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בן-ציון ניר (בוסיק)  4 -שנים למותו .חבר גרעין בתלם .בן זוגה של אילנה (לנצ‘ו).
ריקה שלמון  72 -שנים למותה .בתם של אריה ושוש ,אחות של נורית ,ארז
וזאביק .נפטרה בטרם עת.
יוסף סבאג  27 -שנים למותו .חבר גרעין בתלם .נהרג בתאונת
דרכים.
תמי גפן  42 -שנים למותה.
רותי קאופמן  51 -שנים למותה .חברת גרעין בתלם .בת זוגו של מוישה,
ואמא של שי.
פרויקה ויינטרוב–  72שנים למותו .חבר גרעין בתלם .בן זוגה של ריישה.
זאב כספי (ולוולה)  3 -שנים למותו .מוותיקי הקיבוץ .בן זוגה של שמחה ז“ל.
בני ברק  41 -שנים לנופלו .אחיו של גולן ברק .נהרג במלחמת יום כיפור.
אנט רוסו  75 -שנים למותה .אמא של מרים שקד ואריק רוסו.
ציונה קושמרו  72 -שנים למותה .מוותיקות הקיבוץ .אמא של לילך ינאי.
אשכול כרמי  52 -שנים למותו .בן קיבוץ עין חרוד שהגיע להדריך בניר אליהו.
שרי הורביץ  -לנצנר  4 -שנים למותה .בת זוגו של הווארד ואמא של נרי.
יהודית ברזילי  -שנתיים למותה .אמא של ניר.
לירן טמיר-יונה והמשפחה,
משתתפים בצערכם על מות אביך ,עודד (ג‘ינג‘י) דגן ,שנפטר באוגוסט.
מי ייתן ולא תדעו עוד צער
בניר .גיליון  .625ספטמבר  .2102עמוד 2

ועכשיו בפתחה של שנה חדשה ,כשהערב יורד
ומצית אור כוכב
וחשבון שוב מתחיל של זכות וחובה ,וכפות
המאזניים נעות במבוכה:
כן ,כמעט כרגיל זו היתה עוד שנה – אחוזה
בטירוף מתחילה ועד סוף,
וכמעט כרגיל יש פה די הסכמה – שמזל ששנה
כזו בת חלוף.
בוא נודה – הן ראינו ממנה גרועות,
אפופות בענן מלחמה ובשכול.
וידינו קצרות מלמנות מחדלים,
שבהם עסוקים עיתוני האתמול.
אך הערב הזה הוא אינו רק סיכום –

תודה
להדסה ראובני על ההגהות והפידבק.

לע ת ל י ה א י י ל ו ל א ר ז א ל יה ע ל ה ח ש י ב ה
המשותפת והעבודה הקשה.
לשני מדר האלוף על איור מקסים לשער
ליונה פלג ,בר גפן ,נועה מאירי ,פיני ,לנצ ‘ ו,
אלעד קורדובה ,זוהר קציר וקרן תשבי על
הכתיבה והשיתוף.
למרואיינות המרתקות ,חווה קליפה ומיכל ברק
מאור ,מורות מזן אחר .שהלוואי על כלהילדים מורות כאלה.

לרון ,על שיחה פתוחה בענייני השעה ועוד.
לעמיקם ,על מענה לכל שאלה ,ועל סיפור
השריונית שהייתה מוצבת ע“י ”חסידה“

יש בו סתיו המנביט ניצוצות התחדשות
ותקוות למחר שבין קודש לחול
יוליד לכולנו פה שנת התרגשות.
התרגשות אמיתית ופשוטה וכנה
מלבלוב של עלה מצעדים ראשונים,
מבוקר של שמש חורפית בגינה,
מקולות צהלות ילדים בגנים.
ותהיה זו היפה שבין כל השנים – אם רק נשים
לב לפרטים הקטנים

והועברה לקיבוץ יד מרדכי.
להילה גבע ,שגם תמיד עוזרת בכייף גדול
במשרד ,וגם העבירה כתבה על מרים קרומן-
גאווה מקומית.
הדלת ,הטלפון ,המייל ותיבת הדואר פתוחים
להצעות ,רעיונות ,חברי מערכת מצטרפים
וותיקים ,כותבים קבועים וחד פעמיים .העלון
הזה הוא בשביל כולנו .בואו ,תכתבו ,תציעו,
תתראיינו ותראיינו.
ניצן
161-5012100
Banir2102@gmail.com
ת.ד 246

העלון מובא אליכם גם באמצעות תיבות הדואר ,וגם מועלה לאתר ,בגרסה אלקטרונית .בתי אב
המעוניינים לגשת אל העלון באמצעות האתר ,או במייל ,ולחסוך בהדפסת דפים ,מוזמנים לעדכן
במייל  ,Banir2102@gmail.comונדאג שלא להדפיס עותק עבורכם.
קריאה נעימה!
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להולדת התינוקת

יהב
בת ליפעת ודור שוורצמן
נכדה ליצחק ורינה דנה
הרבה שמחה בגידול הקטנה
בריאות טובה והמון אהבה
בית ניר אליהו

בחג המשק ה ,86-במשחק הניווטים שהריץ אותנו בכל רחבי הקיבוץ ,עם פיסות
מידע איך היה פעם ,לי אישית חסר פרט שאולי הצעירים לא מכירים.
בראשית ימי הקיבוץ ,כמו גם ביתר הקיבוצים ,הכל היה מחולק חינם :בגדי עבודה,
נעלי עבודה ,בגדי ערב ושבת ,היגיינה אישית וסדקית למיניה ,כולל שוקולד במקום
סיגריות ללא מעשנים ,הליכה להצגות ועוד.
לאט לאט העבירו את סכום הכסף של החבר על קנית ספר והצגה לתקציב האישי,
אחר-כך את תקציב הנעליים וכן הלאה עד להפרטה המלאה.
במשק היה מוסד ושמו "תקומי" ,שאני בבואי לניר אליהו עוד זכיתי ליהנות משירותיו.
במחסן של תקומי חולקו הסבון ,הקפה ,משחת השיניים ,הסוכר ,התה ,העוגיות וכל
מה שהחבר צרך .המחסן היה במקום שהיום נמצא מחסן המים של יוסי.
חדר -האוכל פעל במתכונת מלאה ונתן שלוש ארוחות ביום ,גם בשבת ,אז היו מכינים
את "הלחם המטוגן" .המכבסה פעלה ושם נעשתה בשבתות כביסה לחיילים.
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כהמשך ישיר של הבחירה לעבוד באופן רציף ושוטף עם אפילו את ילדי הקיבוץ שלנו ,שישבו מרותקים אף הם
עמותת אור-שלום ,צוות המעורבות החברתית בחר
וקיבלו תרגום סימולטני באדיבותה של אמל.
לארח כמה עשרות משפחות מהמגזר הערבי,
סיימנו את הערב בארוחת ערב משותפת שהביאו
המשמשות כמשפחות אומנה במסגרת העמותה.
המשפחות – עושר של צבעים ,מאכלים וריחות.
בסוף חודש יולי הגיעו אל הקיבוץ עשרות משפחות ,על
התנדבות להנחיית קבוצות ,הפעלת התחנות ,הבאת
ילדיהן – אלה הביולוגיים ואלה שבאומנה – ועברו
כיבוד ,הפעלת פינת קפה ,הדרכה בפינת החי ,נקיון
אחה"צ של כיף ושמחה ,בסיוע רבות ורבים מחברי
בסוף הערב ,ועוד ועוד ועוד.
הקהילה הנהדרת שלנו.
אין ספק שלקהילה יש כח רב בעשיית טוב והפצת רוח
של שיתוף פעולה – לא יכולנו לעשות זאת ללא עזרתן
המשפחות חולקו לקבוצות (כאשר לכל קבוצה היה
האדיבה של חברות וחברי קהילה נפלאות – מבוגרים,
מתורגמן) וכל קבוצה ביקרה במספר תחנות שהכנו
צעירים ובני/ות נוער ,נשים וגברים ,ותיקים ופחות
מראש :יצירה ,הכנת כדורי שוקולד ,ספורט ,בריכות,
פינת החי.
ותיקים – אתם ההוכחה שביחד ,אפשר לעשות הכל.
הרגע הזה שבו את מתבוננת בעשרות ילדים ,דופקים
ומרסקים ביסקוויטים כדי ליצור כדורי שוקולד ,וחושבת
לעצמך שיכול היה להיות פה הרבה יותר שמח ,אם
כולנו היינו מוציאים את האנרגיות שלנו על מכות
לביסקוויטים ולא במלחמות מיותרות.
נשמע מצחיק ,אבל אלו באמת רגעים שבהם חומות
הציניות נופלות ,ובמקומן צומחת הבנה מזוקקת על מה
יכול עוד להיות פה ,ושאין לנו את הפריבילגיה
להתייאש.
בהמשך הערב עמותת אור-שלום דאגה להביא מְ סַ ֵּפר
סיפורים דובר ערבית ,שריתק את הילדים בסיפוריו,

האופן שבו אימצתם אל לבכם את ילדי ומשפחות
החברה הערבית לגמרי אינו מובן מאיליו .ברגישות,
באכפתיות ובאהבה שהערפתם על המשפחות (ועלינו)
אפשרתם לנו ,להחזיר את השפיות למקומותינו,
ולהאמין שהטוב ימשיך וינצח.
תודה גדולה! ובתקווה להמשך שיתופי פעולה מרגשים
כמו זה.
שתהיה שנה נפלאה.

נסיים בהוקרה ותודה.
תודה לחברי הקהילה שהתנדבו והתגייסו להצלחת
הערב הזה .מאוד לא מובן מאליו.
תודה למשפחות שהגיעו בשמחה ,למרות החששות.
תודה לעמותת אור שלום ,ששיתוף הפעולה עמה עוד
יניב פעילויות רבות בעתיד.
תודה שנקרות בדרכנו הזדמנויות ,שמאפשרות לנו
לראות שאפשר גם אחרת.
צוות מעורבות חברתית – ניר אליהו2102 ,

צוות מעורבות חברתית וכל בית ניר אליהו,
אתם הדוגמא לכך שפתיחות  ,נדיבות  ,קבלת האחר
בחיבוק יכולה להוביל לשינוי ולא רק בעולם האומנה.
תודה על הנתינה לילדי האומנה של החברה הערבית.
ושנמשיך אתם וגם אנחנו להרבות טוב בעולם.
שנה טובה

שיתופי פעולה כאלה הם מעטים לצערנו ,ולכן אנחנו מעריכים את הרמת הכפפה ,החשיבה לעומק וההתגייסות
הרחבה שהייתה מרגשת בכל קנה מידה.
על אף אי הודאות ,של מה יוליד מפגש בין תרבותי ...הענקתם חום ופתיחות ואוירה מקבלת ללא חשש .אולי אלה
דברים ברורים מעליהם עבורכם כחברה שרואה כערך עליון תרומה ועשייה עבור הקהילה ,אבל עבור המשפחות
הערביות זה הרבה מעבר למצופה ...התהליך ,המחשבה ,ההשקעה ריגשו ונגעו ...שוב תודה.
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בימים אלה אני מסיים לשפץ שריונית מסוג "מרמון הרינגטון" עבור תצוגת שדה הקרב
המשוחזר ביד מרדכי .אם תשאלו כיצד הגעתי לפרויקט הזה ,אפשר לומר שהכול בגלל המלך
פארוק .אז מה הקשר של המלך פארוק לשריונית ? הנה התשובה :מפקדי הצבא המצרי
בתש"ח רצו מאד להאדיר בפני המלך פארוק את ניצחונם הגדול על מגיני יד מרדכי .המלך
עצמו הגיע לארץ שלושה ימים לאחר תום הקרב וביקר בקיבוץ ב  22 -למאי . 0492על מנת
להרשים אותו ,הם שחזרו את התקפתם על הקיבוץ .השחזור צולם בסרט  05מ"מ שחור—לבן
ועותקיו שנמצאו בעזה נמצאים כיום בארכיון צה"ל ,בקיבוץ וכן בארכיון הפלמ"ח .בסרט נראים
מספר דגמים של שריוניות שבהן השתמש הצבא המצרי באותם ימים.
מתברר שהצבא המצרי השתמש במגוון של כלים משוריינים וביניהם הייתה גם שריונית מסוג
"מרמון הרינגטון"  .זו שריונית שהמרכב
וה מ נ ו ע ש לה י ו צר ו ב א ר ה " ב ע ב ו ר
הצבאות הבריטים ,ואילו השריון והגוף
נבנו בדרום אפריקה .חלק משריוניות
אלה שהפעילו המצרים נותרו
בשלמותם וכללו צריח בו היה מותקן
תותח  91מ"מ וחלק שהיו ללא צריח -
שמשו כרכבי פיקוד .במהלך מבצע
"דני" ,תפסו לוחמי גדוד  24שריונית
ירדנית והשמישו אותה .היא נסעה
בראש הגדוד במהלך כיבוש רמלה
והצוות שלה רשם בגיר על חזיתה את
השם" :הנמר הנוראי" .כלי זהה מוצג
כיום במוזיאון השריון בלטרון.
קיימות תמונות מקוריות בודדות  -אם בכלל  -של כלים מצריים מתש"ח ולכן הופתעתי מאד
כאשר במהלך ביקורי לפני כ  06 -שנים במוזיאון של מושב בני דרום ,נתקלה עיני בתמונה
איכותית שצילמו לוחמי הפלמ"ח ליד שריונית מצרית שננטשה .גם הסיפור שלה מעניין
ומיוחד :הצוות המצרי שהפעילה ,נטש אותה מסיבה כלשהי במרחק של כ  21 -מטרים מגדר
הקיבוץ ,במהלך התקפתם על כפר דרום ב  02 -במאי  .0492השריונית הושמשה ע"י אבינועם
הורוביץ ,לוחם בגדוד , 4והצטרפה לשיירת אספקה שיצאה מכפר דרום לבארי בשעות הבוקר
המוקדמות של – 22ביוני .במהלך הנסיעה עלתה על מוקש ונעזבה .בשנת  2112הועלו ע"י זיו
לבני ,לאתר "פרש" בתחומי צבא וביטחון ,תמונות של כלי שריון שונים מתש"ח הפזורים ברחבי
הארץ ,ביניהם נחשפתי לראשונה לשריונית כזאת שעמדה ליד גני הילדים והחלידה קשות
בחצר קיבוץ ניר -אליהו .מבדיקה קצרה התברר לי שהשריונית ננטשה ע"י הלגיון הירדני סמוך
לקלקיליה במהלך מלחמת ששת הימים ונגררה ע"י אנשי הקיבוץ אליו .במהלך השנים מילאו
אותה ילדי הקיבוץ באדמה והחלודה עשתה בה שמות.
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כל מי שראה אותה שם במצבה אז ,כאב לו הלב לראות אותה עומדת ומתפוררת מהחלודה.
בליבי גמלה ההחלטה לנסות ולהביאה לאתר הקרב ביד מרדכי .שני מכשולים גדולים עמדו
לפני:
 )0לשכנע את חברי ניר אליהו לוותר עליה)2 .לגייס מימון לביצוע הפרויקט היקר .כבר אז ידעתי
שהמשימה לא פשוטה ולא קלה .ידעתי שאדרש למספר הובלות מנוף ,ניקוי חלודה בעזרת
טכנולוגיה של התזת חול ,והעיקר  -לשכנע את חברי ועדת השימור של ניר אליהו לוותר
ולמסור אותה .פתחתי במשא ומתן עם נמרוד מדר שהיה אז מזכיר הקיבוץ .אנשי הועדה היו די
 קשוחים .בתחילה שיתפתי בנושא את רן חדוותי ,איש המועצה לשימור .ועדת השימור של ניראליהו ביקשה תמורת השריונית ,שהמועצה תשפץ עבורם קומביין תירס ישן שעמד אצלם
בחצר .כעבור מספר חדשים ירד הנושא מהפרק ולפי דברי רן  -עלות שיפוץ הקומביין הייתה
גבוהה מאד ולמועצה לא היו אמצעי מימון לכך.
בשלב השני הצעתי לוועדת השימור של ניר
אליהו למסור להם שני טרקטורים ישנים מיד
מרדכי בתמורה לקבלת השריונית .אחרי מו"מ
ארוך שהתמשך לאורך  5שנים הגענו
לה סכמ ות הב א ות :א נ ו נמ ס ור להם שנ י
טרקטורים ישנים כפי שהם ,ואילו הם ימסרו
לנו את השריונית; כל עלויות הובלות המנוף
מהם אלינו וחזרה ,ישולמו על ידנו .במקביל
גייסתי מקור כספי למימון ההוצאות כולן -
איש יקר בן דור שלישי למייסדי הקיבוץ
שעשה חייל בעסקיו בחו"ל.
עכשיו החל השלב הקשה והארוך של שיפוץ גוף השריונית .הגעתי להסכמות עם מסגריית
הקיבוץ בניהולו של טל מן ,שאגיש להם רשימת תיקונים ובתמורה אקבל הצעת מחיר .את
עבודות המסגרות ביצע המסגר והאומן יואב וייס .התנאי של המסגרייה לקבל את הפרויקט
יוצא הדופן הזה היה שהעבודה עליו תתבצע בימים שיהיו פנויים מהזמנות שוטפות .וכך,
נפרקה השריונית ממשאית המנוף שהביאה אותה ממפעל ניקוי החול ,מחוץ לסככה של
המסגרייה .על מנת להגן על גוף הרכב כנגד החלדה עקב הגשמים ,השגתי ממפעל "ארז
פולימרים" יריעת שמשונית גדולה שכיסתה את הגוף כולו במהלך חודשי החורף.
הצמיגים האחוריים עמדו עשרות שנים על הג'אנטים ולא הייתה ברירה אלא לנסות ולאתר
צמיגים תקינים דומים .השריונית נגררה בעזרת טרקטור למוסך ושם  -לאחר עבודה מאומצת
 הצליחו לפתוח את ברגי הגלגלים ולהרכיב ,במקום הצמיגים הישנים המקוריים ,צמיגיםחלופיים תקינים.
לסיום נותר רק להוסיף את סימון המצרי הצבאי ב . 0492כל הרכבים של הצבא המצרי ב -
 0492היו מסומנים בעיגול ירוק-לבן-ירוק .הפתח העליון נסגר -מטעמי בטיחות  -ברשת פלדה.
כל שנותר עתה הוא לגרור את השריונית ולהציבה בשדה הקרב המשוחזר.
אילן מאירי  -יד מרדכי
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מי אתה?
בן קיבוץ דן שבצפון .מנהל דסק אסיה פסיפיק בחברת
עמיעד ,חברה למערכות סינון מים ,מאז  .2116המפעל
שייך לקיבוץ עמיעד .נשוי לקרן .אבא ליואב ,איתי ויובל.
ילדות בקיבוץ

גדלתי וישנתי כל חיי בבית הילדים ,עם החברים .מאוד
אהבתי את התקופה הזו ,ונהניתי מהחוויה .היינו קבוצה
גדולה של  05ילדים ,יסודי למדנו בקיבוץ .בכיתה ז'
עברנו ללמוד במוסד חינוכי בקיבוץ עמיר ,שם היינו ישנים
שלוש פעמים בשבוע יחד עם הילדים מחמישה קיבוצים
אחרים .כמובן שהיו גם רגעים קשים ,זוכר את עצמי בן
חמש ,יחף עם תחתונים ,הולך לישון בבית עם אמא ,אבל
למחרת הייתי חוזר לבית הילדים .היו לילות קשים ,כמו
שיש לילדים שלנו היום .אולי בגלל זה אני אבא מחובר
שתמיד יודע איפה כל הילדים שלו( .צוחק).
אחרי הצבא ,יחד עם ארבעה חברים ,הקמנו דיסקוטק
בקיבוץ ,וייצרנו הכנסה חודשית לקיבוץ .המקום פועל עד
היום ונוהל מאז כבר ע"י ארבעה חברים אחרים.
מה הביא אותך לתפקיד המזכיר?
הרצון להשפיע .מאז שהגעתי הייתי מעורב :ישיבות עם
הנהלת קהילה ,מכתבים ,חברות בהנהלת עדן ובהנהלה
הכלכלית ,אבל עם הזמן הבנתי שמי שרוצה להשפיע –
צריך להשפיע מבפנים .התבשלתי עם הרעיון כמה
שבועות ,שקלתי את החסרונות ,את העובדה שכמזכיר,
בשונה ממשרות אחרות ,לא ניתן להפריד את הבית
והמשפחה מהעבודה ,את החשש שבת הזוג או הילדים
ישלמו מחיר חברתי ,את העומס לאור המשרה המלאה
בעמיע ד ,ובסו פו של דבר ה חלטתי ללכת על זה ,
בתמיכתה המלאה של קרן .אני מאמין ביכולת שלי לקבל
ביקורת ,בניסיוני בניהול אנשים וניהול בחברה ,היכולת
לקבל החלטות ונהלים .אני ביצועיסט ,מסתכל קדימה.
מה יעשה אותך למזכיר טוב?
היכולת להקשיב .אני יודע להקשיב ולהסתדר עם הרבה
אנשים ,גם כאלה ששונים ממני ,וגם כאלה שיודעים
שדעתי שונה משלהם .בנוסף ,היכולת ללכת בקו אחיד
ומובנה ,בלי לזגזג .להוביל דרך וחזון קדימה ,ולראות את
האור בקצה המנהרה .תמיד לשאוף להתקדם ,גם אם זה
לא בכפיפה אחת עם הדעה האישית שלי .לא להיתקע,
ולהישאב לשוטף ,אלא לקדם אסטרטגיה ולהסתכל
קדימה.

חברתיות ,לשמוע את הציבור ולהשמיע דעות ,ולכן נכון
בעיני לעבוד בצוותים ,ובמקרים מסוימים גם להיעזר
ביועצים חיצוניים .הצוות הוא גורם מייעץ שצריך לתת
אפשרויות לקהילה ,ובסופו של דבר ,לקבל את אישור
הקהילה לאחת האפשרויות.
והתגובות במדרכות?
אני מקבל המון תגובות טובות מחברים ,אנשים מכל
קבוצות הגילאים פונים ואומרים שהם רואים שמתחילים
תהליכים ,נעשית עבודה ,ודברים משתנים .במקביל,
ברור שיש לחלק מהחברים פחד מכך שמגיע מזכיר חדש
ורוצה לשנות.
הנושאים החמים
שלושה נושאים בוערים מבחינתי :החברתי ,הכלכלי
והדיור.
בנייה :נושא מאוד חשוב שעובדים עליו בשלושה כיוונים
במקביל:

 .0אסטרטגית – צוות הסכמות :תפקיד הצוות לראות איך
הקיבוץ ייראה בחמש השנים הקרובות ובמקביל להביא
לפתרונות בנייה עד דצמבר .חן גביע ,יועץ חיצוני ,מוביל
את הצוות .הצוות מאוד פעיל ,נפגש פעם בחודש,
החברים מעמיקים בשאלות לאור המורכבות בניר אליהו,
יש שם דעות מאוד מגוונות ,ומאוד מעניין לשמוע את
האנשים.
הצוות דן כרגע רק בבנייה שיתופית דוגמת קיבוץ אייל
ורמת הכובש .בפגישה הקרובה נמרוד זיו ואיציק בדר,
שעשו בניה שיתופית בקיבוץ מתחדש ,יסבירו מה נעשה
אצלם.
האפשרות הנוספת ,שתעלה בהמשך לדיון היא שיוך
ומתווה הביניים ,דוגמת קיבוץ עינת ,ו 50-קיבוצים
נוספים .תהליך השיוך עצמו הוא ארוך ,אבל ניתן לקבל
אישורי בנייה מיידית.
החשיבה היא כמובן על בנייה שתהיה מיועדת קודם כל
לבני משק ,ותתאים לצרכיהם.
 .2צוות לפתרונות דיור בתוך המשק ,שתפקידו למצוא
פתרונות לבנים ,ויש כבר שני רעיונות שמתגבשים.
 .3בתים מתפנים –האצת התהליכים .יש מחשבה על
יצירת צוות שתבחן את שיטת הכניסה לבית מתפנה.

הסכמה חברתית
אוהב לעבוד בצוותים .המטרה היא להגיע להסכמות
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בעיני ,ברגע שנושא הבנייה יתקדם ,יפתח אופק ויכנס
איזה שהוא רוגע .המצב כרגע הוא בוודאי לא בריא.
באופן כללי ,מקום שלא גדל ,הולך אחורה.
כלכלי:
צוות מיסוי :מדובר בנושא שכואב לחלק מהחברים ויש
בקשות מהציבור לבחון את הנושא הזה .צוות מיסוי יוקם
ויבחנו את כל שיטת המיסוי בניר אליהו בעזרת יועץ
חיצוני בשם אופיר .הצוות הזה ייבנה בשיטה של כסאות
לפי גיל ,על מנת שיהיה ייצוג לכל שכבות האוכלוסייה,
וייבחר בקלפי כדי שיהיה לו מנדט רחב ככל הניתן
מהציבור.
הוקם צוות מקסום מבנים ציבוריים ,לבחון איך ממקסמים
הכנסות מנכסים של הקיבוץ ,דוגמת בית אליהו ,וכך
להכניס יותר כסף לקהילה ולהקל על הנטל מהאוכלוסייה.
הכנסות העסקים בקיבוץ בשלושת השנים הקרובות ירדו
בשל החזרי חובות ,ועם זה צריך להסתדר .בשנים האלה
נצטרך לעשות כל מאמץ שלא לקחת הלוואות נוספות.
בהנחה שנצליח לסיים את  2121בלי לקחת הלוואה
נוספת ,נוכל לפרוח ולהשקיע בדברים נוספים .בשלוש
השנים הקרובות צריך להתנהל ביתר צניעות ,ואולי לוותר
על חלק מהשירותים או המותרות .עם זאת ,אנו יכולים
להרשות לעצמנו לשמור על רמת החיים וליהנות ממה
שיש לנו .אין לי כוונה לסגור דברים ,אלא לצמצם דברים
שנעלמו בקיבוצים מתחדשים ,והציבור לא משתמש בהם.
התוכנית היא בתקציב  2109לבחון דברים מסוג זה.
השאיפה היא שהקיבוץ יתנהל בהתאם לרמת ההכנסות
שלו.
חברתי :
בנושא הזה עוד לא התעמקתי מספיק מאז שנכנסתי
לתפקיד ,וטרם הגדרתי לעצמי את המטרה .את השיח
החברתי בניר אליהו ניתן ואפשר לשפר .זה מתחיל בכל
אחד מאתנו ,מההתנהגות של הילדים שלנו בגן ,דרך
ההתנהגות שלנו במדרכה ,ועד הקושי לקבל סירוב .בחלק
מהמקרים אנשים יודעים להתנהל ,ובחלק מהמקרים
מגיעים לקצוות פחות נעימים .בעיני זה נוצר מתרבות
שבה הקהילה צריכה לשרת את כל צרכי החבר .וזה לא
תמיד אפשרי ,לאור המצב החברתי והכלכלי של ניר
אליהו .כמו שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו שאי אפשר
לקבל הכל ,גם אנחנו כמבוגרים צריכים לזכור את זה.
אני מאוד מחזק את צוות מעורבות חברתית שקם ביוזמה
של האנשים ,והייתי מעוניין לשלב אותם עוד בעשייה
בתוך הקהילה .לפתח שיח בתוך החברה .יש לנו אנשים
טובים ,וקהילה חזקה ,שרובה מעורבת .לאחרונה נוצרו
קצת קבוצות ,וחשוב לי לפזר את הקבוצות ,לנהל שיח.

לא הייתי רוצה שנגיע למצב קיצון ,של יישוב מנוכר ,שבו
כל אחד חי את חייו .עדיין אין לי את הנוסחה איך פותרים
את הנושא הזה ,אבל זה בהחלט אחת משלוש המטרות
החשובות.
בעיניי צריכות להיות בקיבוץ פעילויות לכלל האוכלוסייה,
שמערבת את כל שכבות הגיל .צריכות להיות פעילויות גם
לבני הנוער ,גיל נקר ומעלה ,גם תעסוקה לגיל השלישי,
ויש לי חשיבה על מיזם בנושא.
מעורבות :באופן טבעי יש מעורבים יותר ופחות .לכל חבר
יש תחומי עניין שאפשר לשלב עם הקהילה .הייתי שמח
לראות חברים מרימים יוזמות או רעיונות שמעניינים אותם
ויכולים לעניין את הקהילה .אני מאוד פתוח לרעיונות
חדשים ,סביבתיים ,קהילתיים ,ואחרים ,דברים נוספים
שאנחנו יכולים לעשות.
שיח פנימי:
אתר הקיבוץ הוא אחד מצינורות התקשורת החשובים
שיש לנו ,ויש הרבה מאוד כניסות לאתר .השיח באתר
צריך להשתפר ,צריך להיות נקי ומכבד .גם הילדים שלנו
וגם החברה בחוץ רואים איך אנחנו מתנהלים ,וכמובן,
לשיח יש חשיבות גם בינינו לבין עצמנו.
אסיפות:
לא תמיד השיח הציבורי מספיק רחב .הרבה פעמים
מגיעים רק בעלי עניין לאסיפה מסוימת ,ויתכנו מצבים
בהם פחות מעשרה חברים קיבלו החלטה שמשפיעה על
הכלל.
זמינות:
אני זמין תמיד .ב  , SMS -בטלפון ,או בפגישה שאפשר
לקבוע עם הילה.
חשוב להגדיר היטב את חלוקת הסמכויות בין יאיר לביני,
למרות החפיפה בנושאים מסוימים .יאיר מטפל בנושאים
שוטפים ,דוגמת חינוך ,ענפי השירות ,עבודת החבר מול
השכנים ,בתים מתפנים .אני מטפל בנושאים של בנייה
לטווח ארוך ,מיסוי ,ואסטרטגיה.
מאז שנכנסתי לתפקיד הופתעתי לטובה מהחברים,
מהשיח ,ומהפתיחות .מהחברים שעוצרים אותי במדרכות
ומציעים עזרה או מילה טובה .יש רוח התנדבותית חזקה
מאוד של רצון לשפר ,ואני אשתמש בכל אלה ,ואשמח
לעוד.
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חווה קליפה
בת גרעין יעל( ,יחד עם אריה
שלמון ורבקה סלע) .רעייתו של
אברהם ז"ל ,אמא של אהד,
תמר ונדב .מורה לשעבר.
היתה מורה ליסודי בניר אליהו ומורה לתולדות
האמנות בתיכון חוף השרון.
ילידת צרפת .בקיבוץ מאז 0950

מיכל ברק מאור
בת זוגו של ניצן ברק-מאור .אמא
לרותם (בן  )3ושחר (שנה וחצי).
מורה בהווה ובעתיד.
לימדה וחינכה בתיכון חוף השרון.
מלמדת שנה שלישית בעירוני א' בתל אביב מחשבת
ישראל.
תל אביבית שגרה בקיבוץ ,יש בי מזה ומזה.

הייתי מטפלת בבית הילדים .רציתי ללמוד פסיכולוגיה ,אבל החלטתי
ללמוד בסמינר למורים של התנועה הקיבוצית ,מתוך מחשבה
שהאספה תאשר לימודים שמתאימים לצרכי הקיבוץ.
הורי הילדים בהם טיפלתי ביקשו שימצאו לי מחליפה לפני שמאשרים לי
לצאת ללימודים ,ונאלצתי לעמוד מול החברים באסיפה ,ולראות מי
מצביע בעד ומי נגד .זו היה סיטואציה אכזרית .לשמחתי ,האסיפה
אישרה לי לצאת ללימודים.
בית ברל היה ברירת מחדל ,אבל זה היה סמינר מעולה,
גדולי הדור לימדו שם ,זו היתה הפעם הראשונה שבה
למדו יחד ,בני קיבוץ מהשומר הצעיר ,הקיבוץ המאוחד
והאיחוד .הסכימו שנלמד יחד והתגברו על החשש
ש"נדביק" אחד את השני באידיאולוגיה .למדתי עם גדולי
הדור ,מורים שכל אחד מהם היה אישיות ,שנתנו
לנו השקפת עולם בכל מקצוע אותו לימדו ,ונוצרו
חברויות אמיצות מכל התנועה הקיבוצית .אלה
היו שנתיים מקסימות .עם הצידה הזו יצאתי ואתה
היה כייף ללמד.

בכנס משתחררים של הצבא
שמתי לב שכל העלונים שאספתי
היו של מקומות שעוסקים
בחינוך ,והבנתי שכנראה אני
רוצה ללמוד חינוך ,ושזה הכיוון
שלי.

תמיד רציתי להיות מורה להיסטוריה .אחרי שנה
בבית ברל החלטתי שאני מחפשת משהו שונה,
ועברתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב ,שם הציעו
לי תוכנית למצטיינים עם מלגה שווה ,שלוש שנים
עם תואר ראשון ותעודת הוראה בקבוצה קטנה של
 00חבר'ה.
רציתי להיות מורה להיסטוריה ,אך מכיוון שהתוכנית
היתה למורים במחשבת ישראל ,עשיתי דו חוגי עם
היסטוריה ,ובדרך גיליתי שמחשבת ישראל זה
המקצוע הכי שווה עלי אדמות.

הייתי מתחילה את הבוקר עם מה שאני הכי אוהבת – שיעור תנ"ך.
שתי חברות קיבוץ שעבדו בנוי אהבו להקשיב מתחת לאדן החלון.
מצד אחד ,היה אידיאלי ,עשינו מה שרצינו ,והפקנו הצגות ,סיפרנו
סיפורים ויצאנו לטיולים .הרבה אומנות  ,עבדתי הרבה עם רבקה
צדפי ,שעשתה עם התלמידים עבודות יפות .זה מעורר יצירתיות
כשעושים הכל לבד ,כי אין מדבקות ואין טושים זוהרים ,ועושים הכל
בהרבה השקעה ,מאפס .כל לילה לפני השינה היתה לי ערימת
ספרים רציניים לצד המיטה ,כדי לדעת לענות לילדים סקרניים ,צריך
ללמוד פי מיליון ממה שמלמדים ,וצריך גם לדעת להגיד "אני לא
יודע".

מחשבת ישראל זה מקצוע שמאפשר
המון חופש ,מקצוע אינטר-דיספלינרי,
ומאפשר ללמוד גם וגם וגם .למשל
בכיתה י"א אני מלמדת "אהבה",
ערך חיי אדם ,טוב ורע .מתוך
החוברת אפשר לצאת ולעשות עם
זה המון דברים שקשורים לאקטואליה,
ולאמנות ,ואחרים .ללמד היסטוריה זה
יותר קשוח ופחות מעניין אותי.
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בכיתה הראשונה שלי למדו סמדר יוגב,
אלישבע ,ענת לב ארי ,רמי רוסו ,דורון קושמרו,
הדר לוינסון וילדת חוץ נוספת .לימדתי אותם
מכיתה ב' ועד ו' .בית הילדים והכיתה היו
באותו מבנה ,איפה שהיום נמצא כחל.
תמי גביש היתה המנהלת .בכל בית
ילדים היו שתי כיתות .הילדים ישנו
בבית הילדים ואני הייתי מגיעה כל בוקר
בשבע ,למרות שתמיד היה קשה לי לקום.
היתה התייחסות אישית לכל תלמיד ותלמיד.

מלמדת  6כיתות של כ 36-תלמידים ,סה"כ כ 211-ילדים ,וזו
אפילו לא משרה מלאה .לוקח לי שלושה חודשים להיכנס
לכיתה ,לדעת את השמות של כולם ועוד משהו קטן עליהם.
עד שאני מכירה את התלמידים לעומק ,זה כבר מאי או יוני.
בכל כיתה יש  4הורים 3 ,יהלי 2 ,עמית ,ולפני יום הורים אני
מוצאת את עצמי אומרת להורים "הילד בסדר ,רק תזכירו לי
אם זה תום הנמוך או תום הגבוה".
לו היו פחות תלמידים בכיתה ,החינוך היה נראה אחרת.
אני אוהבת ללמד במגמה ,כי אז מלמדים שנתיים( ,י"א-י"ב),
 5שעות שבועיות ,בכיתה של  23תלמידים .אני מכירה אותם
לעומק ,אחד אחד .כשמצליחים להגיע לתלמידים זה עבודה
כייפית וטובה .אני מאוד אוהבת ללמד.

לא היה עליי פיקוח ,לימדתי מה שרציתי .כאשר המורים טובים ,זה טוב.
ללמוד לקרוא אפשר בחודש ,בשאר הזמן אפשר לעשות מה שרוצים ,אפילו
לרקוד .קיבלתי יומן כיתה מהפיקוח ומעולם לא עשינו בו שימוש .לקראת סוף
השנה ,ביוני ,הגיעה מפקח שאמר "אם היומן נשאר ריק  -סימן שלא נעשה
כלום ,בעוד חודש אני מגיע ורוצה לראות יומן" .הילדים נבהלו ,ישבו איתי,
ומילאנו ביחד סיכום שנה.
בתחילה הייתי מתלבשת יפה לבית
הספר ,אבל שמעתי שמדברים ,והתחלתי
להתלבש כמו שמתלבשים כשעובדים
ברפת .היו גם כאלה שאמרו למה את
משקיעה כל כך הרבה בתערוכת סוף
שנה – את רוצה להראות שלימדת
את הילדים .זה היה סיר לחץ.
מצד אחד ,אינטימיות מאוד
גדולה ,מצד שני ,ערבוב –כל אחד
מלמד את הילד של האחר וזה יוצר מתח
מאוד גדול.
היתה מעורבות של הכיתה עם הקיבוץ.
ההורים עבדו בקיבוץ ,היו באים לכיתה,
ומספרים .היום ההורים לא מעורבים.
המעורבות עם הילדים היתה מעבר ליום
הלימודים והעבודה גלשה .היינו נשארים
לאכול עם הילדים צהריים ,ונשארנו לסדר
את הכיתה בזמן שהילדים אתנו בבית
הילדים.
להיות מורה חבר קיבוץ לילדים
בקיבוץ זה מאוד קשה ,במיוחד
בתקופה שלי ,כשההורים הרשו
לעצמם להגיד ולעשות הכל.
התקופה זכורה לי כתקופה קשה,
קשה בחינוך ,קשה בהוראה .זה
נשמע קל ללמד  7ילדים ,אבל יש בזה
קושי גדול.
הכייף היה שזה בית ספר קטן ואינטימי,
חופש פעולה רחב ,וסמכו על המורים.

הפיקוח במקצועות האלה הוא
מקסים ,ונעשה ע"י אנשי
חינוך ולא אנשי מספרים.

כמחנכת ,היו לי הרבה התמודדויות עם הורים ,חלקן קשות .אמהות
שצעקו עליי בטלפון ,וגרמו לי לבכות .למדתי שאני צריכה להציב את
הגבולות שלי ,כי הורים לא תמיד יודעים להציב אותם .כשמדברים
אלי בצורה לא מכבדת אני מפסיקה את השיחה .פעם
התערבות הורים היתה מכעיסה אותי .היום ,כאמא ,אני יותר מבינה
שיש אינסטינקט להגן על הגור שלך ,גם אם הגור בן .06
יש תלמידים ששיחה טובה איתם תגרום להם לקדם את עצמם .יש
כאלה שצריך להתקשר לאמא ולהגיד לה שהילד מהמם ומשתתף,
ודרכה להגיע לילד .זה נורא עדין ,יש מקרים שההורה צריך
להתערב ויש שלא.
מאז שלמדתי לייצר ערוץ תקשורת נכון עם הורים אני מרגישה שאני
כן מצליחה לגייס אותם .עשיתי בית מדרש עם סבים וסבתות .זה
היה מדהים ,והם היו נרגשים מאוד להיות מוזמנים ,בעצם אף פעם
לא הזמינו אותם לבית ספר .אני מוצאת שצריך למצוא את הדרכים
לערב אותם.
עם זאת ,המערכת היא קשה ,כי הורים הרבה פעמים חושבים
שאנחנו נגדם ,והם לטובת הילד ,והילד בתווך .אני חושבת כאמא,
וכמורה ,שהאתגר הוא להבין שאין פה מישהו נגד מישהו ,אלא
משולש ,של הורים ומערכת וילד ,וכולנו לטובת הילד .לפעמים
המערכת חושבת שטובת הילד היא אחת וההורים חושבים אחרת,
וזה בסדר ,לא חייבים להסכים ,אבל צריך לזכור שהמערכת רוצה
את טובת הילד מנקודת המבט שלה.
היום יש יותר גבולות ,אם כי להיות מורה בקהילה זה מאוד קשה.
זה הילדים שאתה מסתובב איתם ,וההורים שאתה מסתובב איתם,
ומרכלים עלייך .לא יודעת אם אני בשלה ללמד בבית ספר
קיבוצי  .במצב אידיאלי הייתי מצליחה להיות במצב הזה ,מתוך
אמונה שחינוך אמיתי צריך להיות מתוך הקהילה .אני לא פוסלת את
זה אבל עוד לא בשלה.
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לימדתי שנתיים מחשבת ישראל בתיכון חוף השרון .בית הספר
כבר לא היה קיבוצי ,אלא אזורי .זה ודאי היה שונה מבית הספר
הקיבוצי שניצן מספר עליו .אהבתי את זה שבית הספר קטן,
ואהבתי את ההנהלה.
לעירוני א' בתל אביב הגעתי בטעות .הציעו לי ללמד את
המגמה ,וחשבתי שבשביל ללמד מגמה שווה לנסוע שנה .מפה
לשם אני מלמדת שם שנה שלישית.

לימדתי תולדות האמנות בתיכון חוף השרון,
פחות נהניתי מאשר לעבוד עם רבקל'ה
וחיה בקיבוץ .מעולם לא הסתדרתי
עם מסגרות ,וחששתי ללכת לבית
ספר שהוא לא קיבוצי

קורצ‘אק אמר "איך לאהוב ילדים" .לפעמים
זה קשה ,יש ילדים שקשה
להתחבר .צריך להשקיע

בסופו של דבר ,לאהוב את התלמידים זה הדבר הכי חשוב .הכי
משמעותי בעיני זה לחפש מה בכל זאת אני יכולה לאהוב בילד
הזה .לא תמיד הצלחתי ,אבל ניסיתי שנה שלמה ,ואם לא אהבה,
אז רגש אחר ,וזה עושה משהו ,זה משנה את ההסתכלות ואת
הקשר ,ובסופו של דבר המטרה היא להיות מבוגר משמעותי
ואכפתי.

הייתי נשואה טרייה ,ולא היתה לי סבלנות לחכות ,ילדתי ,בחופש
שבין השנה הראשונה לשנייה וחזרתי ללימודי ההוראה כשאהד
היה רק בן שבועיים .נסעתי בטרמפים ללימודים ,עם טרקטור
רתום למכונת בטון או לדבר מה אחר .כל פעם שרציתי להבריז,
הייתי אומרת שאני נוסעת להניק.
כמורה ,צריך להשקיע ובמקביל להיות אישה ואמא ,וזה קשה.
הבעל שלי כל הזמן היה עם התינוק שלי ואני הייתי מכינה דברים
לכיתה

היום אין מספיק כבוד למקצוע הזה .טוב שיש עוד
כמוך (מיכל) כי לימודי מדעי הרוח כמעט ריקים
היום.
אין בנות משק שהולכות להיות מורות .היום
אפשר לשנות מקצוע לאורך החיים,
הכל יותר פתוח.

אני לא במשרה מלאה ,כי אני לא יכולה
להיות גם וגם .קצת מזה וקצת
מזה טוב לי .שלושה ימים
בשבוע אני עם שחר בבית ,שלושה
ימים בשבוע בבית ספר.

כשאני אומרת שאני מורה ,מישהו מרים גבה .אני נראית
בחורה בסדר – אז למה בעצם .אנשים הרבה פעמים
מגיעים להוראה אחרי סיבוב ראשון בקריירה ,ויכול להיות
שזה טוב שאנשים מגיעים להוראה בשלב יותר מאוחר
בחיים.
זה מקצוע לא מספיק ריווחי ,אמנם המצב משתפר ,אבל
בשנה הראשונה פותחים את תלוש השכר ומקבלים חושך
בעיניים .מצד שני ,יש יופי של חופשות ,יש סיפוק ,זה
מאפשר להיות יותר עם הילדים ,ובסופו של דבר ,עם
הוותק ,השכר משתפר ,ויש לאן להתפתח .מקצוע בוחרים
לא לפי התנאים ,אלא לפי מה שרוצים לעשות .כשעושים
מה שאוהבים הפרנסה מגיעה .יש הרבה מורים טובים,
אנשים שהם שם כי הם רוצים להיות שם.
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למתעניינים בעם...
לעיתים חולפים הימים ואנו לא נותנים את דעתנו לאתרים חדשים ,עתיקים ומתחדשים
הקיימים לא רחוק מביתנו...
ולהלן רשימת המומלצים בהם ביקרנו
לאחרונה.
 חפירות הצלה ארכאולוגיות במחלף
"איל".
 " גן מנשה" ,גובל בגן חיים.
 שיכון עליה וכ" ס הירוקה.
 מצפור הדר גולדין .ע"י סלעית.
 פארק הוד השרון ליד אזור
התעשייה( .לפני הר הזבל).
 פארק אריק שרון( .חיריה)
המחודש!!!
מצורפת תמונת סלפי של המטילים.
המתעניינים מוזמנים לקבל פרטים אצל לנצ'ו ,אברמלה' ופיני.

ערב אחד בשנת תשע"ח
יצאו  5הרוכבים הוותיקים
לעת ערב לטיול באפולוניה
אשר בהרצליה ,על צוק
הנישא לים.
ירח מאיר מעלינו ,יללות
תנ י ם ב רק ע  ,מ ד ר י ך נ עי ם
הליכות שסיפר על העיר
ארסוף (השם המקורי) על שם
אל הסער והמלחמה הפיניקי.
(יש המשך היסטורי).
מומלץ לכולם ,גם לילדים.

גם אתם רוצים לספר מה אתם עושים במסגרות שונות בקיבוץ?
מבוגרים ,צעירים ,דור ביניים ,אנחנו רוצים לשמוע ולדעת על העשייה.
כתבו לנו! Banir2018@gmail.com

ת.ד 542
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שנה טובה לכל התינוקות!

לילדי גן שרקרק,
הזמן עובר ואתם היום ילדי גן שרקרק.
הזמן עובר והחצב פורח והקיץ בורח.
הזמן עובר ואני כפיי ארימה לכל דוד גיבור.

הזמן עובר ואני מזמן לא גננת בגן שרקרק.
שרקרקים ,אם בגן יהיה לכם זמן תדעו
שהייתי גננת שם.
איך? כשאתם נכנסים לגן ,תביטו למעלה.
יש מדף גבוה שמקיף את חלל הגן.
תדמיינו שכולו היה מלא בשעונים שונים;
גדולים ,קטנים ,שעונים מעץ וממתכת,
שעוני קיר ושעונים מעוררים ,שעונים עם
מספרים ושעונים עם אותיות .וכולם פעם
מדדו זמן והיו שייכים לאנשים שחיים בניר
אליהו.

אז אולי הזמן עבר אבל הלב שלי תמיד
מתקתק כמו שעון כשאני עוברת בחצר.
הלב הזה מאחל לכל השרקרקים שנה
טובה ומתוקה מאוד.
באהבה,
מרסי רוזנבלום
גננת שרקרק בדימוס

נולדתם טהורים—כמו דף חלק
מאחלת לכם
התפתחות—בקצב שלכם
בריאות—והחלמות מהירות
סקרנות—ללא גבולות
גבולות—כדי לשמור עליכם
שמירה—על האמפטיה המולדת
אהבה—לעצמכם ולזולת

בהצלחה בבית
וגם בבית התינוקות
מישל ביוקורל
גננת חסידה בדימוס
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מתי הבחירות?
יום הבחירות לרשויות המקומיות יערך ביום שלישי ה.8..0..1.03 -
מה קורה ביום הזה?

לראשונה יתקיימו הבחירות במועצות האזוריות ,בעיריות ובמועצות המקומיות באותו המועד ולכן יום
הבחירות הוגדר כיום שבתון.
על מה מצביעים?
ברחבי המועצה התושבים מצביעים ב  3-פתקים:
 .0ראש המועצה (בחירה בין  4מועמדים)
 .2נציג הישוב במליאת המועצה
 .3ועד מקומי .סעיף זה אינו רלוונטי אלינו מכיוון שיש בניר אליהו "זהות ועדים" ,כלומר הנהלת הקהילה
הנבחרת משמשת גם כוועד המקומי.
בניר אליהו נצביע ב 2 -פתקים :ראש המועצה ונציג ניר אליהו במליאת המועצה.
מי יכול להצביע?
כל תושבי המועצה מגיל  01ומעלה יכולים להצביע לראשות המועצה האזורית.
כדי להצביע בקלפי בניר אליהו צריך לוודא שהכתובת של הקיבוץ מעודכנת בספח תעודת הזהות.
מה צריך כדי להצביע?
זיהוי הבוחר ייעשה באמצעות אחת מארבע התעודות הבאות הכוללות בתוכן תמונה של הבוחר:
.0
.2
.3
.4

תעודת הזהות
דרכון ישראלי
רישיון נהיגה ישראלי
תעודה צבאית אישית
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אושרת גני-גונן
בת  ,47תושבת נווה ימין ,נשואה לדרור ואם לארבעה ילדים.
בת למשפחה וותיקה ושורשית ממייסדי מושב נווה ימין .הוריה ניצולי שואה מיוון ,עובדי אדמה ,אשר עסקו כל
חייהם בחקלאות .בעלת תואר ראשון ושני בחינוך.
הייתה נציגת מושב נווה ימין במליאת המועצה.
בשלוש השנים האחרונות כיהנה כמנכ"לית עירית כפר סבא במהלכן זכתה לשרת  017,111תושבים ,תוך
ניהול של  3,111עובדים ותקציב עירוני בהיקף של כמיליארד  .₪לאושרת ניסיון של  26שנה בעשייה ציבורית
מוניציפלית.
איציק אזרי
בן  ,64תושב מתן ,נשוי ואב לארבעה ילדים.
בעלים ומנכ”ל של חברת סמיטק מערכות בע”מ .שותף בחברת הזנק בתחום הסחר הבינלאומי ושילוח ,מקים
מיזם בתחום ניהול הטיפול בגיל השלישי.
בצבא שירת כחובש קרבי בנח”ל .בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ,תואר שני בניהול מצבי חירום ואסון
ומגשר מוסמך.
מתמודד בפעם השלישית לראשות המועצה.
דרור רופא
בן  ,62תושב מושב חגור ,נשוי למירה ואב לשני בנים.
גדל והתחנך במושב חגור והיה חניך ומדריך בתנועת המושבים.
השתחרר מצה"ל בשנת  2116בדרגת אלוף מישנה לאחר שורה של תפקידים.
לאחר שהשתחרר מצה"ל עבד מספר שנים בתעשייה האווירית ,עסק בניהול פרויקטים עתירי תקציב
וטכנולוגיה בארץ ובחו"ל .בוגר תואר ראשון במדעי המדינה ו בימים אלו סטודנט לתואר שני במדעי המדינה
וסטודנט להוראה במכללת בית ברל .עוסק בחקלאות גידול והפקת שמן זית בשיווק ישיר.
שימש כיו"ר אגודה חקלאית במושב חגור במהלך שתי תקופות וכיום חבר הנהלה ומליאה במועצה אזורית
דרום השרון ויו"ר הועדה החקלאית במועצה.
זאב פתאל
בן  ,49תושב שדה חמד ,נשוי לאורית ואב לשלושה ילדים.
שותף בחברת גינון משפחתית בעלת ותק של מעל  41שנה .מזה  06שנה חבר ועד מושב שדי חמד מתוכם
 01שנים ראש הועד המקומי ,במקביל משמש כנאמן נוער  0שנה ,רכז תרבות ומפקד כיתת כוננות במושב.
מתנדב מזה  04שנה במתמיד – יחידת המתנדים של מג"ב ,וממשיך להתנדב במילואים בחטיבת הצנחנים
.66
חבר ב 3 -ועדות מליאה של המועצה כנציג ציבור – ועדת נוער וספורט ,ועדת תרבות והועדה למלחמה בסמים
ובאלכוהול.
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בחודשים האחרונים פועל בניר אליהו המטה היישובי של אושרת ,בו חברים :רפי קורדובה ,רון עציוני ,יונה פלג ,ענר
ביוקאורל ,מיכל קינן-אייכלר וקרן תשבי.
כל אחד מהחברים הגיע למטה בדרך אחרת:

רון עציוני ,יו "ר הקיבוץ (המזכיר) ורפי קורדובה ,המנהל העסקי (מרכז המשק):
פגשנו את אושרת במסגרת פורום ראשי הקיבוצים של דרום השרון.
בפורום הזה יושבים מנהלי הקהילות והעסקים של שבעת הקיבוצים במועצה :ניר אליהו ,אייל ,רמת הכובש,
גבעת השלושה ,עינת ,נחשונים וחורשים .יושב ראש הפורום הוא אורי מרגלית ,מזכיר קיבוץ רמת הכובש.
הפורום פגש את ארבעת המועמדים והביע תמיכה מלאה במועמדות של אושרת גני-גונן וצפי פלד.
יונה פלג  :החיבור שלי לאושרת הוא דרך המשפחה .דרור גונן (בן זוגה של אושרת) הוא קרוב משפחה שלי.
מיכל קינן-אייכלר:
הבחנתי באושרת במקרה בבית הקפה בקיבוץ עינת (זיהיתי אותה בזכות המודעות התלויות ברחבי המועצה).
כמה ימים לפני כן עירד סיפר לי שהוא הכיר אותה כשעבד על מיזם כלשהו עם עיריית כפר סבא והתרשם
ממנה מאד .כיוון שאני מאמינה שחשוב לתמוך בנשים מרשימות כמוה ,הניגשות לתפקידים ציבוריים,
החלטתי לגשת אליה ולאחל לה הצלחה .היא התרגשה מאד ,דיברנו מעט והצעתי לה לבוא לניר אליהו,
לשיחה עם חברים .בעקבות הפגישה התקיים חוג הבית הראשון של אושרת בניר אליהו.
ענר ביוקאורל:
הצטרפתי למטה של אושרת כי צפי ביקש ממני .אני מכיר את צפי מהשנים בהן היה מרכז המשק של ניר
אליהו ואני מאד מעריך אותו.
גם בבחירות הקודמות ישבתי בקלפי בניר אליהו כנציג של דלג'ו וצפי.
קרן תשבי:

בתחילת השנה הצטרפתי להנהגת ההורים של עמי אסף והכרתי את יו"ר הנהגת ההורים ,גלי זמיר מנווה ימין
(חברה טובה של אושרת) וגזבר הנהגת ההורים ,דרור גונן (בן זוגה של אושרת).
בחודש ינואר ,כשאושרת החליטה להתמודד לראשות המועצה ,גלי הזמינה אותי להשתתף בחוג הבית
הראשון שנערך בביתם של אושרת ודרור ,אליו הוזמנו תושבים מרחבי המועצה מתחום החינוך.
הצוות הראשון שהוקם במסגרת מטה הבחירות של אושרת היה צוות החינוך .הצטרפתי למטה ומאז אנחנו
(נציגי צוות החינוך) מלווים את אושרת בחוגי בית ברחבי המועצה.
בחודשים האחרונים התקיימו שני כנסים בנושא החינוך במועצה בהובלת הצוות.
מטה החינוך אחראי על כתיבת מצע החינוך ומסמך ערכים ועקרונות .המסמכים נכתבו על בסיס מידע שנאסף
בכנסים.
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צפי פלד הוא חבר קיבוץ אייל וסגן ראש המועצה המכהן.
מרבית חברי ניר אליהו מכירים את צפי מהשנים בהן היה מרכז המשק שלנו.
לפני מספר חודשים צפי הצטרף אל אושרת ובין השניים סוכם כי לאחר שייבחר כנציג קיבוץ אייל ,ובהסכמת מליאת
המועצה החדשה ,ימשיך צפי לכהן כסגן לאחר שתבחר אושרת כראש המועצה בבחירות ב 31-באוקטובר.
"כל מי שמכיר אותי יודע כי תמיד עשיתי רק מה שטוב לציבור ,מבלי לשקול תחילה את טובתי או את ענייני האישי",
מספר צפי" ,חשתי כי כעת צריך לאחד את הכוחות כדי להתמודד עם האתגרים .נפגשתי עם כל המועמדים והתוודעתי
לאישיותה של אושרת ולניסיונה העצום בכל התפקידים שביצעה עד לתפקידה הבכיר כמנכ"לית עיריית כפר סבא,
ובאתי למסקנה כי היא המנהיגה הראויה לעמוד בראש המועצה שלנו בשנים הבאות",
אושרת" :תמיד הערכתי את צפי כאדם ערכי ,שירותי ,אנושי ומנהל ביצועיסט ,ואני בטוחה כי נוכל לבצע דברים גדולים
למען כל התושבים – תנופת התחדשות יחד עם העמקת השירות והיחס האישי כפי שאנו שואפים".
ביקשנו מאושרת לענות על מספר שאלות שמעניינות את תושבי ניר אליהו:
 שאלה :מדוע קיבוץ ניר אליהו לא מקבל שירותים כמו המושבים והיישובים הקהילתיים? בנושאי חינוך ,תשתיות,
תברואה ,נוי וכו'
 תשובה" :המועצה מחויבת במתן שירותים לכלל תושביה ויישוביה".
 שאלה :אנחנו סובלים ממכת יתושים שאינה מטופלת וריחות קשים שעולים מהמט"ש ומשריפות באזור.
 תשובה" :אכן האזור שלנו סובל מזיהומי אויר קשים .המט"ש בשנים האחרונות לא הצליח להכיל את כל הביוב
שהוזרם אליו מהיישובים הסמוכים ,התוצאה ניכרה בריחות הקשים בזיהומי הנחלים ומאגרי המים אליהם הוסטו
עודפי הביוב וכן ריבוי היתושים .המט"ש נמצא כיום בשלבים אחרונים של שדרוגו בהשקעה של כ 031מיליון ש"ח.
הבעיות המתוארות לעיל אמורות להיפתר עם הפעלתו של המט"ש המשודרג.
בכוונתי לפעול לקידום תכנית לשיקום המאגרים והנחלים שנפגעו יחד עם הרשויות הרלבנטיות .בעיית השריפות
מוכרת לי עוד מהיותי מנכ"לית עיריית כפר סבא שתושביה במזרח סובלים כמונו מהתופעה שמקורה בעיקר
מיישובי המשולש ויישובי הרשות הפלסטינית .פניתי למשרדי הממשלה הרלוונטיים :המשרד להגנת הסביבה,
משרד הביטחון ,ומשרד האוצר על מנת שישקיעו משאבים באכיפה על ידי הרשויות הרלוונטיות כגון :המשטרה
הירוקה ,שכן יכולת האכיפה שלנו היא בגבולות הרשות שלנו בלבד ,והרי מוקד השריפות המזהמות את סביבתנו
לא בתחומנו.
אמשיך לפעול לקידום האכיפה של רשויות החוק .לשמחתי פעילות ציבורית טובה של תושבי השרון לצד
סיוע מהרשויות הובילה לחקיקת קנס של  226,111ש"ח אשר יוטל על מפירי החוק שייתפסו שורפים אשפה".
 שאלה :בעיית תחבורה קשה :הכביש העוקף שעדיין לא נפתח והיעדר תחבורה ציבורית מספקת לקיבוץ.
 תשובה" :הכביש העוקף מתוכנן להיפתח עם התקנת הרמזור בצומת .אפעל לקידום פתרונות תחבורה ותחבורה
ציבורית אפקטיבית מול משרד התחבורה  .פגשתי את שר התחבורה לאחרונה וציינתי בפניו את הבעיה ביישובי
המועצה .השר מודע לכך והביע נכונות לבחון פתרונות שישפרו את מצב התחבורה הציבורית באזורנו.
 שאלה :היעדר שיתוף פעולה וסיוע של המועצה מול השלטון המרכזי (לדוגמא רמ"י  -רשות מקרקעי ישראל).
 תשובה" :המועצה בראשותי תפעל לסייע לישובים אל מול רשויות המדינה בנושאים שונים ביניהם רמ"י .נקדם
תכניות ביחד ונפעל להסרת מחסומים ככל האפשר".
 שאלה :איך את רואה את ההוצאה לתושב במועצה לעומת כפר סבא?
 תשובה" :ההוצאה לתושב במועצה גבוהה לעומת כפר סבא ,בגלל פריסת הישובים על שטח עצום של 96,111
דונם לעומת כפר סבא המשתרעת על שטח של  04,111דונם בלבד  ,זה מייקר את ההוצאות ולכן ההשוואה הזו
אינה יכולה לספק לנו אינדיקציה על השוני או הדמיון באיכות השירות .המטרה שלי לשפר את השירות לתושבים
בדרום השרון בכל התחומים .שירותים איכותיים מגיעים לכל תושבי דרום השרון בדיוק כפי שעשיתי בכפר סבא.
הבחירות לראשות המועצה האזורית משפיעות על חיינו בתחומים רבים :בתחומי החינוך ,התברואה ,הבנייה ,איכות
הסביבה ועוד.
נתראה בקלפי שיתקיים בחדר הישיבות במזכירות ביום שלישי ה 8..0..03 -משעה  17:11עד 22:11

ואל תשכחו – להצביע זה להשפיע!
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