
דב
בר 

דן 
ם: 

לו
צי

שפע של מסלולי טיול, אטרקציות 
ופעילויות לכל המשפחה,  מצפים 

 למבקרים בחבל אשכול. מסע קסום
ב־ds3 )משמאל(, עתיר צבעים וטעמים 
ברחבי הנגב המערבי, כחודשיים אחרי 

שוך הקרבות • עמ' 14

2014 בנובמבר   6   ה'תשע"ה  בחשון  י"ג     1455 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

ראו פרטים בעמ' 11

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

ראו פרטים בעמ' 13

הרולס רויס
של

החשמליים

הרולס רויס
של

החשמליים

מושב

 
קיבוץ

שמור תחת השם:

CX מחיר מחירון: רכב תפעולי גיטור
₪ 35,000 

+ מע"מ
מחיר מבצע לסוף 
השנה או עד גמר 

המלאי

בוכנת הרמה עם פיקוד חשמלי וכושר 
הרמה של 360 ק"ג ויותר

₪ 29,900 
+ מע"מ

מחסני מזרנים

בקיבוץ אלונים
בקיבוץ כינרת

ראו עמוד 5
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עורך: אבי אובליגנהרץ   •
obligen@netvision.net.il  

סגן עורך: יעקב לזר  •

מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

עורכת לשונית: טל ארנון  •

מערכת:  •
אבי אובליגנהרץ ונגה רוזנברג

עיצוב ועריכה גרפית:  •
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות:  •
אריה אנג'ל  

כתבים: ארנון אבני, שוש גרץ,  •
אביבית שוורץ ג'ון, עוזי בן צבי,    
חני סולומון, יובל דניאלי, עזרא 
דלומי, מאיר מינדל, מיקי נירון, 

יפעת זילברשטיין, נגה רוזנברג, 
אשר אמדו, שרה כוכבי, דונדי 

שוורץ

הפקה: דורין שגב  •
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073  
פקס' 2369088־073  

מזכירת סניף דרום: מזי עזרא  •

יועצי פרסום:  •
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי  

מודעות לוח: זוהר מלאכי  •

מודעות:  •
dorin.segev@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן 
המודעות

חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

קטנות קיבוציות
אברהם שרון

מעודה לא אמרה תודה. 
לא אחת אמרתי וגמרתי 

בלבי שלא אעניק לה עוד 
נדבה, עד אשר תוקיר 

אותה ולו גם במלה אחת, 
תודה. לא בגללי, בגללה. 

אבל אני לא מתמיד 
בהחלטתי

בוז'י

בוז'י הרצוג הוא אדם כלבבי, אבל 
דברים  אומר  הוא  כמוהו.  רך  לבבי 
צודקים וחכמים. אני יכול לחתום על 
כל מלה שלו. הוא יכול להיות )והיה( 
מעולה.  חוץ  שר  מצוין,  רווחה  שר 

־אבל הוא לא יכול להיות ראש ממ
מסוגל  אינו  שהוא  מפני  לא  שלה, 
למלא את התפקיד, אלא משום שאין 
נתפס  הוא  אליו.  להיבחר  סיכוי  לו 
לא רק כמי שאינו יכול להתמודד עם 

־האיום האירני, אלא אף לא עם הבו
טן הסורי. אבל, אולי, הסיכוי היחיד 

־להגדיל את הסיכוי הקלוש שלו להי
לייצר  מתחייב  אני   ( לתפקיד  בחר 
כשאסיים  אותו  שאבלע  הכובע  את 

־לייצרו, אם ייבחר להרכיב את הממ
־שלה הבאה ולקינוח אבלע גם צפר

זהבה  תקום  וכאשר  אם  ייווצר  דע(, 
־גלאון - היא לא תקום - ותכריז הכ

רזה אבירית, אצילית, שהיא מטמיעה 
את מרצ במפלגת העבודה ומעצימה 
אותה בכך.  אין הצדקה לפיצולו של 

־השמאל, אבל יש בו נזק ובעיקר, דל
דול כל סיכוי להוות חלופה שלטונית 
קץ,  לאין  המתמשך  היחיד,  לשלטון 

של ראש הממשלה המכהן. 

קיבוץ נדבות

יש לה הבעה שתמיד נראית לי כמו 

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות. אין  
להעתיק, לתרגם, לשדר 
בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם 
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס 

בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

נולדו לנו 
דומיין 

ופייסבוק!
מהיום ניתן לקרוא את

www.zmanyarok.com

ובפייסבוק
של עיתוני

אדום מבפניםהמרחב הכפרי
עמ' 10 • עזרא דלומי

אוצר גנוז
עמ' 18 • יעקב לזר

  תוכן

חיים בסרט צומת הצ'ק פוסט 2014. צילום בועז לניר

דמעה לפני בכי או דמעה אחריו, פנים 
אשר טיפה אחת תלחלח או לחלחה 

מוס קבוע,  הטקס  בזליגתה.  ־אותם 
ומקוששת  יושבת  כם בשתיקה. היא 
צדקה, אני עומד ונותן לה. מעודה לא 
אמרה תודה. לא אחת אמרתי וגמרתי 
בלבי, שלא אעניק לה עוד נדבה, עד 
אשר תוקיר אותה ולו גם במלה אחת, 
תודה. לא בגללי, בגללה. אבל אני לא 

־מתמיד בהחלטתי. שתיים שלוש הת
עלמויות מבוימות והלב שלי - נכמר 
ונמס -  לא נותן לי להמשיך כך. שוב 
ושוב אני שב ונופל באותו פח הקרוי 
היעדר  מסוימת,  באריכות  או,  פחת 
שאלה,  קטן  זמן  לפני  עצמי.  כבוד 

־לפתע, בעודי מניח את המטבע בקו
פסתה, מאיפה אני. "קיבוץ", אמרתי. 

"אה, קיבוץ זה טוב". 

סתיו ואביב

־זו מול זו ישבו סתיו ואביב )ראי
תי את שמן על דש חולצתן( ודיברו 
על החורף. זו אהבה אותו, וזו שנאה. 
בשלב מסוים אמרה אחת מהן, שחבל 
שאי אפשר לשנות את השם כל עונה. 
כל  שמו  את  לשאת  אדם  על  מדוע 
עקוד  שהוא  צלב  היה  כאילו  חייו 

עליו. חומר - רוח למחשבה. 

עריכה וחיסול

אומרים   )וילדינו  שלנו  ההורים 
העריכה  תורני  היו  וסבתא"(  "סבא 

־של הקיבוץ; אנחנו, ואחרינו, בעקבו
תינו, ילדינו, הם תורני החיסול שלו. 
השולחן הערוך מבולגן, הפוך. נותרו 

איזו  האחרונה.  הסעודה  שאריות  בו 
עדות מוסרת התמונה האילמת - על 
טעם  על  תבליניו,  ועל  המזון  אבות 

האוכלים, על ההולכים? 

אבולה

היא   - דימומית  קדחת   - האבולה 
 2014 נדירה. לקראת סוף שנת  מחלה 
אפריקה.   מערב  במדינות  פרצה  היא 
50% עד 90% מהלוקים בה מתים ממנה. 
להירגע:  אפשר  אבל  מבהיל,  אחוז  זה 

־סכנה קיימת להידבקות בה רק בהעב
רת נוזלי גוף, סיבה מספיקה כשלעצמה 

־המסבירה מדוע לא כדי לריב עם ארי
תראים, סודאנים ושאר מבקשי מקלט 
חוקיים,  בלתי  שוהים  מפלט,  ופליטי 
נואשים,  עבודה  מבקשי  רצויים,  בלתי 

או השוהים בחולות "חולות".

אשכול מהאשכול
עמ' 14 • דני בר
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 קואופ שופ בכפר דרום וערבה- איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה  חדש! | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | יושיביה חדש! |קיבוץ כיסופים | כפר מימון | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עוזה | עידן | עין הבשור | קדש ברנע | שחר | שלווה | תומר | תקומה
חדש! | אלישיב | קיבוץ בחן | בית הלוי  חדש! | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל”י | ניר בנים | עטרת | תימורים | תלמי מנשה | מרכז- אבני חפץ | אלון מורה  שפלה- בית גמליאל | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב”ם 
חדש! | חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה- כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קרית ענבים | קיבוץ רמת רחל | שורש | חיפה והסביבה- אלון הגליל | אלייקים   גאולים | גבעת חן 
חדש! | אמנון | אניעם | בוסתן הגליל | בית הלל | בית יוסף | גבעת אלה | גבעת יואב | קיבוץ גשור | דבורה | קיבוץ חוקוק | טל אל חדש!  | קיבוץ החותרים | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה”ג- אביבים | אחיהוד | קיבוץ אילון | אלי עד | אליפלט   קיבוץ בית רימון 
חדש! | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | שפר | תל עדשים יובלים | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כפר שמאי | לימן | מורשת | מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | נאות גולן | נווה זיו | נטור | עצמון | צורית | קורנית | קלע אלון | רמות | רמת מגשימים 

סירקו לעוד מבצעים

Like כנסו ועשו לנו  www.israel.coop | 110-709-700-1 :שירות לקוחות

המבצעים בתוקף בין התאריכים: 10.11.14-3.11.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. המבצעים בחנויות 
קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

 בורקס תפו”א
 800 גרם מעדנות

7290000238180

קובה חמוסטה/לחמין/למרק
 600 גרם שלושת האופים

7290002929529+מקבץ

 במיוחד בחורף, 
עושים את הקניות 

בצרכניה!

₪11 
אפונה וגזר/שעועית ירוקה/

 צהובה 800 גרם פרי גליל
2239215-338-307

XL משקה אנרגיה 
 טעמים שונים 250 מ”ל

5906485301234+מקבץ

יח׳3
11₪ב-

ליח׳

יח׳2
11₪ב-

 ספרינג טי טעמים שונים 
 1.5 ליטר 

7290011051518+מקבץ

 חלב בקרטון 3%/1% 
 1 ליטר טרה

7290000474076

יח׳2
11₪ב-

מרק נמס בכוס סוגים שונים
 קנור 

7290000113654+מקבץ

יח׳2
11₪ב-

 פתיתים אפויים 
 500 גרם אסם

7290100687192+מקבץ

יח׳2
11₪ב-

₪11 
ליח׳

₪11 
ליח׳

 מרכך כביסה מקסימה 4 ליטר
7290000288642+מקבץ

 ₪17.90
 ליח׳

 מארז שלישיית קפה טורקי 3*85 גרם
7290104721762

₪16.90 



6.11.2014     || 4

   חדשות

נגה רוזנברג

גיבשה  איתן  צוק  מבצע  בעקבות 
הסוכנות היהודית חבילת סיוע ליישובי 
שקלים,  מיליון  כ־50  של  בסך  הדרום 

היהו הפדרציות  של  לתרומות  ־הודות 
־דיות בצפון אמריקה, קרן היסוד ותור

מים נוספים.
מאמצי הסיוע עמדו במרכז כינוס חבר 

שהת היהודית,  הסוכנות  של  ־הנאמנים 
באשקלון  שעבר  השבוע  במהלך  קיים 
מאות  בהשתתפות  עזה,  עוטף  וביישובי 
"אנחנו  העולם.  מרחבי  קהילות  מנהיגי 

ההחל שלנו.  הבית  על  כאן  ־נלחמים 
טה של נציגי הקהילות לקיים את חבר 
בדרום  היהודית  הסוכנות  של  הנאמנים 
אחרי צוק איתן, היא נקודת חיזוק אדירה 
עבורי ועבור פקודיי", אמר אלוף פיקוד 
הכינוס  למשתתפי  תורג'מן  סמי  דרום 

במפגש הפותח שנערך בנחל עוז.
־חבילת הסיוע כוללת שורה של תכ

ניות שנועדו לחזק את החוסן החברתי 
למשוך  עזה,  ועוטף  הדרום  יישובי  של 

־אוכלוסייה צעירה לאזור ולתמוך במג
וון אוכלוסיות בהיקף של כ־25 מיליון 
מקיפה  תמיכה  כוללת  החבילה  ש"ח. 
שכבר הוענקה על ידי הסוכנות לתושבי 
היום,  ועד  הלחימה  ימי  במהלך  הדרום 

בהיקף של כ־25 מיליון שקלים. 
הסוכנות  שמגבשת  הסיוע  בחבילת 
היהודית - הענקת מלגות לסטודנטים, 
בניית  לעסקים,  שתסייע  קרן  הפעלת 
הטילים,  לנפגעי  מענקים  מקלטים, 

בו ובחיילים  חדשים  בעולים  ־ותמיכה 
לשורה  מתווספים  אלה  מיזמים  דדים. 

היהו הסוכנות  שהפעילה  תכניות  ־של 
דית במהלך מבצע צוק איתן כדי לסייע 
כ־75  הוצאת  ובראשם  הדרום  ליישובי 
אלף ילדים לפעילות הפגה מחוץ לטווח 
הפדרציות  של  לתרומות  הודות  האש, 
היסוד  קרן  אמריקה,  בצפון  היהודיות 
של  כולל  בהיקף  נוספים,  ושותפים 

כ־15 מיליון ש"ח. 
־בימים הקרובים תחל הסוכנות היהו

דית בהענקת מלגות סיוע בשכר דירה 
1,300 סטודנטים המתגוררים בשד־ ־לכ
0־4 ק"מ מגדר המע־  רות וביישובי קו

רכת, מתרומה של הפדרציות היהודיות 
בצפון אמריקה, במטרה לעודד צעירים 
להתיישב באזור. המלגה מיועדת לבני 
היישובים הלומדים בדרום או מחוצה לו, 
וכן לסטודנטים מרחבי הארץ הלומדים 

ושוכ בדרום  הלימוד  ממוסדות  ־באחד 
יעמוד  המלגה  גובה  באזור.  דירה  רים 

על למעלה מ־1,500 דולר לסטודנט. 
־חבילת הסיוע תכלול גם חיזוק לעס
־קים קטנים ובינוניים, שפעילותם נפג

עה בשל ירי הטילים. הסוכנות היהודית 
תפעיל קרן מיוחדת שתעניק הלוואות 
מועדפים  בתנאים  חוזר  הון  למימון 
לעסקים בטווח ה־40 ק"מ וכן לעסקים 

־נוספים מהנגב בתחומי התיירות, השי
רותים והמסחר. 

ההנחה בארנונה לתושבי עוטף 
עזה הוגדלה ב־15% נוספים

נגה רוזנברג

ליישובי  מארנונה  ההנחה  לתקנות  תיקון  על  חתם  סער  גדעון  הפנים  שר 
עוטף עזה לשנים 2014־2016 כך שההנחה תוגדל ב־15% נוספים.

ומבצע צוק איתן, הגיש שר הפנים בשיתוף עם  על רקע המצב הביטחוני 
שר האוצר, יאיר לפיד, הצעת מחליטים לממשלת ישראל, להגדיל את אחוז 
הממשלה  ע"י  אושרה  ההצעה  עזה.  עוטף  ויישובי  לשדרות  בארנונה  ההנחה 
בחודש ספטמבר ובהמשך לה חתם שר הפנים על תיקון לתקנות הסדרים במשק 

המדינה )הנחה מארנונה(.
על פי התקנות, ייהנו תושבי שדרות ועוטף עזה ייהנו מהנחה בשיעור כולל 
45% למגורים ו־ 39% לתעשייה, מסחר, שירותים, משרדים, מלאכה וחק־  של

לאות.
שיעור הנחה זה גבוה ב־15% משיעור ההנחה שהוקנה לשדרות ויישובי עוטף 
עזה עד כה, והוא יעמוד בתוקפו בשנות הכספים של 2014 ועד 2016. ההנחה 

תחול רטרואקטיבית לשנת 2014.
־במשרד הדגישו כי מטרת ההנחה המוגדלת היא להביא לחיזוק החוסן החב
־רתי־כלכלי באזורים אלו, ולהביא לסיוע כלכלי הן לתושבים והן לבעלי העס

קים באזור. ההנחה הנוספת תביא להקלה של מאות שקלים למשפחה ותעזור 
מאוד לתושבים ולעסקים שמצבם הורע במהלך תקופת הלחימה.

מנהל מרכז ההשקעות 
לתעשייה הקיבוצית : גורמי 

התיווך מיותרים 
אשר אמדו

"אין צורך להיעזר במתווכים לצורך הגשת בקשות למרכז ההשקעות, עבדו 
לראשי  איצקוביץ',  נחום  ההשקעות,  מרכז  מנהל  אמר  כך  ישירות",  מולנו 
התעשייה הקיבוצית, בביקור שערך בשבוע שעבר במפעלים אופטיקה שמיר 

ושלא"ג שמיר בגליל העליון. 
־איצקוביץ' מסר שמאז כניסתו לתפקיד, הוא השקיע מאמץ רב בהאצת תה

ליכי הבדיקה והמענה לבקשות ויצירת שקיפות מול התעשייה, ולכן השימוש 
ב"מאכערים" מיותר. בסופו של דבר הם לוקחים לעצמם קופון מתוך המענק 
שמגיע לתעשייה ונחוץ לה לצורך ההשקעות. הוא ציין שהבקשות למענקים 
עולות על התקציב, ולכן אין מנוס מדחיית חלק מהבקשות, אך יש לעשות את 

התהליך בצורה מהירה ככל האפשר ובקריטריונים ברורים לכולם. 
ראשי איגוד התעשייה הקיבוצית ומנהלי המפעלים הציגו בפני איצקוביץ' 

־את הפעילות, האתגרים ותוכניות הפיתוח לשנים הקרובות. מנכ"ל איגוד הת
צמצום  יהיה  האיגוד  מיעדי  שאחד  אמר  אורנשטיין,  אודי  הקיבוצית,  עשייה 
הסיוע בגורמים מתווכים בין מפעלי הקיבוצים ומשרדי הממשלה, מה שיכול 
לחסוך מיליונים למפעלים. "יש לנו דלתות פתוחות ביחידות משרד הכלכלה 
כמו גם בכל משרדי הממשלה והגופים האחרים, ואין סיבה שמפעל או קיבוץ 

־ישלמו מכספם היקר לאנשים חיצוניים כדי לקדם את ענייניהם", אמר אור
נשטיין . 

מפעל נירלט בניר עוז. צילום דן לב

מפעלים בעוטף עזה יהיו פטורים 
מתשלום תמלוגים למדען הראשי

בנוסף, אישרה ועדת הכספים לחברות הממוקמות עד 7 ק”מ מרצועת 
עזה מתן מענקים של עד 75% מהשקעותיהן במחקר ופיתוח

אשר אמדו

המדען הראשי במשרד הכלכלה, אבי 
־חסון, חתם ביום ראשון על חוזר המע

ניק פטור מתמלוגים למקבלי מענקים 
באזור יישובי שדרות ועוטף עזה. 

־המהלך שבוצע כחלק מחבילת ההט
בות לדרום בעקבות מבצע "צוק איתן", 

מסור תעשייה  לחברות  פטור  ־מעניק 
ואשר  אלה  ביישובים  הפועלות  תית 
המדען  של  אישור  יקבלו,  או  קיבלו, 
הראשי לתכניות מחקר ופיתוח בתקופה 
 ,2016 דצמבר  ועד   2013 ינואר  שבין 
אלו.  מענקים  בגין  תמלוגים  מתשלום 

־הפטור יחול רטרואקטיבית לגבי מענ
קים שניתנו החל מיום 1 בינואר 2013, 

ויינתן לכל החברות ללא מגבלת גודל.
הפטור יחול בהתאם לאמור בהחלטת 

והיי רבתי  שדרות  אזור  על  ־הממשלה 
שובים במועצות האזוריות אשכול, חוף 
אשר  הנגב,  ושער  נגב  שדות  אשקלון, 

בט נמצאים  חלקם,  או  כולם  ־בתיהם, 
ווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב 

רצועת עזה. 
"מדובר  בנט:  נפתלי  הכלכלה,  שר   
החדשנות  עידוד  של  מבורך  בשילוב 
ביישובי  ותמיכה  המסורתית  בתעשייה 
הדרום. ההקלה שהמדען הראשי העביר 

־היום היא המשך לפעילות משרד הכל
ועוטף עזה.  יישובי הדרום  כלה לחיזוק 
מהיום, יותר משתלם לחברות בתעשייה 
במחקר  להשקיע  זה  באזור  המסורתית 

שמשרד  הסיוע  מכלי  וליהנות  ופיתוח 
הישר התעשייה  עתיד  נותן.  ־הכלכלה 

אלית הוא בחדשנות וביצירתיות שלה."
־במקביל, ועדת הכספים אישרה הגד

לה משמעותית למענקים הניתנים ע”י 
־המדען הראשי לחברות ותאגידים ביי

שובי עוטף עזה ושדרות. עפ”י התקנות 
הממוקמות  חברות  שאושרו,  החדשות 
עד 7 ק”מ מרצועת עזה, יוכלו ליהנות 
מהתקציבים   75% עד  של  ממענקים 
בכך  ופיתוח.  במחקר  משקיעים  שהם 
אישרה ועדת הכספים תוספת ליישובי 
עוטף עזה, ב־ 25% יותר מאלו הניתנים 
ליתר החברות באזורי עדיפות לאומית 

במקומות אחרים.
למאמץ לחיזוק המפעלים בעוטף עזה 

משרד  של  ההשקעות  מרכז  גם  נרתם 
המה הטבות  חבילת  ־הכלכלה, שאישר 

ווה תוספת של עד 8 אחוז ל"מענק נגב" 
מפעלים  מעבר  לעידוד  שנוסד  הרגיל 
כוללת  החדשה  החבילה  הארץ.  לדרום 
בין היתר מימון מיגון לעובדי המפעלים 
כחלק מהבקשה להשקעה במבנה וציוד 

שיגישו המפעלים הנמצאים בטווח של 
 15 של  תוספת  מתן  מהרצועה,  ק"מ   7

ההש מרכז  למענקי  בבקשות  ־נקודות 
המענק  כספי  הזרמת  הקדמת  קעות, 
ותיעדוף בהזרמת כספי המענק, וקיצור 
ההליך הבירוקרטי לאישור בקשות סיוע 

של מפעלי האזור.

חיזוק נוסף לדרום: הסוכנות 
היהודית תתרום 50 מיליון ש'

חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית בנחל עוז. צילום מיכל שבן־ קוצר
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 חדשות

אשר אמדו

"בכוונת מועצת החלב לערוך תהליך 
הגורמים  כל  שותפים  יהיו  בו  מקיף, 
בענף, לרבות כלכלנים ואנשי מקצוע, 
צופות  ומסקנות  חזון  לגבש  מנת  על 
פני עתיד בענף החלב", כך אמרה מיכל 
בכנס  החלב  מועצת  מנכ"לית  קראוס, 
מדעי הבקר ה־26 שהתקיים ביום רביעי 

בנו באשקלון  לאונרדו  במלון  ־האחרון 
תעשיית  ואנשי  רפתנים  כ־800  כחות 

החלב. 
ליוקר  הסיבה  אינה  "הרפתנים   
"ענף  קראוס,  אמרה  בישראל"  המחיה 

־הרפת נתן את חלקו בהוזלת מחיר מוצ

הת הסכם  על  חתומים  אנו  החלב.  ־רי 
והממשלה,  האוצר  משרדי  עם  ייעלות 
אין עוד ענף שהמחיר בו מבוקר בצורה 
שכזו ומחויב בחוק להתייעלות ושחיקה 

ברווח".
החקלאות,  משרד  מנכ"ל  כהן,  רמי 
ציין כי יוקר המחיה עומד כנושא מרכזי 
על הפרק וכי במשרדי הממשלה השונים 

במע לרפורמה  חשיבה  כיום  ־נעשית 
מועצות  לבטל  רעיונות  "עולים  רכת. 
ייצור ולבטל תכנון בענף החלב. אנחנו 
לשפוך  רוצים  לא  החקלאות  במשרד 
לשפר  ברצוננו  המים,  עם  התינוק  את 

ולהת להמשיך  חייבים  המערכת.  ־את 
ייעל. צריך להסתכל כמה שנים קדימה, 

המצב לא יישאר כמו שהוא לא ברמת 
התכנון ולא ברמת השוק. ככל שנוביל 
את המהלך ולא נהיה מובלים יהיה טוב 

־יותר. אני פונה למועצת החלב והתאח
דות מגדלי בקר לבצע בדיקה שכזו''.

־אביתר דותן, מזכ"ל התאחדות מגד
לי בקר לחלב, ביקש להדגיש, כי "ענף 

פשו לא  אתגרים  בפני  עומד  ־הרפת 
טים, אך הוא עדיין ענף מצליח בעולם, 
בשיא  מחזיקות  הישראליות  והפרות 
חתמנו  אתמול  ואיכותו.  החלב  ייצור 
על הסכם שותפות בין המגזר השיתופי 
למגזר המשפחתי, על מנת להוביל את 
ענף הרפת והחלב יחדיו אל מול אתגרי 

העתיד".

תשלובת מילואות 
מינתה ממונה על 

נושא הטרדות מיניות
נגה רוזנברג

־תשלובת מילואות החליטה לנקוט פעולות אחדות בנושא חוק הטרדה מי
נית. לצורך כך מינתה בכל אחת מתשע חברות התשלובת ממונה על נושא 

כולל  מיניות,  הטרדות  מניעת 
מילו הערבי.  מהמגזר  ־נציגה 

עובדים  כ־1,100  מעסיקה  אות 
כ־500 מהם, נשים.

 הפעולות הראשונות שנעשו 
עו"ד  של  הרצאה  כללו  בנושא 
המנהלים  בפני  אייזנברג  טלי 
ופירושיו;  החוק  על  בתשלובת 

הופי בו  עובדים  כנס  ־נערך 
אודליה  הפסיכותרפיסטית  עה 
במשרד  שעבדה  מי  כרמון, 
גופה  על  ו"חוותה"  התחבורה 
אחת  שהיתה  כמי  הנושא,  את 

המדי נשיא  של  ־מקרבנותיו 
המר קצב,  משה  לשעבר  ־נה 

אונס.  באשמת  מאסר  כיום  צה 
מהזווית  לנושא  נדרשה  כרמון 

־האישית שלה ומהתובנות שזי
־קקה בעקבות המקרה שלה. בהמשך מתוכננת סדנה יומית לשש נשים שנב

חרו להיות ממונות על אכיפת החוק ויישומו, אשר יודרכו ויוכשרו למילוי 
תפקידן. 

דפנה סוקול, מנהלת משאבי האנוש בתשלובת, אומרת כי גידול החברה 
והרחבת פעילותה לשלוחות נוספות, הגורמים באופן טבעי לפיצול עובדים 
במוקדים שונים, עורר, בין השאר,את הצורך לתת מענה גם לנושא זה, ולחזק 
את מערך הממונות על נושא ההטרדה המינית. "חשוב לציין, כי הפעילות לא 
באה בגלל מקרה כל שהוא אלא על מנת להציף את הנושא ולהביאו לידיעה 
זה  זה בעת הצורך.  כי קיים טיפול בנושא  ולמודעות של עובדים, שיידעו 

ודאי לא כיף להתמודד עם נושא זה, אבל חשוב להיערך", מציינת סוקול.

זרם פלוס ממזרע 
פיתחה מערכת שליטה 

מרחוק על הקו־נוע
יפעת זילברשטיין

עולם הטכנולוגיה מתפתח ועמו חידושים אשר מאפשרים לחקלאים להיות 
־בחזית הטכנולוגית ולחסוך כסף רב בעלויות השוטפות. חברת זרם פלוס ממז

רע, המתמחה במתן פתרונות קצה ייעודיים וייחודיים בתחום השליטה והבקרה 
מרחוק, השיקה לאחרונה פטנט אשר מאפשר שליטה על הקו־נוע באמצעות 

הטלפון הסלולארי והמחשב, מבלי לרדת לשדה. 
המערכת, אשר שולטת מרחוק על הבקר האחראי על תפעול והעבודה של 
הקו־נוע, הנה המצאה ייחודית, אשר פותחה לאחר שנים של עבודה בשדות. 
הממציא, זהר קיטרון, חקלאי בעברו, חשמלאי מוסמך בהווה ומנהל זרם פלוס, 
חיפש דרך להקל על עבודתו של החקלאי, ופיתח את הרכיב אשר שולט מרחוק 

בבקרה של הקו־נוע. 
המערכת החדשנית מאפשרת את בדיקת הפרמטרים הבאים: כמות ההשקיה 
של השדות בכל רגע נתון, שינוי המדדים של ההשקיה לפי תקופות, כיבוי 

והדלקת בקר הקו־נוע מרחוק ובקרה על פעילות וקו הנסיעה של הקו־נוע.
פרמטרים אלו ועוד בודק החקלאי מהבית בממשק נוח וידידותי, בלי צורך 
לגשת לשדה, ומקבל תמונה בזמן אמת על מצב ופעילות הקו־נוע הדבר חוסך 
יעילות. הרכיב שמבקר את הקו־נוע, מפעיל אותו ומעביר את  זמן וממקסם 

הנתונים למשתמש בזמן אמת בכל מקום בעולם.

דפנה סוקול, מנהלת משאבי האנוש 
בתשלובת מילואות 

יעקב לזר

בש בנצרת,  המחוזי  המשפט  ־בית 
פלי לערעורים  משפט  כבית  ־בתו 
־ליים, דחה ערעור של המדינה שביק

שה להרשיע מועמד לחברות בקיבוץ 
הגושרים נגדו הוגש כתב אישום על 

־תקיפת קטין ופציעה בנסיבות מחמי
רות. 

6 ל־7 באוק־ ־ במהלך הלילה, בין ה
טובר 2009, בעקבות התפרעות נערים 
כבני 16 17 סמוך לביתו, במהלכה גם 
נופץ בקבוק בירה על קיר הבית, יצא 
במקצועו  גופני  לחינוך  מורה  האיש, 
בן 44, ותקף את הנערים. הוא היכה 
אותם באגרופיו וכתוצאה מכך נשברו 

־משקפיו של אחד מהם, וכן חבט ברא
שו של אחר באמצעות בקבוק. 

 בית משפט השלום בנצרת הרשיע 
ביטל  מכן  לאחר  אך  בתחילה,  אותו 
את ההרשעה והסתפק בהעמדת האיש 
ל־180  ושליחתו  מבחן  קצין  בפני 
שעות של עבודות לתועלת הציבור. 
כמו כן חייב אותו לשלם למתלוננים 

פיצוי של 5,000 שקל. 
־ על פסק הדין הזה הוגשו שני ער

הכרעת  כנגד  ערער  התוקף  עורים: 
להר וביקשה  והמדינה ערערה  ־הדין 

שיע את האיש ולהטיל עליו עונשים 
כמתחייב מן המעשים שביצע. מאוחר 
ובית  מהערעור  התוקף  בו  חזר  יותר 

־המשפט עסק רק בערעורה של המדי
נה. על פי בקשת הסנגור, הוצגו בפני 
שלושת השופטים )אסתר הלמן, אב"ד, 
יפעת שטרית וסאאב דבור( מסמכים 
באשר  האיש,  של  בטענתו  התומכים 
לפגיעה העלולה להיגרם לו כתוצאה 
קודם  שהוצגו  מסמכים  ההרשעה,  מן 

־לכן בפני שירות המבחן, ועליהם נס
מכה המלצתו של שירות המבחן שלא 

להרשיע את הנאשם. 
"לאחר שבחנו את טענות הצדדים, 
להידחות",  הערעור  דין  כי  שוכנענו 
פסקו השופטים. ראשית, משום שבית 

להתע נוטה  אינו  לערעורים  ־משפט 
רב בהחלטה של בית המשפט שעסק 
בית  כי  הוא משוכנע  במקרה, כאשר 
המשפט עשה את עבודתו נאמנה. גם 

המשפט  בית  סבור  עניין  של  לגופו 
שההחלטה הייתה נכונה. 

לראשו שהסתבך  באדם  ־מדובר 
שקדמה  מכוער,  באירוע  בחייו  נה 
ששתו  נוער  בני  של  השתוללות  לו 
אלכוהול, הקימו רעש וניפצו בקבוקי 
זכוכית, שלפחות אחד מהם פגע בקיר 
ולא  עצמה  על  חזרה  התופעה  ביתו. 
טופלה כראוי על ידי רשויות הקיבוץ. 
האיש קיבל אחריות על מעשיו והביע 
המבחן  שירות  ארע.  אשר  על  צער 

המליץ לא להרשיע אותו. 
היקף  כי  השתכנע  המשפט  בית 
עלול  יורשע,  אם  בנאשם,  הפגיעה 

וי ומשמעותי,  מידתי  בלתי  ־להיות 
בסיכויי  בפרנסתו,  בפגיעה  תבטא 
שיקומו, ובסיכויו שלו ושל משפחתו 

להשתלב כחברים בקיבוץ.
ואף  והואיל  "לאור המפורט לעיל, 
שביצע  העבירות  כי  סבורים  אנו 
חומרתן,  וחרף  בנסיבותיהן  המשיב, 
לא  מהרשעה,  הימנעות  מאפשרות 
של  בהחלטתו  להתערב  לנכון  ראינו 

בית המשפט קמא".

נדחה ערעור המדינה נגד 
נקלט בהגושרים

האיש תקף צעירים שהתפרעו ליד ביתו. בית המשפט הסתפק 
בהעמדתו לצו מבחן ועבודות שירות. המדינה ביקשה הרשעה, והפסידה

מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב. באדיבות התאחדות מגדלי הבקר 

מועצת 
החלב 
תקים 
ועדה 

לבדיקת 
משק 
החלב
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   קול קורא

אין להתנות חברות בקיבוץ ביכולת לבנות בית
)תגובת הזדהות עם יובל דניאלי, ב"זה בית"(

ליובל שלום,
אני מברך אותך על העלאת הנושא 
נתקלתי  לא  מזמן  הבנים.  קליטת  של 

מס עם  מזדהה  כל־כך  שאני  ־בכתבה 
ריה. אני חושב כבר מזה זמן רב שהמצב 

־שאתה מציג – שבן שאין ביכולתו לב
נות לו בית )ובדרך כלל מדובר על 100 
מ"ר ומעלה(, מקומו אינו בקיבוץ, הוא 
עיוות, ומנוגד למורשת. לדאבוני עיוות 

־זה הכה שורשים עמוקים במחשבה הקי
ליסודות  מתנכר  הוא  למעשה  בוצית. 
קיבוץ  ויוצר  הקיבוץ,  של  הרעיוניים 

ריק משכבת הגיל שבין 20 – 40.
אני שואל את עצמי ואת כולנו, מה 
50 שנה ויותר חשב־  קרה לנו? כיצד זה

נו כי טוב, מוצדק ונכון שהקיבוץ יבנה 
לחבריו בתים על חשבונו, ופתאום בין 
לילה היוצרות התהפכו, ומה שהיה טוב 
ואת הבנים  טוב,  במשך שנים כבר לא 

־שאין להם מיליון שקל ויותר יש להר
חיק מקיבוצם.

או  פתרון  הוא  בכתבתך  שחסר  מה 
הצעה מעשיים, אם כי אתה מציין שיש 
בלי  בנידון".  ריאליות  הצעות  "מספר 

־שנעלה הצעות ריאליות הקיבעון המח
שבתי והמעשי בנושא זה יימשך. 

שמעתי לא מזמן הצעה פשוטה מפי 
החוזרים  הבנים  את  ותיק:  קיבוץ  חבר 
לשכן  יש  חברים  להיות  והמעוניינים 

קי בכל  המצויות  המעבר",  ־ב"דירות 
בוץ. לאחר שתעשה שמאות לדירה הבן 
יתחייב לשלם את שוויה )בדירות האלו 
בלבד(  שקלים  אלפי  בעשרות  מדובר 

־מיד או בתשלומים. הבן ומשפחתו יעב
רו ועדת קבלה, ותוך שנה שנתיים הם 
יתקבלו לחברות. המצב שנקלטים, בנים 

או נקלטים מבחוץ ממשיכים להתגורר 
 10 )לפעמים  ארוכות  שנים  בקיבוץ 
שנים(, אינו תורם להם להרגשת חברות 

והשתלבות בקהילה.
השיוך?  נושא  עם  מה  תשאלו  ודאי 
מה אם בגלל השיוך לא יעמוד בעתיד 
הנקלטים? תשובתי  עבור  דירות  מלאי 
– השיוך לא צריך להוות מחסום בפני 
השיוך  הקיבוצים  ברוב  בנים.  קליטת 
מעטות.  לא  שנים  בעוד  רק  יתרחש 
ההסכם בין התק"צ ורמ"י, לפי ההצעה 
האחרונה, קובע כי האדמה נשארת בידי 
הקיבוץ, ואז השיוך אינו ממש שיוך. אני 
דירת  את  יקנה  ההצעה שהקיבוץ  בעד 
או  מיורשיהם,  מותם  לאחר  ההורים 

־לפי שוויה או לפי סכום שהקיבוץ מח
ליט עליו. כך לא ייגמר מלאי הדירות 
זאת  בכל  יחליט  הקיבוץ  אם  לקליטה. 
שכר  הנקלטים  ישלמו  לשיוך,  ללכת 
דירה ליורשים. גם הם יוכלו להשתתף 

בעתיד בשיוך הדירות.
־נפנה לדוגמאות שימחישו את טענ

תי כי אין להתנות קליטה בבניית בית. 
בקי חברות  שהתנה  קיבוץ  מכיר  ־אני 
־בוץ בבניית בית, כאשר הוא עבר לה

יות קיבוץ "מתחדש", לפני כמה שנים, 
ומאז אותה החלטה הוא לא קלט אפילו 
בן אחד. לעומת זאת אני מכיר קיבוץ, 
מתחדש,  קיבוץ  להיות  עבר  הוא  שגם 
הנ"ל.  ההתניה  את  התנה  לא  הוא  אך 
בנים   100 כבר  נקלטו  הזה  בקיבוץ 

ומשפחותיהם בשנים האחרונות.
תשאלו, כיצד זה יתכן? העניין פשוט 
עשרות  יש  קיבוץ  בכל  כאמור,  מאד. 
שהתפנו  שיכון  רמות  מיני  בכל  בתים 
האלו  בבתים  מושכרים.  או  מיושביהם, 

בית  שרצה  מי  שחזרו.  הבנים  השתכנו 
קצת יותר גדול, הוסיף במשך הזמן חדר 
נוסף. מי שהיה ביכולתו הרס את הבית 

־ובנה בית חדש. אבל את הקליטה לחב
רות לא התנו בבניית בית.

על  לוחץ  לא  אחד  אף  הזו,  בשיטה   
הנקלטים כי עד שלא יסיימו את בניית 
יגורשו  או  לחברות,  יתקבלו  לא  הבית 
צבא  שסיים  בן  הזו  בשיטה  מהקיבוץ. 
צריך  לא  בית,  להקים  מיד  יכול  ולא 
כעבור  רק  ולחזור  קיבוצו,  את  לעזוב 

־שנים ארוכות כאשר יהיה לו בסיס כל
כלי. את ביתו הוא יכול לבנות על־פני 

שנים ארוכות.
־אני מכיר את האמירה הצורמת הנ

שמעת לפעמים בקיבוצים: "את הבנים 
לעצמם(  לבנות  מסוגלים  )שלא  האלה 
רבות  שנים  ובכן,  רוצים".  לא  אנחנו 

לאנ שיש  ברעיון  החזיקו  ־הקיבוצים 
שים איכויות נוספות, נוסף על היכולת 
הכלכלית, ולחלק מהאנשים האלה, שהם 
לא מספיק עשירים, לפי הרף הקיבוצי 
את  לתרום  נוספות  יכולות  יש  החדש, 

תרומתם לחברה הקיבוצית.
עדיפות  לתת  יש  לדעתי  לסיום, 

שהקי הרעיון  קיבוץ.  לבני  ־בקליטה 
את  ימשיכו  שבניהם  רוצים  בוצניקים 
זכות  להם  ונותנים  שלהם,  היישוב 
הוא  מבחוץ,  אנשים  על־פני  קדימה 
טבעי וכלל־אנושי. כל מושבניק יעשה 

־הכל כדי שיהיה לו בן ממשיך, ולא יצ
טרך למכור את המשק שלו לאיש זר. 
אבל כאשר מתחילים לראות את הכול 
הערכים  כל  שבגרוש",  "החור  דרך 

מתמוטטים.
איתן קליש, גזית

אני רוצה להודות לעורך הזמן הירוק ולסדרת הכתבות "ארץ הצבי" 
של עוזי בן צבי.

יפה את כל סדרת הכתבות לכו מודה על כך שתמצת  אני  ־לעורך 
 2034 מודל  "הקיבוץ  בסדרה:  השישי  המאמר  מתוך  אחת  משנה  תרת 
יהיה יישוב קהילתי לכל דבר.... האמונה בצדקת הדרך התחלפה באמונה 

בצדקת הכסף"!!
־לעוזי בן צבי אני מודה על החשיפה. חשיפה דומה זכורה לי רק במק

רה אחר כאשר מרדכי ואנונו חשף שבדימונה לא מייצרים טקסטיל אלא 
בכור  שמדובר  ידעו  כולם  זו,  בחשיפה  ראש  תקלו  אל  אטום.  פצצות 
אטומי, גם נערים צעירים כמוני, אבל הייתה חשיבות גדולה למיידע 

־הוודאי "מבפנים" שאכן כך הוא. לכולם ברור שתומכי "הקיבוץ המתח
דש" בעצם חולמים על יישוב קהילתי אבל הם במשך 25 שנה מכחישים 
זאת חזור והכחש. והנה בא עוזי בן צבי ואומר את הדברים נכוחה. כמו 
ואנונו אין הוא בעל תפקיד רשמי מייצג, ואולי בשל כך הוא נותן דרור 
בגלל שאין  זו  נח לשחרר אמירה  הוא מרגיש  אולי  לחרצובות לשונו. 
יודעים  סכנה מבחינתו שהמגמה, הפרטות הקיבוצים, תשתנה – כולם 

זאת. אני לא אאשים אותו בבגידה.
ובכל זאת קצת ביקורת יש לי. ביקורת על חוש החיזוי של הכותב. הרי 
כבר לפני 25 שנים אפשר היה לחזות כך. הסיבה שהקיבוץ צועד "בדרך 
כל בשר" היא כי הוא ויתר על כל אידאולוגיה ייחודית. כל הדיבורים 
היפים על ערכים ניגפים מול המציאות, כי המבחן האמתי של תנועות 

אידאולוגיות הוא קיום זרם חינוכי ייחודי! 
־נסתכל על תנועות אידאולוגיות בישראל ונראה שכל אחת מהת
־נועות מקיימת מסגרת חינוכית שמקנה לבוגריה את הערכים הייחו

דיים שלה. לחרדים יש את ישיבותיהם, לציונות הדתית, המפד"לית, 
יש את ישיבות ההסדר. יש אפילו קיבוצים ויישובים קטנים שמחזיקים 
בית ספר ע"פ דרכם, לדוגמא: הרדוף והחינוך האנטרופוסופי. דוגמא 
נוספת היא נאות סמדר בדרום או מעלה צביה וכליל בגליל. גם לנו, 
הקיבוצים, היו בעבר בתי ספר ע"פ ערכינו, לא סתם בתי ספר אלא 
ושלם  ייחודי  היה  הקיבוצי  החינוך  "המוסד"!  או  חינוכיים"  "מוסדות 
אני  המשכיות.  והייתה  מכוונת  יד  הייתה  הצבא.  ועד  הלידה  מגיל 
לדוגמא לאורך כל שנות לימודיי ישבתי בכיתה בצורת ח'. מעולם לא 
בשורות מול המורה. מכיתה א' ועד י"ב. כיום מאד פופולרי לבקר את 
הלינה המשותפת )שאני תוצר שלה – מגיל 0 ועד בכלל( ולומר שהיא 
מנוגדת לטבע האדם אבל הכל עניין של השקפה ואידאולוגיה – האם 
זה טבעי ללדת 10 ילדים ויותר כמו ביהדות החרדית?? – ואם כן אז 
כנראה שאנחנו החילונים פועלים כנגד הטבע. אפשר לזלזל בגישה 
באוכלוסייה  הרוב  יהיו  הם  בערך  עשורים  שני  בעוד  אבל  החרדית, 

היהודית. 
לנו,  הייחודיים  הספר  בתי  את  מרצון  איבדנו  בערך  שנים   25 לפני 

־איבדנו את האידאולוגיה וכבר אז אפשר היה לכתוב בוודאות את תח
זיתו של עוזי בן צבי.

הביקורת השנייה שלי היא נגד הנהייה אחר היישוב הקהילתי. באחד 
כיום מתקיימת קהילה  בן צבי, שביישובים קהילתיים  ממאמריו כותב 
להיות  יכול  מהקיבוצים.  בחלק  מאשר  פחות  לא  תרבותיים  ואירועים 

־שזה נכון, אבל כמו שהקיבוצים משתנים כך גם ישתנו היישובים הק
הילתיים – שום דבר לא קבוע. והם ישתנו מאותם סיבות בדיוק - אין 
להם אידאולוגיה! לפי מיטב הבנתי חלק ממחוללי הקהילתיות ביישובים 
הם  הקהילתיים,  ביישובים  תרבותית  הפעילים  מהחברים  חלק  ,כלומר 
היישובים  אל  הקיבוץ  האידאולוגי של  קיבוץ שבאו עם המטען  יוצאי 
הקהילתיים. בעוד דור לא יהיו מספיק אנשים עם מטען אידאולוגי כזה. 
מכיוון שאין מסגרת ייחודית שמחנכת לקהילתיות אזי יהיו פחות ופחות 

אנשי קהילה ביישובים הקהילתיים.
בצדקת  "האמונה  הוא  קהילתי  ליישוב  לקבלה  העיקרי  המבחן  אם 

יהיו לא מעט גורמים עבריינים שיימצאו מקום ביישובים הק ־הכסף" 
הילתיים.

וביקורת אחרונה שלי היא על הביקורת. מתוך הניתוח המעמיק של 
הכותב על מצב הקיבוצים הפתרון שלו הוא ועדות ביקורת? על זה צריך 

לשים דגש מבחינתנו?
מצדדי השינוי יאמרו, שסוף סוף יצאנו מהתקיעות ואנחנו מתקדמים. 

־אני עונה להם, שמול הזרם העכור ששוטף את המדינה שלנו, גם להיש
אר במקום זה אומר שאנחנו חיים, כי רק דגים מתים שוחים עם הזרם. 
כשמציינים המצדדים את קצב ההתקדמות שרק הולך וגובר אני משיב 

שזה מראה שאנחנו כנראה מתקרבים למפל.
עדי אילת, כפר מסריק

מכתב תגובה למדור "ארץ הצבי"
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   הקשר השיתופי

 יעקב לזר
צילום גל מוסיוב אתיאל

ה־ACFSMC  סגנית  נשיא 
 (All China Federation
of Supply and Marketing Cooperatives, א�־
גון העל של הקואופ�טיביים החקלאיים 
לביקו�  שעב�  בשבוע  הגיעה  בסין),  

־ביש�אל  ב�אש משלחת בת שישה אנ
־שים, במט�ה לגבש שיתופי פעולה ולל

מוד על ההתא�גנויות הקואופ�טיביות 
א�צה  הגיעה  המשלחת   היש�אליות. 
בהזמנת "אג'יק - מכון הנגב" והתנועה 
בן  הקואופ�טיבית היש�אלית, לביקו� 
שלושה ימים. בבוק� יום א' הגיעו חב�י 

הא בבית  והתא�חו  לג�נות  ־המשלחת 
�יזה אבוקדו ג�נות.    מנכ"ל  ג�נות 
הקבוצה  בפני  הק�ין  קופ�מן,  �וב�טו 
המבנה  הא�גון,  את   שסק�ה  מצגת 
את  שמד�יכה  העולם   ותפיסת  שלו  
אנשיו.  תמי אנגל, סמנכ"לית השיווק 
הפעילויות  מגוון  את  הציגה  באמב�,  
של התשלובת,  וני� מאי�, יו"� שולחן 
הא�גונים בתנועה הקיבוצית, סק� את 

האזו�יים לתנו הא�גונים  בין  ־החיבו� 
עה הקיבוצית. בהמשך ביק�ה המשלחת 
קיבוץ  מהו  ל�אות   כדי   שמואל  בגן 

וללמוד על או�ח החיים השיתופי. 
מולי דו�, יו"� "אג'יק - מכון הנגב" 
המא�ח: "חב�י המשלחת מייצגים א�גון 
שמונה 135 מיליון חב�י קואופ�טיבים 
בא�גון  מדוב�  סין.  ב�חבי  חקלאיים 
גדול וחשוב, עד כדי כך חשוב, שהנשיא 
המפלגה  של  בפוליטבי�ו  יושב  שלהם 
הקומוניסטית הסינית.   הם בעצם �צו 

־לדעת, מהו  הסוד של החקלאות היש
־�אלית, שמצליחה לתת לחקלאי היש

�אלי �מת חיים יחסית גבוהה בהשוואה  
על  דיב�נו  בעולם.  אח�ים  לחקלאים 

אפש על  וגם  היש�אלית  ־החקלאות 
ומסח�י.   כלכלי  פעולה  לשיתוף  �ויות 

־אח� כך ע�כנו ביקו� בגן שמואל. נפ
גשנו עם או�י קינמון  מנהל  גן שמואל 
ה�אשי  המשווק  דבי�  יוסי  ועם  מזון, 
של החב�ה בסין. הם שמעו סקי�ה על  

־הקיבוץ ביש�אל ועל התעשייה הקיבו
צית, עשינו סיו� בקיבוץ ואכלנו בחד� 
האוכל, והם היו מאוד סק�נים.  הם לא 
מצליחים לתפוס איך בקיבוץ השיתופי 
כולם מקבלים אותו שכ�. זה ה�ג אותם 
הקיבוץ  על  גם  איתם  דיב�ו  לגמ�י.  
שממה  הסבי�   ו�וב�טו   המתחדש, 
שהוא מ�וויח כמנכ"ל הא�גון, חצי הולך 
למס הכנסה, ועל מה שנשא� יש מיסוי 

של קיבוץ געש לצ�כי הקהילה. עניין 
שומ�ים  ואיך  שכ�  פע�י  נושא  אותם 
על מוטיבציה לעבוד, כשכולם מקבלים 
אותו התקציב או שפע�י השכ� נמוכים 
שעניינו  נוספים  תחומים  שני  מאוד.  

־אותם זה היחס לוותיקים  ומע�כת חי
נוך הילדים. יש להם בסין בעיה גדולה 
הת�שמו  מאוד  והם  הזקנים  עם  מאוד 

המבוג לחב�יו  בקיבוץ  שיש  ־מהדאגה 
�ים. הם סיי�ו גם בבתי הילדים ובבתי 
מאוד.  אותם  ה�שים  זה  וגם  הנעו�ים, 
מ�וצים  מאוד  מאוד  היו  הם  הכל  בסך 
מהביקו�. אח�י גן שמואל  לקחנו אותם 

־לביקו� באחד הסניפים של קואופ י�ו
שלים, ובין הית� דוב� שם על אפש�ות 
שאינם  מוצ�ים  לקואופ   יספקו  שהם 
את  לחזק  מעוניינים  מאוד  הם  מזון.  
וגם  הקיבוצית  התנועה  עם  גם  הקש� 
ועם  בא�ץ  הצ�כנית  הקואופ�ציה  עם 

משל הזמינו  הם  הקואופ�ציה.   ־מ�כז 
גומלין,  ביקו�  אצלם  לע�וך  חת שלנו 
שני  ביום  ההצעה.  את  נבחן  ואנחנו 
המשלחת נסעה   לים המלח גם לתיי� 

־וגם  להיפגש עם אנשי כימיקלים ליש
�אל אתם יש להם קש�ים עסקיים, הם 
יבואני הדשנים לחקלאות  הכי גדולים 

בסין. למח�ת הם טסו בחז�ה". 
 מטעם "אג'יק - מכון הנגב"  ליוו 
מנהל  גולדמן   �ייפי  גם  הביקו�  את 
המכון,  של   הקואופ�טיבית  המחלקה 

הבינלאו המחלקה  מנהלת  זיון  ־ונגה 
מית.  גולדמן:   " ה־ACFSMC , הוא 
החקלאי  לפיתוח  הממשלה  של  ז�וע 
והכפ�י במדינה. מדוב� בא�גון מאוד 
מ�כזי במבנה הפוליטי כלכלי של סין, 
מפני שפיתוח הכפ� הוא אחד היעדים 
הציב  בסין  ביות� שהשלטון   חשובים 

לע שלהם  מהצו�ך  נובע  זה  ־לעצמו. 
עבודה  מבקשי  של  ההגי�ה  את  צו� 
פי הע�כה  מהכפ�ים אל הע�ים. על  
שעזבו  סינים  מיליון  כ־300  היום  יש 
עבודה  ללא  ומסתובבים  הכפ�ים  את 
קבוע,  מגו�ים  מקום  וללא  קבועה  
בע�ים.  פ�נסה  למצוא  ניסיון  מתוך 

היחי מזמן, שהד�ך  הבינו  ־השלטונות 
לאפש�  היא  הזה  הגל  את  לבלום  דה 
קיום כלכלי סבי� במקומות המוצא של 
אותם מחפשי עבודה. המשלחת הגיעה 
לשיתופי  אפש�ות  לבחון  כדי  לכאן 
היעד    - הזה  בכיוון  בדיוק  פעולה  
הכפ�י  העוני  את  למג�  הוא  שלהם 

ההצ את  מע�יכים  מאוד  הם  ־בסין. 
כפ�י,  עוני  במיגו�  היש�אלית  לחה 
ובגן  בג�נות  הביקו�  הזו,  ומהבחינה 
הם אמ�ו,  מוצלח.   מאוד  היה  שמואל 
הקיבוצית  התנועה  את  תופסים  שהם 
כדגם, לא מבחינת המבנה הא�גוני של 
נכון  לשילוב  כדגם  אלא   הקיבוצים, 
והדאגה לפיתוח  כלכלי,   בין הטיפול 

מיהו הקיבוץ הדיפרנציאלי?
יחודו של "הקיבוץ השיתופי" שהוא היה והנו "דיפ�נציאלי", שה�י אם כל 
אחד אמו� לת�ום "כפי יכולתו", זה אומ� שאין ד�ישה ל"ת�ומה שווה", אלא 
יש לגיטימציה לת�ומה שונה הנובעת מן היכולת )נשאי� בצד את ה�צון....) 

־ויכולתו של כל אחד שונה מיכולתו של זולתו – ק�י: מדוב� ביכולת דיפ�נ
ציאלית לגיטימית! כך הוא הדב� גם בהתייחס לחלק השני של הכלל השיתופי 
ה�אוי: "כל אחד מקבל על פי צ�כיו"...וגם כאן ב�ו�, כי מדוב� בצ�כים שונים 
זה מזה באופי ובהיקף – כלומ� גם כאן יש דיפ�נציאליות מבו�כת )גם אם 
קשה למימוש). תומכי הדיפ�נציאליות הזאת טוענים ובצדק, כי אנחנו שונים 
זה מזה ביכולותינו ושונים זה מזה בצ�כינו, ולכן יהיה זה  בלתי צודק שנהיה 

שווים זה לזה במה שנד�ש מאתנו ובמה שאנו מקבלים בתמו�ה...
נותן  ק�י:   – לקבלה"  נתינה  בין  "שוויוניות  של  סוג  יצ�  בקיבוץ  השינוי 
יות� מקבל יות�, נותן פחות מקבל פחות, אבל מתוך אמונה ואמון, שכל חב� 
אכן ישתדל לתת יות�, אך יש כאלה שאינם מצליחים לעשות זאת – לא כי 
מעדיף  )אני  "המתחדש"  הקיבוץ  קבע   – יכולים  אינם  כי  אלא  �וצים  אינם 
והוא  ביות�  חשוב  חב�תי  עק�ון  יתממש  חב�יו  בין  כי  שינוי"...)  "שעב�   –
"הע�בות ההדדית", שלפיה כל חב� זכאי קודם כל )גם אם לא �ק...) ל"�שת 
ביטחון" המבטאת בעיק�ון )אבל באופן ממשי...), את האמון של חב�יו ב�צונו 
הטוב ובהשתדלותו הכנה - ובה בעת גם את האמון בקושי שלו לעמוד בנד�ש 
ואיך  והתחשבות, אך גם סיוע ממשי מכבד)!).  ממנו, קושי המחייב גם הבנה 
מיסוי  באמצעות  המתמלאת  קופה,  יצי�ת  ידי  על  מאד:  פשוט  מתממש?  זה 
פ�וג�סיבי פנימי )ק�י: מקבל יות� משלם יות�) מה שמביא למצב בו היכולים 

יות� תומכים באלה היכולים פחות.  
חב�ות וחב�ים.....לא ככה?  

עמיקם אסם, אפיקים

אג'יק - מכון 
הנגב 

א�גון  הנו  הנגב  מכון   - אג'יק 
מט�ות  ללא  ע�בי־יהודי  פיתוח 
פועל  הא�גון  בנגב.  ובסיסו  �ווח 

־לפיתוח אנושי בק�ב חב�ות העו
ב�ות תהליכי שינוי משמעותיים, 
קהילות  של  בהצמחתן  ומסייע  

בש החיות  ומשגשגות  ־שוויוניות 
־לום. המכון מתמקד בתהליכי פי
־תוח קהילתי בק�ב הע�בים - הב

דואים תושבי הנגב, ופועל ליצי�ת 
האוכלוסייה  בין  אמת  שותפות 
צדק  ולקידום  והיהודית  הע�בית 
וכלכלי עבו� כלל תושבי  חב�תי 

המדינה. 

  המשלחת והמארחים. שני מימין רייפי גולדמן, לידו ניר מאיר, סגנית נשיא ה־ACFSMC  במרכז

הם  כפ�י.  ביישוב  וקהילתי  חב�תי 
־כמובן לא מבינים את ההבדל בין קי

בוץ שיתופי וקיבוץ מתחדש, מבחינתם 
הם �ואים קואופ�טיבים חזקים, הם לא 

הבינו על מה הוויכוח.  
 "בשו�ה התחתונה הם �וצים לפתח 
קש�ים עסקיים אתנו, במט�ה לחזק את 

־החקלאים והכפ�ים אצלם. הם כב� הז
מינו אנשים שלנו אליהם כדי לדב� על 
הידוק הקש�ים. כידוע יש כב� לא מעט 
שקש�ו  קיבוציים  כלכליים   גו�מים 
קש�ים עם סין,  גן שמאל למשל. יחד 
ייפגשו אתם  עם זאת אנשי גן שמואל 
לה�חבת  לבחון אפש�ות  כדי  בביג'ין  
לומ�,  אפש�  ככלל  שם.  הפעילות  
הידע  בסיס  על  הקיבוצית,  שהתנועה 
לסייע  יכולה  אצלה,  שנצב�ו  והניסיון 
כמו   בעולם,  נוספים   ובמקומות  בסין 

קואופ�טי בפיתוח  באפ�יקה,  ־מדינות 
בד�ך  ו�ווחיים.  חזקים  חקלאיים  בים 
מייצ�ים  גם  עצמנו  את  נמצא  הזאת 

משמעו עסקיות  הזדמנויות  ־לעצמנו 
־תיות, וגם   בונים אפיק נוסף של פעי

לות למען הכלל, במק�ה הזה הסקטו� 
הכפ�י הגלובלי".

הסינים באו ללמוד
מיגור העוני הכפרי היא אחת המטרות המרכזיות שהציב לעצמו השלטון בסין.  איך עושים את זה? 

לוקחים דוגמא מהקיבוצים בארץ

ביקור המשלחת בגן שמואל מזון. במרכז – מולי דור. 
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Are you thinking of expanding 
your business to India?

Call us to get the finest research expertise on India

A joint initiative by Netscribes from India and  
AgriQuality from Israel offers proficient research 
solutions for Israeli businesses, opening doors for 
them to penetrate the Indian markets
• Assessment of the Indian market landscape  

especially for Israeli Agriculture and  
Water Companies

• Robust research and consulting support for 

smooth access into the Indian markets
• Locating and evaluating relevant distributors or 

agents in India
• Conducting due diligence for potential partners 

in India
• Planning and marketing support for relevant 

media campaigns

ISRAEL   +972-(0)8-690 1 690    www.agriquality.net MUMBAI, INDIA   +91 22 4098 7600   www.netscribes.com

Competitive Intelligence
Innovation Research
Qualitative & Quantitative Research

Patent Drafting & Licensing Support

Equity Research & Financial Modeling

Social Media Intelligence & Marketing
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לפתע קם לתחיה
הסערות בקואליציה, המהומות בירושלים, קרבות התקציב, 

הסיכוי למחאה חדשה וחזרתו של כחלון, היוו רקע לכנס 
לוחמני של מחוז הקיבוצים ב"עבודה". השאלה אם זה יעורר 

את התפקדות החברים מתרדמתה 

־בישיבת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, ביום שישי שעבר בת"א, הייהאווירה 
תה לוחמנית משהו. שלא כמו בישיבות האחרונות, הנוכחות הייתה צפופה 
יחסית: כ־70 משתתפים הקדישו את היום החופשי לפוליטיקה מפלגתית. זה לא דבר של מה בכך בעידן 

שבו מספר חברי בקיבוצים במפלגה צלל לכ־5,000, והאמירה הרווחת היא: "אין למי להצביע".
נראה כי מה שהזין את הלוחמנות הזאת היא התחושה שמשהו עומד לקרות בפוליטיקה הארצית: ביבי 
מסובך עם אובמה, אירופה לוחצת, הזירה הפלסטינית רותחת, המחלוקת על התקציב, ניצני מחאה חדשה 
והסדקים בקואליציה. ויש עוד דבר: כחלון עומד להיכנס לזירה ולזנב בעיקר במפלגות המרכז והימין, 
ואולי לאפשר הקמת גוש חוסם ביבי־בנט )או שמא, בנט־ביבי(. על אפשרות כזו מפנטז בוז'י הרצוג, 

הדובר הראשון בכנס, שטען כי כחלון שייך לקואליציית "רק לא ביבי".
הרצוג, שזכה לשבחים על נאומו התקיף בפתח מושב הכנסת, טען שנתניהו מנהל קמפיין הפחדה 

המחיה,  יוקר  מנושא  לברוח  כדי 
כל  את  מניפים  אנחנו  "בעוד 
הדגלים". הוא הבטיח מאבק חסר 
שיכלול  התקציב,  על  תקדים 
בית  חוגי  שיארגן  חמ"ל  הקמת 
אלטרנטיבות.  ויציג  הארץ  בכל 
על  המע"מ  הורדת  כי  אמר  הוא 

־מוצרי מזון תיטיב עם יותר אזר
־חים ממע"מ אפס על דירות, והג

דיר את מנהל המקרקעין  "שודד 
גדול", המעלה את מחיר הקרקע 

לבניה לגבהים בלתי אפשריים.
אחרים,  דוברים  כמו  הרצוג, 

ביכה את היעלמותם של חברי הקיבוצים מן המפלגה וקרא לתנועה הקיבוצית "להיכנס למערכה בכל 
כוחה". לדבריו, במרחב של מפלגת העבודה יש עוד 25 מנדטים ש"צריך לחפור" כדי להגיע אליהם.

• • •
לוחמני לא פחות היה יוסי קוצ'יק, בעבר מבכירי האוצר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, שבא לדבר 
על תקציב המדינה ופרס שורה רחבה של נושאים כואבים: התקציב שהוא "לא טוב" ואי השוויון שאיננו 
מקרי ונובע ממדיניות המיסים שאין רצון להעלותם. קוצ'יק הציג מדדים )ירידה מ־50% לכ־40% ביחסי 
תוצר־תקציב בעשר שנים(, שמשמעותם ירידה של עשרות מיליארדי ש"ח בתקציבי המדינה שניתנו 

כשירות לאזרח. כך למשל אמר, ש"היום 43% מההוצאה על הבריאות היא פרטית."   
קוצי'ק הפריך כמה "אמיתות" שהורגלנו לשמוע, כגון: שאיכות הניהול במגזר הפרטי היא גבוהה 

־יותר מאשר בציבורי; שתקציב משרד הביטחון בזבזני בהשוואה לתקציבים האחרים; שנושא השכר בחב
רת החשמל איננו העיקר ויש "דמגוגיה" סביב הנושא; הוא דיבר על כוחם המוגזם של פקידי האוצר שאי 
אפשר להזיז דבר בלעדיהם; על התקיעות המביכה בהקמת הרכבת הקלה בגוש דן, שההוראה לבנותה 
ניתנה לפני ארבעים שנה, בימי גולדה; על האינטרסים הזרים במינוי דירקטורים שתוצאתם – הנהלות 
לא ראויות. ועל ערביי ישראל, שהתכנית לשיפור מצבם התפוררה, חרף התקציבים הגדולים שיועדו 

לכך. נשמע מדכא.
• • •

אחרי המליאה התפצל הכנס לשני חוגים: חוג התקציב עם סתיו שפיר וחוג מדיני בטחוני עם עומר 
רב. עבור בר־לב, הנמנה על ראשי הלובי החקלאי,  זמן  הוא רץ  בר־לב, שהציג תכנית מדינית עמה 
הקיבוצים הם מגרש ביתי. לדבריו, בעקבות "צוק איתן" יש הצטלבות אינטרסים בינינו לבין הרש"פ, 
המערב ומדינות ערביות מתונות בנושא שיקום עזה. עיקרם – החלשת החמאס, פירוק הרצועה מנשק 
ופיתוחה הכלכלי, כולל נמלי־ים ואוויר. "אם הסדר סביב דרום הארץ יוכיח את עצמו, ניתן יהיה לשכנע 
הבטיח  הוא  בנעשה שם," אמר.  לא מעורבים  אנחנו  אבל  כולל,  הישראלי ללכת להסכם  הציבור  את 

לפרסם את תכניתו לגבי עזה, בכנס שייערך בקרוב בכפר עזה עם ראשי האזור.
המטרה של בר־לב, מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי, משותפת לרבים. הדגש אצלו הוא על החד־

צדדיות, "למקרה והשיחות עם הפלסטינים נכשלות ולא בגללנו". הוא מציע תכנית פינוי־פיצוי ל־100 
אלף הישראלים שמחוץ לירושלים והגושים. לדבריו, 30% מהם כבר מוכנים לדיל הזה. במקביל הוא 

מציע העברה מדורגת של שטחים משליטת ישראל לשליטת הרש"פ.
הדיון בעקבות הדברים היה ער וכלל רעיונות כגון ברית עם ליברמן )תמר רז(; "דרכים יותר נמרצות 
לתפיסת השלטון כי עם ביבי לא נגיע לשום מקום" )רן כוחן(; "להקפיד לומר גבולות בני הגנה, מדינה 
פלסטינית מפורזת ושלא חוזרים לגבולות 1967" )אהרון ידלין(; "להפסיק להידמות למרצ, בקעת הירדן 

היא קאזוס־בלי" )ישראל סלע(.
• • •

בר־לב סיים גם הוא בקריאה לחברי הקיבוצים לשוב והתפקד למפלגה, "כדי להשפיע". השאלה אם יהיה 
הד לקריאות הללו. בקיבוצים רבים יש "דילול טבעי" במספר החברים לטובת תושבים שצבעם הרעיוני פחות 
החבר  גבוהים, משפיע על שיקולי  אינם  אם  גם  החבר,  דמי  האישי של  להניח שגם התשלום  ברור. אפשר 

־המופרט, בבחינת: "קילו עוף, או קילו אידיאולוגיה". וכמו שהעירה חניק מרשק, מזכירת מחוז הקיבוצים באי
רוניה: "לחבר יש כרטיס מועדון בסופר, במשביר וברשת פוקס, אבל אין לו כרטיס למועדון של המפלגה."

   ארץ הצבי • עוזי בן צבי

־כול כך קשה להיות "קיבוצניק מתלמה 
חדש" ב־ 2014, כזה שעשה את כול 
המסלול להפרטה, או כמו לא מעט, שעשו רק חלק 
לא  ממש  רובן  ומשונות,  שונות  מסיבות  מהדרך, 
לעניין,  הנובעות מרביתן, מפחד בלתי נשלט ממה 

שיקרה ביום שאחרי?
שנקלעו  החיים  מציאות  על  גובר  הזה  הפחד 
פושטי־ בקיבוציהם  מהקיבוצניקים  רבים  אליה 
הרגל. רובם הגדול מתעורר יום בהיר אחד, למצב 
ממתאגרף  בפרצוף  אגרוף  כמו  בחטף,  שמגיע 

במשקל כבד.
היצירה  רבות, כל  כה  לו, שנים  כול שהורגלת 
כוח  את  היה  עבורה  לתת  שהתבקשת  שכל  הזו, 

עבודתך בתוספת פעילות 
זה  כל  מסיימת,  חברתית 
מול  קלפים  כמגדל  קרס 

עיניך.
־הקריסה הזו של המער
־כות בקיבוץ, דומה לקרי

האדם,  בגוף  מערכות  סת 
קריסה שסופה בדרך כלל 
לא  הדברים  קליני.  מוות 

כש גרוע  כך  כל  ־נראים 
אתה מוחש לבית החולים, 
סימנים חיצוניים של חום 
אבל  הגוף,  בכול  וחולשה 
מתאשפז,  אתה  כאשר 
מסתבר שהמצב, ממש לא 
היא  וההתדרדרות  טוב, 

אומ מהירה.  כלל  ־בדרך 
תקווה  רק  שיש  לך  רים 
בני  אבל  השתלה,  אחת: 
"הוא  מסרבים.  משפחתך 
הם  יתגבר"  הוא  חזק, 

הסי לרופאים,  ־אומרים 
מנים הוויטאליים הולכים 

־ונמוגים, אבל בני המשפ
בסדר   יהיה  בשלהם,   חה 

תראו.....
נמאס  לגוף  ישנים,  כבר  כולם  כאשר  בלילה, 
מהשטויות, ואתה הולך לך לעולם של שקט. בבוקר 
סופקים כפיים בני המשפחה, "איך זה יכול להיות, 

־הרי היית צוק איתן", והנה אתה מונח במיטה הל
בנה, מת לגמרי.

הקיבוץ ממש כמוך, מגלה את סימני המחלה זמן 
בגוף  הנוזלים  גם  מצטברת,  החולשה  מאוד.  ארוך 
)החובות( מנפחים ומתנפחים. האורגניזם הזה בעצם 

־נידון למוות, צרכיו מרובים מיכולתו לספקם, ומ
שום מה, החברים בקיבוץ  מסרבים להכיר במצב 
)יועצים  מבחוץ  רופאים  באים  ושם  פה  הקיים. 
נקרא להם( ומסבירים בדיוק מה יש לעשות, אבל 
זה נראה לכם קיצוני מדי, זה "יהרוס את הקיבוץ" 
כמו שצעק לי פעם חבר אחד באסיפה סוערת "אתה 
הורס את הקיבוץ", )הוא כבר מזמן עזב( ואני? כל 

שרציתי זה להצילו.
מאוד,  עד  מורכב  בגוף  כאן  שמדובר  מכיוון 
ששרשרת המזון בו ארוכה, המוות מתמשך זמן לא 
קצר, אבל ביום בהיר אחד  זה קורה סופית, השיקים 
חוזרים מהבנקים, החריגות בחשבון כבר מזמן עברו 

את המגבלות שהוצבו.
הקיבוץ  את  מביא  השלילי   המזומנים  תזרים   
לחדלות פירעון, מושג הזוי משהו לקיבוצניק מודל 

לעד  הקיבוץ  "הרי  לחלוטין.  נתפס  בלתי   ,1980
ישרוד ולעד יתקיים ויקיים את חבריו", לא ייתכן 
שבוקר אחד ייסגרו שעריו.  אבל הנה הבוקר הזה 

־מגיע והדלתות נסגרות. אין עוד כסף לקנות חומ
רי גלם למפעל, אין כסף לקנות מזון לענפי החי, 
והגרוע מכול מבחינת החבר, אין כסף לקנות מזון 
לחדר האוכל. זה אמנם הפך כבר פה ושם למקום 
נכנס  "הכסף"  אבל  הארוחות,  על  משלמים  שבו 
לקופה הכללית ונשאב כולו לחור השחור של החוב 

־הכללי , מה גם שהתשלומים הפנימיים הם וירטו
אליים, ממש כמו התקציבים. הכול בכסף וירטואלי, 
משחקים בכאילו, היחיד שעובד עם כסף ממש, הוא 
הגזבר, רק הוא עוסק ב"גועל נפש" ממש,  בכסף 
כשזה  ועכשיו  האמיתי, 
כולם  לגמרי,  אבל  נגמר, 
באים אליו בטענות, "הרי 
אתה אמור לדאוג שזה לא 

ייגמר, לעולם".
עצות.  אובד  הקיבוץ 

הקי מתכנסת,  ־האסיפה 
כזו  אסיפה  ראה  לא  בוץ 
כבר מזמן, כולם מגיעים, 
כבר  המשק שמכהן  מרכז 
30 שנה בתפקידו, קם ומ־

דווח על האסון, זהו זה, זה 
לשאוב  מהיכן  אין  נגמר, 

וכס משועבד  הכול  ־עוד, 
פים איין....

בשוק  בהלם,  החברים 
מתפז האספה  ממש,  ־של 

רת, רוח נכאים יורדת על 
־הקיבוץ, עוד מעט קט וי

כבו גם האורות, התשלום 
לחברת החשמל לא שולם, 
גם מקורות לא קיבלה את 
בברזים  והמים  כספה, 

מאיימים להיסגר גם הם.
למקרי  המיון  בחדר 
מיוחד  מומחה  הרופאים,  טובי  מתכנסים  טראומה 
רק  נחרץ,  אומר,  הוא  כך  הפתרון  מחו"ל,  מוטס 
השתלה. הפתרון שמוצג לאחר הקונסיליום לחברי 
הקיבוץ, הוא, מבחינתם, ממש, "סוף העולם", אובדן 
אובדן  דור,  שנות  מזה  בה  חיים שהילכו  דרך  של 

כול מה שהאמינו בו, שישרוד לנצח.
ומתבק חסר,  לא  איש  שוב,  מתכנסת  ־האסיפה 
־שת להחליט על חיסולו של הקיבוץ הישן. "הקי

עולות  ומוזרות   זרות  מילים  קם,  המתחדש"  בוץ 
־כפורחות, "כל חבר יהיה אחראי לפרנסתו", "ער

התפרנסות",  כושר  "מיצוי  מוגבלת",  הדדית  בות 
לא עוד סידור העבודה אחראי לסדר אותי במקום 
הענף,  או  העבודה  מקום  הוא,  פעם  שלא  עבודה 
מקור  את  לחפש  עלי  עכשיו  לחלוטין.  מיותרים 

פרנסתי, מה מוזר.
מודל  הקיבוצניק  על  יורדת  נוראית  תחושה 
2000־2004, זה כבר לא זה, ממש לא זה. "זה כבר 
לא קיבוץ", הוא לוחש, "ממש לא בשביל זה עליתי 
לא  ממש  חיים.  דרך  נטשתי  חלוץ,  הייתי  ארצה, 
בכדי למצוא עצמי שוב במרוץ החיים האכזרי של 
העולם שבחוץ". אבל כן, זה קרה וקורה, כמעט מדי 
חודש, קיבוץ נוסף מוצא עצמו במקום הזה, האספה 
מתכנסת והפור נופל, קשים חיי הקיבוצניק החדש, 

אבל מעט תקווה בהם יש גם יש.

הקריסה הזו של 
המערכות בקיבוץ, 

דומה לקריסת מערכות 
בגוף האדם, קריסה 

שסופה בדרך כלל 
מוות קליני. הדברים 

לא נראים כל כך גרוע 
כשאתה מוחש לבית 

החולים, סימנים 
חיצוניים של חום 

וחולשה בכול הגוף, 
אבל כאשר אתה 

מתאשפז, מסתבר 
שהמצב, ממש לא טוב

התמוטטות הצוק 
היצירה עבורה התבקשת לתת את כוח עבודתך בתוספת 

פעילות חברתית מסיימת, קורסת כמגדל קלפים, והקיבוץ  
שהאמנת  כי ישרוד לנצח, הופך בבת אחת לחדל פירעון

בוז'י הרצוג )במרכז(: מניפים את כל הדגלים. צילום: עזרא דלומי

   אדום מבפנים • עזרא דלומי
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דני בר, צילום: דן בר דב

המבחן של הסיטרואן DS3 קבריולה נסיעת 
תוכננה עוד לפני פרוץ הקיץ החם. 

בשוך הקרבות ובפרוס השנה החדשה, החלטתי לצאת 
לעטוף ולחבק את העסקים הקטנים ביישובי עוטף עזה וזו 

החוויה מחממת הלב שעברנו, דן הצלם, אבי ידידי ואנוכי, 
ברכב קטן, חזק וצעיר.

הפרק הראשון במסע היה האתגר להכניס את אבי ואותי, כל 
אחד גדל מידות לכל כיוון, לתוך רכב מיני, כך שנוכל לעבור 

יום שלם מבלי לפרק את העצמות. התחלנו עם גג פתוח 
ולאט־לאט כיווננו את המושב כך שנוכל גם לסגור את הגג 

הנפתח. בסיום ההכנות נכנס גם דן למושב האחורי ולא 
שמענו כל תלונה מצדו על צפיפות או חוסר נוחות. 

התחביב הפך לעסק

־שמנו פעמינו ליישובי המועצה האזורית אשכול, ואת המר
חק מתל אביב לתחנתנו הראשונה גמעה ה־DS3 בשקט 

ובעוצמה וזאת תודות למנוע 1,600 סמ"ק המפיק 120 כ"ס 
־שהתגברו בקלות על המשקל הרב בו העמסנו את הסיטרו

אן. חילוף ההילוכים בתיבת הילוכים טיפטרוניק הייתה חלקה 
ונעימה וגם אחיזת הכביש בסיבובים הייתה מרגיעה ומשרת 

ביטחון לנהג ולנוסעים.
התחנה הראשונה במסענו הייתה מושב ישע, שם פנינו לבית 
מאפה עם שם שאומר כמעט הכול: "העוגיות שלי בבית של 
סבתא טינה". ביתה של סבתא טינה הוא בית סוכנות מסוף 

שנות ה־50 של המאה שעברה, שנשאר כמות שהוא ושם 
־היה ביתה של סבתא טינה, סבתה של גלית בשארים. מק

דמת את פנינו גלית, ששוקדת על הכנת המאפים והקישים 
כבר משלוש לפנות בוקר, ובין לקוח אחד למשנהו מתפנה 

לשוחח עמנו.
לדברי גלית, המקום של סבתא טינה הוא לא רק הבית אלא 
גם המורשת והמתכונים שהנחילה לה סבתא טינה ושאותם 

שכללה ושיפרה. "לאחר שנים רבות בהן גידלתי שלושה 
ילדים ועבדתי במשק החקלאי הגדול שהיה לאבא, החלטתי 
להפוך את התחביב של אפייה לעסק שבו אוכל לבטא את 
עצמי. הלכתי ללמוד אפייה, ולאחר מות סבתא טינה הפך 

הבית הישן שלה להיות בית המאפה שלי", מציינת בשארים.
גלית מספרת שהלקוחות שלה רובם ככולם תושבי יישובי 
הסביבה וגם אורחים שמגיעים לאזור ושומעים על המקום. 
"אני לא משווקת לנקודות מכירה, וכל מה שאני עושה, אני 

מוכרת כאן בבית". 
במהלך השיחה מוציאה גלית מגוון עוגיות, מאפה שוקולד 
ואף לחמניות שאור שלדבריה המחמצת שלו כבר עוברת 
אצלה חמש שנים ממחזור בצקים אחד לשני. המקום היה 
סגור כל הקיץ, עקב הנסיבות של מלחמה וצורך להתגונן 

)בית הסוכנות של סבתא מן הסתם אינו ממוגן(, והיא כולה 
תקווה שמחזור העסקים בחורף יפצה על הקיץ. לדבריה 

היא כבר די פסימית ולא בונה על שקט לטווח ארוך, ועכשיו, 
לאחר שהעבירה את כל חייה במושב, מתחילה להתעורר 
בה הרגשה של בזבוז ורצון להתחלה חדשה במקום אחר, 

שקט יותר.
לחמניות השאור היו לטעמי הלהיט כמו גם מאפה השוקולד, 

־זאת גם הודות לשימוש בחומרים איכותיים כמו מקלות שו
קולד איכותי וחמאה תוך הימנעות כמעט מוחלטת משימוש 

במרגרינה בכל מוצריה של גלית.
"בבית של סבתא טינה", מושב ישע )ליד בית הכנסת(, 

ב–ו: 08:30–16:00 )או גמר המוצרים(, טל': 054-4882662. 
כשר.

מחווה למבשלת הבירה של הפרעונים

לאחר סיום קצת פסימי שמנו פעמינו לסוף הדרך, למושב 
דקל שנמצא קרוב לגבול מצרים כמו גם גבול עזה. נסענו 
למבשלת בירה המוכרת לי כבר שנים רבות, ששמה הפך 

 ISIS פתאום לכל כך פופולרי בהקשר לגמרי שונה: מבשלת
של איציק לוי.

המבשלה נמצאת בחלקה החקלאית הצמודה לביתו, ובימים 
אלה שוקד לוי על בניית מבשלה חדשה וגדולה יותר באזור 

התעשייה המוקם בפאתי המושב ושם יגדל כושר הייצור של 
המבשלה באופן משמעותי וניתן יהיה לבקבק הרבה יותר 

מכושרה הנוכחי של המבשלה במקומה הנוכחי.
תוך לגימת בירה פייל אייל נעימה ובעלת מרירות המהולה 

במעט מתיקות מרעננת, מספר לוי: "הגעתי לדקל אחרי 
־שעברתי מדימונה לבית ינאי, ומשם לדקל. יחד עם עדי של
צדי, אנחנו מגדלים ארבע בנות ומרגישים שורשים עמוקים 

במקום".
מבשלת ISIS הוקמה לפני תשע שנים, והשם שנבחר הוא 

־שמה של אלה פרעונית, זאת משום הקרבה לגבול מצ
רים וגם כהערכה למבשלות של הפרעונים, שהיו ידועים 

בבישול בירה. לאחרונה כמובן נקשר השם ISIS עם ארגון 
דאע"ש, אולם אין בדעתו של לוי לשנות את השם בשלב זה. 
לאחרונה אף זכתה המבשלה וסיפורו של איציק לוי לחשיפה 

:24i בכתבה בחדשות
.)www.youtube.com/watch?v=4IwwJ3SWpmU&feature=youtu.b( 

במבשלת אייזיס מייצר לוי חמישה סוגי בירה קבועים ועוד 
שתי בירות עונתיות:

Pale Ale - בירה בהירה זהובה, מחוזקת בכשות, בעלת   •
טעמים וניחוחות מרים קלים - 5%. 

Amber Ale - בירה ענברית בעלת טעמים פירותיים   •
"אגוזיים" ומרירות בינונית - 5%.

FreeStyle Beer - בירה בהירה ומחוזקת המשלבת בין   •
לתת פילסנר ועם שמרי אייל והרבה כשות אמריקאית - 

 .5.8%
Desert Ale - בירה כהה וחזקה בסגנון IPA, עתירת   •

כשות ולתת קרמלי - 6.2%.
Black Ale - בירה סטאוט )באנגלית = חסון( שחורה וחז־ • 

קה בסגנון אירי, מרה ויבשה עם טעמי קפה ושוקולד - 6%.
לדברי לוי, שני שליש מהבישול משווק בחביות לאירועים, 

־לתערוכות, לשוקי איכרים וללקוחות המגיעים למקום במס
גרת טיולים באזור, ואילו השאר בבקבוקים לנקודות מכירה 

בודדות, כאשר עם פרוץ המלחמה האחרונה השתתקה 

   חיבוק לעוטף
שתי בירות עונתיותחמישה סוגי בירה קבועים ועוד איציק לוי מייצר במבשלת אייזיס 

סבתהושיפרה את המתכונים של גלית בשארים שכללה 

אכילה ושתייה בנגב המערבי יכולה להיות חוויה מרעננת וטעימה שטומנת בחובה גם תמיכה ועזרה לתושבי 
האזור. לרגל כניסת השנה החדשה יצא צוות "הזמן הירוק" לנסיעת מבחן קולינרית עם 3DS קבריולה שובבה 

ופגש אנשים טובים באמצע הדרך ושלל טעמים שונים ומעניינים
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הפעילות ולוי יצא ביוזמה חדשה של משלוח 120 בקבוקים 
עד הבית במחיר של 11 שקל לבקבוק כולל פיקדון, מע"מ 

ומשלוח. לדברי לוי, "רוב ההזמנות התבצעו לאחר כתבה 
שהתפרסמה על המבשלה, כאשר כמה חברים מתארגנים 

יחד למשלוח אחד". 
לדבריו, זה היה קרש הצלה עסקי למבשלה ששותקה כל 

הקיץ, שהוא שיא עונת הבירה, וקוראי הכתבה מוזמנים 
 ,isaacl@012.net.il :להתקשר ולהזמין טלפונית או בדוא"ל

טל': 054-6428598. 
 מבשלת ISIS, משק 22 מושב דקל,

www.isisbeer.co.il

ניסים ונפלאות במטבח

לאחר אתנחתת בירה צוננת, זיתים ובוטנים, נסענו מרחק 
קצר, שעם ה־3DS היה קצרצר, למושב צוחר. אמנם תאוצת 
הקבריולה עם עומס היתר שלנו הייתה יותר מ־10 שניות מ־0 
ל־100, אבל במהירות היא הפגינה יכולת לא רעה, גם עם גג 

נפתח שבהחלט מכביד על הרכב ומאט אותו.
בצוחר פנינו לביתם של שוש וניסים מגיה, בעלי צימר גדול 

ומטופח, אולם גולת הכותרת של עיסוקם הוא "הניסים של 
־השף" - מסעדה ביתית הממוקמת באחד מחדרי הבית ומ

סוגלת להכיל שלושה שולחנות אינטימיים וביתיים עם מיטב 
מטעמי המטבח של ניסים.

מספר ניסים מגיה: "עזבנו את קיבוץ כיסופים לפני 20 שנה 
והגענו לצוחר לפני 16 שנים, ומאז אנחנו כאן. הילדים יצאו 

מהבית והתפנה לנו חדר גדול, ולאחר שנים רבות שבהן 
בישלתי במטבחים גדולים כמו בקיבוץ כיסופים, חצרים ועוד, 

החלטתי להפגין את כישוריי במקום ביתי ואינטימי".
המסעדה קיימת כבר עשר שנים ושמעה עובר מפה לאוזן 

בין מבקרי האזור. הקיץ האחרון, לדברי הזוג מגיה, היה 
"מת". לא צלצול טלפון אחד להזמנה )האירוח הוא אך ורק 
על בסיס הזמנה מראש(, והם מקווים שהחגים יחזירו את 
הנופשים לאזור. לשאלתי מה הקטע של הכנסת אנשים 

זרים הביתה לאכול ובתשלום, עונים הזוג מגיה פה אחד: "זו 
נתינה. להכניס הביתה אורח ולהאכיל אותו, אפילו בתשלום, 

־זו נתינה ופתיחת הדלת והלב. זה כיף מחד ולא פשוט מאי
דך". אי אפשר שלא להסכים עם אבחנה זו.

במהלך השיחה נפרשו על שולחננו שמונה סוגי סלטים 
־שהוכנו הבוקר. סלט ירקות המשלב סלרי ומנגו היה בעי
ניי המרענן האולטימטיבי לחום הסתיו באזור עוטף עזה. 

החצילים עם טחינה ירוקה טרייה היו שילוב של חציל קלוי 
וקריספי עם טחינה סמיכה ועשירה. סלט הפטריות הכיל 

־מגוון רחב של פטריות, ורוטב שהסוד שלו הוא שימוש בתב
לין מיוחד שניסים דואג שיהיה תמיד באמתחתו והוא מגיע 

הרחק מהמזרח הרחוק.
הסטייק שהוגש לקרניבורים שבינינו היה לדברי יודעי הדבר 

"אחד הסטייקים הטובים בחיי, אם לא הטוב שבהם", כפי 
שאמר דן, הצלם בסיור זה.  המנות האחרונות היו גם הן 

עשויות שילובים מעניינים ומקוריים, וניסים שוקד על הכנתן 

על פי מצאי חומרי הגלם הטריים בהתאם לעונה. ארוחה 
הכוללת שמונה סוגי סלטים כמנה ראשונה, מנה עיקרית 

מלאה וקינוח עם שתייה חמה עולה 130 שקל לאדם. כאמור, 
רק לפי הזמנה מראש.

 "הניסים של השף", מושב צוחר,
 טל': 08-9982379, 052-4329599,

shoshmagia@hotmail.com :דוא"ל

עוף מתקופת הדינוזאורים

מצוחר נסענו כברת דרך קצרה לחוות "אל היען" על מנת 
לפגוש את צופיה ון־חרבנברוק ו־50 היענים, עדר הכבשים 

ועדר העזים שבחווה. הסיטרואן DS3 הפגינה סיבולת גבוהה 
ויכולת לפתח מהירות, גם עם משקל עודף כמו שלושתנו 
לאחר ארוחה אצל ניסים ושוש. פתיחת הגג לא הפריעה 

־לנהל שיחה ולשמוע האחד את השני, אולם בחום אחר הצ
הריים של צפון מערב הנגב, נאלצנו לסגור את הגג השובב 
על מנת ליהנות מהמזגן שמקרר היטב ומהר את כל חלל 

־הרכב גם לטובת היושבים מאחור. בדרכי העפר בחוות היע
נים הפליאה ה־3DS להיות רכה וסובלנית עם יושבי הרכב גם 

במהמורות הרבות בדרך.
פגשנו את צופיה בלב חוות "אל היען" שנמצאת חמישה 

ק"מ מזרחה לצומת מעון סמוך לפארק אשכול. החווה 
רחבת הידיים היא ביתם של צופיה ומייק, כבר 33 שנים, ובה 

גם גדלו שלושת ילדיהם. ון־חרבנברוק מספרת כי ב־1990 
פעלו בארץ 40 מגדלים שייצאו בשר ועורות של 18 אלף 

יענים שנשחטו בשנה. רבים מקיבוצי צמח והסביבה היו בין 
מגדלי היענים המובילים, אולם חקיקה שהגדירה את היען 
כחיה מוגנת בישראל כרתה את הענף, ולפני שבע שנים 

חדלו לגדל בישראל יענים לשחיטה.
עקב השינוי נאלצו הזוג מייקל וצופיה לשנות את מהות חוות 

"אל היען" והפכו אותה לחוות ריבוי ובעיקר לתיירות. בשלב 
ראשון נפתח המקום לביקור מטיילים ישראלים על מנת 

־ללמוד על העוף המוזר הזה שקיים עוד מתקופת הדינוזאו
רים. אחר כך נפתחה גם מסעדה חלבית ומזנון לאורחים, וכן 
מקיימים פעילות לילדים והפעלות סביב היענים כמו האכלה, 

ביקור בכלובי אפרוחי יענים ועוד. לדברי צופיה, הם מקווים 
שהפעילות במקום תיכנס להילוך גבוה בחגי תשרי ותיתן 

זכות קיום לחווה וליענים הדוגרות על ביציהן.
"אל היען", כביש 241 בין צומת אורים לצומת מעון. צופיה: 

,08-9987327 ,052-6901660
,www.el-hayaen.co.il :אתר

info@el-hayaen.co.il, el.hayaen@gmail.com :דוא"ל

גבינות טעימות ועשירות

מחוות היענים שמנו פעמינו לקיבוץ בארי, לביקור אצל דגן 
פלג ומחלבת בארי. לאחר תצפית שערכנו לאזור ממרומי 
גג המחלבה הממוקמת במתחם חדר האוכל של הקיבוץ 

הוותיק, סיירנו בחדרי ההבחלה של חריצי הגבינה עליהם 
שוקדים ליישן ולטפח דגן ושני עובדי המחלבה, כולם חברי 

קיבוץ בארי.
"הכול החל מתחביב שלי ואהבה שלי לגבינות. בקיבוץ פעלה 

כבר לפני 15 שנה מגבנה שהכינה גבינות לצריכת הקיבוץ 
מעודפי חלב שהיו לרפת. אני החלטתי ללמוד את הנושא 

ולהתמקצע, ונסעתי לכמה חודשים למגבנה בפרובנס 
שבצרפת ומאז רק למדתי יותר ושכללתי את המתכונים 

והשיטות, כולל הציוד שהוא על טהרת תוצרת ישראל", אומר 
פלג.

זה כעשור המגבנה בעלת רישיון יצרן ומכינה גבינות מחלב 
בקר המגיע מהרפת האזורית - רפת נגב, שבה הקיבוץ גם 

שותף - וכמות החלב שצורכת המגבנה מגיעה לכ־150 אלף 
־ליטר בשנה. דגן מסביר על שלבי ההגבנה וההבחלה, במס
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ללא התכווצויות ומרוצים

לאחר שסיימנו להתפנק אצל האנשים הטובים של עוטף 
עזה, צריך גם להוסיף מעט על הרכב ששירת אותנו היטב 

ביום עמוס זה. למרות היותו רכב בקטגוריה של הקטנות ולא 
מומלץ לאנשים המתנשאים מעל ל־1.80 מטר והשוקלים 

מעל 100 ק"ג, חזרנו ללא התכווצויות או תשישות מנסיעה 
כל כך ארוכה ואינטנסיבית של כ־12 שעות. 

DSS קבריולה התגלה לי כרכב לאנשים צעירים ושוב־ 3ה־
בים, המחפשים רכב מיוחד )יש פחות מעשר יחידות ממנו 

בישראל( שיהיה להם נוח לנסוע בו וגם לבת הזוג יהיה ממה 
להתרשם, וכל זאת במחיר של 160 אלף שקל.

באופן ידניגבינות איכותיות המיוצרות דגן פלג מחלבת בארי: 

ב"הניסים של השף"לפנק את האורחים שוש וניסים מגיה נהנים 
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 ארועי
התערוכה

כנס ארגון עובדי המים - בנושא:  11:00-9:30
איכות מי השקיה ותקנים רלוונטים.  ̂  

בהנחיית: מוטי פלדלייט - מנהל מדור איכות המים.   

תוצאות מחקר של הארגון - מניעת סתימות במערכות  ̂  
השקייה הניזונות ממי מאגרים   

בהנחיית: ד"ר אנה מילשטיין.   

הקרן הקיימת לישראל - סיור מרתק בנושא:  13:00-10:30
מים, חקלאות והתיישבות בעמקים.  

בהדרכת: מר משה כהן - מנהל אגף מפעלי הפיתוח לשעבר.  
* הסיור מותנה במספר הנרשמים )מינימום 15(.  

כנס/פאנל ארגון מגדלי הירקות - בנושא:  14:00-12:30
שיווק הירקות לאן.  

בהנחיית: מאיר יפרח - מזכיר ארגון מגדלי הירקות.  

פאנל V.I.P בנושא:  15:45-14:15
משמעות פתיחת מכסי המגן ומכסות הייצור לחקלאות -   

ברכה או קללה?  
ח"כ זבולון כלפה, וח"כ עמר בר-לב, אלון מסר - משרד האוצר, במעמד:   

ראשי התנועות והאירגונים החקלאים.   
אבו וילן - מזכ"ל התאחדות החקלאים בישראל. בהנחית:   

מקבוצת :מארגנים:

18.50 X 33.50

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

| נייד: 052-2773132  yoram.tabibi@tmags.co.il :מייל

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@tmags.co.il מייל: 

ח"כ עמר בר-לב 

מהלובי החקלאי 

בנאומו בכנס

 

4 . 1 1 . 2 0 1 4
יום שלישי יא' בחשוון התשע"ה, בין השעות 16:00-9:00

בגן הלאומי מעיין חרוד

בין באי התערוכה תוגרל 

מכסחת דשא תוצרת

www.cleangrass.co.il  054-4521566

הפרארי של המיני מעמיסים!

פנה עוד היום לתאום הדגמה!
מיני מעמיס לגינון, פיתוח וחקלאות

חדש בישראל! ג'ני פרארי מרחיבה אם ההיצע! מכונות טיאוט ממוזגות 

עם תא מפעיל מפואר. מכונות כיסוח ממוזגות. איכות ללא פשרות
מגוון 

מסלולי 

תשלום 

וט.אין 

למיני 

מעמיסים!

הפרארי של ציוד הגינון

www.cleangrass.co.il 

יבואן רשמי 

ט.ק שיווק 

והפצה בע"מ

 

הכניסה חופשית

הבית של החקלאות הישראלית

edna.ziv@tmags.co.il :מס' המקומות מוגבל. לרישום לכנסים נא לפנות לעדנה זיו בדוא"ל

נפגשים בתערוכהנפגשים בתערוכה
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 לזכור ולא לשכוח

כתב וצילם: יעקב לזר

שואה תיק  ציורי  כ־60  ובו  נשכח  קרטון 
במו־ נערים  שנה   50 לפני  שציירו 
און,  וגל  גת  הקיבוצים  של  המשותף  החינוכי  סד 

־אשר התגלה באקראי לא מזמן, הוא העילה לכת
בה הזאת. תוך כדי עיסוק בציורים ובמורה לציור 
שלום פינצ'וק ז"ל, שהושיב בשנות ה־60 תלמידים 

נו פרטים  צצו  שואה,  לצייר  י"ב  עד  י'  ־בכיתות 
כנראה  אפשר  אי  בשואה  עוסקים  שכאשר  ספים, 
בלעדיהם. למשל, מה גילו הניצולים לקרובים להם 
ומה שמרו לעצמם. או מה חשבו הניצולים על היחס 

שקיבלו בקיבוץ אחרי שהגיעו מאירופה.
"אבא שלי בא לכאן על האונייה אקסודוס, והוא 
כבר הגיע כמורה לציור", מספרת ורד סלונימסקי, 
חברת גל און. "לגל און הגיעה קבוצה שלמה של 
חבר'ה שהיו בשומר הצעיר והגיעו עם האקסודוס, 
'למרד'.  שנקראה  מגובשת  מאוד־מאוד  כקבוצה 
כולם ניצולי שואה. כולם איבדו כל מה שאפשר. 

־אבא, אגב, צייר את השלט שהיה תלוי על האק
סודוס. הם לקחו יריעת בד וצבעו אותה בשחור עם 
ועל השחור אבא כתב בלבן של  נעליים,  משחות 

משחות שיניים – אקסודוס".

שמר בלילות וצייר בימים
נחשב  ישר  לא  הוא  און  לגל  הגיע  "כשאבא 
ניצולי השואה לא קיבלו אז בזרועות  לצייר. את 
פתוחות בקיבוץ. אמא שלי עבדה בסניטריות בחצי 
השנה הראשונה, ואילו אבא היה שומר לילה. הוא 
אמר שהוא צייר. והתשובה הייתה – כאן עובדים. 
בהמשך הוא גילה שהעבודה בלילות מאפשרת לו 
זמן פנוי לציור, אז הוא שמר בלילות וצייר בימים. 

והוא  זיהו בקיבוץ את הכישרון שלו  יותר  מאוחר 
הספר  בית  את  פתחו  ואז  לחגים.  לצייר  התחיל 
התיכון המשותף בגת, לקיבוצים גת וגל און, והוא 

נהיה מורה לציור.
־"אבא שלי היה מורה מאוד ליברלי. היה רעש בשי
־עורים שלו, שמעו מוזיקה ודברים כאלה. אבל כשציי

רנו את השואה, לפני 50 שנה, האווירה הייתה אחרת, 
והנערות הבינו שהציו יותר רצינית. הנערים  ־הרבה 

רים האלה מאוד חשובים לאבא, וההשקעה בהם הייתה 
הקירות  על  תלו  הציורים  שאת  זוכרת  אני  בהתאם. 

בחדר האוכל של המוסד, לקראת יום השואה".

איך קרה שהם נעלמו?
70 פירקו את בית הספר והע־ ־"בתחילת שנות ה

בירו אותו לצפית בכפר מנחם. אבא החליט שמספיק 
לו, והוא לא ממשיך להיות מורה לציור גם בצפית. 
כשפירקו את המוסד בגת, פיזרו את הדברים שהיו 
השואה.  בנושא  הציורים  את  אליו  לקח  ואבא  בו, 
כל השנים אמא שלי הייתה אחראית על טקס יום 

־השואה בגל און, ואבא חשב שזו תערוכה שמתאי
מה לטקסים האלה ומן הראוי שתישאר אצלנו. הוא 
יש  הציורים,  ישמור על  הוא לא  הבין שאם  בעצם 
סכנה שהם ילכו לאיבוד. בגל און היה חדר תרבות, 
עם  אפור  מתכת  ארון  בו  שהיה  הראשון',  'הצריף 
מדפים שעל אחד מהם נשמרו חומרים ליום השואה, 
כולל הציורים. בשלב מסוים המחסן הזה שינה ייעוד 
שהיה  מה  את  והעבירו  אחר,  משהו  לטובת  ונתרם 
בו למחסן שהיה פעם חלק מ'המפעלון' שנסגר. אני 

־הייתי אז רכזת תרבות, אבל את ההעברה עשו בל
עדיי, והציורים נשכחו. הכניסו למחסן הזה כל כך 
שפשוט  לתרבות,  קשורים  היו  שלא  דברים  הרבה 
אי אפשר היה להגיע למה שנשמר שם. וזה נשכח. 

והבנות  פורים,  לקראת  במחסן  סדר  עשינו  השנה 
שעשו את הסדר גילו תיק קרטון גדול קשור בסרט. 
פה  יש  מהר,  בואי  'ורד,  לי:  וקראו  אותו  פתחו  הן 
ציורים של אבא שלך'. התיק היה במצב מזעזע. כולו 
ראינו  אותו  אבל כשפתחנו  מבחוץ.  ואכול  מעופש 

־שהציורים נשמרו בדרך נס במצב טוב מאוד. ביק
שתי מיהודית, האחראית על הארכיון, להעביר את 
הציורים לארכיון. וכך היא עשתה. לרכזת התרבות 
שלנו אמרתי: זאת הולכת להיות התערוכה שנתלה 

לקראת יום השואה השנה".

אתם יודעים מי צייר כל ציור?
־"יהודית ואני ניסינו לפענח מיהם הילדים שציי

רו. הפכנו והפכנו, וברוב במקרים הצלחנו להצמיד 
לציור את השם של מי שצייר אותו. אבא שלי כתב 
בכתב יד מאחורי רוב הציורים את שם המצייר. אבל 

־בעיקר הבנו, שבניגוד למה שמקובל לחשוב שההו
הרבה  כילדים  קיבלנו  השואה,  על  דיברו  לא  רים 
מידע על מה שקרה שם, וזה מתבטא היטב בציורים. 

לא החביאו מאיתנו את השואה, להפך".

כאילו מישהו מלמעלה שמר עליהם
יהודית דותן, האחראית על הארכיון: "בגל און 
היה מספר די גדול של ניצולי שואה, רבים מהם 
המלחמה.  אחרי  המעפילים  ספינות  עם  הגיעו 
בהנצחת  מעורבת  מאוד  הייתה  פינצ'וק  משפחת 
נושא השואה בקיבוץ - שלום דרך הוראת הציור, 
ורעייתו יפה הייתה שנים רבות אחראית על ערבי 
הזיכרון לשואה ולגבורה והשקיעה בזה את כל לבה 

ונשמתה. היו ערבים מרגשים מאוד וברמה גבוהה, 
והייתה לזה השפעה על האוכלוסייה. אני, למשל, 
לא  שלי  אמא  הרבה.  שמעתי  לא  שלי  מההורים 
סיפרה כלום. היא ניצולת ברגן בלזן ואיבדה שם 

אני למד יחידה.  הייתה בת  היא  הוריה,  ־את שני 
תי את הנושא בעיקר דרך עצרות השואה בקיבוץ 

ודרך שיעורי הציור של שלום".
נוס ובחורה  יהודית  של  ואמא  שלי  "אמא  ־ורד: 

פת עלו על אקסודוס עם קבוצה של ילדים יהודים 
שנאספו ממנזרים. הן לא היו שייכות לקבוצה של 
דרך  חיפשו  יותר,  צעירות  היו  הן  הצעיר.  השומר 
לעלות ארצה והסתפחו לקבוצת הילדים מהמנזרים. 
באחד הימים אמא שלי ואמא של ורד עלו לסיפון 
כדי לנער את השמיכות של הילדים, ודיברו ביניהן 

־עברית. שתיהן היו בוגרות תנועת נוער וידעו עב
רית. במקרה גם אבא שלי ואבא של ורד היו באותו 
זמן על הסיפון, ואבא שלי, שהיה כנראה יותר אמיץ, 
ניגש אל אמא ושאל אותה מניין העברית השגורה 
בפיה. נוצר קשר, קבוצת 'למרד' החליטה לאמץ את 
שלוש הבנות, והשאר היסטוריה. זה מה שעושה את 
החיים שלי ושל יהודית כל כך דומים. לשני הזוגות 
חיים  יהודית,  של  להורים  תאומים:  בהמשך  נולדו 
ולהורים  ואברהם,  יהודית  התאומים  נולדו  ובלה, 

שלי, שלום ויפה - נולדנו צבי ואני".

מעבר להיותו מורה לציור, מה עוד כלל הרזומה 
המקצועי של אביך?

לילה.  שומר  היה  הוא  כאמור  "בהתחלה  ורד: 
מורה  נעשה  לחגים,  לצייר  התחיל  הוא  בהמשך 

 קרוב ל־60 ציורי שואה התגלו לאחרונה במפתיע במחסן
בגל־און 50 שנה אחרי שצוירו על ידי נערי הקיבוץ וקיבוץ גת 
השכן. לצד התרגשות רבה, עוררו היצירות האבודות, שנשמרו 
בדרך נס, זיכרונות אישיים וציבוריים מהתקופה שהיוותה ציון 

דרך חשוב בחיי הקהילה

צייר אבנר קליינמןצייר נועם קורןהאנייה אקסודוס, צייר שלום פינצ'וק, באדיבות ארכיון גלאון

מימין ורד סלונימסקי ויהודית דותן
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 לזכור ולא לשכוח

מאוד  היה  הוא  מוכר.  צייר  להיות  והפך  לציור 
זה  קשור לארגון הציירים והפסלים של הקבה"א, 
יצא  אבא  שנים  הרבה  אחרי  חשוב.  מאוד  לו  היה 
לתל  נוסע  היה  בשבוע  יום  אבני,  במכון  ללמוד 
וכל  ופרופס  רייכמן  עם  יחד  ציור,  ולומד  אביב 
הגדולים. היה בברנז'ה שלהם. אבל הוא היה איש 
נורא צנוע. לא דחף את עצמו כהוא זה. ואז הגיעה 
מישהי מבחוץ, דודה של יהודית שהייתה מקורבת 
אבא  הציורים של  את  ראתה  היא  לאמנות.  מאוד 
ואמרה, 'אתה אמן, אני אעשה לך תערוכה'. והיא 
אכן ארגנה לו תערוכה בגלריה כץ בתל אביב. אני 
הייתה תערוכה  וזו   ,17 או   16 בת  כבר  אז  הייתי 
לא  אבל  מצוינות,  ביקורות  קיבל  אבא  מרשימה. 

־עשה עם זה יותר מדי. אחרי כמה שנים הציגו תע
רוכה שלו בבית יד לבנים בפתח תקווה ואחר כך 
תערוכה באשקלון. אני לא זוכרת את כולן. זה לא 
ואהוב.  צנוע  איש מאוד  היה  הוא  לו לראש.  עלה 
אוטודידקט, איש ספר. הוא נפטר ב־1997, בן 80 

אמר  מסוים  ובשלב  חולה,  מאוד  היה  הוא  וקצת. 
שמספיק לו ושהוא רוצה למות במיטה שלו אצלו 

בבית. וכך היה. הוא הלך לעולמו עם חיוך".
יהודית: "אני יכולה להגיד על שלום שהוא היה 
את  אהבתי  מאוד  לבריות.  נוח  עליז,  מאוד  אדם 
בנושא  ציור  שציירתי  זכרתי  שלו.  הציור  שיעורי 

ושאל ניגשתי  ופעם  שריפה',  אחים,  ־'שריפה, 
בגאווה,  לי,  סיפר  הוא  הזה.  הציור  איפה  אותו  תי 

־שהוא שלח את הציור הזה לתערוכה של ציורי יל
דים בנושא השואה שנערכה במוסקבה, והציור זכה 
במקום ראשון. כשהתיק עם הציורים התגלה, עברו 
כמה ימים עד שהעזתי לפתוח אותו. עשיתי את זה 
בידיים רועדות, כי חששתי שהציורים נפגעו. אבל 
נס.  איזה  כאן  היה  כאילו  מצוין.  במצב  נשמרו  הם 

כאילו מישהו מלמעלה שמר עליהם".

עשיתם כבר משהו עם התמונות שהתגלו? אתן 
מתכוונות לעשות איתן משהו בעתיד?

השנה,  השואה  יום  בטקס  אותן  "הצגנו  ורד: 
התרגשות  הייתה  הבמה.  של  התפאורה  הייתה  זו 
מאוד גדולה. היו אנשים שזיהו את הציורים שלהם. 

־חלקם ממש זכרו איך ציירו את הציור. אני מזכי
רה שזה היה לפני 50 שנה. אני יודעת שבמוזיאון 
לוחמי הגטאות עשו תערוכה של ילדים מציירים 

־שואה. חשבתי שמן הראוי שנספר להם על התע
רוכה הזו. אולי הם ימצאו בה עניין".

מתחיל בחיים 
חדשים

לימ ורד,  אומרת  כך  שהתגלו,  ־הציורים 
דו אותה שבניגוד למה שמקובל לחשוב, הם 
מה  על  מהוריהם  מידע  הרבה  כילדים  קיבלו 
שקרה בשואה. יהודית אמרה שאמה, שהייתה 
ניצולת ברגן בלזן ואיבדה שם את שני הוריה, 

לא סיפרה על התקופה ההיא דבר.
יש  פינצ'וק,  שלום  של  בתו  לסלונימסקי, 

כר של  הראשון  בעלה  שמה.  כרמלה  ־אחות, 
על  כשעלה  ב־1969  נהרג  שוורץ,  יוסי  מלה, 
מוקש שהוטמן ליד קיבוץ גבולות בו היה חבר. 
יוסי ריכז את המטע בגבולות, והמוקש הוטמן 

בדרך עפר שהקיפה את המטע.
לבתו  פינצ'וק  שלום  סיפר  נהרג  כשיוסי 
האבלה כרמלה על אישה וילד בן חמש שהיו 

היי זו  לפני שעלה ארצה.  ונספו בשואה,  ־לו 
תה הפעם הראשונה שהמשפחה שמעה על כך. 
זאת  שלום הסביר לכרמלה שהוא מספר לה 
כדי שתדע שהוא מבין מה היא מרגישה, כי גם 
הוא עבר אסון דומה. שלום פינצ'וק עלה ארצה 
עם האקסודוס ב־1947, ו־22 שנה שמר לעצמו 

את סיפור האישה והילד שהיו לו באירופה.
שאלתי אותו בערוב ימיו, אומרת ורד, מדוע 

־לא דיבר על המשפחה הראשונה שלו. התשו
בה שלו הייתה, שמרגע שהכיר את אמא הוא 
שהוא  חדשים,  בחיים  מתחיל  שהוא  החליט 
מסתכל קדימה ומשאיר מאחור את מה שהיה 

ולא יוכל לחזור. 

ציירה יהודית אנגלסברג לימים דותן

הצייר, שלום פינצ'וק. צילום באדיבות המשפחה

צייר עודד גל

   דין התנועה • עו"ד איילת רייך־מיכאלי

מבחן הסבירות 
פנסיה תקציבית, קצבת שארים, תגמולים לניצולי שואה ומה 

שביניהם

שי עברו  אשר  רבים  ־קיבוצים 
על  החליטו  חייהם,  באורחות  נוי 
לחבר  תקציבית  פנסיה  תשלום 
שהגיע לגיל פרישה, וזאת בתנאי 
כספים  לקיבוץ  יעביר  שהחבר 
שהוא מקבל ממקורות שונים. החלטה כזו הייתה 
הרקע לסכסוך בין קיבוץ לאחת מחברותיו אשר 
בנצרת*  המחוזי  המשפט  בבית  לאחרונה  נדון 

בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים.
באותו עניין הגיש הקיבוץ תביעה כנגד החברה 
וביקש לחייבה לשלם לו סך של 226,446 שקל 
בגין שירותים שונים שלטענתו העניק לה. בכתב 
ההגנה שהגישה החברה נטען, בין השאר, כי היא 
שלא  דבר  תקציבית  לפנסיה  הקיבוץ  מן  זכאית 
ניתן לה על ידי הקיבוץ. הרקע לשלילת הפנסיה 

־הייתה טענתו של הקיבוץ, כי החברה לא העבי
רה אליו את הפנסיה שקיבלה, שמקורה בעבודתו 
של בעלה המנוח ב"אגד", ואין היא זכאית לקבל 

פנסיה משני מקורות. 

חלף הכנסה
טענותיה של החברה נדחו על ידי בית משפט 
ערעור.  הגישה  זאת  ובעקבות  בעפולה,  השלום 
משנת  הקבוץ  החלטת  עמדה  הערעור  במוקד 
2001 לפיה: "סכומים לפנסיה שצברו חברים עד 

־יום השינוי, יהיו הבסיס לתשלום הפנסיה, והקי
ישלים את ההפרש לגובה הפנסיה התקצי ־בוץ 
־בית המוגדרת לעיל, במידה ויידרש. בגין הכנ

כאמור...  הפנסיוני  מגובה התקציב  גבוהות  סות 
יחויב החבר בתשלום מס לרשת הביטחון, עפ"י 
זכאותו  ובניכוי  שלו  החיצונית  הפנסיה  גובה 

לתקציב פנסיוני".
לטענת המערערת, אין לראות בתקבול שהיא 

שאי "גמלת  מכנה  היא  אותו  מ"אגד",  ־מקבלת 
רים", בבחינת שכר עבודה )או חלף שכר(, וכיוון 
שכך – אין לראותה כמי שמקבלת פנסיה ממקור 

־חיצוני. עוד טענה כי החלטת הקיבוץ אינה שול
לת את זכותה לצבירת שתי פנסיות. 

בית המשפט דחה טענות אלו וקבע כי התקבול 
כתשלום  מתקבל  מאגד  המערערת  שמקבלת 
לעובד, הבעל המנוח, שהגיע לגיל פרישה - יהא 
כינויו של התקבול אשר יהא. לכן – בהקשר בו 

מעבו שמקורה  כפנסיה  לראותו  יש   – ־עסקינן 
דה, ואין זה מעלה או מוריד אם המערערת היא 
או בעלה המנוח. באשר ללשון  ב"אגד"  שעבדה 

התבונ כי  המשפט,  בית  קובע  הקיבוץ  ־החלטת 
נות בתולדותיה של הפנסיה התקציבית בקיבוץ, 
פנסיה  ליתן  שלא  רצונו  על  בבירור  מצביעה 
חיצוני.  ממקור  פנסיה  שמקבל  למי  תקציבית 

־לכן, גם אם לשון ההוראה סובלת את שתי הח
לופות, החלופה שיש להעדיף היא זו המתיישבת 
עם התכלית, ויש לדחות את פרשנות המערערת 

בעניין זה. 
הקי כי  היא  החברה  שהעלתה  נוספת  ־טענה 

בוץ מפלה אותה לרעה ביחס לחברים שמקבלים 
כספים  מעבירים  שאינם  אף  תקציבית,  פנסיה 
כספי  )כגון  שונים  ממקורות  לידיהם  המגיעים 
למשפחות  תגמולים  שואה,  לניצולי  תגמולים 

שכולות ועוד(. 
לא  כי  זה,  בעניין  המשפט  בית  קובע  תחילה 
הובאו בפניו ראיות שיצביעו על הלך רוחם של 
מקבלי ההחלטה, והמוכיחות כי זו התקבלה מתוך 

־כוונה להפלות דווקא את המערערת. בית המש
פט מפנה לרשימה של חברים גמלאים שהובאה 
נהנים  ואינם  החוץ  מן  פנסיה  המקבלים  בפניו, 
מפנסיה תקציבית של הקיבוץ, כראיה הסותרת 

את הטענה בדבר אפליה. 
כי  המשפט,  בית  קובע  הטענה  לגוף  באשר 
נכה,  שמקבל  תקבול  גם  כי  לומר  ניתן  אמנם 

־למשל, הוא בבחינת חלף הכנסה )כושרו להתפר
נס נפגע, ומכאן גמלתו, המפצה אותו על הכנסה 
שלא יוכל להכניס בשל נכותו(. ניתן אף להרחיב 
או  שכולה  למשפחה  ביחס  דומים  דברים  ולומר 
אילו  בית המשפט,  ואמנם, לדברי  ניצול שואה. 
הכנסה,  חלף  בתקבוליהם  לראות  הקיבוץ  בחר 

־ולא להבחין בין מקורות אלה למקור שהוא מע
ניתן היה לומר על החלטתו כי  בודה ממש, לא 
בה.  להתערב  הצדקה  כדי  עד  סבירה  אינה  היא 
אלא שגם על הבחירה שעשה הקיבוץ, לפיה הוא 

הת סוגי  שני  שבין  ההבחנה  את  לעשות  ־ביקש 
קבול, אין לומר כי אין היא סבירה. בחירה זו הנה 

לגיטימית, ועומדת במבחן הסבירות. 

עושה דין לעצמו
בית המשפט אף מציין כי מבין שתי החלופות, 
זו שבה בחר הקיבוץ נראית בעיניו סבירה יותר, 
הכנסה  כחלף  האחרים  התקבולים  שייחוס  כיוון 
אף  ייחוס מרוחק, מלאכותי משהו,  הנו  מעבודה 
שכאמור היה עשוי להיות לגיטימי, אילו בחר בו 
במילים,  הקיבוץ. תחושת הצדק, שקשה לנמקה 
ניצול  שמקבל  תקבול  לפיה  למסקנה,  מוליכה 
מי  שמקבל  פנסיה  מקרן  כתקבול  איננו  שואה 
שהגיע לגיל פרישה מעבודתו, והוא הדין ביחס 
אותה  זו,  בחירה  נכה.  ולאדם  שכולה  למשפחה 
עשתה האסיפה הכללית של הקיבוץ, היא בחירה 
סבירה, המשקפת תפישה ערכית לגיטימית, ואין 

כל הצדקה להתערבותו של בית המשפט בה.
חבר  על  ביקורת  מביע  הנכבד  המשפט  בית 
העושה דין עצמי באמצעות הערה כללית שזהו 

־לשונה: "בטרם סיום ביקשתי להעיר הערה כל
המובא  הראשון  המקרה  זה  אין  לדאבוני  לית. 
אינה  שדעתו  חבר  בו  המשפט,  בית  של  לפתחו 
דין  עושה  הכללית,  האסיפה  מהחלטות  נוחה 

תקבו מעביר  הוא  אין  בו  המקרה  כגון  ־לעצמו, 
לכל בניגוד  בכיסו,  ומותירם  ־לים שהוא מקבל 

לים הנקוטים בקיבוץ, ובלא שהוא פועל לתוקפם 
בדרכים שמעמיד לרשותו הדין. התנהגות שכזו 
קשה לקבל. אילו סברה המערערת, כי החלטות 
לפעול  עליה  היה  לרעה,  אותה  מפלות  הקיבוץ 
על  לעצמה,  דין  לעשות  ולא  לבטלן,  מנת  על 

ובאו מ'אגד'בכיסה,  הפנסיה  כספי  הותרת  ־ידי 
תה נשימה לקבל, משך שנים רבות, שירותים מן 
הקיבוץ בלא לשלם עליהם דבר. התנהגות שכזו 

אינה תמת־לב".
ומחייב  כולו,  בית המשפט דוחה את הערעור 
משפט  הוצאות  בתשלום  החברה־המערערת  את 

בסך 20 אלף שקל. 
*ע"א )נצ'( 48983־01־14 תרצה חייט נ' קיבוץ 

תל יוסף )פורסם בנבו, ניתן ביום 1.8.2014(.
"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
בתחום  שיתופיות,  באגודות  מתמחה 

המו המידע  וליטיגציה.  ־המסחרי־חקלאי 
להוות  כדי  בו  ואין  בלבד  כללי  הוא  פיע 

חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. 
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אלישע שפירא, עין השופט 

היו "השמועות  מותי  על 
מוקדמות", אמר 
הסופר האמריקאי מרק טווין, במאי 1897, לאחר 
שקרא בעיתון מודעה המבשרת על מותו. הקיבוץ 
עבר משברים לאורך יותר ממאה שנות קיומו, אך 
השמועות על מותו הן מוקדמות ומיותרות. הדבר 
יכול לקרות כמובן, אך אם הוא יקרה יהיה זה בגלל 
שחברי הקיבוץ ימאסו בו ולא משום סיבה אחרת. 
"חוסר  על  הדטרמיניסטי",  ה"הכרח  על  הטענות 
יעילותו של הקיבוץ", על "טבע האדם" וכו', כולן 
מתעלמות ממה שמייחד את האדם – היותנו בעלי 
תודעה. הן אינן מכירות ביכולתנו לבחור ולעצב 
את החברה בה אנו חיים. הן מתעלמות מהיכולת 
בני האדם, לשנות את ההוויה  לנו,  המיוחדת רק 
בכוח תודעתנו, כפי שההוויה חוזרת ומשפיעה על 

האנו המציאות  של  הדיאלקטיקה  זו  ותודעתנו. 
שית. 

תודעה חברתית
אדם  כבני  יכולתנו  לכל:  ומוכר  שגלוי  מה 

גורדי שח לבנות  הפיזית,  המציאות  את  ולשנות 
וקים, להציב גשרים מעל לתהומות, לסלול כבי
ושים, להטיס מטוסים ולהגיע לחלל החיצון, להש

סוף  לנביאי  נראה  ימים,  ולייבש  מדבריות  קות 
הקיבוץ כבלתי אפשרי כאשר מדובר בחיי החברה. 
כאילו "חברת ההמונים" והמשטרים הקיימים היום 
נבראו והתקיימו מששת ימי בראשית. נביאי סוף 
הקיבוץ, בין שהם שמחים ובין שהם מצטערים על 

אמו חוסר  מבטאים  לדעתם,  לקרות  שאמור  ומה 
נה בחירותו של האדם לבחור ולחיות כפי שראוי 

רו "ערכים".  בשם  מכנים  שאנחנו  מה  ולדעתו. 
בינזון קרוזו לא נזקק ל"ערכים" על האי הבודד. 
בני  בין  נחוצים לנו כדי לחיות בחברה,  הערכים 
לאופן  מתייחסות  והצדק  המוסר  שאלות  האדם. 
בו אנו חיים בחברת בני האדם. זו הבחירה שאנו 

וחוזרים ובוחרים, בין שאנו מודעים לה ובין שאי
ננו מודעים לה. הקיבוץ השתנה והוא משתנה מאז 
שמשתנה  כפי  שנים,  ממאה  יותר  לפני  תחילתו 

וכל אורגן. השינוי אינו שולל את ההמשכיות. הה
משכיות היא היכולת לשמור על המצפן הייחודי, 

המת השינוי  בתוך  הקיבוץ,  את  המגדיר  והמצפן 
מיד. הקיבוצים הנקראים "מתחדשים" יהיו ראויים 
להיקרא קיבוצים, כל עוד ישמרו על רמה גבוהה 
ישמרו  עוד  כל  חבריהם.  בין  הדדית  ערבות  של 
על נכסים משותפים וימנעו צבירת עושר רב בידי 
בודדים. כל עוד ימנעו פערים הולכים וגדלים בין 
60 הקיבוצים השיתוו יכולים זה   חבריהם. במובן 

פיים להיות עוגן ומצפן, עבור הקיבוצים וחבריהם 
ועבור התנועה הקיבוצית כולה. 

"תורת המשברים" 
היה פרק בתורתו של מרקס.  תורת המשברים 
למרב האירוניה הפרק הזה אומץ, בפירושו היותר 
לשיטתם,  הקיבוץ.  סוף  נביאי  ידי  על  דוגמאטי, 

הקיבוץ,  על  השנים  לאורך  שעברו  המשברים 
כמובן  הם  להתקיים.  יכולתו  חוסר  את  מוכיחים 

הקפיטל בחברות  על המשברים  כך  חושבים  ולא 
יסטיות. לא המשבר הגדול של שנות השלושים, 
במאה הקודמת, שפקד את המשק האמריקני, ולא 
ענק  תאגידי  שהפיל   ,2008 של  האחרון  המשבר 
שממשו לאחר  רק  מהמשבר  שנחלצו   ,GM  כמו
מיל עשרות  אליהם  הזרימה  הברית  ארצות  ולת 

יארדי דולרים, ולא המשברים האחרים מאז שנות 
והשלושים ועד היום. כל המשברים הללו לא הו

גם  כך  "השיטה".  של  חוסנה  על  דבר  להם  כיחו 
במעוזי  אלה  בימים  ומתפתח  שהולך  המיתון  לא 
כלכלת השוק. גם לא המשבר עד כדי חיסולם של 
תאגידי ענק ישראליים, כמו "כור" ואחרים, וגם 
כל  לאחרונה,  דנקנר  של  האימפריה  קריסת  לא 

ואלה אינם מלמדים דבר על "השיטה". רק המשב
רים שעברו על הקיבוצים, המשברים שפקדו את 
המפעל ההתיישבותי, הם המלמדים על "כישלונה 
של השיטה האחרת". העובדה שמפעל ההתיישבות 
הוקם ללא הון עצמי כמעט, בידיים חשופות של 
נערים ונערות שלא הביאו "אוצרות" מבית אבא, 

ועם התקציבים הדלים תמיד של המוסדות המיי
שבים, אינה עומדת לדעתם של אלה, לזכותה של 
ההתיישבות השיתופית. כמובן שנעשו גם טעויות 

ושאת חלקן ביקרנו בחריפות רבה בעבר, אך עוב
מייחדת את ההתיישבות השיתופית.  אינה  זו  דה 
קשות  ביניהן  מקום,  בכל  ונעשות  נעשו  טעויות 
וישלם  שילם  כולו  שהציבור  טעויות  שבעתיים, 
הטעויות שעשתה  הכל,  אחרי  כבד.  מחיר  עליהן 

וההתיישבות השיתופית מתגמדות מול גודלו וח
שיבותו של מפעלה. 

גם השמועות על עין השופט 
היו מוקדמות ולא מדויקות

ובעין השופט מתקיימים בשנים האחרונות דיו
נים שמטרתם להגיע להסכמות שיאפשרו לבעלי 

והעמדות השונות לשמור על היחד המשותף. מטב
וען של הסכמות שהן מחייבות גם פשרות שיכא

יהיה שמירת  בו לחלק מאתנו. הפיצוי על הכאב 
היכולת לחיות ביחד, בתקווה ובאמונה שתישמר 

ומתגב ההולכות  ההסכמות  הטובה.  החברות  וגם 
דומות למה שמוכר לקיבוצים הדיפר אינן  ושות 

להיכלל  להמשיך  בכוונתנו  היום.  עד  נציאליים 
ובסיווג של הקיבוץ השיתופי ולא יהיו אצלנו שיו
סוג שהוא. הרכוש הצרכני, מבני הצי וכים מכל 

בור, בתי המגורים, הקרקעות וכל הרכוש היצרני, 
יישמרו בבעלות משותפת. כמו כן יש בהסכמות 
בהמשך  שיתנהלו  ליבה  ומערכות  שירותים  אלה 

ובתקציבים משותפים, ופערי התקציב האישי הפ
והשתתפות  המשותפות  המערכות  כל  לאחר  נוי, 

החברים בהן, לא יעלה על 1:2. 
לפנינו,  עוד  המודל  על  הציבור  עם  הדיונים 
חודשים.  מספר  בעוד  כנראה  יתקבלו  וההחלטות 

ולזכותו של קיבוץ עין השופט נכון לציין עד עכ
ושיו את המאמץ האחראי והחברי, שעושים במשו

תף בעלי העמדות השונות. 

   דעת יחיד

השמועות על מותו 
של הקיבוץ היו 

מוקדמות
כל עוד ימנעו פערים הולכים וגדלים בין חבריהם, יכולים 60 
הקיבוצים השיתופיים להיות עוגן ומצפן, עבור יתר הקיבוצים 

וחבריהם ועבור התנועה הקיבוצית כולה

פיצול למען אחדות 
ביחס  השלום,  ארגוני  במספר  "האינפלציה 
הפוך לגודל המחנה המתכווץ, גורמת לשורה של 
מלחמות פנימיות, שהגיעו לשיא בפיצול העצרת 
לזכר רבין. איך זה קרה?" שאל השבוע "ידיעות 

אחרונות".
־ לגבי פיצול העצרת לזכר רבין התשובה ברו

ו"הנוער  ישראל"  ש"דרור  משום  קרה,  זה  רה: 
־העובד" החליטו שכך הן מעדיפות. הייתה אפש

רות לקיים עצרת אחת שבה ידברו על שלום ועל 
דמוקרטיה, אבל תנועת "בני עקיבא" לא תשתתף 
בה, כי שלום זה שתי מדינות לשני עמים. והייתה 
אפשרות לקיים שתי עצרות, שבאחת ידברו על 
שלום ובשנייה לא, ואז "בני עקיבא" תוכל לקחת 
בעצרת השנייה חלק. "השומר הצעיר" העדיף את 

־האופציה הראשונה, "דרור ישראל" והנוער העו
בד הכריעו בעד האופציה השנייה. הנוסח שנועד 

להרגיע היה – אנחנו נשתתף בשתי העצרות. 
 "ידיעות אחרונות" פנה לאורי מתוקי, דובר 
"דרור ישראל", שהסביר: "עצרת תנועות הנוער 
פונה לכל המגזרים בחברה הישראלית. המטרה 
אפשר  הדמוקרטיה.  גבולות  את  לשרטט  היא 
ואלימות,  דם  התרת  גזענות,  להסתה,  להתנגד 
ואפשר לתמוך בדמוקרטיה בלי לשאוף להסדר 

מדיני בתנאים הקיימים." 
 הייתי בעצרת במוצאי שבת. "השומר הצעיר" 
של  נוכחות  וחיפשתי  בקהל  שוטטתי  שם.  היו 

־"הנוער העובד" או של "דרור ישראל". לא מצא
תי. שאלתי אחרים, גם הם לא פגשו. כנראה שלא 

חיפשנו מספיק טוב. 

לא צעצוע של השמאל
גרשון מסיקה, ראש המועצה האזורית שומרון, 
הגיע לעצרת כדי לומר לכלי התקשורת בעדינות 
של  צעצוע  לא  זה  ש"רבין  אופיינית,  מתנחלית 

מהרצ "בחור  היה  אותו  שרצח  שמי  ־השמאל", 
ליה", ושגם המחנה שלו כאב את הרצח הנתעב.

 כך ממש? זה לא אתם שצעקתם: רבין בוגד! 
לא  זה  נגרש!?  רבין  את  ואש  בדם  רוצח!  רבין 

נון, בשר מבשרכם, שטען, שרב בן  יואל  ־הרב 
פיו  רודף שעל  דין  רבין  על  הוציאו  נים שלכם 
פעל הבחור מהרצליה? סתם עוד אחת מעלילות 

השמאל? 

ניחוח של אפרטהייד
הביטחון  שר  את  שהנחו  הם  ביטחון  טעמי   
בוגי יעלון כשהחליט למנוע מהפלסטינים לנסוע 
באוטובוסים יחד עם מתנחלים בגדה המערבית, 

־כפי שהוא אומר )אלא מה יגיד?( או טעמים אח
רים? 

לא רק שצה"ל והשב"כ לא הציגו דרישה כזו 
־מטעמי ביטחון, השבוע נמסר בגלי צה"ל, שבבו

קר בו פורסמה הידיעה על החלטתו של יעלון, 
מיהר יועצו של השר לבשר לראש פורום צעירי 
אריאל, שמהלך ההפרדה באוטובוסים יצא לדרך. 
ראש פורום צעירי אריאל הוא בנה של פעילת 

ליכוד בולטת. 
־ "הארץ" פרסם את פרוטוקול הישיבה בכנ

סת, בה הסבירו המתנחלים מדוע צריך לאסור 
באוטובוסים.  אתם  יחד  לנסוע  פלסטינים  על 
"קראתי את הטקסטים שנאמרו בוועדה. זה בלתי 
נסבל. הטענות שהם צריכים אוטובוסים משלהם 
כי אחד לא קם לאישה או לזקן, וכי זה לא נעים 
על  זאת אפליה אסורה  זה אפרטהייד...   – להם 
פי החוק במדינת ישראל". ואת זה אמרה שרת 

המשפטים ציפי לבני, לא חה"כ זהבה גלאון. 

יוזכר  העניין הזה, של ההפרדה באוטובוסים, 
גבולות הדמו ישרטטו את  ־בעצרת בשבת, בה 

קרטיה בישראל? 

נוהל אדמו"ר
פרשת הרב יאשיהו פינטו חשפה לציבור את 
נוהל אדמו"ר הנהוג בנתב"ג. הנוהל מאפשר ל־45 
רבנים, כאשר הם טסים לחו"ל, להגיע עם רכבם 
הפרטי עד כבש המטוס, לעבור שם בידוק קצר 
ולעלות למטוס. כבוד ויקר, שאף וי.אי.פי במדינת 
ישראל לא זוכה לו, שלא לדבר על אזרחים מן 
השורה. הרשימה מורכבת רובה ככולה אדמו"רים 
אשכנזים חרדים, אבל יש בה גם רבנים־מקובלים, 
כמו למשל פינטו ואיפרגן )הרנטגן(. לפני מספר 
חודשים נחת איפרגן בנתב"ג ומיהר לביתו. נציגו 
הצהיר, שהרב שב ארצה עם תיק קטן, וכשביקשו 
נציגי המכס להציץ בתיק, הסתבר להם שהתיק 

ונושאו כבר מזמן אינם בשטח נמל התעופה.
עתירה  משפט  שערי  מכללת  הגישה  בינואר 
לבג"ץ, לביטול נוהל אדמו"ר. העותרים טעו כי 
הנוהל נקבע תוך כדי חריגה מסמכות והוא חורג 
באופן קיצוני ממתחם הסבירות. השבוע הודיעה 
המדינה שהנוהל יבוטל. מעתה יעברו הרבנים את 
אותו הנוהל המקובל לגבי כל וי. אי. פי. הללויה. 
על  המדינה  מבקר  דו"ח  פורסם  גם  השבוע 

"ביש השחור.  בהון  במלחמה  המביש  ־הכישלון 
ראל פועלים עשרות מקובלים שאינם מדווחים 
ניתן  לא  אם  "גם  בדו"ח.  נכתב  פעילותם",  על 
לדעת במדויק את היקף פעילותם, הרי שנראה 
במאות  מסתכמים  להם  המשולמים  שהכספים 

מיליוני שקלים". 
על פי גלובס, הוסיף המבקר למשפט זה הערת 

־שוליים בה נכתב: "סך היתרות הכספיות בחש
־בונות הבנק של אחד המקובלים, היו יותר ממיל

יארד שקל". עם המקובל ח', נחתם הסכם שלפיו 
ישלם 20 מיליון שקל עבור הכנסותיו עד 2002. 
כ־650  של  סכום  נמצא  שלו  הבנק  בחשבונות 

מיליון שקל.
 בטוח שהם נמצאים ברשימת ה־45 של נוהל 

אדמו"ר בנתב"ג. לא סביר שהם לא שם. 

CHIKENSHIT 
ציונים לראש  "מיהו בכלל ברק אובמה שיחלק 
הממשלה?" אמרה השבוע חה"כ מירי רגב לערוץ 7. 
תהיה  רגב  ירכיב,  שנתניהו  הבאה  בממשלה 
שרה. מגיע לה, היא עובדת קשה. ואם אביגדור 
ליברמן יכול להיות שר החוץ, רגב יכולה להיות 

שרת החינוך. מגיע לנו. 

 עבר שבוע • יעקב לזר

שלט שנישא בעצרת לזכר רבין. צילום יעקב לזר 
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עמוס צימרמן ©אונות

amosquitoz@gmail.com

מאוזן:תשבץ היגיון מס' 97
1. הוציאו בכוח בגלל כלב מצוייר )6(; 4. צנום כמו ריח, למשל )4(; 8. ראו 20 מאונך; 

9. נתנו לצליל תפקיד במשחק )6(; 11. אבי הסוציאליזם נוהג לנקות בקרס )4,3(; 
12. חיה סקרנית )3(; 13. שולחן עליון )3(; 15. פן ישנים מצביעי מר"צ... )7(; 18. היכן 

תתועד ותשומר ארץ שוברי הצלחות מצפון עד דרום? )6(; 19. )עם 3 מאונך( זה שכבר 
לא באדמה זז בעודו צונן )4(; 21. פולט על האנגליה )4(; 22. צמחונים אוכלים בגלל 

תשבי )ש( )6(.

מאונך:
1. כשטינקרבל וחסר השעון מתערבבים, משתעממים... )5(; 2. נעלה ארצה אם הגדול 

זז )5(; 3. ראו 19 מאוזן; 5. נחמיאס לכיוון המושב )5(; 6. העובש נתן הבטחה קדושה 
)5(; 7. אין פסוק, יש חיה )4,3(; 10. משל מוכר על גבול עזה )4,3(; 13. עוגיות מהענן 
של מרפי )5(; 14. בדרך חזרה מהמושבה ישנה עדינות עדינה )5(; 16. גרטי, קדימה, 

שתלנו עץ! )5(; 17. פופינס וגווארה בתחום הגננות )5(; 20. )עם 8 מאוזן( יש כאן 
חולצה שיורדת מהשמים לפעמים )4(.

פותרים יקרים, לרגל תשבץ מספר 100 הקרב ובא אתם מוזמנים לשלוח למחבר הגדרות 
משלכם. השאיפה היא לבנות תשבץ המורכב ברובו מהגדרות הקוראים.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 96:
מאוזן: 1. שוברות; 4. חמלה; 8. טבעת; 9. בישליק; 11. שלומיאל; 12. הזה; 13. 

רמה; 15. טלנובלה; 18. מתעלקת; 21. נצהל; 22. מתארכת.
מאונך: 1. שיבוש; 2. ביטלו; 5. מכלאה; 6. השקפה; 7. קיפלינג; 10. אינטלקט; 

13. רימון; 14. התעלה; 16. ביתור; 17. השבית; 20. חתור.
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למכירה/להשכרה

מכולות, מבנים וקרוואנים.   *
הובלות בכל חלקי הארץ 

הכולל מנוף 100 טון
052-2796686

צימרים זריחה בגלבוע  *
052-2358554

מעוניין לקנות

מעוניין לקנות אפרון לקטיף 
אבוקדו במצב עבודה טוב.

050-5937366

טיולים לחו"ל

טרק ייחודי על נהר הזנסקר 
הקפוא 

בלאדאק, צפון הודו.
14 ימים, יציאה: 12/1/15

לפרטים: איתי שביט -
050-5755200

 או "עולם אחר" -
1-700-708-999

www.awt.co.il

שירות שדה

שירות שדה וחלפים בכל 
ארץ. למסנני סנומט-עמיעד, 

מערכות בקרה ופיקוד 
למסננים אוטמטיים ידע 

ומומחיות לשדרוג מסננים 
ופתרונות יצירתיים במחירים 

ללא תחרות. אלי סינון בע"מ, 
מושב שער אפרים. 

sani@yamit-f.com
www.yamit-f.com

09-8781758
054-6620627

בע"ח

לבית חם ואוהב כלב   .1
זאב מעורב גדול בן שנה 
וארבעה חודשים ידידותי 

למכריו וטריטוראלי. 
כלבת זאב בלגי מעורב בת  .2 

7 חודשים מעוקרת 
 ומחוסנת מחפשת בית חם

)גודל בינוני(. 
 לפרטים אליאנה:

052-4770548

למסירה כלבה גדולה יפיפייה 
ואתלטית. מצויינת לשמירה. 

טובה למשפחה לבית טוב עם 
שטח מתאים.

052-8348627 
)רמת הגולן(

מעוניין לאמץ כלב זאב צעיר 
לבית חם ואוהב

,052-2471373 
 052-2848834

כלבה גדולה יפיפייה בת 3 
 למסירה מעולה לשמירה.

טובה למשפחה עם חצר או 
שטח פרטי, מעוקרת ומחוסנת

052-8348627

היכרויות
משרד הכרויות רעות 

 למטרת נישואין או פרק ב'
לאיכותיים ורציניים בכל 

הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

 מצאו זוגיות כלבבם.
צרפו אותם למאגר הלקוחות 
האיכותי. הקיים מהצפון ועד 

לדרום כ-25 שנות ותק.
צפון:

052-4403890 אורלי
ת"א-דרום:

055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
 להיכרויות לבחורים/ות

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה. 

צפון:
052-4403890 אורלי

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

65, אלמנה מהדרום, נאה, 
איכותית, נעימה, מנהלת 
חשבונות מעוניינת להכיר 
בחור איכותי, איש-שיחה, 

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

מבנים ניידים

זכאי לצימר בע”מ
בניית צימרים / בתי עץ, 

תוספות בנייה מעץ - פרגולות 
ודקים. מושב כפר ברוך,
טל’: 052-4658888

www.zakai-le.com

073-2369146
 

לכל המציגים
ולכל המבקרים

בתערוכת

הבית של החקלאות הישראלית

תודה!
על תרומתכם 

להצלחת התערוכה
תודה, הנהלת התערוכה
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הצעות עבודהלמכירה

  ||  223.4.14    

מבנים ניידים

בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים.  פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

שורש                                                                                                                             להוצאת  אופציה 

הארץ. בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

073-2369146
 

טיולים בחו”ללמכירה/להשכרה היכרויות

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

מעוניין לרכוש

53

073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

חפש אותנו
בפייסבוק

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב

עיתוני המרחב הכפרי

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 

נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

נאה  גבוה  רווק,   ,40

ואיכותי,  יצוגי  מאוד, 

מגבלת  עם  מבוסס 

מקיבוץ  שמיעה 

להכיר  מעוניין  בדרום. 

נתונים  עם  בחורה 

לפנות  לפרטים  דומים. 

היכרויות":  ל"רעות 

0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0

ליד  ממושב  נכה   ,52

כלכלית,  מבוסס  חיפה 

עורך  אנימטור,  נאה, 

כתיבה  צייר,  וידיאו, 

סרטים  יוצרת, 

משכיל  הומור,  קצרים, 

ואיש  רומנטי  ועצמאי. 

בת  מחפש  שרמנטי. 

משמעותי  לקשר  זוג 

מגיל 60-45 למתאימות 

לירון: לפנות 

 0 5 3 - 6 2 0 7 9 7 8
0 7 7 - 7 8 0 1 1 8 1

ג'יפים  טיול   .1

לאדאק   - הודו  לצפון 

ההודית.  וההימלאיה 

15 ימים, יציאה: 4.7.14 

ג'יפים  טיול   .2

בצפון  רגלי  וטרק 

לאדאק   - הודו 

ההודית.  וההימלאיה 

טרק  ימים   8 [ ימים   18

4.8.14 יציאה:  רגלי[, 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

w w w . a w t . c o . i l
בע"ח למסירה

כלב  ואוהב  חם  לבית   .1

שנה  בן  גדול  מעורב  זאב 

ידידותי  וארבעה חודשים 

וטריטוראלי.  למכריו 

2. כלבת זאב בלגי מעורב 

מעוקרת  חודשים   7 בת 

מחפשת  ומחוסנת 

בינוני[.  ]גודל  חם  בית 

: ה נ א י ל א

0 5 2 - 4 7 7 0 5 4 8

שירות שדה

וחלפים  שדה  שירות 

למסנני  הארץ  בכל 

, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ופיקוד  בקרה  מערכות 

אוטומטיים למסננים 

ומומחיות  ידע 

מסננים  לשדרוג 

יצירתיים  ופתרונות 

תחרות.   ללא  במחירים 

בע”מ,  סינון  אלי 

אפרים. שער  מושב 

 sani@yamit-f.com

 www.yamit-f.com

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8

0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

מקום
זה

יכול
להיות 
שלך!

לפרטים:
073-2369146

מקום זה יכול להיות 
שלך!

לפרטים:
073-2369146

ניהול פרוייקטים

a00057

2 מבנים ניידים
40 מ"ר כ"א )בישובי תענך(

למגורים או לצימר
למסירה מיידית

050-7614715
פינוי והובלה ע"י הקונה

ניהול פרוייקטים בתחום 
הצמיחה הדמוגרפית
מרעיון  למעשה  ומא'  עד  ת'

ליצירת קשר: תומר גולן
054-8811145

tgolan347@gmail.com

a00084

לקיבוץ חורשים דרוש/ה

מנהל/ת חינוך לגיל הרך
* השכלה רלוונטית - חובה  * ניסיון קיבוצי - חובה
adirubin8@gmail.com :קו"ח למייל

לקבלת עיתון חינם למייל שלך:
yeruk m.tmags@gma l.com

 הזמן הירוק שומר
על סביבה ירוקה

חדש... חדש... חדש... חדש... חדש... חדש... חדש... 

וֵיצא 
במהדורה 
דיגיטלית!!!

a00086

למלון קיבוץ עין גדי דרושים/ות:

קו"ח לפקס: 08-6584328
yifata@ein-gedi.co.il :או למייל

פקיד/ת הזמנות
* העבודה במשמרות * אנגלית - חובה * רוסית/
גרמנית/צרפתית - רצוי * מגורים במקום - חובה

טבח/ית
* בעל/ת תעודות * מגורים במקום - חובה



סמיקום לקסיס בע”מ
WORX היבואן הרשמי של

הדסים(   )צומת  יהודה  אבן  ספיר,  רח’ 
טל’. 09-7611222, פקס. 09-7413852
w w w . s e m i c o m . c o . i l

כלי גינון
נטענים

חדש!

 WG251E
גוזם גדר חיה נטען

WG169E
חרמש נטען

WG549E
מפוח עלים נטען
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