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עמ' 3

סיכומי ישיבות מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 0.0.0203 00
 .1סנכרון והערכת הלו"ז בין שני המסלולים הגדולים שהחלטנו עליהם.
כזכור ,סיכמנו לפעול במקביל למתן תשובה וצמיחה לשתי אוכלוסיות הקיבוץ;
לחברי הקיבוץ הוותיק – לעגן את השיוך היצרני ושיוך הבתים.
לבנים/ות  -קבלה לחברות במעמד חדש ויצירת התנאים לבניית הבתים שלהם.
כן הוחלט ,שהשלמת עיגון היעדים של חברי הקיבוץ הוותיק ,הם תנאי לקליטה.
ענת מאור מסרה דוח במזכירות על הפעולות שבוצעו עד כה בכל אחד מהנושאים ,ועל
היעדים ,הלא מעטים ,שעדיין עומדים בפנינו.
החלטנו להמשיך בעבודה אינטנסיבית מתוך חתירה להשלים את היעדים ,אך לעשות בעוד
חודשיים הערכת מצב מחודשת על העיתוי הראלי ,ולעדכן את הבנים/ות על ההערכה כדי
שתהיה שקיפות במידע .וכן ,הועלו רעיונות לשלבי מעבר שונים ,שנמצאים בבדיקה אצל
רשם האגודות השיתופיות.
וזו ההזדמנות לומר תודה לחברי המזכירות וחברי הקיבוץ שמתמידים להגיע לישיבות
והאסיפות האינטנסיביות.
 .2פניה אישית.
 .3עדכון תקציב  2112של הועד המקומי ,לתוספות לשיפוצים במבנה הגיל הרך.
לשמחתנו השגנו תקציב של  783אש"ח מהמועצה לטובת הכנת מערכת החינוך לצמיחה
הדמוגרפית ולהעברת בני המושבים למבנה חדש (כדי שהבית בו גרו יוחזר לרשות מערכת
החינוך).
מופקדים על הביצוע פנינה יסעור ,הילה ענבר ,שילה עובדיה וגילי בן טל ,בלווי מנהלת
הקהילה ענת מאור וועדת תכנון ,דוד מנדל .אנחנו מקווים מאד גם לעמוד בלוח זמנים וגם
להגיע לתוצאה חיובית( .תודה להורים שמשתפים פעולה עם המעברים והקשיים של
תקופת השיפוץ).

סיכום ישיבת מזכירות וההנהלה הכלכלית מס' 3.0.0206 00
 .1אישור מאזן  2112של הקיבוץ ותאגידיו – אושר.
 BDOהציג את המאזן :שלומי בהט – רו"ח
המשך...
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עמ' 2

סיכום ישיבת מזכירות מס' 02.0.0203 00
 .1תכנון לוח מפגשים אינטנסיביים עם עו"ד אחינועם זליגמן
כדי לעמוד במטלות האינטנסיביות של הסדר הקליטה והשיוכים ,המזכירות סיכמה על
חמש ישיבות בנות  7-4שעות עם עו"ד אחינועם זליגמן.
הנושאים שעלינו להכין הם :שינוי תקנון הקיבוץ ,תקנון שיוך הנכסים היצרניים שיוך
הבתים ,תקנון הבנייה ,המבנה הארגוני ,הצהרה של הבנים/ות ,הסכם קליטה פרטני.
 .2ביקור התנועה במשאבי שדה :ביום ב'  8/8מתוכנן אצלנו ביקור של מזכיר התנועה ניר
מאיר ונציגי האגפים השונים .מטרת הביקור היא לעמוד על המצב בקיבוץ ,לשמוע
מסרים מהתנועה ולהשמיע עמדות וציפיות באופן ישיר מחברי הקיבוץ .מרכז את
התוכנית אסף ארטל המלווה התנועתי שלנו .פנינו לכלול בתוכנית גם מפגש פתוח עם
כלל החברים .נפרסם את התוכנית בבוא העת.
.7

שיפור המרקם החברתי בקיבוץ – המזכירות והקיבוץ שמו להם זאת כאחד היעדים של
שנת  .2112לאחר דיון ,המזכירות מעריכה שיש השפעה חיובית לעצם ההתמקדות
בפרויקטים של הקליטה והשיוכים הגורמים לליכוד חברתי מסוים בעשייה המשותפת.
עם זאת נראה שיש צורך יתרון גם בליבון נושאים חברתיים העומדים על הפרק ,אך יש
לדחות זאת לשנת  2113לאחר השלמת שני היעדים הגדולים שלקחנו על עצמנו,
הקליטה והשיוכים.
 .4הכנת נושא הפרצלציה לדיון באסיפה ולביצוע בהשתפות ועדת תכנון  -הסיכום
א .המזכירות וצוות שיוכים מציעים על ביצוע "פרצלצית -צל בקיבוץ" .דהיינו ,שטח
המגורים יחולק למגרשים לחברים ,אך ללא הזזת אף תשתית.
הפרצלציה מבוצעת ,במסגרת תוכנית האב לעיגון הזכאויות של חברי הקיבוץ
הוותיק ,במקביל לקליטת הבנים/ות לחברות במעמד של חבר חדש.
ב .שיוך המגרשים בפועל לחברי הקיבוץ הוותיק לא יהיה בטרם השלמת דירת מגורים
לכל חבר/ה (נותר לבנות עוד  17בתים לחברים/ות שזכאים לדירת קבע ולקבוע את
הסדר ההרחבה או מעבר לדירה שתתפנה ל  9משפחות מהקומותיים שבגבעה).
ג .הפרצלציה לבתים שהם קומותיים תהיה ע"פ ייתכנות של חיבור דירות באופן אנכי
(ולא אופקי).
המשך....

עמ' 1
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ד .המזכירות אימצה את המלצת ועדת תכנון שהפרצלציה תעשה גם במגורי המעבר
בקיבוץ ,למעט שכונת המרכז ( 72דירות) ובתים נוספים שועדת תכנון תחליט עליהם
(אזור חצב ואחרים) .עם זאת ,אין בעצם ביצוע הפרצלציה בשיכוני המעבר החלטה
לגבי שינוי ייעודם למגורי קבע; החלטה כזו מצריכה דיון בנפרד ,בעת שיוחלט על
כך ,ותוך הבטחת ההמשכיות של הורדת דירות להסדר בנים/ות; לקליטה,
לקיבוצימר ובית ראשון במולדת.
ה .האחריות לביצוע הפרצלציה היא של ועדת תכנון ,ושי זינדרמן ילווה את
הנושא .הוחלט שיואב אבריאל יבצע את הפרצלציה.
ו .לאחר הפרצלציה תתבצע שמאות הבתים לפי הדגמים של הבתים הקיימים בקיבוץ
(ולא שמאות פרטנית לכל בית) .בהמשך התהליך ,צוות שיוכים והמזכירות ידונו
בהמלצות להסדרים התקציביים והמשפטיים של שיוך הבתים ,וכמובן שמכלול
הנושא יועלה לאסיפה ולהצבעה בקלפי.

סיכום ישיבת מזכירות מס' 03

00.0.0203

 .1שינויים בתקנון הקיבוץ – עם עו"ד אחינועם זליגמן
אחינועם הציגה את כל השינויים הנדרשים עתה בתקנון הקיבוץ אצל רשם האגודות
השיתופיות (בעבר הקיבוץ ביצע כבר שתי סדרות של תיקונים) .התיקונים עתה נדרשים
לשם שינוי הסיווג לקראת ביצוע הקליטה של החברים החדשים .עם גמר הכנת הנושא,
הוא יובא לאסיפה ולהצבעה בקלפי ,המצריכה רוב מיוחס.
 .2פעילות בני הנעורים בקיץ
ילנה הציגה את התביעות של משרד החינוך לארגון הפעילות .המזכירות אישרה את
את מתכונת הפעילות ,וקיבלה דיווח על הביטוחים המופעלים.
 .3עיבוד הצעה משולבת לשיוך היצרני (בין קנייני לבין פיירותי)
תת צוות של המזכירות הגיש נייר עמדה ראשון .לאור ההערות שהושמעו ,תימשך
העבודה ,ותוכן לקראת דיון ואישור החברים/ות.
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עמ' 2

משולחן המזכירות
 .1הצלחה גדולה בבג"צ הקרקעות .1441
בית המשפט העליון דחה על הסף את העתירה של הקשת המזרחית.
לפיכך הוסרה מפנינו כל אבן נגף משפטית ליישום שיוך הקרקעות .כאמור אנחנו
ממשיכים במהלכים אינטנסיביים עם רמ"י ונקווה שהם יעמדו בהבטחה של אביגדור
יצחקי להשלים את הסדרת חלופת האגודה עד סוף .2112
 .2תחבורה לקיבוצינו ולאזור
יפתח פרייליך יצג אותנו בישיבת מזכירים של האזור עם נציגי משרד התחבורה
והמועצה .מהשוואה עם ישובי האזור מתברר שתדירות התחבורה אלינו היא גבוהה
יחסית וטובה .עם זאת יפתח העלה את בעיות חוסר האמינות בעמידה בלוח הזמנים
של האוטובוסים שמפורסם ,אי עצירה בתחנות והתנהגות לא הולמת ,לעיתים ,של
הנהגים ,בעיקר לנוסעים מחו"ל .נציגי משרד התחבורה לקחו על עצמם לטפל בכך
וציינו שכל תלונה מסייעת בברור ובשיפור הנושא .החברים מוזמנים להתלונן ישירות
על כל הפרה באוטובוסים למחלקת התלונות של מטרופולין עם עותקים למשרד
התחבורה ולמועצה.
 .3קידום המיחזור ופינוי האשפה בקיבוץ מפגש מעקב עם ד"ר עילית שפרן.
במפגש העלנו את העיכוב בתגבור מיכלי מחזור בקיבוץ ובהמשך תוספת של מכילי
אשפה .המועצה הסבירה את הקשיים והתחייבה לפעול לזרוז הנושא .עילית דווחה על
פעולת הסברה שנעשתה בקרב צוותי החינוך של הגיל הרך ועל פעולות המיועדות
לקיבוץ ולחברת הנעורים .עם זאת אנחנו שבים ומדגישים שכמות חומרי המיחזור
הנצפית בפחים וכן אשפה מפוזרת (גם כשבאותה בטונדה נמצא פח ריק!) מחייבת כל
חבר וחברה לתשומת לב וביצוע שיבטיחו לנו קיבוץ נקי ומטופח.
 .4כתובות מיילים לקבלת מידע מהמזכירות
במקביל לקהילנט ,פתחנו נתיב של העברה ישירה של המידע בדואר אלקטרוני .התחלנו
בכך עם המצגות על השיוך היצרני .אנחנו מעבירים זאת במיילים של מקומות העבודה
הנמצאים במזכירות .חבר/ה המעוניינים לקבל זאת במייל פרטי לביתו יעדכן את יפה.
(כמובן שלא נוכל להיות אחראים למי שלא יעביר אלינו כתובת מייל) .יחד עם זאת
חברים שלא משתמשים במייל יוכלו לקבל את מידע מודפס בתא הדואר שלהם.
 .2צות היגוי של המועצה להקמת בית ספר תיכון במועצה האזורית רמת נגב.
הצוות ,בראשות ד"ר ספי מלכיאור יתחיל בפעילותו באוגוסט .חבר/ה המעוניינים לייצג
אותנו ,נא לעדכן בהקדם את ילנה או ענת.
שבת שלום ,ענת מאור – מזכירת הקיבוץ
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עמ' 7

סקר עמדות על הזכויות לדיור ולקרקעות של חברי
הקיבוצים
שלום רב,
ברצוני לפנות אליכם בבקשה להעביר ולהפיץ את השאלון המצורף בין כלל חברי הקיבוץ ,על
מנת שכמה שיותר מהחברות והחברים ישיבו עליו באינטרנט .השאלון המהווה חלק ממחקר
שאני עורכת יחד עם פרופ' מיכל פלגי (המכון לחקר הקיבוץ שבאוניברסיטת חיפה) .הסקר
אינו מיועד לתושבי חוץ ,כגון בהרחבות.

זהו לא עוד סקר על קיבוצים או על "הקיבוצניקים".
כידוע ,נושא הקרקעות והדיור נמצא במצב של מחלוקות בין הקיבוצים לממשלה (ולעיתים גם
בתוך הקיבוצים עצמם) ,וגורם למצב אל אי ודאות והחלטות תכופות הנוחתות מלמעלה.

זו הפעם הראשונה שהחברות והחברים נשאלים ישירות לדעותיהם אודות
נושאים אלה ,החשובים לעתיד הקיבוץ ולעתידם האישי או המשפחתי.
על כן חשוב מאוד שנקבל תשובות ממספר גדול של חברות וחברים .הנושאים מורכבים ולא
שגרתיים ,וחשוב להתעמק בפרטי השאלות .יחד עם זאת ,תהליך המילוי מתבצע כולו
באינטרנט ,והוא פשוט מאוד.
אין אנו מחפשים תשובות "נכונות" או "רצויות" ,אלא את הדעות האישיות של החברות
והחברים.
שימו לב :הסקר הוא חלק ממחקר אקדמי בניהולי ,פרופסור רחל אלתרמן ,יחד עם ופרופסור
מיכל פלגי .הסקר אינו מייצג גוף ממשלתי כלשהו ,את התנועה הקיבוצית ,או את הטכניון
כמוסד .יחד עם זאת ,אנחנו תקווה שתוצאות הסקר עשויות להשפיע ,ולו במעט ,על קבלת
ההחלטות.
הסקר מיועד לחברות וחברי הקיבוצים ,שגילם מעל  18שנים .זהות המשיבים חסויה לגמרי.
השאלון כולל חמש עשרה שאלות ,ויש לענות עליו ע"י לחיצה על הקישור הבא :השאלון
http://www.imkforms.com/forms/zform_47561466313460
בברכה ,פרופ' רחל אלתרמן

עמ' 8
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דוח מועדת ביקורת
בעת האחרונה נבדקו ע"י המבקרת עו"ד הילית הלר  -ענף השכרת דירות למבוגרים,
קיבוצימר ,ענף המזון והכלבו .הבדיקות החלו עוד לפני כניסתי לתפקיד.
בימים אלו בוחנת המבקרת את יישומי ההמלצות שהגישה ,כחלק מתהליך הבקרה .לאחר
שתסיים תוזמן לאסיפה ותציג בפני החברים את ממצאיה.
הענפים הבאים אשר תבדוק המבקרת הם – כפר הנופש ,המחשוב והחשמלייה.
חברי הועדה אשר איתי הם :אלברטו גולדמן ומאיר בלטרן ואנחנו עובדים בתאום עם
המזכירה ענת מאור.
מטרת עבודתנו היא לא למצוא כשלים לשם הנזיפה והתוכחה אלא על מנת לשפר ולייעל את
הפעילות ,ואנו מתחייבים לעשות זאת ללא משוא פנים ובשמירת דיסקרטיות וצנעת הפרט.
לאור פניות אלי אני מבקש לציין כי לא יתאפשר קשר ישיר בין החבר למבקרת ,אלא רק דרכי
או דרך אלברטו ומאיר .כמו כן ,מדי פעם פונים אלי חברים שלא מוצא חן ביניהם עניין או
דרך פעולה כלשהם ולמען הסדר הטוב אני מבקש לקבל את הפנייה בכתב בתא הדואר שלי .
פניות אנונימיות לא יטופלו.
בברכת חברים,
חיימה גולדסמן

שפע ברכות ומזל טוב להולדת הנכדים
לסבא וסבתא רבה בהירה וחגי
לסבא אלי וסבתא אלה כהן
להולדת הנין והנכד ,בן לבר ואריאל.
לסבא וסבתא רבה גליה רמי,
להולדת הנין ,בן לאוהד ויעל.
לסבא וסבתא ליאורה ויורם,
להולדת הנכד ,בן ליוחאי ומור.
לדניאל ושלומי להולדת הבן,
נכד לגאולה ומרצ'ל צ'יבוטרו

בית משאבי שדה
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"צוות יוחיק" ראיון עם רותי שאלתיאל
מידי פעם מוקדם בבוקר או בשעות הערב ראיתי בנות בלבוש ספורט ותהיתי – מה זה ?
מי זה? וכך לאט לאט נודע לי על קבוצת בנות שרצה עם יוחאי.
תפסתי את רותי שאלתיאל שפגשתיה יום אחד בלבוש של רוכבת אופניים לראיון.
רותי שהייתה נלהבת (לא מהראיון) דיברה בשטף ובעיניים בורקות.
האם עסקת אי פעם בספורט ?
רותי – לא במיוחד .הלכתי קצת ,שחיתי קצת ,אך לא נדבקתי לשום ספורט.
איך התחילה פעילות הקבוצה ?
רותי – לפני כשנה פנתה אביגיל ליוחאי בבקשה להקים קבוצת הליכה.
יוחאי ראה בעיני רוחו קבוצת ריצה .השמועה עברה מפה לאוזן והוקמה קבוצת בנות.
התחלנו מהרבה הליכה ומעט ריצה ,וכל פעם הגדלנו את כמות הריצה לאט לאט ,כל מי
שהתהליך לא התאים לה ,פרשה.
אחרי חודש יוחאי אמר שהמטרה היא – מרוץ הלילה של תל אביב למרחק של  11ק"מ.
קמה צעקה גדולה – הגזמת ,אין מצב וכו'.
ככל שהתקרב המועד ,התאמנו יותר לקראת המרוץ .למרוץ לילה תל אביב יצאו הרבה בנות
(כ 21-ומס' בנות מטללים) וכולן סיימו את המסלול.
הייתה תחושת אופוריה – ואחרי ההצלחה הראשונה יוחאי קבע את היעד הבא – טריאתלון
נשים הרצליה .טריאתלון הוא מרוץ של  7מקצועות – שחיה  351מ' ,שחייה בים הפתוח,
רכיבה על אופנים  2ק"מ ,וריצה של  5ק"מ .ישנם מקצים כפולים .מרתון הוא מרוץ של 42
ק"מ או חצי מרתון –  21ק"מ.
כמובן שקמה הצעקה המוכרת ,אך הפעם פחות קולנית .הייתה התפצלות .חלק מהבנות פנו
לטריאתלון וחלק בחרו בחצי מרתון .אך הקבוצה המשיכה להתאמן כקבוצה.
כעת הוספנו לאימוני הריצה שהתקיימו ב 21.71-בערב ,תרגול אופניים.
ב 15.71-יצאנו לאימון רכיבה לאחר שתרגלנו קצת רכיבה על אופניים ,הוספנו אמוני שחיה
בחתירה בבריכה בהדרכת לב וחגית .בסופו של דבר היו לנו  7אימונים בשבוע – בבוקר ובערב.
נסענו גם  7פעמים לשחות בים.
לא הזכרנו עד עתה את תרומתו הגדולה של יוחאי שתמך ,עודד וליטף כדי שנרגיש ש"יש מצב".
ב 22/5-נערך טריאתלון נשים הרצליה .בדרך השתתפנו בכל מיני מרוצים באזור כדי לקבל
פרקטיקה .אחרי כיבוש היעד ,חזרנו מאושרות אך לא נחות על זרי דפנה.
כרגע כל אחת מושכת לכיוון שלה (רכיבת אופני כביש בהדרכת מישל ,מרתון ,טריאתלון וכו')
אך אנחנו עובדות כקבוצה בהדרכת יוחאי.
ולסיום מילים מהלב ליוחאי שעושה את המלאכה בהתנדבות מלאה .בסבלנות רבה .ומטה אוזן
קשבת לכל אחת מהבנות .יישר כח!!! וכל הכבוד!!!
ראיינה עופרה דייגי
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קורס רכזי ועדות פנסיה של התנועה הקיבוצית
בסוף החודש שעבר הסתיים הקורס.
הקורס נתן לנו הרבה ידע כללי ומעשי לריכוז הפנסיה בקיבוץ.
ההרצאות נחלקו הן לפנסיה בכלל ,פנסיה בקיבוץ ובנוסף גם כלים נוספים בנושא ביטוחי
בריאות ,ביטוח לאומי יחסי עבודה וכלים למצוא מידע על החסכונות הפנסיונים של החסרים.
ידע רב נוסף קיבלתי מהמשתתפים הנוספים בקורס.
מבחינה מעשית סימנתי לעצמי כמה משימות לביצוע.
 .1ניהול ודפוסי עבודה של ועדת פנסיה
 .2קבלת מידע מהחברים כשהדגש על עובדי חוץ ,כרגע יש לנו בעיה בנושא.
 .7כתיבה והבאה לאישור של תקנון פנסיה ,כרגע יש לנו החלטות בנושא אך הן לא מכסות
את כל מגוון הדברים ,בקיבוץ השיתופי ובפרט כשאנחנו מתכוונים לקבל חברים במעמד
חבר חדש.
תקנות רשם האגודות השיתופיות מתייחסות בעקר לקיבוץ המתחדש ,אבל לדעתי בנושאים של
ביטחון סוציאלי ,כמו פנסיה ,סיעוד ובריאות גם בקיבוץ השיתופי צריך להיערך לעתיד
ולהבטיח מקורות לנושאים אלו .
הקורס נפתח והסתיים בהרצאות של מזכיר התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר ,על הפרק היה נושא
המיסוי והבג"צ בנושא חלופת האגודה ,המסר שלו היה שאנחנו ,כל קיבוץ ,וכמובן התנועה
הקיבוצית ,צריכים לחשוב איך אנחנו רוצים שהקיבוץ יראה לאחר השינוי ,עד כמה נשמור על
עקרונות המחויבות ההדדית ,יש לזה חשיבות מוסרית אבל גם הדבר יכול להשפיע על המיסוי
של קיבוץ ,לכן לדעתי כאשר אנחנו בוחנים שינויים ושיוכים ,צריך להשאיר לקהילה מספיק
אמצעים כדי לקיים את המחויבות ההדדית ,לפחות מחברי קיבוצים שערו שינוי שדיברתי
איתם ,מיסי קהילה בלבד לא מספיקים כדי לקיים את הנושא.
אני רוצה להזמין את אריה שטראוס לפגישה עם עובדי החוץ ,בעקר עובדי מדינה כמו עובדי
משרד החינוך ,כדי שיסביר להם איך אפשר לקבל את מלוא הזכויות הן בעבודה והן בפנסיה,
נקבע תאריך לפגישה ואני מקווה שתהייה השתתפות רבה ,הנושא חשוב ,גם תושבים
שמעוננים להגיע מוזמנים.
לדעתי חשוב שבעלי תפקידים ומיועדים למלא תפקידים יצאו לקורסים של התנועה הקיבוצית,
נושא שמצריך תקצוב בנוסף לתקציב הלימודים הרגיל.
אני מודה לאלו שהיו אחראים על הקורס מטעם התק"צ והמרכז האקדמי רופין ,אני מקווה
להמשיך להיות בקשר עם התק"צ בפגישות בנושא
תודה ירון זריז
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"כסא המלך החדש" פסל לזכרו של גנדי ברנשטיין
"כסא המלך החדש" ,הוא עבודה של ארנון ברנשטיין ,מחווה לכסא הראשון שיצר אביו ,גנדי
ברנשטיין ,לפני שנים.
את הכסא הראשון הציב גנדי בראש תל אבנים שעל גבעה ,מחוץ לקבוץ .למרגלות הגבעה
וואדי ,ועל הגבעה שמעבר לו ,ניצבו "כיסאות העם" .עוד הציב שם "אייל ברזל" ומולו "לוחם"
עם מגן ,ועוד ישויות אחרות ,וכולם עשויים פלדה וגם אבן .סיפור סופר שם ,על מלחמות
שליטים ונשלטים ,על שלטון עריץ ומדוכאים ,על דלת העם ועל מלך .ועל כסא המלך הזה עלו
וישבו מבוגרים וילדים ,חברי קבוץ ואורחים ,חיילים וטיילים ,מזדמנים וחוזרים ...הכסא היה
נקודת ציון בנוף ,ונקודת תצפית ליושב עליו.
כאשר פסל מעורר התייחסות כזו של אנשים ,כאשר הוא יוצר נקודת ציון במרחב ,מקום להגיע
אליו ,לעזוב  ,לזכור ולחזור  -כמו תילי האבנים של התרבות הנבטית ,וכמו צריחי בתי תפילה
בשממה – הרי זוהי אמנות פולחנית.
אולי ההגדרה הזו נשמעת תמוהה ,למי שהכיר את גנדי וידע שהיה אתאיסט ,שהפולחן היחיד
שלו היה "עבודת הקבוץ" ,והתורה היחידה שלו הייתה הסוציאליזם .אבל הנה הוא עצמו כותב
באחד מעלוני הקבוץ" :על גדות וואדי רביבים ובהמשכו נחל הבשור ,ישב האדם הקדמון

בתקופת האבן וסיתת את חיציו ,סכיניו וכלי עבודתו באבן צור .למרגלותיו של "ההר הלבן" ,
שאינו אלא גבעת גיר תלולה ,משתרעת צומת רביבים .בפסגתה ניצב פסל הנקרא 'מזבח'"...
ואכן ,הפסלים של גנדי הפכו לציוני מקום" :המזבח"" ,כסא המלך"" ,הגרזן" בדרך לבית
הקברות ,וכל אחת מעשרות עבודותיו ,אלה שמחוץ לקבוץ ,ואלה שמאיירות את שבילי הקבוץ.
התכנים של עבודותיו הם חברתיים וגם אוניברסליים .הם עוסקים במושגים של הורות (האם
והתינוק) ,של ניצחון מול שכול (הדמות ע"י בית הקברות) .הם עוסקים בחברות פרימיטיביות
(הבדואית על הגבעה) ובחברות בנות זמננו ובכוחות שפועלים בהן (הגירה -הפסל בבאר שבע;
פליטים -האבנים הקשורות ע"י הבריכה).
הם נעים בין המשיכה של גנדי לאותן חברות פרימיטיביות ולמדבר (פסלי בוץ,
אבני רחיים)  ,לבין הצו הציוני לכיבוש השממה ,אל מול הפחד מפני כיבוש ודיכוי ,כחלק
מתפישת עולמו הפציפיסטית.
תפישה זו היא שהולידה את כסא המלך וכל שאר 'המשתתפים' בסיפור שגנדי סיפר על הגבעות
הללו .הסיפור קיים היום רק בזיכרוננו ובצילומים .העבודות ,שהיו אולי הטובות והחשובות
בכל יצירתו של גנדי ,נגנבו ,קרוב לוודאי הותכו וחזרו להיות טונות של חומר גלם" .כסא
המלך" ו"כיסאות העם" הם היחידים שניצלו והועברו לשכון בתוך הקבוץ ,על גבעת הבריכה,
משם אפשר להשקיף אל אותה גבעה ממנה נעקרו.
לאחר מותו של גנדי ,ביקשנו לעשות מחווה וזיכרון לו וליצירתו שאבדה.
ארנון תכנן פסל ,כסא מלך חדש ,ויצר וביצע אותו במו ידיו ,בתהליך ממושך ומאתגר .תהליך
המשך....
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שהיה בו חיבור בינו לבין אבא – גנדי .כי כפי שארנון מעיד על עצמו ,כל מה שהוא יודע לעשות
בחומר (והוא יודע!) הוא למד אצל אבא שלו .מגיל צעיר עבד תחת עינו הפקוחה ,בחדר
המלאכה ,ובהמשך היה שותף לבניה ולהצבה של הפסלים על הגבעות .כסא המלך השני שונה
בתכלית מהכסא הראשון ,ויחד עם זאת באופיו הוא כעין רפליקה משוכללת לעבודות של גנדי.
או בפשטות כמו שזלדה אמרה:
"גנדי היה אוהב את זה" .
ארנון יצר פסל שגם הוא ציון מקום ,המקום בו בחר גנדי לספר את הסיפור שלו .הפסל הוא גוף
מונוליטי עשוי בטון ,ובראשו מושב .הוא מזמין את העולה אליו לשבת ולהשקיף .להשקיף
למרחוק אל אותם נופים שגנדי כל כך אהב :הקבוץ ומרחבי הנגב סביבו .להשקיף קרוב ,אל
תוך עצמו.
רויטל בוצר (ברנשטיין)

מפגש לזיכרו של חברנו גנדי ז"ל
בערב שישי לפני שבועים הייתה אזכרה לגנדי .האזכרה הייתה במועדון .פתחה את הערב הבת
רויטל שסיפרה על גנדי .כיצד כשהיה בפלמ"ח עשה כמיטב יכולתו למען המדינה .לחם
השתתף בקרבות ופיקד על חייליו .לאחר מכן עלה עם הגרעין לחלוצה והיה שותף להחלטה על
המשך ההתיישבות בנגב ,יחד עלו למקום החדש ל"משאבים" שיותר מאוחר הפכה למשאבי-
שדה .במשק ניהל תחילה את המסגרייה ,אחר למד הוראה והפך מורה למלאכה ובכל הזמן
ליווה את עבודתו באומנות .באירועים קישט את חדר האוכל לכבוד חגים ובין לבין גם
הסתכל סביב ובנה פסלים בפנים ובחוץ .בחצר הקיבוץ ועל גבעות בסביבה .בהמשך הצטרף
להוצאת העלון וקישוטיו נתנו לעלון איכות אחרת.
אחריה דיבר ארנון הבן על המבצע שעשה -פסל חדש.
גנדי בנה מספר פסלים שהונחו מחוץ לקיבוץ ,הצרה שגנבים הצליחו לפרק חלק ולקחת חלק
מהמתכת .בלית ברירה חלק קטן מהפסלים בהם גם הפסל המרכזי "כסא המלך" .הועברו
לצד הבריכה בנקודה המשקיפה על האזור שבו היו מוצבים הפסלים במקור.
ארנון ,לזכרו של גנדי ,השקיע הרבה ,ובנה פסל מיוחד שקרא לו" -כסא המלך החדש" ,הפעם
יצק פסל מבטון עם מדרגות מברזל הפסל שחוזק בבטון לאדמה בגבעה ,בתקווה שאותו
ושממנו כבר לא יגנבו ...הוא הוצב מחוץ לקיבוץ במקום המקורי .בסוף הערב המעוניינים
לראות את הפסל נסעו לראותו עלו והתישבו ולבסוף אף הצטלמו למזכרת ליד הפסל נהנו
מהרוח הנעימה ומהזיכרונות על גנדי חזרו הביתה כשהחשיך.
משולם סיקרון

עמ' 23
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מסיפורי הארכיון
עם סיום שנת הלימודים ומסיבת חג המחזור מצאנו בעלון מס'  291מיום 3.3.1923
שיר שנכתב ע"י כיתת "אשל" שסיימה אז י"ב.

שיר המחר
א .היום  -גמרנו כבר להיות קטנים

ולא סתם בזבוזת של שנתיים

מבט נישא אל המחר

אנו לצבא נושאים שליחות

נטשנו את ספסל הלימודים

ברזליו נישא על הכתפיים.

כי לנו הוא מזמן נשבר
זה הכל חלף ולא יחזור

ג .מחר – אחרי שהצבא נגמור

זה נמוג כרוח בין ערביים

כחניכים כה מצטיינים

זה ישוב יצוף בזכרונות

אנחנו אל המשק נחזור

ונרים לזה כוסית לחיים.

ניקח ביד העניינים
זאת לא אשליה ולא חלום

ב .מחר – נצא כולנו לצבא

בהיר כשמש באביב

נזרים לשורותיו – אונים

זה כאור בצהריים

למדינה שהורחבה בקרב

זה יבוא מחר בביטחון

אז נשמור פה אמונים

כי מחזור ראשון פריו יניב.

לנו הצבא זה לא רק כף
האשלילים
היו אלו הימים שלאחר מלחמת ששת הימים ומכיתת "אשל" שהייתה הכיתה הראשונה נשאר
במשק מוטי אבנון.
בעלון הבא מס'  291מיום  14.3.1923נכתב –
"במסיבה חיננית ציינה כיתת "אשל" את סיום הלימודים וקבלתם לחברות .חסרים היו כובד
הראש וההכנות המדוקדקות אבל על הכל היה טבוע חותם הראשוניות ושמחת הרגע .ביטוי
לגודל הרגע הורגש הן בריקודים והן באסיפת מוצאי שבת כשהכיתה הוצעה לחברות
והמאמצים המליצו על המאומצים (כאקט חגיגי במיוחד)".
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עמ' 22

הערב כיתת מנגו תחגוג את חג המחזור ,ההצגה תתקיים ליד האסם.
ביום ב' במועדון הייתה הרצאה מרגשת וכל כך מרתקת של חן מילר "במעמד חריג".
שסיפרה את סיפור חייה כילדה עם בעיות קשב וריכוז ולקויות למידה בהם בעיות של חישוב
ודיסלקציה .רק לאחר כיתה ד' למדה לקרוא ,הקושי במערכת החינוך והתמודדות מול ילדי
הכיתה ובכלל .עד היום כשהיא כבר בת  29היא ממשיכה להתמודד עם הקשיים .אם זאת
היא כבר הפכה למורה בתיאטרון בבית ספר לחינוך מיוחד .עשתה תואר ראשון כתבה הצגה
שתתחיל לרוץ במסגרת סל תרבות בכל הארץ .כל הכבוד!!
למחרת שמענו את סיפורו של פבלו זקס (האח של יעקב ענבר) כשהנושא היה  -אביו  .פבלו
כדרכו ידע לספר היטב את סיפור אביו ואנחנו הקשבנו מתוחים לסיפור ו...נהננו.
דרך אגב אנחנו רוצים להתנצל שלא סיפרנו בעלון הקודם שביקרה אצלנו המקהלה שעיקרה
משתתפים מהנגב המערבי ,ונתנה ערב שירה ונגינה מעולה! מקהלת -כוכב.
ביום ה' שוב הייתה אצלנו אילנה שחף ונערך החוג לספרות .הנושא הפעם היה סיפוריו של
יוסל בירשטין  ,יחד קראנו ושמענו והיה נחמד .
ביום שני הייתה שיחתה-הרצאתה של מתי פרימק בנושא  :המוח האנושי -.צורת פעולתו
ותיפקודו.
בשכונת מקורות בונים כבר פרגולות כלומר עוד רגע מסתיימות מרבית העבודות ואנשי הנוי
החלו בהכנות לחידוש המדשאות .הבית המשופץ מתקדם ,אך זה ימשך עוד כחודש.
בתינו הומים מתינוקות –כך זה נראה ונשמע בכל מקום ,בכדי לאפשר לכולם להנות ממערכת
חינוך טובה ונעימה ,בתי הילדים עוברים שיפוץ –ובית הילדים בו שכנו עד השבוע מדריכי
תנועת המושבים ובית הילדים בו נמצא חדר ההפעלה עוברים שיפוץ פנימי בהתאם לנדרש
לקראת שנת הלימודים החדשה .בבתים אלו כולל בית התינוקות יוחלפו גגות האסבסט
ותותקן גדר בהתאם לתקנים.

שבת שלום ומבורך לכל בית משאבי שדה

