפרתי עמדה

בחיי.

אני רציתי שיביאו אשף לכידות.

והשקפתי לכיוונה,

בפתח התקרה ראיתי עין,

לא מצאה חן בעיניי השיחה,

ולא-לא שתיתי יין.

לכן השהתי את העסקה.

הנקודות התחברו ,

מהפתח בתקרה ביצבצה זרוע,

משהו לא מסתדר בתחושה,

הפיקסלים הוכפלו.

ולא-לא לקחתי חומרי מרגוע.

סיבה מספקת לעכב החלטה.

דרך העדשה גורי חתולים,

גדולה לפחות כמו חתול,

כשעטף החושך את הבתים,

אולי עכברתול.

על גגון ביתי יללות וצעדים.

לא חיפשתי פתרון,

כמה מרמור

יצאתי לבדוק האם

אלא תשובה וניסיון.

על חולדה שגרה מעליי,

אתפוס על חם,

הייתי בטוח שאני צודק,

לצערי אינה גרה ממול.

ואת דימיון החולדה

עד שגור חתולים

אאשר לא סתם.

את ההנחה שלי ריסק.

החוורתי כשהגעתי להבנה.

אין זכר למזיקים.
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חמש דקות נסיעה מהקיבוץ ובצמוד ליישוב נירית,

בתל עצמו קיימות שתי נקודות תצפית ,אחת צופה

מתנשא תל קטן ,שתוחם את יער חורשים ממזרח

מערבה לכיוון מישור החוף ויש בה צל ושולחנות

וצופה להרי השומרון מצד אחד ,ולמישור החוף

פיקניק .נקודת התצפית השנייה צופה דרום מזרחה

מהצד השני.

לעבר הרי השומרון וקיימת בה מרפסת תצפית יפה,

ושביל קצר שמוביל למערת זכור.
בתחתית הגבעה קיים גן שעשועים עם שולחנות
פיקניק וצל.
שתי נקודות התצפית נגישות ברכב.
המצפה מתאים למבוגרים ,לצעירים ולמשפחות

איך מגיעים:
השם "מצפה חזי" ניתן למקום על שמו של חזי

נכנסים ליישוב נירית ונוסעים ישר כל הזמן .לאחר

סטרץ ,תושב נירית ,שנהרג בעת שירות מילואים ב-

שהכביש מתעקל שמאלה ,נמשיך עוד  022מטר

 4991ברצועת עזה.

ונראה מצד ימין כניסה לדרך עפר .עם דרך העפר

השם המקורי של הגבעה הוא "תל זכור" או "חרב'ת
זכור"  ,אשר בשל קרבתה לאדמות הפוריות של
שיפ ול י הש ומ רו ן ,ה יוותה נקודת התי ישבות

הזו נוכל להגיע בתחילה לחורשת גן השעשועים
שיהיה מימיננו  ,או להמשיך ולטפס עם השביל עד
שנגיע לראש הגבעה.

אטרקטיבית עוד מתקפות הברזל (המאות 41-44
לפנה"ס) ועד התקופה העות'מנית .בתקופת ממלכת
ישראל שכן במקום יישוב של שבט מנשה .כאשר
הנחל הגדול הנמצא מצפון לתל ,נחל קנה ,שימש
כגבול בין נחלות שבט מנשה ושבט אפרים .לאחר
חורבן הבית הראשון התיישבו במקום שומרונים,
ולאחר מכן היישוב היה מאוכלס לסירוגין עד
למלחמת העצמאות.
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אנו ,ילדי עורבני ,רוצים לספר לכם על פעולת השיא שלנו .החודש חגגנו ימי הולדת בנושא מיים.
בהתחלה התחלקנו לארבע קבוצות וכל קבוצה הלכה לתחנה שונה.
התחנות:
 .1להוציא את התפוח מדלי מלא במיים
 .2חידון שאלות ותשובות על ילדי היום הולדת.
בכל תשובה שגויה שפכו דלי מיים על הילדים.
 .3לירות רובה מיים על כוס במטרה להפיל אותה
 .4מסלול מכשולים הכולל מגלשת מיים וסבון,
קפיצה בתוך גלגלים ,לעבור מעל כיסא ,ועוד....
עלמה ראובני :החוויה האישית שלי היתה חד פעמית ,כיפיות מטורפת ,גיליתי המון דברים

חדשים על ילדי עורבני ,גיליתי שלאכול תפוח מדלי זה ממש טעים וכייף .לסיכום ,היה מטורף,
כייף ,מדהים ,וחוויה חד פעמית.
תמר יונה :מאוד נהניתי והיה מאוד כייף במגלשה.
שני רגב :היה לי כייף מאוד ולמדתי דברים
חדשים על ילדים ,היה המון שיתוף פעולה,
נהניתי מאוד.
יהלי ברמן :חלק מהתחנות היו מהנות וחלק לא.
סתיו שר :היה מאוד כייף והדבר הכי כייפי הוא

המגלשה
נטע גולן :היה מאוד כייף ,והכי כייף זה
להירטב כשחם.
היה מהנה ורטוב!
ילדי ומדריכי עורבני

גם אתם רוצים לספר מה אתם עושים במסגרות שונות בקיבוץ?
מבוגרים ,צעירים ,דור ביניים ,אנחנו רוצים לשמוע ולדעת על העשייה.

כתבו לנו!  Banir2018@gmail.comת.ד 254
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בפגישת הורי כחל ועורבני שהתקיימה לקראת החופש הגדול הציגה צליל פלד-דרומי ,הפסיכולוגית המלווה את
מערכת החינוך של גיל בית הספר ,את ההיבטים הפסיכולוגיים של החינוך הבלתי פורמלי.
עבור מי שגדל בקיבוץ ,בתי הילדים הם חלק מובנה וברור מאליו במרקם הקיבוצי .אבל עם השנים ,במקביל לתהליכי
ההפרטה שהתרחשו במרבית הקיבוצים ,גם מקומם של בתי הילדים השתנה ,וחשיבותו אחרת בין קיבוץ לקיבוץ.
להלן מובאת הרצאתה של צליל בפני ההורים.
ההיבטים הפסיכולוגיים בחינוך הבלתי פורמלי
מבחינה פסיכולוגית ,בתי הילדים מהווים קרש קפיצה אדיר וייחודי ,שכמו נבנה במיוחד לאתגרים ההתפתחותיים של
הגיל .ראייה לכך ניתן למצוא בכך שמערכות החינוך ה"אלטרנטיביות" נמצאות היום בפריחה ,ואילו המסגרות
המובנות יותר ,מוטלות בספק בצורתן הנוכחית.
בשיחה שהתקיימה בנוכחות הורי כחל ועורבני בחנו את המקום בו המהות של החינוך הבלתי-פורמלי פוגש צרכים
נפשיים בסיסיים ,וניסינו לעמוד על ייחודיותו של בית הילדים כזירת התפתחות פסיכולוגית:
לכולנו ברור מה ילדינו עושים בשעות שהם מבלים בבית הספר .בדרך כלל מערכת שעות מוגשת לילד ולהורה
בתחילת השנה ,תכנית הלימודים ידועה מראש וההישגים הלימודיים צפויים .שינויים לכאן או לכאן מוכתבים לא על ידי
מצבם החברתי והרגשי של הילדים ,אלא על ידי היעדים הלימודיים לשנה מסוימת.

להבדיל מבית הספר ,ניתן לשאול -אז מה הם עושים שם בעצם? מה פשר הקוד התרבותי ,ההסתובבות המעגלית
באזור הכדורגל והמעבר הבלתי פוסק בין החדרים? האם מדובר באבטלה סמויה ,שמרטפות ,או שמא פעילות בעלת
חשיבות ערכית?
בכדי לענות על כך ,ראשית נבין את העקרונות המרכזיים עליהם מושתתות מערכות החינוך הבלתי-פורמליות .חינוך
בלתי פורמלי מוגדר כפעילות חינוכית ,מאורגנת ושיטתית המתקיימת מחוץ למערכת החינוך הפורמלית ,כאשר
מערכות החינוך הקיבוציות מתאפיינות בשימת דגש על חינוך אידאולוגי דרך פעילויות פנאי ונופש.
הערכים המרכזיים של מערכות החינוך הבלתי-פורמליות
 וולונטריות  :לפני הכל ,קיימת בחירה חופשית בכל הנוגע להצטרפות למסגרת והשתתפות בפעילויות
המתקיימות בה או עזיבתה .אין כל חובה להשתתף במסגרות החינוך הבלתי -פורמליות (לפחות לא חובה חוקית),
ואף קצין ביקור סדיר לא יגיע לביתו של ילד שיבחר שלא להגיע לעורבני לדוגמה.
 סימטריה ופיקוח חברי :היחסים בבית הילדים שואפים להתקיים ללא הבדל ניכר של כוח או סמכות ,אלא
להתבסס על הבנה ושיח מתמשך .הפיקוח נעשה באמצעות הסברה ושכנוע ולאו דווקא באמצעות איסורים ,וישנה
שאיפה שהוא ייעשה בין הילדים עצמם.
 מורטוריום (שמיטת חובות) :לילדים ניתן תחום למידה רחב של ניסוי וטעייה ,וסנקציות מופעלות רק במקרה
של פגיעה בילד עצמו או באחרים.
 פעילות יצרנית רב-ממדית :מרחב של פעילויות ומיומנויות שוות ערך (שדאות ,יצירה ,ידיעת הארץ ,ספורט,
תחביבים אישיים) .מטרתה של פעילות זו היא יצרנות ,אך בדרך הפגתית (מלשון הפוגה)" ,כיפית".
 אקטיביות של החניכים בתהליכי החינוך .על ידי שיתופם המתמיד של הילדים בפעילות ,תוך לקיחת אחריות
עליה ,והנהגה פנימית שלהם את עצמם ,בין אם באופן שוטף ואינטואיטיבי ובין אם בוועדות מאורגנות ותפקידים
הניתנים לילדים.
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כפי שניתן לראות ,למרות שהעקרונות שהופיעו לעיל נוסחו בקפדנות על ידי תיאורטיקנים חינוכיים שעוסקים בנושא
כבר שנים ,הם די כלליים ולא ספציפיים ,ומאפשרים בתוכם מרחב רב ,כך שעדיין לא ברור לנו מהו החינוך הבלתי
פורמלי .מה זה "פעילות יצרנית"? הרי פעילות שכזו יכולה להיות טיפוח גינה ,לימוד גאוגרפיה ,חגיגת יום הולדת או
בטלה בחדר מזרונים .בכל אחת מהפעילויות הללו טמון הפוטנציאל להיות "פורמלי" וגם להיות "לא פורמלי" .למה
הכוונה ב"שמיטת חובות"? מדוע יש צורך בשמיטת חובות לילדינו? האם הם לא נמצאים בדיוק בגיל שבו יש ללמד
אותם את חובותיהם? במרחב הזה של בית הילדים ,שהוא שעת דמדומים בין בית הספר לבית ,בין המובנה לחופשי,
עשויים להתרחש קסמים רבים.
על פי וויניקוט (פסיכולוג ילדים מפורסם) ,כשתינוק נולד הוא זקוק לאם טובה דיה .במאמר מוסגר אספר שהיום כבר
לא מתייחסים לדמות המרכזית כ"אם" בהכרח ,אלא ל"דמות מטפלת" שיכולה להיות גם אבא או סבתא ,כל עוד היא
מרכזית ועקבית .לשם הנוחות ,אתייחס אליה כאם .התינוק ,אשר תלוי לחלוטין בחסדי האם ,זקוק להתמסרות
מוחלטת שלה אליו ולקריאתה את סימני הרעב ,העייפות והגרייה שלו .האם מנסה לדייק את עצמה באופן מושלם או
קרוב למושלם לצרכי התינוק ,ואם אין פער גדול מידי בין הצורך של התינוק להיענות האם ,הרי שהיא זוכה בתואר
המחמיא "אם טובה דיה".
התינוק שצרכיו נענים ,מרגיש פנוי לחקור את סביבתו ,רגשי הסקרנות מתגברים ועצמאותו מתפתחת באופן טבעי .על
האם לאפשר את ההתרחקות הזו ,ולא להיות נקמנית ביחס לכך שהתינוק שעד כה היה זקוק לה בכל מאודו כעת
רוצה לעשות הכל לבדו ,ולאפשר התפתחות בריאה.
התינוק הזה הופך לפעוט ,שהופך לילד .ובין הגילאים  9ל 02 -הוא ,או היא ,מצויים בעיצומו של מה שנקרא "גיל
החביון" .בין גיל הינקות לגיל ההתבגרות הסוער ,ששניהם נחקרו לעומקם ,שוכן לו גיל החביון .וכי למה חביון? כי
בעבר ,סברו שההתפתחות הרגשית בגיל הזה הינה חבויה ,או שאולי לפסיכולוג שטבע את המונח הנ"ל לא היו ילדים,
כי הרי היא הכל מלבד חבויה .נשאלת השאלה ,מה בעצם קורה לילדים בגיל הזה ?9-02 ,ולמה הם זקוקים?
מאפייני גיל החביון
 ההישג המרכזי של הגיל הוא הסתגלות לדרישות החברה והתרבות ,ושותפות פעילה בתוכה .עד עכשיו,
הילד היה עסוק בעיקר בעצמו ,וגם הוריו היו עסוקים בטיפוחו האינדיבידואלי .האם הוא הולך בזמן? מדבר בזמן?
מתקשר כמצופה מגילו? ולקראת כיתה א' (או לפני) יגיע לימוד המספרים ,והאותיות .ההורים עסוקים בעיקר
בהתפתחות האישית של הילד ביחס לחברה ,כאשר עיכובים כאלו ואחרים בדרך כלל גוררים אחריהם דאגה.
למרות שאל דאגה  -כל חייכם תדאגו .את זה כבר למדנו .מעתה והלאה ,הדגש יהיה על השתלבות בתוך חברה,
ותפיסת מקום אינדיבידואלי בתוך הקבוצה לצד הבנה של צרכי האחר .הזירה החברתית הופכת להיות מרכזית,
והדרמות העיקריות יתרחשו בתוכה.
 התפתחות המשחק  .בדרך כלל בגיל הזה העיקר הוא הדגשת ההבדל בין המינים ולכן המשחק הזה
משתנה באופיו ביחס למין.
התרחקות הדרגתית מהתא המשפחתי והתחזקות ההשפעה של קבוצת השווים  .זה גם הגיל שבו מתחיל
התרגיל המפורסם ,שילווה אתכם עד גיל הנעורים הכולל את האמירה "ההורים של  Xמרשים" .הלא ברור שאם
ההורים של  Xמרשים גם אתם חייבים להרשות ,למרות שאמא של  Xבכלל לא הרשתה ולא שמעה על הרעיון
המוזר ,והפעם הראשונה שתשמע עליו תהיה אחרי שתדע שאתם כבר הרשיתם .בגיל זה על הילד להיפרד
מדמויות ההתקשרות הראשונות שלו ,ולהפנים אותן .כלומר לחשוב לעצמו "מה אמא ואבא היו עושים או
אומרים"? כשהוא מתמודד לבדו עם העולם שבחוץ .התפתחות זו מביאה עמה קונפליקטים רבים ,כיוון שהדמויות
המשמעותיות המופנמות הן עדיין בעלות כוח והשפעה על העולם הפנימי של הילד .כך למשל ,אמא ואבא עדיין
"קובעים עליך" ,ומחליטים לאן תלך ומתי תחזור ,אך מצד שני אתה נדרש להצליח להסתדר בלעדיהם בזירות
חשובות כמו בית ספר ובית ילדים.
 עיצוב המוסר  .בגיל הגן ,השיפוטים המוסריים מונחים ע "י תגובות החברה .האדם ברמה זו מונע להימנע
מעונש מצד אחד ולזכות בתגמול מהצד השני .שיקולי הדעת ברמה זו נעים סביב השאלה' :כדאי לי' או 'לא כדאי
לי' .קצת כמו לא לסמס בנהיגה כי אתה חושש לחטוף קנס ,ולא בגלל שאתה מבין את חשיבות הנהיגה הזהירה.
זו חשיבה אגוצנטרית ,שאינה מסוגלת לקחת את נקודת המבט והתפקיד של האחר .האוריינטציה להחלטות
מוסריות היא אוריינטציה אישית .התנהגות האדם נדונה על פי מושגים של רווח והפסד לעצמו ,מבלי לשים לב
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להשפעת ההתנהגות על הזולת .בגילאים טיפה יותר מבוגרים ,סיום כחל בואכה עורבני ,נובטת רמת המוסר
הקונבנציונלית שמתחילה לקחת בחשבון את ההשתייכות לחברה גם במחיר אישי.
"מה נעשה?" איך עומדים בכל האתגרים האלו ,בגיל שאחת המשימות החשובות בו היא נפרדות? איך צולחים את
התקופה המשמעותית הזו של גיבוש האישיות ,בלקיחת עמדה הורית שמאפשרת חופש להתפתח‘ אך גם מגבלות?
במובן הזה ,בתי הילדים באופן כללי ומדריכי הבתים באופן ספציפי ,הם מועמדים אידיאליים לסייע בתהליך הזה.
בדרך כלל הם לא מבוגרים מידי ,וגם אם כן הם לא ההורים שלך ,אבל הם גם לא ילדים ולא שייכים לקבוצת השווים.
יש להם יכולת להוות דוגמא אישית מבלי לעורר התנגדות או חשד ,כאשר הלימוד החברתי נעשה באופן בלתי פורמלי
ועדין.
המרחב הפתוח ,שהוא עצמו הדנ"א של בתי הילדים ,מזמן ערב רב של במות התמודדות .באופן איטי והדרגתי
המשחק פוסק להיות משחק סימבולי (חולה ורופא ,משפחה ,גן חיות) והופך להיות משחק קבוצתי ותחרותי.
התחרותיות הינה קריטית ,ומבחינה פסיכולוגית כל ניסיון למגר אותה מועד לכישלון .זוהי דרך נפוצה ,בריאה וטבעית
למקם את העצמי בתוך קבוצה .הילדים מתחרים בינם לבין עצמם ,והדבר מתבטא הן במעמדות חברתיים והן
בתפקידים הניתנים לכל אחד מהם במהלך המשחק .המדריכה יושבת לצד ההתרחשות ,לא בתוכה ,ונראית עסוקה
בשלה .אוזנה כרויה למתרחש במהלך התחרות ,והיא מתערבת כאשר המשחק הופך מסרס ,אך גם מעודדת את
הילדים להתמודד עם קושי והפסד ולפלס את מקומם בקבוצה.
בספרו "משחק ומציאות" ,ויניקוט טען כי "הפסיכותרפיה אינה נתינת פירושים מתוחכמים והולמים; בעיקרה היא
ההשבה ארוכת הטווח שאנחנו משיבים לילד את מה שהוא מביא" .הילד מביא אל האינטראקציה המשחקית את כל
כישרונותיו ,יכולותיו ואורו ,אך גם את עלבונותיו ,חולשתו וקשייו .המדריכה מתבוננת על הסיטואציה ,ודרך עיניה,
ובתיווכה ,היא משיבה לו את עצמו באופן מאורגן ומווסת ,העוצמות אט -אט יורדות והילד יכול להיות פנוי ללמידה
חברתית .בתיווך נכון ,המדריכה יכולה לייצג גם את קולו מול הקבוצה ,אך גם להאיר עבורו את המקומות בהם עליו
להתאים עצמו בצורה מיטבית יותר .יכולת התיווך הזו היא ייחודית לגורם שלישי ,בלתי פורמלי ,עבור הילד .גם להורי
הילד ,באופן טבעי ומתבקש ,ישנן "נקודות עיוורות" ביחס לילדם ,ונקודת המבט הזו הינה ייחודית ויקרה מפז.
ניתן לקחת דוגמא נוספת מההתפתחות המוסרית .בתהליך זה ,מתרחשת נטילת תפקידים  -היכולת לאמץ לרגע
פרספקטיבה שונה ,ולרכוש מודעות למחשבותיהם ולרגשותיהם של האחרים .זהו תהליך לא פשוט הן מבחינה
קוגניטיבית והן מבחינה רגשית ,ופעמים רבות מלווה במאבקים של תפיסת מקום " -אבל אני רציתי"" ,אבל זה לא
הוגן"" ,למה את מעדיפה אותו" ,וכן הלאה .למדריכים החברתיים ,אשר באופן אינהרנטי אינם משויכים לצד כלשהו
ואין להם "ברית" מזוהה ,קל יותר לתווך סיטואציות מוסריות מבלי לזכות בפרשנויות עוינות מצד הילד.
בנוסף ,בית הילדים מקדם נטילת תפקיד ויישוב סכסוכים בין הילדים עצמם .כך למשל הילדים מתבקשים לפשר אחד
בין השני ולמצוא פתרונות יצירתיים לבעיה" .מה תעשה ,למשל ,אם חלק רוצים לשחק בחדר מזרונים ,וחלק רוצים
לנוח?" בקשה זו מפגישה את בעל התפקיד עם תביעות סותרות של ילדים אחרים .במקום שיש התנגשות בין תביעות
יש צורך בפיתוח עקרונות של צדק כדי ליישבה .הילד ,המבקש למצוא פתרון ,נעזר במדריך בריקוד עדין של עצמאות
נתמכת.
וכך הילדים רצים ,מדלגים וקופצים במהלך התפתחותם .ההורים והצוות החינוכי אולי קצת מתנשפים מאחור ,אולם
בתהליך חיובי ובונה אמון בהחלט שותפים לצמיחתו של הילד.
צליל פלד דרומי ,פסיכולוגית מלווה למערכת החינוך של גיל בי"ס
פסיכולוגית בהתמחות קלינית של הילד .עובדת במרכז לבריאות הנפש ביפו ,במרפאת ילדים ונוער .בעבר עבדה
בשירות הפסיכולוגי החינוכי של החינוך המיוחד בתל אביב ,וגם התנסתה במחלקה להפרעות אכילה בתל השומר
ובמחלקה הסגורה לנוער בבית החולים הפסיכיאטרי "שלוותה" .ניר אליהו הוא הקיבוץ השני שצליל מלווה בו את
מערכת החינוך הבלתי-פורמלי; הראשון היה גליל-ים.
צליל נולדה בקיבוץ ומכירה את העבודה בבתי הילדים גם כילדה וגם כמדריכה .צליל עבדה הרבה שנים במערכות
חינוך בלתי פורמליות ומאמינה בהן מאוד וחושבת שהן מתנה לקהילה .במהלך השנה האחרונה צליל מלווה את
הצוות החינוכי בקיבוץ ,בפורמט של מפגש קבוע פעם בשבועיים ,בו דנים בסוגיות פסיכולוגיות בהתנהלות השוטפת
של הבית ,כמו גם במקרים מיוחדים .בנוסף ,מתקיימות הרצאות בנושאים שנבחרים מראש פעם בחודש .השנה,
למשל ,הוצגו ,בין היתר ,נושאי העבודה בתוך הקהילה ,תקשורת מקרבת ,דיספוריה (מצב רוח כללי של חוסר שביעות
רצון ,אי נעימות וחוסר מנוחה) מגדרית ופסיכולוגיה חברתית.
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