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Pour plus d’informations : Promosalons Israël
Tél. : + 972 9 835 10 63 - Fax : +972 9 835 07 73
Email : promosal@netvision.net.il

           
 

תערוכת העסקים בתחום החקלאות 

22-26 פברואר 2015 
 טוב יותר וגדול יותר:

אולמות 3 עד 7

סל שירותים רחב יותר למבקרים
קבלת פנים בשערי התערוכה : מועדון בינ"ל 
בכניסה לתערוכה באולם 6, סיור מודרך בתערוכה, 

חומרים כתובים בשפות שונות ועוד...

 סיור מקצועי )במשקים( באזור פריז

פלטפורמה לחילופי מידע וביצוע עסקים -המאפשרת 
קביעת פגישות מראש של אחד-על-אחד עם המציגים 
"Sima Business Meetings"

גילוי נאות: בילויים במחירים אטרקטיביים )מסעדות, 
מועדונים...( בפריז.

פרטים נוספים:

הזמנה תג כניסה חינם לתערוכה 
SIMA באתר אינטרנט של 

XXXXXXXX :באמצעות הסיסמא

 22 >26FÉVRIER2015
Paris Nord Villepinte - France

first!
by SIMA

www.simaonline.com

DES SERVICES SUR MESURE 
DÉVELOPPÉS POUR VOUS :
■   Accueil - Un Club International à l’entrée 

du Hall 6, un accueil dans votre langue, 
une visite personnalisée du salon, etc.

■   Échanges - Visites gratuites d’exploitations 
autour de Paris.

■   Business - Des rendez-vous personnalisés avec les exposants 
grâce aux SIMA Business Meetings.

■   Découverte - Des soirées et restaurants à prix réduits à Paris.

Pour plus d’informations : Promosalons Israël
Tél. : + 972 9 835 10 63 - Fax : +972 9 835 07 73
Email : promosal@netvision.net.il

          COMMANDER VOTRE BADGE GRATUITEMENT 
SUR NOTRE SITE INTERNET AVEC LE CODE SUIVANT : 
YVUL15

Le SIMA s’agrandit :

halls 3 à 7 !

35-ISR_YEIVUL SI_202x265.indd   107/10/2014   08:08
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קבלת פנים בשערי התערוכה: מועדון בינ"ל

בכניסה לתערוכה באולם 6, סיור מודרך בתערוכה,
חומרים כתובים בשפות שונות ועוד...

סיור מקצועי )במשקים( באזור פריז
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הזמנת תג כניסה חינם לתערוכה
SIMA באתר אינטרנט של

HAZHAY :באמצעות הסיסמא

Tél.: + 972 9 835 10 63 - Fax: +972 9 835 07 73
Email: promosal@netvision.net.il

פרטים נוספים:

ראו פרטים בעמ' 7ראו פרטים עמ' 13
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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,

קטנות קיבוציות
אברהם שרון

לכל אחת דרך נפרדת, 
מיוחדת, שהחיים סוללים 

במיוחד בשבילו. אל 
תנסה ללכת בדרכם של 
אחרים, בלאו הכי כמעט 
בטוח, שאין לך שום רצון 
ושום סיבה לנסות להגיע 

אל המקומות שאליהם 
הם רוצים להגיע

קיבוצניק, הא? 
עלבון  אל  לשאת  לבחור  יכולתי 
החשד שהוטל והוטח בי בגנבה  עד 

מהמע לזקק  בחרתי  אבל  ־היום, 
מד המשפיל של הצורך להוכיח את 
כאשר  שחשתי,  הגאווה  את  חפותי 
הצלחתי להבהיר, למעלה מכל ספק, 
שנחשדתי  המוצר  עבור  שילמתי  כי 

־בגנבתו. מעשה שהיה - היה כך: נק
לעתי לתערוכת ספרים. רכשתי ספר, 
שילמתי עבורו. לאחר מכן המשכתי 

־להסתובב בתערוכה עם השקית וב
אחד  עבורו.  ששילמתי  הספר  תוכה 
המאבטחים, שמתי לב, נתן בי מבט 

־רע ומחשיד מאחר שנראיתי לו, כנר
אה, כמי שזומם לתחוב לשקית ספר 
כל שהוא, לנצל את הספר ששילמתי 
בעבורו כאליבי. הוא ליווה אותי כצל. 

־לאן שהלכתי הדהדו צעדיו את הלי
כתי.  הייתה לי סיבה מוצדקת לחוש 
עלבון. כשפניתי ללכת הוא ניגש אלי 
כלחישה,  שקט  בקול  ממני,  וביקש 
לגשת עמו הצדה. ניגשתי. הוא ביקש 
הראיתי  לראות את תכולת השקית. 
הקבלה.  את  לראות  ביקש  הוא  לו. 
לו.  והראיתי  מכיסי  אותה  שלפתי 
אני.  מאיפה  שאל  הוא  ממני  נבוך 

השבתי לו. "קיבוצניק, הא?" תהה.

תושבי הרחבת הלב
תושבי ההרחבה הקהילתית מקבלים 

־את פניי בסבר פנים יפות. הם מקדי

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

הקשר השיתופיהמרחב הכפרי
עמ' 10 • עמירם קופר

הקורא בקפה
עמ' 18 • יובל דניאלי

  תוכן

מי מכשכש? עמק בית שאן אוקטובר 2014 . צילום בועז לניר

מים לי שלום, מאירים עיניים. הם לא 
מכירים אותי. אנחנו נפגשים באקראי 
בשבילים, באופניים, בכל בו. להלכה - 

־זרים גמורים. למעשה - בני אדם החו
לקים אותו מקום. במחשבה ראשונה 
אני חושב שבמידה רבה, ודאי לאחר 

־ההפרטה, גם אני, כמוהם, תושב; במ
חשבה שנייה, מעמיקה יותר, אני לא 
רק חושב את אותה מחשבה שחשבתי 
בראשונה אלא גם חש אותה. כמוהם 

כמוני -  הכל חדש לי. 

 הדרך ארוכה,
הצעדים קטנים

בצעדים  ללכת  אותי  לימדה  היא 
קטנים, מדודים. אין למהר, דרשה, כי 

־אם ממהרים פוסחים על דברים, מח
־מיצים, מפסידים, לא לומדים שיעו

רים שהליכה מתונה ומדודה מלמדת 

אותנו. תראה אותי, אמרה, כל חיי אני 
־הולכת לאט לאט, צעד אחר צעד, יו

דעת כי הדרך לעולם אינה מסתיימת. 
לנסות  לך לא  וממליצה  אני מציעה 
הדרך.  להם  שאצה  מי  את  להדביק 
הם  לאן  לדעת  יכול  אינך  לעולם 
להגיע. לכל  רוצים  הולכים, לאן הם 
אחת דרך נפרדת, מיוחדת, שהחיים 
תנסה  אל  בשבילו.  במיוחד  סוללים 
ללכת בדרכם של אחרים, בלאו הכי 
כמעט בטוח, שאין לך שום רצון ושום 
המקומות  אל  להגיע  לנסות  סיבה 

שאליהם הם רוצים להגיע. 

עמק המקהלות
אחד  רק  לא  הוא  המעיינות  עמק 

־המקומות היפים בארץ אלא גם הת
רבותיים בו. יש בו מקהלות אחדות, 
להאזין  נעים  שתמיד  מאוד,  טובות 

־לשירתן. אין לזמרים ולזמרות המש
תתפים בהם גינוני כוכבים, ולא אחת 
הם נראים כמי שמרכז ועדת התרבות 

־בקיבוץ ביקש מהם להשתתף במקה
לה והם נענו לו ברצון ובשמחה, בשיר. 

־כל אחת מהמקהלות, מקורית בדר
במקצועיות  שיריה  את  מבצעת  כה, 
רבה. כל אחת מהן עובדת עם מעבד 
מוזיקלי. יש משהו נעים, עדין וצנוע, 

־באופן שבו הן מתכנסות לחזרות ול
מופעים, ואי אפשר לטעות בהן: לא 

כסף מניע אותן, אלא אהבה. 

 מה שנשאר
מה שנשאר
עלה שנשר

זיכרון
שכחה

וכל השאר.

רק להאמין
עמ' 16 • מאיר מינדל
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יעקב לזר

היום בן    ,62 בן  דרומי,  קיבוץ 
על  הורשע  כיסופים,  תושב 
2012  התפפ  פי הודאתו, על כי ביולי

רץ לאחת הדירות בבית אבות הממוקם 
בסמוך לקיבוץ בו גדל,  וגנב 100 שקל 
את  הבית.  מדיירות  אחת  של  מתיקה 

הכסף החזיר מאוחר יותר.  
בשל חומרת העבירה ביקשה המדינה 
בפועל  מאסר  של  עונש  עליו   להטיל 
12 חודשים ועונשים נלווים.  הסניפ  בן

לנסיבותיו  בית המשפט  את  הפנה  גור 
לגי זה  ובכלל  האיש,  של  פהאישיות 

להיעדר  הרפואי,  למצבו  המתקדם,  לו 
עבר פלילי, להודאתו במיוחס לו, וטען 
הנו  בנסיבות המקרה  הראוי  העונש  כי 
מאסר על תנאי וקנס כספי. האיש עצמו 
הביע חרטה על מעשיו והתחייב כי הם 

לא יישנו. 
הנאשם תיאר בפני שירות המבחן את 

באו לדבריו,  העבירה.  לביצוע  פהרקע 
ביקש  בהוסטל,  המתגורר  בנו  עת,  תה 

אובססיבי,  באופן  כספי  סיוע  ממנו 
לעזור   צורך  לחוש  לו  גרם  אשר  דבר 
מהקיבוץ  לעזרה  שפניותיו  לאחר  לו. 
נענו בשלילה, ומתוך תחושה של חוסר 
בכל  הכסף  את  להשיג  החליט  אונים,  
בבית  הגניבה  את  ביצע  ומשכך,  מחיר 
הוא  לו,  הציק  לאחר שמצפונו  שכנתו. 
כתב למתלוננת מכתב התנצלות, פיצה 
ובהמשך  שקל,   500 של  בסכום  אותה 
התרשמות  ההדורים.  את  עמה  יישר 
גורמי הטיפול הייתה, כי מדובר באדם 

פאשר ברגע של מצוקה קרס לתוך בחי
ללמוד  ביכולתו  יש  וכי  שגויות,  רות 

ולשנות מהתנהגותו. 
מבית  שמואליפמאייר  נגה  השופטת 
החליטה  גת,  בקריית  השלום  משפט 
להתחשב בנסיבות המקרה ולהטיל  על 
חודשים  לפ6  תנאי  על  מאסר  הנאשם 
למשך 3 שנים, קנס של 2,000 שקל או 
10 ימי מאסר תמורתו, עבודות שירות 
כספית  והתחייבות  שעות,   320 בהיקף 
על סך 3,000 של  שלא לעבור עבירה 

דומה וזאת לתקופה של 3 שנים. 

נגה רוזנברג

הביטחון נאומו  שר  של 
משה יעלון, באירוע 

פהוקרה לאנשי כוחות הביטחון והמתנד
חלק  ולקחו  עזה  עוטף  ביישובי  בים 

פב"צוק איתן", שנערך ביום ראשון הש
פבוע, נקטע על ידי תושבי האזור הכוע

סים על היחס והמדיניות של הממשלה 
אליהם במהלך ואחרי המבצע.

החלו  הנואמים,  לבמת  עלייתו  עם 
פכמה מהנוכחים באולם המועצה האזו
פרית אשכול, לצעוק לעברו ולא אפש

רו לו להתחיל בדבריו. "בושה", קראה 
לעברו אישה אחת. "למה קראת לחזור 
לנירפעם  תחזיר  לך,  הביתה? תתבייש 
הפצירה  בשער",  שהיו  החיילים  את 
בו אחרת בעקבות ההחלטה לקצץ את 
חיילי  של  השוטף  הביטחון  פעילות 

היישו בשערי  מבצעים  שהיו  פהסדיר 
בים.

פלאחר שהרוחות נרגעו, התייחס יע

היישובים  הגנת  לסוגיית  בנאומו  לון 
עבו מבוצעת  אלה  בימים  כי  פואמר, 

דת מטה לבחינה מחדש של השלכות 
הביטחון  מרכיבי  על  המבצע  ולקחי 
סוגיית  כולל  עזה,  עוטף  ביישובי 
בפניכם  מתחייב  "אני  הרבש"צים. 
מפיקים  אנו  ייפגע.  לא  ביטחונכם   -
לקחים, מתקנים טעויות, לומדים היכן 
ניתן להשתפר, ואני שב ומתחייב, כי 
ואת  הביטחון  את  לכם  להעניק  נדע 
תחושת הביטחון המלאים. זו חובתנו", 

אמר יעלון.
כפ20  הפגינו  לאודיטוריום  מחוץ 
ה"תנועה  של  פעילים  האזור,  תושבי 
נאוה  ביניהם  המערבי"  הנגב  לעתיד 

פעציון, אלמנתו של רבש"צ קיבוץ ני
פרים זאביק עציון, שנהרג בשלהי המב

צע. בריאיון לגלי צה"ל סיפרה עציון, 

פכי נכחה מחוץ לאירוע היות ולא הוזמ
נה אליו וכי היא מאוד מאוכזבת מכך, 
ונשנות של  חוזרות  שלמרות הבטחות 
ראש הממשלה ושר הביטחון, הללו לא 
טרחו לבקר בקיבוץ נירים מאז בעלה 
חייהם.  את  קיפחו  מלמד  שחר  וסגנו 
"הבטיחו לנו שיעלון יגיע והבטיחו לנו 

פשהוא יתקשר, אבל עברו יותר מחוד
פשיים וחצי ועוד אין לנו תשובות לש

אלות הרבות שיש לנו", אמרה עציון. 
פלדבריה, לא הופתעה מכך שלא הוזמ

ב"כרוניקה  ומדובר  היות  לאירוע,  נה 
לתת  נכונות  חוסר  של  מראש  ידועה 
שישפוך  מידע  השכולות  למשפחות 
אור על המקרה. מה גם שעד היום לא 
טרחו לתת לתושבי האזור תשובות על 
כדי  מדיני  להסדר  להגיע  ניתן  איך 

שנוכל לחיות פה בשלום".

שר הביטחון נואם באשכול. צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

תושבי 
עוטף 

עזה לשר 
הביטחון: 
"תתבייש 

לך"

האדניות של משתלות יגור בדרכן לנחל עוז. צילום אגמדיה

משתלות יגור תרמו אדניות 
למתחם גני הילדים בנחל עוז

יפעת זילברשטיין

פיגור התקבלה בקשה  מקיבוץ נחל עוז לתרובמשתלות 
לטובת  פרחים,  עם  גדולות  אדניות  של  מה 
גני הילדים של הקיבוץ שספג במבצע צוק  גינה במתחם  יצירת הדמיה של 

איתן מאות פגזים ומרגמות. 
ענקיים  מגן  לוחות  הצבת  על  בצה"ל  הוחלט  איתן"  "צוק  מבצע  בעקבות 
מבטון כהגנה ישירה על גני הילדים של הקיבוץ. במזכירות נחל עוז החליטו 
להפוך את לוחות המגן שבצד הפנימי שלהם לגינה עם אדניות שהבסיס של 

הלוחות ישמש כספסל. 
מנכ"ל משתלות יגור, לחן ביין,  אישר באופן מיידי את הבקשה ותוך מספר 
שונים.  וצמחים  פרחים  עם  גדולות  אדניות   30 המשתלות  צוות  הכינו  ימים 
בנוסף, בנחל עוז יצרו קשר במקביל עם האמן רומן קוז'וקין  שמתמחה בציור 
על קירות וביקשו שיגיע לקיבוץ ויצייר יחד עם חברי הקיבוץ על לוחות המגן. 

לאחר שבוע עבודה קירות המגן הפכו לאטרקציה בקיבוץ בשל יופיים. 
פ"אנו רוצים להודות למזכרות נחל עוז על האפשרות שנתנו לנו לעזור לא

חינו שבדרום. כמו שבמהלך מבצע צוק איתן השתדלנו לעזור כקיבוץ לתושבי 
נחל עוז בקיום מספר רב של פעילויות משותפות בקיבוץ יגור, נמשיך לעזור 
עוז מסכם  טוביה מנחל  איתן  בין.  לחן  גם בעתיד בכל עת שנתבקש", אמר 

פבאומרו:  "היה כאן שיתוף של אנשים שבאו בשמחה, אהבה ונתינה למען קהי
לת נחל עוז. התוצאה היא מדהימה ומשרה אווירה של רוגע ונעימות. "

יובל דניאלי

שריד אידן  קיבוץ  חבר  פאמיתי, 
מאחרוני  שהיה  אמיתי  ננו.  
דור המייסדים של האמנות הקיבוצית, 
מיכאל,   מעגן  בקיבוץ   96 בגיל  נפטר 
אליו עבר בשנים האחרונות כדי להיות 

קרוב לבתו ונכדיו. 
רו  – בסרביה  בבלץ,   נולד  פאמיתי 

בשנת  ארצה  ועלה   1918 בשנת  מניה, 
1937. כעבור ארבע שנים עבר לקיבוץ 

פשריד ובשנות החמישים נמנה עם מקי
אמיתי  ב"אורנים".  לאמנות  המכון  מי 
הילד  יצירת  התמחה בפסיכולוגיה של 
הוא  האמנות.  לתולדות  מורה  והיה 
תיאטרון  והקים  ספרים  מספר  פרסם 
המאוחרות  בשנותיו  וצלליות.  בובות 

כגמלאי עבד בחקלאות. 
גויס  המוקדמות  הארבעים  בשנות 

הא וכישוריו  תנועתית,  לפעילות  פדן 
לעי התנועה  ידי  על  נוצלו  פמנותיים 

בין  הייתי   1997 בשנת  כרזות.  צוב 
אלה שעמלו על הפקת ספר כרזות של 
השומר הצעיר "אמנות בשרות רעיון". 

ממ ולשמוע  דן  עם  להיפגש  פביקשתי 

קור ראשון כיצד נוצרו אז הכרזות. דן 
הסכים לפגישה בשריד, בתנאי שתהיה 
אני  אז  "עד  בבוקר.    10 השעה  אחרי 

עובד במטעים", הסביר לי. 
עדיין  חמוש  כשהוא  בביתו  נפגשנו 
במזמרה על חגורתו.  עובדה זו עשתה 

ארו הייתה  הפגישה   עז.  רושם  פעלי 
בה  נשמעו  רבים  פרטים  וחשובה,  כה 
הציירים  ארגון  של  ההיסטוריה  על 
לראות  שמחתי  עצמם.   הציירים  ועל 

שדן  הלינוליאום  חיתוכי  אלבומי  את 
הצעירים.  תלמידיו   עם  הפיק  כמורה 

התערו חומרי  את  וראיתי  פקראתי 
במוזיאון  הילד  אמנות  על  שהפיק  כה 
ספריו  החמישים.  בשנות  אביב   תל 
מאמריו  כמו  וידע,  תובנות  מוסיפים 
הקבה"א  של  החינוך  מחלקת  בחוברות 

ובעיקר ב "הדים". 
בת התקיימה  האחרונה  פפגישתנו 

על  ז"ל  אמיתי  עינת  שאצרה  ערוכה 
פהאמנות שנעשתה למען הילדים בתנו

של  הבובות  תיאטרון  הקיבוצית.  עה 
רבה.   ובמקצועיות  בכבוד  בה  כיכב  דן 
בגמר התערוכה  נתבקשתי לשמור את 
והן  התנועתי  בארכיון  דן  של  הבובות 
שוכנים בו כעדות לפועלו היצירתי של 

אמיתי למען הילדים. 
אמיתי, שהותיר אחריו שתי בנות ובן, 
ייזכר כאחד מאלה שעיצבו את החינוך 

פהאמנותי בקיבוצים, כפדגוג שכלי החי
נוך שלו היו המכחולים והצבע. דן הבין 

פכי באמצעות החוויה והפעילות היציר
תית אפשרי ונכון להגיע אל נפשו של 

הילד ולקרוא לה דרור. 
יהי זכרו ברוך! 

 נפטר המחנך וחוקר
אמנות הילד דן אמיתי

עבודות שרות 
לתושב כיסופים על 

גניבה מבית אבות 
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המחיה הגיע לקיבוצים. יוקר 
לה שרוצה  מי  ־לראיה, 

פוך לחבר קיבוץ, צריך להכין את עצמו 
להיפרד מסכום ממוצע של 1.3 מיליון 

־שקל, רובם תשלום למדינה עבור הקר
קע והיתרה לפיתוח תשתיות ועוד. 

הבנייה  בנושא  בכנס  הוצג  התחשיב 
בקיבוצים שערכה חברת א.ב. מתכננים, 
וממנו  הכפרי,  המגזר  בתכנון  העוסקת 
שמעוניינים  קיבוצים  בני  גם  כי  עולה 
לבנות את ביתם בחלקה חדשה בקיבוץ 

נדרשים לשלם סכום דומה. 
ציינה,  דור  מיכל  האדריכלית 
רב  הון  צריך  שבו  הנוכחי  שהמצב 
אינו  קיבוץ  לחבר  להפוך  כדי  יחסית 

־בריא מבחינה חברתית, כיוון שהברי
בסיס  על  נעשית  האנשים  בין  רה 
כספי, כך שבעלי הון זוכים לקדימות 
על פני בנים. "אנחנו צריכים 'לפתוח 
בנייה  צורות  לאפשרויות  הראש'  את 
בר־השגה  דיור  לאפשר  כדי  אחרות 
לבנים ולעודד אותם להישאר בקיבוץ. 
רווקים וזוגות צעירים ללא ילדים או 
עם ילד אחד, יכולים להתגורר בבתים 
אינטנסיבית  בבנייה  או  דו־קומתיים 

המחנה  שטח  בתחום  שונים  מסוגים 
ובמתחמים לא־מבונים עד שהמשפחה 
בהרבה",  נמוכה  בעלות  וזאת  תורחב 

אמרה דור.
רעיונות  השאר  בין  הוצגו  בכנס 
והרחבה של הקיבוצים,  לתוספת בנייה 
שיכולים להביא להורדת העלויות, תוך 
ויעיל  חדשני  שימוש  על  התבססות 
תוך  וזאת  הקיבוץ  של  הקיים  בשטח 

שמירה על אופיו הכפרי. 
יישום פת ־לדברי דור, ניתן בעזרת 
־רונות חדשניים להרחיב את מספר יחי

דות הדיור בקיבוץ ב־10% בממוצע על 
כמובן  זאת  הקיים,  הבנוי  השטח  בסיס 

פי התכ הנקבעות על  לזכויות  ־בכפוף 
ניות הארציות. לפתרונות אלו חשיבות 
ביכולת  שמוגבלים  בקיבוצים  גדולה 
של  מגבלות  בשל  שלהם  ההתרחבות 
יערות, נהרות ונחלים, יישובים אחרים, 
למצות  צריכים  ולכן  וכדומה,  כבישים 
השטח  בתוך  שלהם  הפוטנציאל  את 
לאפשר  צריכים  "הקיבוצים  הנוכחי. 
למגוון  הפונים  נרחבים  מגורים  דפוסי 
צנועים  לפתרונות  לחתור  יעד,  קהלי 

הרצ על  ולשמור  יותר,  וזולים  ־יותר 
והצביון  המפגש  מרחבי  הפתוחים,  פים 

המקומי".

הרווח הנקי של אבן קיסר ברבעון 
השלישי זינק ל־27 מיליון דולר 

אשר אמדו

של הכנסות  השלישי  ברבעון  ים  שדות  מקיבוץ  קיסר  אבן 
123.3 מיל־ ב־  והסתכמו  ב־30.7%  גדלו   2014  שנת
יון דולר, בהשוואה להכנסות של 94.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 
קוורץ,  משטחי  בייצור  עולמית  למובילה  הנחשבת  החברה  בהכנסות  הגידול 
נרשם בכלל השווקים עם המשך צמיחה במכירות בארה"ב )47.8%(, אוסטרליה 

)36.3%( וקנדה )27.2%(. 
ההוצאות התפעוליות ברבעון השלישי הסתכמו ב־22.7 מיליון דולר אשר 
היוו 18.4% מסך ההכנסות. יתרונות הגודל הביאו לשיפור בתוצאות בהשוואה 
מיליון   21.1 ב־  המקבילה אשתקד שהסתכמו  בתקופה  התפעוליות  להוצאות 

דולר, אשר היוו 22.4% מההכנסות. 
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2014 גדל ב־ 49.3% והסתכם ב־31.2 
מיליון דולר, שיעור רווח תפעולי של 25.3%, בהשוואה ל־20.9 מיליון דולר 

ברבעון המקביל אשתקד, שהיווה שיעור רווח תפעולי של 22.2%. 
28.4% ברבעון השלישי של 2014 בהש־ ־הרווח הגולמי של אבן קיסר צמח ב

וואה לרבעון המקביל ב־2013 והגיע ל־54 מיליון דולר שהם 43.7% מהמחזור 
בהשוואה ל־44.5% מהמחזור במקביל ב־2013.

הרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב־26.5 מיליון דולר 
המקביל  ברבעון  דולר  מיליון  ל־16.1  בהשוואה   ,2014 של  השלישי  ברבעון 

אשתקד. 
בעקבות התוצאות הכספיות הטובות, העלתה אבן קיסר זה הרבעון השלישי 
ברציפות את תחזיותיה למכירות ולרווח התפעולי התזרימי ב־2014. החברה 
2014 לטווח של 440־445 מיליון דולר בהש־ ־העלתה את תחזית ההכנסות ל

הוגבה  היעד  טווח  שמרכז  כך  דולר,  מיליון  435־445  של  קודם  לטווח  וואה 
ב־1.7%. 

יעקב לזר

כנרת, אמיר  תושב  ענבר, 
תביעה  בעבר  הגיש 

במקו עישון  למניעת  החוק  הפרת  ־על 
־מות ציבוריים, נגד עמותת איל המפעי

לה את בית איל ונגד מנהלת העמותה, 
אורנה שמעוני. בית המשפט לתביעות 
וחייב את עמותת  קטנות פסק לטובתו 

איל לשלם לו פיצוי של 3,000 שקל. 
לאחר מתן פסק הדין, בדצמבר 2013, 
מייל  הודעת  שמעוני  אורנה  שלחה 

איל, בה התיי בית  באי  ־ממוענת לכל 
חסה לתובע ולתביעה. בין היתר כתבה: 
לצוות  להצטרף  ענבר  לאמיר  "הצענו 
העישון.  נגד  להתמודד  לנו  שיעזור 
כך עושה מי שרוצה להתמודד בכפיית 
אני  וחינוך.  השפעה  של  בדרך  החוק, 
גם  משפטית,  שתביעה  משוכנעת,  לא 
אם מוצדקת ולפי החוק, וקונסת אותנו 
בכסף שהולך לכיסו של התובע, תעזור 
ציבוריים  בשטחים  העישון  להפסקת 
הזה  "הכסף  כתבה:  בהמשך  פתוחים". 
יכול היה ללכת לסבסוד בעלי הצרכים 
המיוחדים ובמקביל לעבוד חזק ליישום 

החוק נגד עישון בחוץ..."

תגו הגיעו  שמעוני  של  המייל  ־על 
־בות נזעמות של קוראים שייחסו לענ

טען  ענבר  בצע.  ותאוות  קטנוניות  בר 
כי כשקרא את הפרסום "חשכו עיניו". 
שמו אוזכר פעמים רבות, "תוך קביעת 
מעוותות  והשמצות  שקריות  עובדות 

"הפרסו לטענתו  בסיס".  כל  ־וחסרות 
מים מהווים לשון הרע, באשר הם שמים 
בכוונת  בו  ופוגעים  וללעג  לבוז  אותו 

מוח לב  תום  ובחוסר  ביודעין  ־מכוון, 
לט. הפרסומים הציגו אותו כאדם חסר 

־מוסר, אשר כל עניינו השגת כסף לכי
סו, גם אם הדבר כרוך ברמיסת אנשים 
את  תבע  הוא  מיוחדים".  צרכים  בעלי 
שיפצו  וביקש  אייל  ועמותת  שמעוני 
אותו ב־ 33,200 שקל. הנתבעות, מנגד, 
הרע  לשון  בפרסום  מדובר  שאין  טענו 
ומטרת הפרסומים הייתה אחת - יידוע 
לפסק  באשר  איל"  ב"בית  המנויים  כל 
למאבק  מהדרכים  כאחת  שניתן,  הדין 

נגד העישון.
מבית  אריאלי  אילונה  השופטת 
משפט לתביעות קטנות בטבריה קיבלה 

־את התביעה של ענבר וציינה כי "דב
רים אלה מהווים לשון הרע על פי החוק, 
התובע  את  להשפיל  עלולים  הם  שכן 

־בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנ
אה, לבוז או ללעג מצדם, ולבזותו בשל 
אותה  - הגשת  לגיטימי שעשה  מעשה 
לתובע  העניק  המשפט  בית  תביעה". 
פיצוי בסך 5,000 שקל פלוס 500 שקל 

הוצאות משפט. 

אורנה שמעוני תפצה תושב 
כנרת בגין לשון הרע

שמעוני נמצאה אשמה בתביעת לשון 
הרע. צילום פרטי

יפעת זילברשטיין

המחבימים  נפתח  ־אלה 
של  השישי  זור 
קורס מתכננים למרחב הכפרי בטכניון. 

־הקורס הינו יוזמה של מזכ"ל כפרי האי
ופרופ'  קוכמן  דודו  עו"ד  חוד החקלאי, 
שם  בעלת  מהטכניון,  אתלרמן  רחל 
התכנון  ותחום  קרקעות  בנושא  עולמי 
חד־ לימודים  בתכנית  מדובר  והבנייה. 

שנתית, המתקיימת במרכז לחקר העיר 
והאזור, שהוא בעצם מרכז המחקר של 

המסלול לתכנון ערים בטכניון.
יחד  חברו  וקידומו  הקורס  לפיתוח 
התנועה  האזוריות,  המועצות  מרכז 
הקיבוצית, החטיבה להתיישבות, משרד 

־החקלאות, משרד השיכון, משרד התיי
־רות, משרד הרווחה, משרד הפנים, הר

שות לפיתוח הגליל, איגוד המתכננים 
וגופים נוספים.

־הקורס פונה בעיקר למתכננים שפו
־עלים בשטח )מהסקטור הציבורי והפר

טי(, למנהלי תכנון ביישובים ולמעשה 
לכל מי שעוסק בתכנון במגזר הכפרי או 
מעוניין להשתלם בתחום. לדברי עו"ד 
הקודמים  המחזורים  חמשת  את  קוכמן, 
130 בוגרים שהגיעו מכל מש־ ־סיימו כ
ומרשויות  הרלוונטיים  הממשלה  רדי 

התכנון השונות ואף מהנדסי ערים.
הרע את  מחזקת  רק  ־"התכנית 

גדול  חסך  להשלים  שבאה  המקורי  יון 
של הבנה תכנונית של המרחב הכפרי. 

לעובדים  שואבת  אבן  מהווה  התכנית 
המקומי  ובשלטון  הממשלה  במשרדים 
וגם כתובת חשובה למתכננים פרטים", 
ועדת  כיו"ר  גם  המשמש  קוכמן  ציין 

ההיגוי של הקורס. 
מס אלפנדרי  טובי  הקורס  ־מרכז 

ביר, כי עד לפני כ־20 שנה היה מרכז 
מחקר לחקר ההתיישבות ברחובות ושם 

־בעצם התנהל המחקר והליווי של המג
זר הכפרי עד שהמרכז התפרק. "מדובר 
בראש חץ שדרכו ניתן לקדם ידע מחקר 
שתהיה  הוא  הרטוב  כשהחלום  ולימוד 
כרגע  הכפרי.  למגזר  חטיבה  בפקולטה 
אין חוקרים שמתמחים בתחום והמטרה 
ידע,  כמות  להגדיל  כוח אקדמי  לייצר 

מחקרים וכדומה", אמר אלפנדרי. 

כמה עולה להיות 
קיבוצניק בימינו? 

1.3 מיליון שקל
גם בני קיבוצים שמעוניינים לבנות את ביתם 

בחלקה חדשה בקיבוץ נדרשים לשלם סכום דומה

בוגרי קורס המתכננים החמישי בסיור. צילום יחצ

קורס להתמחות בתכנון 
המרחב הכפרי נפתח בטכניון
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   קול קורא

ג'ודי שלום ניר מוזס: אני רצה למקלחת אחרי פגישה במעלית עם זהבה גלאון ומיכל רוזין

מסריק, עדי  כפר  איש  אילת, 
אנר ומלא  נמרץ  ־בחור 

גיות, מאשים אותי, לא פחות ולא יותר, 
בכך, שאני "מרדכי ואנונו" של התנועה 
הקיבוצית: "לעוזי בן צבי אני מודה על 
רק  לי  מוכרת  דומה  חשיפה  החשיפה, 
במקרה אחד, כאשר מרדכי ואנונו חשף 
אלא  טקסטיל  מייצרים  לא  שבדימונה 
פצצות אטום....". לשמחתי הגדולה הוא 
החשובה:  באמירה  הפיסקה  את  מסיים 
"אני לא אאשים אותו בבגידה". תחושת 
שעדי,  מרגע  עלי  ירדה  עצומה  הקלה 
שצריך  בוגד,  שאני  חושב  באמת  לא 

לשימו מאחורי סורג ובריח.
כאן  שמעורר  המהומה  כול  מה  על 
דעתי  את  לומר  שהעזתי  כך  על  עדי, 
"כמו  לאמירה:  מהכותב  "זכיתי"  ולכן 
רשמי  תפקיד  בעל  הוא  אין  ואנונו, 
דרור  נותן  הוא  כך  בשל  ואולי  מייצג, 

לחרצובות לשונו..."
לאורך  כבר  טוען  אני  הכול  בסך  מה 
יהפכו  התהליך,  של  שבסופו  רב?  זמן 

קהיל לישובים  המתחדשים  ־הקיבוצים 
תיים לכול דבר. ועל כך יצא כל הקצף?

שא כך  על  רב  כעס  כועס  גם  ־עדי 
שאיננו  כך  על  החרדים,  כמו  לא  נחנו 
מחנכים/שוטפי מוח, את הילדים שלנו 
ברוח הקיבוץ השיתופי. הוא מצר צער 
רב על כך שהחינוך שלנו הפך לחינוך 
הספר  שבתי  מה  את  שמלמד  כללי, 

חי רוצה  הוא  מלמדים.  ־הממלכתיים 
חי חינוך,  רוצה  ואני  אידיאולוגי  ־נוך 

נוך טוב ואמיתי, חינוך מעולה, שילמד 
את הנוער שלנו איך להתקדם בחייהם, 
איך ללמוד ולהתקדם לאוניברסיטאות 
שנחזור  רוצה  לא...הוא  בהן.  ולהצטיין 
שחרט  הקיבוצי  הספר  בית  של  לימים 
על דגלו את אי הגשה לבחינות בגרות, 

בכדי לא לפגוע בשוויון.
במאמרו,  יש  נוספה  מוזרה  טענה 

מצ הקהילתיים  שהיישובים  ־שהסיבה 
ליחים ומוצלחים, היא העובדה שיוצאי 
העניינים.  את  שם  מנהלים  קיבוצים 
מוזר לא? מדוע עברו אותם קיבוצניקים 
את  עזבו  מדוע  קהילתיים?  ליישובים 
בחוסר  לרוב  שלהם,  השיתופי  הקיבוץ 
כול, עם כמה אלפי שקלים בכיס, וגם 
אלפים  מדוע  בתשלומים?  לפעמים  זה 

רבים, בוגרי מערכת החינוך הקיבוצית 
של פעם, לא נשארו בקיבוצים? הרי אם 
כול בוגרי כפר מסריק היו נשארים בה, 

־הייתה היא בולעת את עין המפרץ מצ
פון, ונושקת לקריית ביאליק מדרום.

עוד הוא כועס על כך שאני ממליץ 
קיבוץ.  בכול  ביקורת  ועדת  הקמת  על 
מי  טוען  הוא  רבים  קיבוצניקים  כמו 
מי  סבבה.  הכול  אצלנו  ביקורת?  צריך 
צריך לשים דגש על ביקורת? יעבור נא 

הקי של  הביקורת  דו"חות  בין  ־הכותב 
בוצים בהם יש ועדת ביקורת, ויבין מה 

קורה לו באמת מתחת לאף.
מד הצהרה  מופיעה  מכתבו  ־בסוף 

שהכותב  העובדה  לאור  במיוחד  הימה, 
השמונים  לבני  דווקא  משתייך  איננו 
להישאר  "גם  כך:  כותב  הוא  פלוס. 
במקום זה אומר שאנחנו חיים, רק דגים 

־מתים שוחים עם הזרם" וואוו...איזו הצ
אז  השאר,  כול  את  מסביר  זה  נו  הרה, 
שהקו  מניח  אני  עדי,  יום,  של  בערבו 

־אותו אתה מייצג, יישאר במקומו, וייר
אה את הרכבת נוסעת לה, בלעדיו.

עוזי בן צבי, עמיעד

־חבר קרוב מאד לאהייתי 
־מרי, בדרך של עש

רות שנים. 
אנשים מתקשים להבין חברות כזאת. 
הם מבינים מהי חברות ומהו רעיון, אבל 

־איך הם מתחברים זה לזה? החיבור בי
נינו חי בתוך זהות משותפת, בתוך דרך 
יש  כן,  משותפת של חיים ושל מאבק. 

דבר כזה!
דור  שזיהה  מהראשונים  היה  אמרי 

בשי מחדש  ובחר  למחאה  שפנה  ־חדש 
תוף, גם כשהתנועה הקיבוצית נשטפה 

בפולחן ההפרטה והשוק.
שחוו  צעירים  בין  צמח  הזה  הדור 

־רעידת אדמה ערכית וחברתית, ותירג
מו אותה לסגנון חיים חדש.

עדה  הייתה  ה־21  המאה  ראשית 
ההתקפה  כאלה:  אדמה  רעידות  לשתי 
והמשבר  ב־2001  התאומים  מגדלי  על 

הכלכלי ב־2008.
העולם  את  ערערו  האלה  הרעידות 
המערבי הישן – עולם הביטחון בעתיד 

התברר שהגלוב לפתע  השוק.  ־ופולחן 
ליזציה מולידה גם טרור גלובלי וחברת 
בכבוד  לחיות  מאנשים  מונעת  השוק 
מעבודתם. צעירים החלו לחפש מחדש 
עם  להתמודד  כדי  ערכית,  שותפות 
חיים של חוסר משמעות וחוסר ביטחון.

הובילה  השוק,  מפולחן  ההתפכחות 
הדדית",  "ערבות  בעד  מחאה  הפגנות 
"צדק חברתי" ומדינת רווחה בתל אביב, 
מדריד, ניו יורק ועוד. בציבור התפשט 
ופוליטיקאים  טייקונים  כלפי  מיאוס 

רודפי בצע.
שהיא  חזקה,  כה  הייתה  הזו  המחאה 
מנהיגי  מוכשרים!  זייפנים  גם  משכה 

־מחאה מתחזים הבטיחו עתיד חדש והו
בילו רבבות לקלפי. 

אנרגיה  ששאב  "פייטר"  היה  אמרי 
בלתי־נדלית מרעיונותיו ושמר אמונים 

־לגרעין המוסרי הברור של דרכו השי
־תופית. מדובר בסך הכל בשלוש שאי

פות בסיסיות:
הדדית  ערבות  של  לחיים  *שאיפה 

רחבה ומקיפה.
וה האדם  ערך  שוויון  של  לחיים  ־* 

עבודה.
* לחיים של דמוקרטיה משתפת.

ערבות הדדית כי "איננו לבדנו" אלא 
ערבים זה לזה. 

לו.  ערבים  ואנחנו  לנו  ערב  הקיבוץ 
הערבות  גדולים,  בינינו  וכשהפערים 

בינינו נשחקת.

צר בעלי  שהם  שונים,  בין  ־שוויון 
ותרו ייחודי  ביטוי  בעלי  שונים,  ־כים 

מה ייחודית לחברה. שוויון שבו האחות 
שמצילה חיים, המנהל שמחפש שווקים 

שמפי התרבות  ורכז  האמנים  ־חדשים, 
קים חג, כולם תורמים מיכולתם השונה 
צורכיהם  וזכאים באותה מידה לסיפוק 

משפחו ובני  הם  והשונים.  ־הדומים 
תיהם.

שילדי  שבעולם,  סיבה  שום  אין, 
הצהריים  אחרי  חוגים  יקבלו  המנהל 
כי משכורתה  יקבלו,  וילדי האחות לא 

איננה מספקת.
־* ולבסוף הדמוקרטיה המשתפת שא

מרי כל כך אהב וחי אותה. 

ואף על פי כן נוע תנוע 
הזמן עמד מלכת בכיכר. גם אחרי 19 שנה התקווה מסרבת הערב 

"משק  את  לשמוע  הציפייה  בי  עולה  בוקר  כשבכל  לבוא, 
השלום" של כנפי היונה, ברעש גשמי הברכה שירדו עלינו לטובה והשטיחו 

את אבק המלחמה. 
הלילה שוב רעשה הכיכר בקולות הכמיהה לשנות את כיוון תנועת המדינה 
הדוהרת אל תוך החומה הנבנית כבר 19 שנה ע"י "מיטיבי קודש", מזרזי משיח 

וסרסורי שטחים. 
כמלט  משמשים  וההפחדה  הפחד  מתחזקים,  ואויבנו  גדלה  שהסכנה  ככל 

־לחומת האיבה. ובכיכר השדר היה ברור: לחזור לשדות השיח ולא הקטל, לע
לות בשלבי ההסכמים ולא בירי הכדורים, להציף ביצירתיות ציונית שתפרוץ 

את סכר ההפרדה ולהאיר בחושך באור, שאינו אלוהי אלא אנושי.
את  "שלום"  למילה  להחזיר  שהעז  מהכיכר,  שעלה  החיובי  הקול  למרות 
הצבע שאינו אדום ואת הטעם המתוק של זיכרונות העבר, הוא היה מהול בעצב 
הרצח שעצר, שבר, ריסק, שיבש, הרדים, טשטש והסית את כוון ההיסטוריה 

של המדינה ולא לטובה.
אך שלושה  דיבורים,  רק  ולא  בזכות מעשים  ספק שההיסטוריה מתקדמת  אין 
כדורים הרגו תקווה גדולה. יותר ויותר מתברר היום שההתקדמות מלווה במעשים, 

שהורגים בשני הצדדים והקושי הוא להתקדם מבלי להשאיר עקבות מדממות. 
למרות המאמץ האדיר של מחנה השלום להחזיר את הרכבת לפסים לכיוון 
ההסכמים, ניתן לשמוע את רעם השבר, באי נוכחותם של מגלגלי העיניים, 

בוני המקדש, וסוללי מדינת האפרטהייד העתידית.
־ההרגשה שבסתר, שוב נטען האקדח בכדורי "סרק" המיועדים לפתוח מלח

מת אחים, כשתג המחיר ישנה את כיוון מחירו נגד השמאל, נגד עמוס עוז, נגד 
אחינועם ניני, אורנה בנאי ואחרים. כמה קשה לחזור לכיכר כשסביבה השחור, 

והחושך עוטף לא רק את עזה כי אם את המדינה כולה. 
את  למנהיגינו  מסמנת  הגבול,  של  השני  מצדו  האויבים  למנהיגי  הפנייה 
האזהרה ומאותתת להם שייקחו את האומץ לשנות כיוון, בטרם יאלצו לעשות 

זאת מנקודת חולשה. 
לא עידוד בוני המקדש ולא שולטי שטחים לרוב, תמורת חזון שליטה מדומה 

בהפחדה, יביאו את התקווה שאבדה. 
ואף על פי כן נוע תנוע !!! אלוהים אינו מרכז היקום, האדם הוא היקום!!

אורי דן, ניר עוז

הכמרדכי ואנונו הייתי?
)בעקבות מכתב תגובה למדור "ארץ הצבי" 6.11(

מה שחשב – אמר, מה שאמר – הגשים
)במלאות שנה לפטירת אמרי רון ממשמר העמק(

אמרי אהב את חוגי הדיון במסגרייה, 
במוסך, בקומונה. את סמינרי הצעירים 

וחוגי הוותיקים.
תכנית  על  הקיבוץ,  שיחת  את  אהב 
עתיד  על  צעירים,  מסלול  או  המשק 
הרפת או תקציב החוגים. אמרי החשיב 

לה חשש  לא  אך  החברים,  דעת  ־את 
לי,  אמר  "תשמע"  פופולרי.  בלתי  יות 

־"הרבה פעמים נוכחתי, שהחלטת השי

חה הייתה חכמה".
פש על  שהקפיד  מנהיג  היה  ־אמרי 

מה  את  אמר;   – שחשב  מה  את  טות. 
ומא אוהב  להגשים.  – השתדל  ־שאמר 

מין, לוחם ומגשים. 
אתם יכולים לבחור בדרכו. מניסיוני 
יום  כל  לי  נותנת  היא  כי  לכם,  אומר 

מחדש, משמעות לבחירה בחיי קיבוץ. 
דני זמיר, משמר העמק
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   הקשר השיתופי

תום דרומי־חכים

כקוהקיבוץ  ־הוקם 
ב  י ט ר פ ו א

קו קואופרטיבים:  כאגד   – ־מושלם 
יצרני,  קואופרטיב  חקלאי,  אופרטיב 

צרכ קואופרטיב  חינוכי,  ־קואופרטיב 
נו ומודלים  תרבותי  קואופרטיב  ־ני, 

ספים. לאורך השנים התמוססה בחלק 
מהקיבוצים הנקודה הפנימית, הניהול 

השות ותחושת  לעול  הפך  ־המשותף 
פות התעממה. בנוסף, המודל הכלכלי 
הפך להיות מורכב ומרוחק מהחברים. 
מחודשת  התארגנות  לבחון  יש  כיום 

כקואופר הקיבוצית  הפעילות  ־של 
זה  דבר  הקיבוץ.  מסגרת  תחת  טיבים 
יאפשר שיתוף בבעלות גם עם עובדים 
שילוב  הייצור,  במערכות  חיצוניים 

בקו כלכלית  בעצמאות  חברים  ־של 
אופרטיבים בהם הם עובדים ושותפים 
 - ובעיקר  ותרבות(,  חינוך  )כדוגמת 
המחודשת  המשותפת  והבחירה  יתכן 

לשותפות, תאפ כמודל  ־בקואופרציה 
שפועלות  ונקודות  מודלים  לחזק  שר 
בקואופרציה הכללית/עירונית: ניהול 
דיון  החלטות,  קבלת  שיחה,  משותף, 

היא  התשואה  שבו  דיון  ערכי, 
אנו מפגש  המרכיבים,  אחד  ־רק 

שי, העזה לעשות דברים גדולים, 
לשנות סדרי עולם.

דיון:
סובלים  בהקמתם  קואופרטיבים   -

־ממצב כלכלי קשה. הדבר המש
מעותי שצריך לעשות הוא הקמת 

ניהו יכולות  כסף,  ־קרן שתרכז: 
ליות, ומוסדות קיבוציים שיוכלו 

לסייע בכך.
קי בין  שותפויות  לעודד  יש  ־- 

של  מודל  על  בהתבסס  בוצים, 
בסיס  על  ולא  שיתופית  אגודה 

מודלים אחרים.
ל"יישוב  הפכו  מהקיבוצים  חלק   -
של  חלקם  שבו  מעורבב", 
המתיישבים שאינם חברי אגודה, 
עולה על מספר החברים באגודה. 
לשיתופי  אפשרויות  לבחון  יש 
באמצעות  היישוב,  בתוך  פעולה 
למשל:  הקואופרטיבי.  המודל 

־קואופרטיב חינוך, שירכז את השות
בבע ביישוב,  החינוך  בתחום  ־פות 

לבצע  יש  בנוסף  ההורים.  כלל  לות 

פעילות הסברתית וחינוכית על מנת 
קו לאותם  להצטרף  ירצו  ־שאנשים 

אופרטיביים משותפים.

ברמה  אי־בהירות  יש   -
ברור  שלא  כך  התנועתית, 
התנועתית  הכתובת  מי 

לקואופרציה.
הי ב"הזמן  להיעזר  יש  ־- 

את  להרחיב  מנת  על  רוק" 
־תפוצת המידע לגבי הפעי

לות הקואופרטיבית.
- יש לבחון כיצד לשלב את 
הקואופרציה ההתיישבותית 
התנועה  לתוך  העירונית 

הקיבוצית.
מרכזי  איגוד  להקים  יש   -
גב   – הקואופרציה  לקידום 
 – ייצוג  משפטי,  אירגוני, 

שיסייע בהקמה.
קואופרטיבית  מבחינה   -
בין  כך  כל  גדול  הבדל  אין 
לשיתופי  מתחדש  קיבוץ 
בבעלות  מדובר  עוד  כל   –
משותפת ובניהול משותף – 
מדובר בקואופרטיב, ושוויון 
מבחינה  הכרחי  אינו  מלא 

קואופרטיבית.
יש לבחון גם בקיבוץ השיתופי מעבר   -
מקומונה לאיגוד קואופרטיבי. הדבר 

־יסייע לחיזוק הנקודה הפנימית ולת
חושת השייכות, להגברת המעורבות 

ולניהול משותף.
הקואופר הפעילות  את  לנהל  יש  ־- 

יש  אסטרטגיית־על,  מתוך  טיבית 
להציף את הדיון הקואופרטיבי לרמה 

הממלכתית.
המטרה של הזרם השיתופי היא לקדם   -
את המודל הקואופרטיבי השיתופי – 

באופן רחב.
השיתו והזרם  הקיבוצית  התנועה  ־- 

משמעותי  חלק  לקחת  צריכים  פי, 
כחלק  הקואופרטיבי,  הבנק  בהקמת 

משמי וכחלק  הקואופרציה  ־מחיזוק 
לא  הקואופרטיבית  שהפעילות  רה 

בקיבו רק  ומצומצמת  קטנה  ־תהיה 
צים אלא גם בערים. צריך את הבנק 
הקואופרטיבי בשביל סביבת פעילות 

־קואופרטיבית רחבה. בנוסף – מעור
בות ובעלות בבנק.

להתרכז  צריך  השיתופי  המטה   -
הקואופר קידום   – אחת  ־בשליחות 
מש להישגים  להגיע  שיכולה  ־ציה 

וצריך  אפשר  זה  לתוך  מעותיים. 
לגייס אנשים, זו פלטפורמה שיכולה 

לשנות מציאות.

  עמירם קופר 

לפני שלוש עשרה כאשר 
הצטרף  שנים 

הקהי הילדים של  לגן  הראשון  ־נכדי 
לה היהודית בסן – דייגו קליפורניה, 
התפעלתי בעת ביקורי בגן מן העובדה 

־כי הערך הראשון אותו התאמצו הגנ
נות להחדיר למוחם של הפעוטים היה 
להתחלק  ללמוד  דהיינו   ,To share
על  התגברות  תוך  בהנאות,  ביניהם 

דחפי הכיבוש והרכושנות.
לאחרונה יצא לאור ספרו של הפרשן 
הכלכלי נחמיה שטרסלר "ושלא יעבדו 
עליכם". בספר זה מסביר המחבר את 
בעולמנו  האנוש  יחסי  של  הדינמיקה 
לאמור: הכל מסחר. כולם עובדים על 
כולם, ומכאן אין אמונה ביהודים, לא 
כל שכן בגויים. לרגע כמעט ואיבדתי 
את ביטחוני בערכי, אך נזכרתי בקטע 
הקטנה'  'חדוה  חפר  חיים  של  מהשיר 

בזו הלשון: 
את  גולדנזון  של  לחנות  "נכנסנו 

ברכה, 
ראינו שמה פטיפון עם אוזן ענקית.

שאלנו איך הכלי עובד, אז הם השיבו 
ככה:

את  מסובבים  חשמל,  צריך  לא  כאן   
הידית.

הפונטים  את  לו  לשים  כבר  החלטנו 
בידיים,

לה  קרץ  והוא  חייכה  אשתו  פתאום 
בעיניים,

ראינו שהעירונים הם רמאים לאללה,
־לקחנו את הכסף והלכנו יאללה יאל

לה". 
זה מעט הרגיעו אותי:  מילות קטע 

־רק העירונים "רמאים", לא אנו הפרו
בינציאלים התמימים מן הכפר. למרות 
זאת נדדה שנתי בלילה. הטרידה אותי 

־המחשבה, איך נדבקים ב"תסמונת הר
מאים"?

בימי  הפרשן  נחמיה  נזכר  אולי 
ילדותו בהם אחיו ואחיותיו ניסו לנכס 

בער הבית  "חפצעצועי"  את  ־לעצמם 
מומיות או בכוח? אולי בבגרותו נקלע 
הפרשן לאיזה "עוקץ" לא עלינו, עוקץ 

־שהשיל מעליו את כל חסכונותיו, וכי
שיכול  גרוע  אירוע  הוא  "עוקץ"  דוע 

לגרום ל"מניה דפרסיה".
יית הורינו הביאונו לעולם  ־כאשר 

עושים  הם  למה  בדיוק  ידעו  שלא  כן 
זאת, אך משעשו זאת, הם ניסו ללמדנו 
להבדיל "בין ברווז למגבת", ובהמשך 
שלחונו להתחנך בגן הילדים גם כדי 
ובעיקר  מאתנו"  קצת  "להשתחרר 
להקנות לנו את הערך המוגדר בספרי 
)"חיברות"  כ"סוציאליזציה"  החינוך 
פי  על  העברית"(,  האקדמיה  בשפת 
אותם העקרונות ואותה הטכניקה של 
)כמתואר  בו  ביקר  שנכדי  הילדים  גן 

ברישא של רשימה זו(.

המת ונחמיה  עזרא  בספרי  ־הצצתי 
הג מן  החוזרים  התגייסות  את  ־ארים 

לות בבבל לבניין ירושלים, והבינותי 
כי לא משם קנה נחמיה שטרסלר את 
תובנותיו, יתר על כן גם לא מה"אני 
לא  וגם  טשרניחובסקי,  של  מאמין" 

כצנל ברל  של  והמעשים  ־מההלכות 
סון.

ישראל  ארץ  שפועלי  מסתבר, 
מושבים,  קיבוצים,  הקימו  התמימים 
עובדים,  הסתדרות  קואופרטיבים, 
מדינת  להקמת  בדרך  עובדים  וחברת 

־ישראל, מבלי לדעת ש"עובדים עלי
הם".

־על פי ההלכה שאימץ נחמיה שטר
סלר, "התחרות החופשית" ו"ההפרטה" 
בחיי  העליונים  הערכים  את  מהווים 

ונתח ולפיכך הבה  ־החברה האנושית, 
רה בינינו עד "איבוד עצמנו לדעת". 
קיסרים  מלכים  היו  קדומים  בימים 
ושאר מיני רודנים כופים עלינו לשתף 
פעולה בעיקר להאדרת שמם ומעט גם 
מי  קובעים  שהם  תוך  עבורנו  למזון 

־"תחתון" ומי "עליון", והיום "היד הנ
עלמה של השוק החופשי" תנהל לבדה 

־את האנדרלמוסיה הקרויה הקיום הא
נושי כאשר האקראיות החוצפה והכוח 
הפוליטי בלבד יקבעו מי "תחתון" ומי 

"עליון".
־נחמיה שטרסלר חף כנראה מלהא
ציבו התארגנות   - בקואופרציה  ־מין 

ככלי  ולפרנסה  ליצירה  לעשייה  רית 
ערכי  פי  על  חברתי  אנושי  לקיום 

הצדק והשוויון.
־מתוך תורתו ניתן להקיש כי לשי

תאבי־ של  מניפולציה  עוד  זו  טתו, 
האדם  בבני  המתעתעים  ושררה  כוח 

שטר באוויר.  סיסמאות  הפרחת  ־תוך 
סלר מותיר אומנם מעט מקום ל"חלה 
"חמלה"  בסיס  על  לעניים  לשבת" 
כנראה  מסתכמים  ובזאת  ו"צדקה", 
הערכים החברתיים כלכליים בתורתו.
יידועי־ דעות  והוגי  כלכלה  חוקרי 

כי  ואבחנו  זיהו  המערבי,  בעולם  שם 
בעולם "הסחר החופשי", לא קיים שוק 

מו לגודל  היתרונות  אמיתי.  ־חופשי 
בילים מערכות תפעוליות ואירגוניות 
קטנות להתאגד לפירמידות ארגוניות 
הופכת  והתחרות  גדולות,  תפעוליות 

־לרוב למשחק אוליגופולי, בו מתוגמ
ובני בקבוצות שליטה,  האוחזים  ־לים 

מדוע  כך  אם  עתק.  בשכר  בכיר  הול 
תפעוליות  הארגוניות  שהפירמידות 

־לא תהינה התארגנויות ציבוריות קו
אופרטיביות עם שכר מווסת למנהלים, 
והזרמת רווחים אל חברי קואופרטיבי־

הבסיס שבתחתית הפירמידה.
קשה לתרץ את תהליך גידול פערי 

ביש האוכלוסייה  חלקי  בין  ־ההכנסה 
גידול שכבת האוכלוסייה  , תוך  ראל 
בהיעדר  העוני,  לקו  מתחת  המצויה 
מדיניות  בקיום  המתהדר  פוליטי  כוח 

בישר והפרטה  חופשית  תחרות  ־של 
המתה שלטון  תחת  הוא:  נהפוך  ־אל. 

"תחרות  של  ליברלית  בכלכלה  דר 
פערי  גידול  תהליך  נוצר  חופשית", 
ההכנסה וגידול בעוני, תהליכים אשר 
אינם  השולטים  הפוליטיים  הכוחות 
להתמודד  לב  ובאומץ  בכנות  מוכנים 
עמו. פערים ועוני לא נמוגים בשקלא 
בעידוד  אלא  המכולת,  בחנות  וטריא 
נרחבות,  קואופרטיביות  התארגנויות 
לשנות  היכולת  את  בחובן  הנושאות 
את התחלקות ההכנסה בין המשפחות.

כלכלה פרנואידית מול כלכלה קואופרטיבית 
לא מזמן ראה אור ספרו של הפרשן הכלכלי נחמיה שטרסלר "ושלא יעבדו עליכם". בספר זה מסביר המחבר את הדינמיקה של 

יחסי האנוש בעולמנו לאמור: הכל מסחר. כולם עובדים על כולם

עטיפת ספרו של נחמיה שטרסלר.
צילום יחצ

"הקיבוץ כפלטפורמה לקידום הקואופרציה" 
סיכום חוג דיון שנערך בכנס המטה השיתופי לזכרו של אמרי רון 

תום דרומי חכים צילם סיון שחור
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הכנס יעסוק בנושאי ליבה שעל סדר היום של התנועה הקבוצית והקיבוצים 
תוך זיקה לחברה הישראלית ולמוסדות המדינה.
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שער הגולן
קבוצה יוצרת . 

חמי סל. אירועים והפקות בע"מ    |

כנס הנהגות הקיבוצים
מעלה החמישה 18-20.11.14

כ”ה-כ”ז בחשון, תשע”ה

מושבים נוספים בנושאי כלכלה, בטחון סוציאלי, ערבות הדדית, צמיחה וקליטה, ניהול קהילה חינוך 
בחירום ובשגרה, הקיבוץ השיתופי יתקיימו לאורך כל הכנס ובהם ישתתפו:

ח"כ זבולון כלפה | ח"כ עמר ברלב | ח"כ סתיו שפיר | ח"כ ניצן הורוביץ | ח"כ אילן גילאון | עו"ד מירון הכהן רשם 
האגודות השיתופיות ובעלי תפקידים בקיבוצים.
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על מנהיגות יוזמה ומצוינות
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   ארץ הצבי • עוזי בן צבי

פרדוקס התנועה 
הקיבוצית

מדוע נדרשים הקיבוצים המתחדשים שאת שירותיהם מקבלים לרוב 
מהמועצות האזוריות ומשרדי הממשלה, להמשיך מס לתנועה?

אהרון ב־1963  בן  יצחק  פרסם 
המיתולוגי  מאמרו  את 
"עוז לתמורה בטרם פורענות". כעת, במרחק יובל 
השמאל  "עתיד  בספרו:  יזהר  אורי  מבקש  שנים 
הישראלי - דעיכה או התחדשות?" )הוצאת פרדס( 
להציג את התנאים הדרושים לתמורה כדי לצאת 

מהפורענות. 
־יזהר )משאבי שדה(, סוציולוג וחוקר ביד טבנ

קין "החוטא" גם בכתיבת שירה, שמאחוריו שורה 
־של ספרים העוסקים בתנועת העבו

התנועתי  המפלגתי,   – לרבדיה  דה 
במצבו  הפעם  מתמקד   - והקיבוצי 
ספר  כמעין  במדינה,  השמאל  של 
לפני  שהופיע  מצדה"  ל"חזון  המשך 
שלוש שנים ועסק במצבה של מדינת 

ישראל. 
• • •

זהו  כמוני,  שמאל,  איש  לקורא 
ספר מדכדך. במינון בין "דעיכה או 

מוק הדעיכה  לתיאור  ־התחדשות", 
של  חלקיו  מארבעת  שלושה  דשים 
אחרון,  פרק   – להתחדשות  הספר. 
קצר, שאחריו אתה שואל את עצמך: 

־אז מי ירים את הדגל, מול כמה תנ
שאורי  להתחדשות  הכרחיים  אים 

יזהר מציג.
לעת  מטרות  לשמאל  מציב  יזהר 
של  מחדש  כינונה   :)9 )עמ'  הזאת 
חתירה  אוניברסלית;  רווחה  מדינת 
לסיום הכיבוש והשליטה בכוח הנשק 
מפני  הדמוקרטיה  על  והגנה  הפלסטינים;  על 

מט היהודית.  הלאומיות  בשם  בה  ־המכרסמים 
והרבה  עמוק  חינוכי  חריש  שדורשות  אמת,  רות 
כיתות רגליים. רק שרוח התקופה נושבת בכיוון 
הפוך והכוח שאמור לעמוד מולה – מפוזר. זו רוח 
של כאן ועכשיו ההופכת את האנשים לקצרי רוח 
כי  כותב  הוא  ואכן,  אינסטנט.  תשובות  בבקשם 
יש  ליברלי  החילוני  ובמגזר  הישראלי  "בשמאל 

תחושה של חוסר אונים ודמורליזציה."
הש שנות  שמתחילת  עצמו,  על  מעיד  ־יזהר 
שקי מפני  מזהיר  הוא  הקודמת  המאה  של  ־שים 

למול  העבודה  ותנועת  הציוני  השמאל  של  עתו 
לאוזן  שזכה  מבלי  הגמוני,  לכוח  הימין  עליית 
קשבת אצל ראשי תנועת העבודה דאז. כבר אז. 
הוא מציב כמה סימני  דרך במסע שקיעה, אך קו 
פרשת המים, לדבריו, הוא תכנית הייצוב מ־1985, 
שנתנה את המט למדיניות הרווחה והמירה אותה 
בכלכלת פערים ניאו־ליברלית, המעניקה מעמד 

על למגזר הפיננסי )עמ' 137(.  
• • •

רוב הספר הוא כרונולוגיה של שקיעה, עם כמה 
ועצוב של מה שעבר  אור. תיאור ממצה  הבהובי 

־על השמאל הישראלי ולא רק עליו. הפערים הע
השיעור  מהאוכלוסייה,   20% של  והעוני  צומים 
הגבוה ביותר במדינות המפותחות – לפי מדדי ה־

OECD )עמ' 28(; הידרדרות החינוך המתבטאת 
בנשירת מורים וברמת האקדמיה; הצפיפות בבתי 
החולים; ההקצנה הדתית; הירידה באחוזי ההצבעה 
לכנסת; שקיעת ההסתדרות והתנועה הקיבוצית; 
ויתור על ה"אנחנו" וקידוש ה"אני", וזו רק רשימה 

חלקית. השיא השלילי, לטעמי, היא ההתייחסות 
הציבורית הדלה להצתה העצמית של משה סילמן 
68(. קצת הבעות צער וזהו. בפראג, בסין וב־  )עמ'
תוניסיה, מעשה טרגי כזה התניע מהפכות, ניתפס 
נראה  כלום.  כמעט  פוף,   – וכאן  מכונן,  כאירוע 
שיש חוט מקשר בין ילדי הנרות, מאהל רוטשילד 
על  המלמדת  הדלה,  התוצאה   – המילקי  ומחאת 
חוסר סדר יום וחוסר תכנית ל"יום השני".  שחרור 

קיטור, עד לפעם הבאה. 
הוביל  מתרומם"  "לא  זה  למה  להבין  ניסיון 

־אותי להסבר של הסוציולוג זיגמונד באומן, שיז
הר מביא מדבריו )עמ' 225(: "הפער בין הזכות של 
כל יחיד לביטוי עצמי לבין אי יכולתו להשפיע 
של  העצמית  הסתירה  הוא  כולה,  המערכת  על 
מסביר  בישראל,  המחאה  התפוגגות  התקופה." 

יזהר, היא ביטוי לסתירה הזו. 
התארג ניצני  מונה:  שהוא  האור  נקודות  ־בין 

נות מחודשת של עובדים מתחתית הסולם, בעיקר 
השיתופיות  הקבוצות  לעובדים";  "כוח  במסגרת 

־הקמות ומתפתחות ברחבי הארץ, ניצני קואופר
ציה והשינוי  בשיח הציבורי. כמה הבהובים בתוך 

האפלה. 
• • •

יזהר מציע דרך ארוכה לשיקום והתחדשות. זו 
אולי הבעיה. לבנות לוקח זמן, לפרק אפשר ברגע. 
הוא שואל איך מלכדים את כל מה שקרוי "שמאל" 
לחטיבה אחת ואיך יוצרים לו מכנה משותף. שהרי 

כלכלי־חב לשמאל  מדיני  בין שמאל  פיצול  ־יש 
זכו שיח  של  שמאל  וגם  זהותי  שמאל  יש  ־רתי; 

יות. איך מחברים לשמאל הזה קהלים שמסכימים 
לרעיון, אך נרתעים ממוביליו?.

"הש ־הוא מציג את הקשה, אך המובן מאליו: 
נרחב  הסברתי־חינוכי  תהליך  לקיים  צריך  מאל 
ומעמיק כדי להטות את כף המאזניים הפוליטיים 
אחרת.  ברירה  אין  אבל  רב,  זמן  דורש  זה  לצדו. 
כל הדרכים המהירות כבר נוסו, אך לשווא" )עמ' 
256(. הוא מציב ארבעה תנאים הכרחיים לשיקום: 
הנהגה פוליטית בעלת שיעור קומה; גרעין גדול 
בעל מוטיבציה ומחויבות; ייצוג פוליטי מאוזן של 
כל המגזרים; הסרת מכשולי האגו כדי לחבר את 
החלקות האישיות הקטנות, למרחב ציבורי גדול.

• • •
משנתו של השמאל בארץ ניצבת על עמוד של 
צדק כלכלי חברתי ועמוד של חתירה לשלום, אך 
יש להבחין ביניהם. התיקון החברתי הוא בעיקרו 
ישראלי פנימי; למעשה השלום יש צד שני. כותב 
אורי יזהר )עמ' 48(: "יש גם עקשנות פלסטינית 
הסירוב  ובראשה  להסדר  התקדמות  על  המקשה 

מתפ הבלתי  העמידה  הסכסוך;  סוף  על  ־להכריז 
הפליטים,  של  השיבה  זכות  על  אש"ף  של  שרת 
האנטישמית  ולעתים  ישראלית  האנטי  ההסתה 
בתקשורת הפלסטינית." ראוי להודות שגם אלה 

־נושאים התוקעים את תהליך השלום, לא רק עק
שנות מצד ישראל. רוב השמאל, אולי מסיבות של 
פוליטיקה מפלגתית, מבכר להתעלם מכך ויוצא 
מעדיף  שלום  המבקש  הישראלי  הציבור  נפסד. 
עמדה שמאלית מאוזנת, לא כזו – שגם יזהר פה 

־ושם נאחז בה - המטילה את כל האשם על ממ
שלות ישראל לדורותיהן. גם לצד הפלסטיני יש 

חלק בתקיעות. הודאה בכך תיטיב עם השמאל.

כך דעכנו
לאיש שמאל, קריאה בספרו החדש של אורי יזהר: "עתיד 

השמאל הישראלי - דעיכה או התחדשות?" היא עניין 
מדכדך. לתיאור הדעיכה מוקדשים שלושה מארבעת 

חלקיו של הספר. להתחדשות – פרק אחרון, קצר, שאחריו 
תוהה הקורא: אז מי ירים את הדגל?

ספרו של יזהר. כרונולוגיה של שקיעה, עם 
כמה הבהובי אור 

   אדום מבפנים • עזרא דלומי

־נאמר את האמת  - יש כאן פרדובואו 
קס שממש מסרב להיעלם מחיינו. 

־התנועות הקיבוציות עברו אבולוציות שונות ומ
שונות מאז קמו ה"תנועות".

התנועות הקיבוציות, לא נוסדו ממש עם הקמת 
שנוצר  עד  זמן  קצת   לקח  הראשונים.  הקיבוצים 
שנות  בסוף  קמו  הן  להקמתן.  הראשוני  הגרעין 

נוע התנועות  הקודמת.  המאה  של  ־העשרים 
)המנדט  המדינה שבדרך  מוסדות  את  להחליף  דו 
הקיבוצים  הקיבוצים.  מול  בארץ(,  שלט  הבריטי 
היו מעין אקס־טריטוריה, מקום שבו נעצרים רוב 

־חוקי המדינה בשערי הקיבוץ, ולכן צריך היה לה
היו  קים מנגנונים חלופיים. התנועות הקיבוציות 
"קרן"  שנקראו  בנקים  כולל  הכל,  כמעט  בשיאן 

להתמו זכו  גם  הם  דבר.  לכול  כבנקים  ־ושנוהלו 
טט כבנקים לכל דבר, אבל חלק מהסדר הקיבוצים 
רוב  כאשר  התמוטטות,  אותה  בגלל  גם  התרחש 

הקיבוצים הפכו לחדלי פירעון.
התנועות,  להתעצמות  שבמקביל  לזכור,  יש 
זכויות האזרח של החבר כמעט ונעלמו. החבר לא 
שילם ביטוח לאומי אמיתי ולא היה לו תיק במס 
הכנסה. החבר לא יכול היה לקבל טלפון או חשמל 
רשות.  בר  רק  היה  בביתו  גם  מהמדינה.  לביתו 
אם הפך מובטל, לא היה זכאי לדמי אבטלה ועוד 

ועוד.
המצב היום הוא שרוב הקיבוצים הנם "קיבוצים 
הכפולים  לשירותים  נזקקים  שאינם  מתחדשים" 
"התנועה".  ידי  והמשולשים לעתים שניתנים על 

־היום מושכים הקיבוצים את עיקר השירותים לחב
ריהם )שהפכו לאזרחים מהשורה במדינת ישראל, 
עת הוחלו חוקי המדינה גם בתוך הקיבוץ פנימה(, 
מהמועצות האזוריות וממשרדי הממשלה השונים, 
חייה,  היא ממשיכה להיאבק על  "התנועה"?  אבל 
לקיבוצים.  שלה  הרלוונטיות  את  להוכיח  מנסה 
האגודה",  "חלופת  של  עמוקות  המיוחצ"ן  המסע 
לא  שעליה  ולאופציה,  למסע  לכך,  דוגמא  הוא 
נערך דיון בקיבוצים כלל. לא נבדק כמה קיבוצים 
וכמה רוצים  באמת מעוניינים בחלופות שהוצאו, 

־לשייך ביתם לפי החלטות רמ"י הקיימות. בתנו
עה הוחלט שיוצאים למאבק, שעלה עד כה מאות 

מתו קיבוצים  חברי  אלפי  והותיר  ־אלפי שקלים, 
סכלים וזועמים.

קיבוץ לשלם  חבר  מכל  התנועה  דורשת  עתה, 
מכיסו )כי ככה זה בקיבוץ המתחדש( סך של 495 
ופעילותה.  התנועה  את  לקיים  בכדי  בשנה  ש''ח 
ולמה  מזה?  לי  יוצא  "מה  הקיבוצניק  שואל  ונכון 

־עלי לשלם כל כך הרבה?" תשובות של ממש ממנ
הלי הקהילה בקיבוץ, אין. מדוע אין? כי גם הם לא 
יכולים להמציא תשובה של ממש, איזה שירותים 
שאינם  שירותים  מהתק"צ,  שלהם  הקיבוץ  מקבל 

מסופקים על ידי המועצה או המדינה.
נחזור לרגע לתק"צ. התק"צ יושב כידוע לכולנו 
במגדלון הממוקם במקום היקר ביותר בתל אביב 
של היום, בלב הסיטי התל אביבי. המבנה שווה הון 
רב ואין זה כמובן הנדל"ן היחידי שנקנה מכספנו 

ממש, במשך 80־90 שנות קיומן של התנועות.
מתחמים רחבי ידיים כמו אפעל, גבעת חביבה, 
כל  ועוד.  ועוד  אורנים  צוותא,  הקיבוצים,  סמינר 
שקלים.  מיליארדי  שווים  יחדיו,  הללו  המתחמים 
ממשיך  התק"צ  מיליארדים.  מיליונים,  לא   - לא 

חבר  מכול  ולדרוש  אביב  תל  של  בלבה  לשבת 
בהמשך  ממש  של  הגיון  אין  ככה.  מדוע?  לקיימו 
הישיבה בלב תל אביב. הקיבוץ הדתי הבין את זה 
לפני שנה ויותר, ויצא ממבנה שבוודאי שווה לא 
מעט, הניצב בסמוך וממול למה שהיה בית התק"מ 
10. אינני יודע למי שייכים המבנים בדו־  בדובנוב

בנוב ובסוטין )בית הקיבוץ המאוחד לשעבר(. לא 
־בדקתי למען האמת, אבל אני לא גשש־בלש. ביק

שתי יותר מפעם 
אחת את רשימת 
התנועה,  נכסי 
שנמצאים מתחת 
המטריות  לכל 
ת  ו י ת ע ו נ ת ה

חבצ קרן  ־כולל 
היום  עד  לת. 

קיבל לא  ־אתם 
תם, וגם לא אני, 
מסודרת  רשימה 
הנדל"ן  כל  של 
בו,  והשימושים 
את  קיבלתם  לא 
הנדל"ן  שווי 
ועלויות  הזה, 
לתק"צ,  החזקתו 
ההכנסות  מה 
הללו,  מהנכסים 
עלויות  האם 
הנדל"ן ותשלומי 

הארנונה והמיסים עליו, מצדיקים המשך אחזקתו, 
וגביית המס מאתנו בכדי להמשיך להחזיקו?

אחד,  מצד  היקפו.  במלוא  הפרדוקס  ניצב  כאן 
תנועה שממשיכה לנוע בדרך שנסללה לה עשרות 
נחיצותה  כאשר  הקיבוצים,  האחר  ומהצד  בשנים 
של התנועה עבורם לא בדיוק נהירה להם. על מה 
ולמה אני משלם מס שכזה, האם החברות בתק"צ 
מחזירה לי את ההשקעה? כמובן שלא. לקיבוץ בן 
400 חברים עלות "החברות" בתק"צ, הנה כ־200 
הקיבוץ  מזרים  שנים  חמש  כל  לשנה.  ש''ח  אלף 
קי־  270 חברים שבה  לתנועה,  ש''ח  מיליון   הזה, 

בוצים. תעשו לבד את החשבון, בהנחה שבקיבוץ 
ממוצע יש 300 חברים.

עשירה  כה  תנועה  מדוע  השאלה,  נשאלת 
)צוותא למשל אמור להיות עסק  בנדל"ן ועסקים 
לכול דבר(, נזקקת לשאוב מהקיבוצים הון כה רב, 

ואיזו הצדקה יש לשאיבה הזו?
חברי  וטובים  רבים  כמו  שאנוכי,   מניח  אני 
זה  איך  כאן,  קורה  מה  עצמם,  שואלים  קיבוצים, 
שהמנהיגות המקומית, לא נזעקת ליצור לחץ על 

־התנועה להתכווץ, לצאת מתל אביב, למכור נכ
סים?

כששאלתי מדוע לא לעזוב את התק"צ, אמרו לי 
נהיה  לא  אם  לעזוב!  "השתגעת  הקיבוצים:  באחד 
חברים בתנועה, לא נקבל חלקנו היחסי כאשר זו 
גובים  התשלום  את  כי  צחקתי,  נכסיה"...  תמכור 
ממני עכשיו, הכסף הגדול שאולי יצמח ממכירת 
הנדל"ן לך תדע מתי נראה אם נראה. אני מצפה 

־לתנועת מחאה, שתצמח מהעלייה הזו במס התנ
ועתי, אין לי ספק שמשהו חייב לקרות, להמשיך 

כך, בוודאי לא ניתן.
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DES SERVICES SUR MESURE 
DÉVELOPPÉS POUR VOUS :
■   Accueil - Un Club International à l’entrée 

du Hall 6, un accueil dans votre langue, 
une visite personnalisée du salon, etc.

■   Échanges - Visites gratuites d’exploitations 
autour de Paris.

■   Business - Des rendez-vous personnalisés avec les exposants 
grâce aux SIMA Business Meetings.

■   Découverte - Des soirées et restaurants à prix réduits à Paris.
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 אבי אובליגנהרץ
צילום בועז לניר

ע החקלאים  ו ד י כ
משוועים 
אולם  לפרנסתם,  בו  ותלויים  לגשם 
כמות המשקעים שירדה בשבוע שעבר 
ארבעת  במשך  הגלבוע,  הר  למרגלות 
שיא,  יבול  לתערוכת  שקדמו  הימים 
כשש  האזור  על  שניחת  הברד  ומטח 
בספק  העמידו  הפתיחה,  לפני  שעות 

ויהי  ויהי ערב  רב את קיום התערוכה. 
בוקר והשמש יצאה. אותות מזג האוויר 
ניכרו אמנם היטב על האדמה הבוצית, 
אבל הפקקים שהחלו להשתרך מהשעה 
עשר ואילך בכניסה לגן הלאומי מעיין 
חרוד, העידו יותר מכל כי האדם הצליח 

־להתגבר על איתני הטבע וועידת הפס
גה השביעית במספר של ענף החקלאות 

המקומי יצאה למרות הכל לדרכה.
החקלאות  על  עוברים  קשים  ימים 
בעת  להתמודד  הנאלצת  הישראלית 

של  ארוכה  שורה  עם  אחת  ובעונה 
קיו על  המעיבים  ובעיות  ־משברים 

התיווך  פערי  המים,  משבר  בצל  מה. 
החקלאית  התוצרת  במחירי  והשחיקה 
המגן  מכסי  פתיחת  המגדלים,  וברווחי 
ומכסות הייצור לחקלאות, ירידת קרנו 
שדבקה  השלילית  והתדמית  הענף  של 

־במגדלים, מצוקת כוח האדם כולל בע
המדאי והנטישה  הזרים  העובדים  ־יית 

גה של דור ההמשך את הענף המופקד 
אוכלוסיית  של  התזונתי  הביטחון  על 

הממותגת  התערוכה  התכנסה  ישראל־ 
כ"הבית של החקלאות הישראלית".

 הבלטת המובילות הטכנולוגית 
הרתיע  לא  הסגרירי  האוויר  מזג 
מל־ ומחו"ל  מהארץ  מבקרים   7,000 ־כ
־הגיע אל התערוכה השנתית לטכנולו

מתחדשת  ואנרגיה  מים  חקלאית,  גיה 
להבל מושלמת  פלטפורמה  ־שהיוותה 

והישגיה  הטכנולוגית  המובילות  טת 
הישראלית  החקלאות  של  המרשימים 

   נמל בית

החברות  ל־100  קרוב  רבדיה.  כל  על 
שנטלו חלק בתערוכה הציגו את מיטב 
וכלים  ציוד  הטכנולוגיות,  החידושים, 

לש החקלאי  והמשק  השדה  ־בתחומי 
עיבוד  כלי  הוצגו  השאר  בין  לוחותיו. 

גידו ריסוס,  ושתילה,  זריעה  ־קרקע, 
לאסיף  ציוד  וכרמים,  מטעים  לי שדה, 

־שחת, תבואות וירקות, מיכון למטע ול
כרם, צמיגים חקלאיים, מכשור ובקרה, 

טרקטורים, רכבי שטח ועוד.
שיא  יבול  תערוכת  לשנה  "משנה 
גדלה ומתפתחת ואנו שואפים להמשיך 
הבאה  בשנה  שלנו  התכנון  להגדילה. 

־הוא להגדיל את התערוכה ואפילו לה
בינלאומי",  צביון  לבעלת  אותה  פוך 
תכלת  מנכ"ל  גולדבלום,  עקיבא  ציין 
כתבי  של  לאור  המוציאה  תקשורת, 
הירוק",  "הזמן  התערוכה  מארגני  העת 

־"קו למושב" ו"יבול שיא", בדברי הבר
כה שנשא בפתיחת האירוע, שהתקיים 
בלבו של אחד האזורים היותר מפוארים 

בתולדות ההתיישבות והחקלאות.
החקל־ התפוקה  ערך   2013  בשנת

אית היה כ־30 מיליארד ש"ח )גידולים 
ובעלי  ש"ח,  מיליארד   18.0 צמחיים 
- ערך הת־ 11.9 מיליארד ש"ח(   חיים
2012. התוצר המקו־  פוקה דומה לשנת

התפוקה  )ערך  בחקלאות  הגולמי  מי 
החקלאית פחות התשומה הקנויה כגון: 
הבלאי(,  כולל  הדברה,  וחומרי  דשנים 
התוצר  ש"ח.  מיליארד   12.2 על  עמד 

ברושי: האם אנחנו רוצים חקלאים או חוואים?

למרות מזג האוויר הגשום,  תערוכת יבול שיא המהווה את "הבית של החקלאות הישראלית", הצליחה 
למשוך כמות נאה של מבקרים ומציגים, שניצלו את ההזדמנות לראות מקרוב את החידושים הכי 

חמים בתחום החקלאות, למפגש בלתי אמצעי בין הספקים לצרכנים, ולדיונים על הבעיות והמכשולים 
המעיבים על הענף שמספק את הביטחון התזונתי של תושבי ישראל
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יות יותר יקרים מהעובדים הישראלים 
המיסים  בגלל  הפלסטינים  ומהעובדים 
שמטילה  והגבוהות  השונות  והאגרות 
די בכך הרי שמחירי  ואם לא  המדינה, 

ותופ הולכים  ומחירי התשומות  רהמים 
חים".

משתתפי הכנס הסכימו פה אחד, על 
נמצא  הכאובה  לבעיה  הפתרון  כי  כך 
בהתארגנות  וטמון  החקלאים  בידי 
המשחק  חוקי  את  שתשנה  משותפת 
סגן  זידאן,  עומר  הקיימת.  והמציאות 
הנסיבות  לאור  כי  ציין  שה"מ,  מנהל 
והאחדת  הייצור  מהאחדת  מנוס  "אין 

להת ימשיכו  שהחקלאים  כדי  רהמוצר 
רקיים בכבוד ויכלו להתגונן מפני ההש

תלטות של הרשתות... אין סיבה שלא 
נפעל כמו בחו"ל ליצירת מותגים בכל 
ירק, ולשם כך יש לפעול להאחדה של 
וכדומה,  הפלפל  מגדלי  החסה,  מגדלי 
תפוח  ומגדלי  הגזר  מגדלי  שעשו  כמו 

רהאדמה". עמדתו של זידאן זכתה לחי
המשק  אגף  יו"ר  אוריון,  פלג  אצל  זוק 

בתנועת המושבים שקרא למגדלים 
בהתארגנויות  כוחות  לאחד  צריך 
טלי"  "ענבי  דוגמת  וארציות  אזוריות 
"רק  לכיש.  בחבל  הענבים  מגדלי  של 
את  לקיים  נוכל  כוחות  איחוד  ידי  על 

להו האחידות,  את  להבטיח  רהרציפות, 
לנו  אין  היצף.  ולמנוע  עלויות  ריד 

צריכים לחתור לשיתוף  אנחנו  ברירה. 
פעולה", אמר אוריון.

חקלאים או חוואים?
בהרחבה  נדונה  המחיה  יוקר  סוגיית 
פתיחת  במשמעות  שעסק  בפאנל  גם 
הייצור לחקלאות,  ומכסות  מכסי המגן 
מזכ"ל  )נגבה(,  וילן  אבו  הנחה  אותו 
רכז  מסר,  אלון  החקלאים.  התאחדות 

במש התקציבים  באגף  וחקלאות  רמים 
רד האוצר, ציין כי אמנם אזרחי ישראל 
משלמים יותר על מוצרי חלב בהשוואה 
OECD, אבל פחות בהרר רלמדינות ה
בה עבור ירקות ופירות. הוא הצביע על 

רמכסות המגן כעל אחד מהגורמים המר
שלדבריו  מכסות  המחיה,  ליוקר  כזיים 
גם  אלא  החקלאים,  על  מגנות  רק  לא 
על הרווחים הנאים שגורפים המשווקים 
המשק  את  לפתוח  "צריך  והמחלבות. 
לתחרות. החשש מתחרות מונע מאתנו 
יישום מהלכים שבסופו של דבר ייטיבו 

עם המגדלים והצרכנים", אמר מסר.
איתן  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 

בפו שהבעיה  סבור  )גבת(,  רברושי 
מכך  ונובעת  עמוקה  יותר  הרבה  על 
מהגדרת  נמנעים  ההחלטות  שמקבלי 

התייש במשולש:  כשמדובר  רהמטרה 
"המדינה  מזון.  וביטחון  חקלאות  בות, 

החקל את  לחסל  החלטה  קיבלה  רלא 

יש  בשטח.  כזו  תחושה  יש  אבל  אות, 
למצב  החקלאות  מצב  בין  גדול  הבדל 
החקלאי. האם אנחנו רוצים חקלאים או 

רחוואים? אני חושב, שההתיישבות צרי
חוט  אין  ולדאבוני  אחרת  להתנהל  כה 
שדרה לעסק הזה", ציין ברושי. מזכ"ל 
הפנה  קוכמן,  דודו  החקלאי,  האיחוד 

הממש כלפי  מאשימה  אצבע  הוא  ראף 
לה והסביר כי המצב בפועל הוא שר93 
אחוז מהקרקעות במדינה מוחזקות על 
"לא פלא שהצעירים  כזה  ובמצב  ידה, 
שלנו רוצים לעזוב את הארץ. אין כאן 
חשיבה ארוכת טווח. כל שר בא לעשות 

וי על התפקיד ולהמשיך לתפקיד הבא, 
רבזמן שדור ההמשך לחקלאות הולך ונ

עלם".
הלו מראשי  כלפא,  זבולון  רח"כ 

על  הוא  אף  הצר  בכנסת,  החקלאי  בי 
השלטון  וסדרי  הקיימת  המציאות 
מי  רגליהם של  את  בהדרגה  שדוחקים 
עוגן  והיו  הארץ  למלח  נחשבו  שפעם 

רמרכזי בהתיישבות בארץ ישראל. "חו
בתה של הממלכה לראות את הדברים 
נכוחה ולומר 'אנחנו רוצים ומעוניינים 

יתמ שהדבר  לכך  ולפעול  רבחקלאות', 
מש הלכה למעשה", הדגיש כלפא.

רהמקומי הנקי )תוצר מקומי גולמי בחק
לאות ללא הבלאי(, היה 10.0 מיליארד 
ש"ח, ונוספו לו כמיליארד ש"ח פיצויים 
ותקבולים נוספים בענף )כגון: פיצויים 
אחרים(,  ותקבולים  תמיכות  מביטוח, 
עלייה של 32% לעומת השנה הקודמת. 
הסתכמה  מחקלאות  הנובעת  ההכנסה 

בר11.0 מיליארד ש"ח. 
היתרה לחקלאים בשנת 2013, לאחר 
הייתה  שכיר,  למשרות  התמורה  ניכוי 
5.8 מיליארד ש"ח רירידה של 4% לעור
הופחתו  היתרה לא  בחישוב  מת 2012. 
החקלאים  שמשלמים  הריבית  תשלומי 
שהמציאות  אלא  ייצור.  פעולות  עבור 
מלבבת,  פחות  הרבה  מתברר  בפועל 

שניה בשיחות  בכך  לחוש  היה  רוניתן 
בינם  עצמם,  לבין  בינם  המגדלים  לו 
את  שסבבה  ובאווירה  שלהם,  לספקים 
התערוכה,  במסגרת  שנערכו  הכנסים 
והיוו אינדיקאטור חשוב כאמור לבעיות 
המורכבות שמאיימות על המשך קיומה 

והתפתחות החקלאות בישראל.

איחוד כוחות
היא  הלא  החברתית  המחאה  מאז 
בעיית   ,2011 קיץ  של  הקוטג'  מחאת 
מהכותרות.  יורדת  אינה  המחיה  יוקר 
לנכס  מנסה  פוליטיקאי  כל  כי  דומה 

רלעצמו את הובלת המאבק, אלא שבפו
על מעט מאוד ממוצרי המזון הוזלו אם 
בכלל, והראיה לכך היא מחאת המילקי 
ניתז  כשהבוץ  החגים.  במהלך  שצצה 
לכל עבר, לא פלא שגם החקלאים הפכו 
התיווך  פערי  אולם  לביקורת,  למושא 
מלמדים ביתר שאת כי בעוד שמעמדם 

עוצמ ונחלש,  הולך  המגדלים  רשל 
וגדלה.  הולכת  השיווק  תן של רשתות 
המחירים  סוגיית  עם  מתמודדים  כיצד 

תוצ עבור  הירקות  מגדלי  רשמקבלים 
80 אחוז בהשר ררתם, הנמוכים בקרוב ל
הצרכנים  שמשלמים  למחירים  וואה 
את  ומייעלים  מקצרים  כיצד  עבורה, 
מהמשחק  ומוציאים  האספקה  שרשרת 
את המתווכים שגוזרים קופון שמן על 

המר הסוגיות  היו  החקלאים,  רגבם של 
משתתפי  להתמודד  נדרשו  עמן  כזיות 

הפאנל שכותרתו שיווק הירקות לאן.
עמה  חולה  רעה  הוא  התיווך  "פערי 
אנחנו חייבים להתמודד ויפה שעה אחת 
קודם", קבע מנחה הכנס ומזכיר ארגון 
מגדלי הירקות מאיר יפרח. "קשה מאוד 
היום להתפרנס מחקלאות והראיה לכך 

בחקלא מתעמרת  המדינה  שבו  רהאופן 
לה למשל  הפכו  הזרים  העובדים  ריה. 
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 מאיר מינדל
צילום בארי גונן

השמים ביום   1979 קיץ  של  אחד  בהיר 
נפלו עליי; במעטפה צה"לית חומה 
הסתתרה בשורת איוב ששיתקה אותי: "הנדון: סגן 

־)מיל'( מאיר מינדל – העברה לחיל הג"א". הנך מו
עבר להג"א. עליך להתייצב ב... ביום... בשעה..."

הייתי המום. אותי? אותי מעבירים להג"א, ואני 
רק בן 32?! לא ייתכן.

נכון שנחלצתי בשן ועין מתאונת דרכים. נכון 
ששלושת חברי נגבה שנסעו איתי לא שרדו, ואני 
- שבור ומרוסק - כן שרדתי. נכון ש"נגרי" הדסה 
עין כרם תפרוני וכלאוני ב"ספייקה" )גבס מכתפיי 

ועד קרסוליי(, אך הג"א?
אמרתי לעצמי: את מנגינת חיי אני כן אמשיך 
מיהרתי  דגליי.  את  לקפל  מוקדם  עדיין  לזמזם, 

־לחזור לעבודתי במטעי הנשירים, והמשכתי להש
תקם תוך דיווש על אופניים... היה לי ברור כי בין 
זה לבין שחרורי מיחידתי והעברתי להג"א )?!(, עוד 

ארוכה הדרך.
על  לדבר  אדם,  כוח  לאגף  גן,  לרמת  נסעתי 
לבו של רס"ן החתום על מסמך ההעברה. ניגשתי, 

גיששתי, ביקשתי, ת'חננתי, אך הוא אמר לי – לא. 
כמוצא האחרון הצעתי:

ברחבי  רגליי  את  לכתת  לי  מאשר  אתה  "האם 
צה"ל ולמצוא יחידה שתגייס אותי למרות הצניחה 

בפרופיל הרפואי שלי?".
לי:  ענה  והוא  כהוגן,  עליו  שנמאסתי  נראה 
"מינדל, כן, אני מוכן, לא אשים מקלות בגלגליך. 

רק שחרר אותי ולך מכאן, בבקשה".
קיבלתי את מה שרציתי ושמתי פעמיי ל"בית 
הצנחן" ברמת גן. ידעתי כי שם מתאמנות הלהקות 
ומשם  צור  מעוז  יהיה  שם  כי  וקיוויתי  הצבאיות, 

תבוא ישועתי.
כבר מרחוק השמיע הבית צלילים אוהדים של 
תרגילי פיתוח קול של הזמרים וקולות תיאטרליים 

מן העבודה על מיזנסצנות של תיאטרון צה"ל.
בחדר הראשון עבד רמי קלינשטיין, בחדר השני 
יעקב  סא"ל  ישב  ובמשרד  כהנא,  דלית  הזמרת   -

מורג, כשראשו מציץ מתחת להררי המסמכים.
מ"מ: "בוקר טוב, המפקד".

"מי  הניירת(:  מן  עיניו  את  להרים  )בלי  י"מ: 
אתה, ומה רצונך ממני?".

לעשות  יודע  ואני  מוזיקאי,  מינדל,  "אני  מ"מ: 
הכול".

י"מ: )מרים את עיניו מן הניירת(: "מה אתה יודע 
לעשות?".

גם  להוסיף למנגינה, שאחבר,  יודע  "אני  מ"מ: 
עליה,  ולנצח  למקהלה  לעבדה  יודע  אני  מילים, 
אדע לכתוב תזמור כלי ולהכין את התזמורת, אך 

הכי חשוב: אני פנוי ומוכן לעבודה".
שתיקה.

י"מ: "מהיכן הידע?".
אביב  בתל  רובין  ע"ש  האקדמיה  "כבוגר  מ"מ: 

יצירות, לה ־במקצועות התיאוריה, למדתי לחבר 
־לחין לחנים, לעבד שירים, לנצח... ואני יכול לח

סוך לך ארבעה אנשי מילואים שאינם ורסטיליים 
כמוני".

יעקב מורג נועץ בי מבט בכינון ישיר: "שמע, 
איש צעיר. צנוע אתה לא, אך אולי אמצא שימוש 
לכישוריך, כי נפלת עליי מן השמים; בעוד כחודש 
ירושלים.  בימק"א,  המורה'  'יום  את  נחוג  מהיום 
ריפל.  יואל  בידי  חוברו  המורה'  ל'שיר  המילים 
בגבעת  תתייצב  לדרך,  וצא  מדליק  שיר  תלחין 
מקהלת  לך  תגבש  באפסנאות,  תתחייל  אולגה, 
תוכל  נגנים.  הרכב  תקבל  ההופעה  לפני  מורות. 

לעמוד במשימה?".
מ"מ: "כן, לא תצטער".

־י"מ: "התקבלת. מהיום אתה שייך למערך החי
נוך בצה"ל, ואני אסגור את זה עם אכ"א".

של  נחשול  כי  ידע  מורג  שסא"ל  בטוח  אינני 
הורמוני בלוטת האדרנל הציף את לבי, שפסח על 

־פעימה. יצאתי, והשמים חייכו אליי. אפילו המכו
הכול  פחות.  עליי  הסריחו  פניי  על  שעברו  ניות 

החל להיות חיובי, משום מה.
להיות  ממשיך  "אני  זוגתי:  לציפי,  התקשרתי 
בצבא ונתקבלתי לחיל החינוך. אני מתחייל ברגע 
נוסע  אני  לאוטובוס,  נסיעה  שובר  קיבלתי  זה, 

לגבעת אולגה ובסופ"ש נתראה".
מן העבר השני שמעתי שתיקה רועמת, אך זה 

לא השבית את חגיגתי הפרטית.
הגעתי לאולגה, התחיילתי וחיברתי לחן לשירו 

הנוגע ללב של יואל ריפל.
חשבתם שזה הסוף של סיפורי? גם אני חשבתי, 

־אך להמצאותיה של המציאות - אין סוף, וכך הע
לילה זוכה לפיתול נוסף.

לקנות  בחרתי  ראשון  ודבר  לחגוג,  החלטתי 
לזוגתי מתנה.

בארנקי היו רק 30 שקל, כי אני וכסף הם פסי 
רכבת שכמעט ולא נפגשים. אך ידוע ידעתי כי זהו 

רצוני, והאמנתי כי נגזר עליי להצליח...

   אמונה סדורה

"אמרת שאתה איש נגבה. עבורי, עצם הזכרת שמו של הקיבוץ מרגשת אותי ומלחלחת את עיניי, כי הרי אתם הגנתם על 
מושבות הדרום ובחרתם להיות 'קיפוד' מכותר בשטח האויב. הייתם מוכנים למות כדי שאנו בעורף לא ניפול בידיים מצריות. על 

כן, בחרתי להאמין לך, והיום הוכחת לי כי צדקתי בטביעת עיני"

"קיוויתי כי שם יהיה מעוז צור ומשם תבוא ישועתי"

מינדל: "את מנגינת חיי אני כן אמשיך לזמזם"
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   אמונה סדורה

־נסעתי לבת ים, עיר מגוריה של ציפי, טעמתי ממ
טעמיה של חנה חמותי, ויצאתי לקנות מתנה לאשתי.

רגליי נשאוני לחנות התכשיטים ברחוב בלפור. 
וקטן,  צורות מעוגלות  חיפשתי תליון עדין, בעל 

המתאים לצווארה הענוג של זוגתי.
ביקשתי לראות את מגש העדיים, והמוכר הזקן 

הוציאו והניחו על הדלפק.
כשסיימתי לבדוק אותו מכל הכיוונים, ומצאתי 
את התליון עמו יכולתי לשוחח באהדה, פניתי אל 

המוכר בזו הלשון:
 - אני  אליך.  לי  צנועה  בקשה  הנכבד,  "אדוני 

־מינדל. התליון הזה מאוד נראה לי, אך כסף לק
נותו – אין לי. למרות זאת, ארוז נא לי את העדי 

־והענק לי אותו ללא כל תשלום. לצערי, אין באפ
ולא  שלי  הזהות  תעודת  את  לך  להשאיר  שרותי 
את רישיון הנהיגה, אך בעוד שבוע, כשאחזור מן 
המילואים, אגיע אליך, אפרע את חובי ואשלם לך 

טבין ותקילין".
שתק האיש, בחן אותי ואמר לי את מה שרציתי 
מאוד  שבקשתך  מבין  אתה  צעיר,  "איש  לשמוע: 
מאוד יוצאת דופן, ובכל שנותיי כתכשיטן איש לא 
הראשון.   - אתה  שכזאת.  בקשה  מין  ממני  ביקש 

־עם זאת, השלכת לעברי כפפה, ואני מוכן להרי
מה; אארוז לך את התליון ואמסור לך אותו כנגד 

המילה שלך".
חמו חנה  אל  ושבתי  לו  הודיתי  ידיים,  ־לחצנו 

)זמנית( את  תי. הראיתי לה איך מקבלים במתנה 
התכשיט עבור בתה. היא לא האמינה למילה אחת 
את  שראתה  אחרי  וגם  לה,  שסיפרתי  הסיפור  מן 
התליון במו עיניה לא רצתה להאמין ש"זה עשוי 

לקרות אצלנו בבת ים"...
הצוואר  על  התליון  את  תליתי  לנגבה,  שבתי 
הברבורי של ציפי, שגם היא, כמו אמה, לא רצתה 

להאמין למשמע אוזניה.
־השבוע עבר מהר; הקמתי מקהלת מורות, חילק

תי את הבנות לסופרן, מצו־סופרן ואלט, לימדתין 
את "שיר המורה", שזה אך נולד, ואני חוזר לרחוב 

־בלפור חמוש בכסף. התייצבתי בפני המוכר, שי
למתי את חובי, הודיתי לו שוב ושאלתיו:

"אדון נכבד, אני יודע כי בקשתי הפתיעה אותך, 
ואני מודה לך על נכונותך ללכת עמי כברת דרך 
של אמון, אף כי אינך מכירני כלל. רק ידעת את 
קצין   – ואני  מנגבה  קיבוצניק  שאני  ידעת  שמי, 

מילואים זוטר".
ענה האי "מר מאיר הנכבד, 30 שנה 
לא  איש  ומעולם  בחנותי,  עובד  אני 
שכזאת.  הזויה  בקשה  מין  ממני  ביקש 

כאמור, אתה - הראשון.
הבטתי  אני  הפתעתני,  שבוע  "לפני 
כנראה  שאתה  בלבי  והחלטתי  בפניך 
אדם ישר, ולא תהין לרמותני רק בעבור 

חופן דולרים.
עבורי,  נגבה.  איש  שאתה  "אמרת 
מרגשת  הקיבוץ  של  שמו  הזכרת  עצם 
אותי ומלחלחת את עיניי, כי הרי אתם 
ובחרתם  הדרום  מושבות  על  הגנתם 
האויב.  בשטח  מכותר  'קיפוד'  להיות 
בעורף  שאנו  כדי  למות  מוכנים  הייתם 
לא ניפול בידיים מצריות. על כן בחרתי 
להאמין לך, והיום הוכחת לי כי צדקתי 

בטביעת עיני".
נפרדנו בלחיצת יד, ומדרכותינו שוב 

לא הצטלבו אפילו פעם אחת.
־כך חברו להם שני הסיפורים, שעוס

קים במצבים בלתי הפיכים שנמצא להם 
פתרון, ולי - נמצא מוצא.

עליון  בכוח  לא  להאמין.  צריך  כן, 
ולא בבוקי סריקי. צריך להאמין באדם 

שמולך.
ואז, קורים דברים...

שיר המורה
 מילים: יואל ריפל 
לחן: מאיר מינדל

לראות איך במבט מושפל

נדלק ניצוץ של הבנה.
לשמוח יחד עם חייל
אשר קורא לראשונה.
להתעלם מן העובדה
שאת, בעצם, נערה,

אולי אפילו עוד ילדה,
שתפקידה – להיות מורה.

פזמון: גיר ולוח, לב פתוח,
תרבות  השכלה,  לטעת  איך  לדעת  גם 

ודעת
גיר ולוח, לב פתוח

עם חיוך ואהבה
לפעמים – מילה טובה

זאת בעצם התורה
מה זה - להיות מורה,

להשתדל ולהחזיר
במשך זמן קצר, מוקצב,
את מה שהחניך החסיר
במשך כעשרים שנותיו.

לדעת איך לשמור מרחק
ובו בזמן להתקרב,

לשמור על האיזון הדק
בין השכל והלב.
פזמון: גיר ולוח...

להיות לפתע עצובה
בגמר הקורס, בשעת פרידה,

אבל לחוש מין גאווה
כשהחייל לוחש "תודה".

לחשוב, לא פעם, בהסתר
שיש לך גם איזו שליחות
למחוק המירכאות אשר

הודבקו לציונות
פזמון: גיר ולוח...

"חיפשתי תליון עדין, בעל צורות מעוגלות וקטן"

 המקום שבו צומחים
עשבים שוטים 

בשלישי  השתתף  פירון,  שי  החינוך,  שר 
שעבר בעצרת נוער לזכר יצחק רבין, וסיפר 
על פגישה שהייתה לו בקיבוץ צפוני. "בימים 
לדיון באחד מקיבוצי  ישבנו  שאחרי הרצח, 
עמק בית שאן. חקלאי, צרוב שמש, עם פנים 
ובקול  כולם  לפני  עמד  וקמוטות,  קפוצות 

ורועם אמר: עשבים שוטים לא צומחים בשו
ליים. עשבים שוטים צומחים ליד השטוצרים. 
שטוצר למי שלא יודע, אלו הממטרות עצמן. 

ולא השוליים מצמיחים עשבים שוטים, מנהי
גים מצמיחים עשבים שוטים". 

אחר כך אמר פירון, שמבצע "צוק איתן'" 
מאפ תמונות  שתי  הישראלי  לשיח  והחזיר 
ויינות של יצחק רבין. "התמונה האחת ממ
סולי הרעות.  שיר  של  המסורת  את  ושיכה 

דריות חברתית ישראלית עמוקה, המדגישה 
את מקומם של צעירים בבניית עתיד אחר....
אל  אותנו  החזירה  כעורה,  אחרת,  תמונה 

והשיח שקדם לימי הרצח ההם. מילים נורא
יות שיש בהן ריח של כיעור, ופגיעה במרקם 

והייחודי של מדינת ישראל. היו רגעים שה
בהירו שהסכנה לא חלפה. שהביטויים חרגו 
למעשי  להוביל  וביכולתם  המותר  מגבולות 

אלימות קיצוניים".
הדברים התפרסמו בערוץ 7, ולא נשאו חן 
למשל:  קשה.  שהגיבו  הערוץ,  קוראי  בעיני 
"סמרטוט! הציבור הדתי לאומי צריך להקיא 
הרב  במרכז  גדל  "פירון  או:  מתוכו",  אותך 
שוטה  עשב  איזה  ותראו  לממטרה,  מתחת 
שופר  משמש  שוב  "פירון  או  גדל".  ענק 
נפש".  גועל  כולו.  הימין  נגד מחנה  להסתה 

וכן הלאה. 
ועל הדברים הנכוחים האלה, מגיע לשי פי

ויסולח לו על כך שהוא לא  יישר כוח,  רון 
בדיוק יודע מה זה שטוצר. 

 ַּגם הוא רֹוֶצה ִלְהיֹות
ִמְזָרִחי ּפֹוֶאִטי

כנסת  כחבר  שלו  הראשונה  בקדנציה 
מטעם המערך, בשנת 1974, עבר יוסי שריד 

ועם משפחתו להתגורר בקריית שמונה ושי
מש שם מורה לאזרחות בהתנדבות. המשפחה 
נשארה שם שלוש שנים, ועבור הילדים של 
יוסי ודורית זה היה כנראה ניסיון לא פשוט. 
הבן, ישי שריד, עו"ד וסופר, פרסם השבוע 

וב"הארץ" שיר על התקופה ההיא, אולי בהש
ראת הסדרה החדשה, פרחות וערסים. 

ישי   ,"1977 שמונה,  "קריית  נקרא  השיר 
היה אז בן 12. הוא פותח בשאלה של הבן 
זו הצלקת הגדולה שיש לו בירך,  שלו, מה 
וישי מספר לבנו על הילד מנחם, בבית הספר 
מצדה בקרית שמונה, שלקח שבר של בקבוק 
ופצע אותו בירך, כי הוא היה אשכנזי. הבית 
השלישי בשיר הוא כזה: "שלוש שנים גרנו 

ובדירת שיכון, שנים וחצי חדרים, בלי אמב
טיה, שלושה ילדים, קטיושות בלילות, דלות 
מרצון, רק שלא ננקר עיניים. ובכל זאת אמרו 
הילדים, זה מתנשא, הבן של יוסי, חושב את 
עצמו יותר מאתנו". בהמשך הדרך ילד אחר 
שבר את אפו במכת אגרוף וקרא לו "אשכנזי 
פחדן". בשנה האחרונה שלהם בקרית שמונה 
הטילו עליו חרם, "אות קלון טבעו בנשמתי, 
באפי השבור ובירכי הדקורה". הוא ראה את 

ובני גילו משתעשעים במרכז המסחרי ומש

חקים כדורגל ... "השתוקקתי אליהם, אך הם 
בי הפחד  דבק  חולה. מאז  כחיה  אותי  דחו 
מבני אדם". "את ָּכל ִׂשְנַאת הֹוֵריֶהם ָנְקמּו ִּבי, 
ִׁשַּלְמִּתי  ִּבְבָׂשִרי  ּוַבִּקּבּוִצים.  ּוָבִרּסּוס  ַמַּפא"י  בְּ
"אני  המסיים:  הבית  ָעָרב".  עֹוֵלי  ֲחרֹון  ֶאת 
אוהב לשמוע עיראקים זקנים מנגנים בעוד, 

ווהערבית שגורה על לשוני. מראי כהה ושע
רותי שחורות. אנא קחו אותי, גם אני רוצה 
להיות מזרחי פואטי, הניחו עלי את ידיכם, 

שירו לי, רפאו את הפצע". 
שתי צלקות נושא עמו ישי שריד מהשנים 
שהיה בקריית שמונה - אחת בירך, השנייה 
השנייה  ארוכה,  העלתה  הראשונה  בנשמה. 

כנראה לעולם לא. 

 ידה הרחומה של
רחל אמנו 

התק אמנו  לרחל  השנתי  ההילולה  ויום 
יים ביום ג' שעבר, י"א בחשוון, בקבר רחל. 
זה היום שבו רחל אמנו פועלת למען בניה 
וממלאה את כל משאלותיהם לטובה )זיווגים 

והגונים, פקידת עקרות, פרנסה(. שמות ובק
ושות לתפילה אפשר היה למסור למוקד הי

שועות עד יום ההילולה עצמו בשעה 14:30, 
וכל תרומה ראויה התקבלה בברכה. 

המיוחד ביום ההילולה השנה היה, שמסע 
רובו  נשען  לקראתו  שנערך  הגדול  השנור 
"צוק  במבצע  לנו  שקרו  הנסים  על  ככולו 
לוו  100,000 מעט.  לא  כאלה  והיו  "איתן", 
ימי לחימה בשטח שורץ  )שלנו(, 50  חמים 
ורק 60 הרוגים.. זה נס  מחבלים צמאי דם, 
לקראת  שהופצה  מהחוברת  )ציטוט  גלוי!" 
ורובם  נורו לעברנו  ההילולה(. אלפי טילים 

ולא גרמו לשום נזק. לא התערבות של הה
שגחה העליונה?

למשל הסיפור המרגש איך "ברגע האחרון 
והסיטו המקובלים את הטיל מעל מגדלי עזרי

אלי" )לקוח מאותה החוברת(: "4 שניות בלבד 
מפרידים בין הטיל שנורה מעזה לבין מגדלי 
3 כיפות ברזל משוגרים לעברו ומחו  עזריאלי.
טיאים. רגע לפני שהטיל נוחת וגורם לאלפי 
נפגעים לא עלינו, מגיעה יד נעלמה ומסיטה 
מתברר  שעות,  בתיאום  הים.  אל  הטיל  את 
שהייתה זו ידה הרחומה של רחל אמנו ששוב 

נחלצה להגן על ילדיה האהובים". 
ואין לכם משהו שאתם רוצים לבקש מא

מכם האוהבת? לא תרימו תרומה נאה כדי 
שאמא תתרצה ותמלא את הבקשה שלכם? 

)לעמותה יש אישור לצרכי פטור ממס(. 

 עבר שבוע • יעקב לזר

פירון. בשדה, ליד השטוצר. צילום ויקיפדיה
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יובל דניאלי צילום: עמי ואלך

־וילפריד ישראל בקיבוץ הזורע הוא מוזיבית 
וידיעת המזרח,  און קיבוצי ותיק לאמנות 
המבוסס על אוספיו של וילפריד ישראל. הבניין המסוגנן 
מנספלד  אל  האדריכלים  ידי  על  ותוכנן  עוצב  והמיוחד 
וחנוכתו  ב־1948  בנייתו  תחילת  וינראוב.  גיתאי  ומוניו 
)שהתעכבה בעקבות מלחמת השחרור( התקיימה ב־1951. 

־זה שנים משכיל המוזיאון לשלב בתוכו גם אמנות ישרא
לית וקיבוצית עכשווית. 

רבה  בתבונה  מלר־ימגוצ'י  שיר  האוצרת  בחרה  הפעם 
להציג את תצלומיו של עמי ואלך השכן מקיבוץ משמר 

צי ברכי מסורת  על  גדל  הקיבוץ  בן  ואלך  עמי  ־העמק. 
לום רבת־שנים בקיבוצו בו היו מראשיתו מספר צלמים 

איכותיים. 

לעוף אל הבלתי נודע
האוצרת  שהפיקה  והמרשים  הצנוע  לקטלוג  בפתיח 
לרגל התערוכה היא כותבת: "צילומיו של עמי ואלך, יליד 
דווקא  וקיבוצו.  ביתו  מחצר  הרחיקו  לא  העמק,  משמר 
במראות היומיומיים החולפים מול עיניו הוא מגלה עולם 

־ומלואו. הסביבה הקרובה מכילה את ההזדמנויות והאתג
רים הנחוצים לו כצלם. הצילום כמדיום מאפשר לנוע על 
הציר שבין עדות וייצוג של המציאות ברגע נתון לבין מבע 

אישי אמנותי המתנתק מזמן וממקום".
ואכן, עמי ואלך הוא להטוטן, אמן ביכולתו לרתום את 
העל־סופי,  הפרוע,  הדמיון  ואל  ההפשטה  אל  הקונקרטי 
ומכאן האפשרות  לזהות את המקור,  היכולת  איבוד  עד 
לעוף אל מחוזות הדמיון הסוריאליסטי אל הבלתי נודע 

־והבלתי מוגבל מבחינת יכולת הפרשנות החזותית והקו
נספטואלית. 

 מסע של תגליות
משוכללת  בטכניקה  מעובדים  תצלומים  של  מקבץ 
יוצא  כאמור  מהצופה.  התפעלות  של  תשואות  שגורפת 
קפה  כוס  מהתצלומים  בחלק  שהוא  מהקונקרטי,  ואלך 
מנייר, כתמי הקפה ואף זרימתו. כאשר הבטתי בתצלומיו 
ראיתי בהם זרימה של נחל חום־שחור בתוך ערוץ לבן, 
התרחשות גיאולוגית קדומה לצד ציורי מערות קדמוניים 

של חיות וסימנים מעולם פרהיסטורי ארכאי. ראיתי בהם 
ראיתי  הגדול.  מהמפץ  שנשארו  מהיקום  בראשית  כתמי 
בהם המון דברים מפעם, מתקופות טרם היות האדם; לא 

־ראיתי בהם כוס קפה לשתייה. הדמיון הארכאי שלי הת
חיל לפעול, וככל שהבטתי יותר ויותר בתצלומים כך גדל 

־והתעצם הדמיון והוביל אותי אל עולמות רחוקים וקסו
מים ללא פשר. לעתים חשתי כמדען המסתכל בעדשת 
המיקרוסקופ ומגלה את העולם הנסתר שלא נראה בעין 

רגילה. 
של  במסע  הצופה  את  מחייבות  ואלך  של  היצירות 

התע של  כוחה  היא  פוסקת  הבלתי  ההתגלות  ־תגליות. 
רוכה. היכולת להדביק ליצירתו דימויים מגוונים, לפרשן 

־אותם במגוון של אסוציאציות, היא מתנה נהדרת למס
תכל הדעתן. 

קילוף  של  חזקה  תחושה  המתבונן  אצל  יוצר  עמי 
והתמוססות של חומר. התפרקות ונזילה של דבר שפעם 

היה מוצק ויציב.
־ככלל זו תערוכה מופשטת, בשלל צבעים מבריקים וזו

הרים. לדעתי הברק של פיתוח התצלומים במעבדת אופק 
העבודות.  את  מחליש  בארץ(  מהטובות  )שהיא  בנתניה 
עמי מאמין שהברק מוסיף לאיכות התצלומים. היו לו לא 

־מעט התלבטויות בנידון, ותחושת הלב שלו הכריעה לטו
בת הברק. הברק מטבעו מוביל אותי אל הזוהר הצפוני 
של איסלנד או להבדיל אל המפץ הגדול, ולא אל המרחב 
הנובעים  הדמיוניים  המערות  ציורי  או  הקדום  הגיאולוגי 
מתוך כתמי הקפה. הקשר של עמי באמצעות הברק מוביל 
את מחשבותיי אל הקוסמוס ופחות אל הארצי. ישנן עוד 
סדרות בתערוכה כמו זו העוסקת בבית, באוהל ובצריף. 
בתים ארעיים הנשטפים בתוך התפרצות געשית אדומה 

וכואבת. 
יצירתו מצו ושכבות.  גוונים  ־עמי מצלם־מצייר בהמון 

צעיפי  דרך  כמו  מבעדה  לראות  אפשר  ומחוררת.  עפת 
עבודתו.  של  ההיסטוריה  כל  את  שקופים  ומשי  תחרה 
כאשר הסתכלתי ביצירתו נזכרתי בקוראי הקפה המגידים 
בידי  בקפה  קורא  עמי  חיינו.  סיפור  את  באמצעותו  לנו 
ואת עברנו. תערוכה ראויה לכל  האמן שלו את עתידנו 

שוחר אמנות וצילום.
* "למראית אין", תערוכת צילום של עמי ואלך )משמר 

העמק(, מוזיאון וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע.
אוצרת התערוכה: שירה מלר־ימגוצ'י. הפקת צילומים: 

אופק צילומי אוויר. 

התנתקות 
מהעם

איך הפכתי לפרה חולבת בגין חתימה על 
עסקה המפרה באופן בוטה את זכויותיי 

הבסיסיות כצרכן רק בגלל שהיא נעשתה דרך 
הקיבוץ?

אלי שלו, גבעת חיים מאוחד

שוב, זוכרים  ללא  שחלף  השיתופי  מהקיבוץ  השרברב  את 
־זוכרים את תשובותיו המתוחכמות עת נזקקנו לשי

רותיו, חכך בדעתו אם להקדיש לנו מזמנו וממרצו ואנו בחיל ורעדה מנסים 
"לשכנעו" ומקווים שיהיה במצב רוח טוב שיפתור לנו בעיית צנרת. אם לא 
יתרצה, נשרך רגלינו פעם נוספת מאוכזבים ומושפלים מהמפגש. שיקום 

מי שלא נושא תיק "השפלות" מהשירותים של השיתופי.
־השרברב הוא רק משל לאנטי־שירות בטרם הפרטה. התסריט זהה לבע

מבליל של  העשויים  בעלי תפקידים  להבדיל,  הפרטה.  בטרם  לי מלאכה 
פוליטיקה, אגו וכישרון, הם תשלובת מורכבת. בקיבוץ המופרט חל מהפך 

־דרמטי בכיוון "הסבר פניך ללקוח", מחרדה טבעית של עובד למקום פרנ
סתו. לעומתם המנהלים השכירים לא חרדים ולא הפנימו את ההפרטה. הם 
כפופים למכרז, לוועדת קבלה ולקלפי. משכורתם ותנאי העסקתם חסויים 
לפי  החברים  מול  מידע  חופש  היה  שעדיף  חשבתי  לציבור.  ידועים  ולא 
נוסחה הגורסת "חומר החיטוי הטוב ביותר הוא אור השמש", וצריך לשפוך 
אור שמש גדול. חייתי שנים בעיר המחוז חדרה כשכן ל־18 משפחות בבית 

שו ומשכורתי  פריגת,  במפעל  עבדתי  מעלית.  עם  חמש  קומה  ־משותף, 
מול  העירוני  השירות  בהשוואת  להוצאות.  קצבה  וקיבלתי  לקיבוץ  למה 
הקיבוצי אין לי כקיבוצניק רגשי נחיתות מול העירוניים. ההפרטה הפכה 
לאבן שואבת לבני קיבוץ רבים לחזור אליו במחשבה שיחול שינוי. איכות 
משום  גבוהות  ההוצאות  אך  מסוימות,  מבחינות  עדיפה  הקיבוצית  החיים 
שמשלמים על ניהול יקר ומסורבל, חלקו נובע ממנהלים חיצוניים וחלקו 
נובע מהוצאות מנופחות. החלטתי לחזור לקיבוץ למרות שמבחינה כלכלית 

העסקה גרועה, כי החיים בעיר בפירוש זולים יותר.
המקרה שלי עוסק ב"זכות לחופש המידע" מול חברת הטלפונים הניידים 
חתום  העסקה שהוא  בפרטי  לעיין  לי  מהקיבוץ שלא מאפשרים  והמקשר 
מולם בשם הקיבוץ, למרות שאני משלם מדי חודש בכרטיס אשראי למשך 
בעתיד.  ארוכים  לחודשים  תשלומים  המשך  לי  ומתוכננים  חודשים,   36
הרקע לסיפור "הטלפון הנייד": בנובמבר 2011 רכשתי מחברת הטלפונים 
מכשיר SAMSUNG GT-S5511-T ב־36 תשלומים חודשיים. כעבור 
גלישה  חבילת  הטלפונים  חברת  לי  הציעה   ,2012 בנובמבר  בלבד,  שנה 
תומך  בטענה שהמכשיר שלי  במיילים לשלוש שנים,  תומכת  באינטרנט 
בשליחת ובקבלת מיילים. חתמתי פעם נוספת על חבילה הכוללת גלישה 
דרך הקיבוץ, וזאת הייתה טעות גורלית כי על ההסכם חתום אותו מקשר 
מהקיבוץ והוא לא מאפשר לי לעיין בפרטי העסקה והחתונה היא קתולית 

ללא גירושים.
חברת הטלפונים טוענת כי המכשיר שרכשתי תומך מיילים. אני נכנס 
את  לממש  מצליחים  לא  והם  שבוע,  כל  כמעט  בחדרה  למעבדה  אליהם 
התמיכה במיילים ובאינטרנט. להלן אזהרה חמורה: חברי קיבוץ, הישמרו 
לכם. עסקה דרך הקיבוץ משעבדת אתכם לקיבוץ ולחברת הטלפונים. אני 
חדל לשלוט על המספר שלי. אני הופך "תאגיד מעל 100 מנויים", אני חדל 

־להיות לקוח, אני הופך לפרה חולבת. חולבים לי כל חודש את כרטיס האש
ראי ולא מספקים שירות כמובטח. אני חתום דרך תאגיד לשלוש שנים, ואין 
לי יציאה אלא בתשלום קנס גבוה. איש הקשר שחתום אצלם על העסקה 
21 חודשים ונשארו לי עוד 15 חו־  מסרב לגלות את פרטיה. שילמתי כבר
דשים לשלם ללא קבלת תמורה. חמור וראוי לגינוי שחברת סלולר ידועה 
ומפורסמת נותנת יד לאיש הקשר בקיבוץ להסתיר מידע מלקוחותיה ולא 
מאפשרת לי כלקוח לעיין בהסכם מול חברת הסלולר ואני ממשיך לשלם 
כל חודש. עצוב שהממונה על הקשר עם הסלולר לא רואה לעצמו חובה 

נעימה לספק לי שירות לשביעות רצוני.
ברצוני להזהיר את החברים שעומדים לפני חתימה מול חברות הסלולר 

דרך הקיבוץ:
1( הישמרו מבעל תפקיד שלא מחבבכם.

2( היו ערניים וחשדניים מול חברה שמתחרזת עם טלפון.
3( אם משפטן קורא מאמר זה, אשמח לקבל חוות דעתו באשר לחוקיות 

הסתרת המידע מהלקוחות. 

   עולם ומלואו   גילוי דעת

הקורא בקפה 



6.11.2014  || 1819 ||  13.11.2014 ט.ק. שיווק והפצה בע”מ: מושב ערוגות 292, טל. 1-700-508-308, פקס: 077-4410059

www.cleangrass.co.il ׀ sales@cleangrass.co.il

Advanced Groundcare solution

הפרארי של המיני מעמיסים
תוצרת 
איטליה

P
ro

D
es

ig
n.

co
.il

מכסחת רדיוס סיבוב 0 Z מכסחת טורבו מכסחת PG דיזל

מכונות כיסוח – ציוד מקצועי למקצוענים!

ט.ק. שיווק והפצה בע”מ: מושב ערוגות 292, טל. 1-700-508-308, פקס: 077-4410059

www.cleangrass.co.il ׀ sales@cleangrass.co.il

Advanced Groundcare solution

הפרארי של המיני מעמיסים
תוצרת 
איטליה

P
ro

D
es

ig
n.

co
.il

מכסחת רדיוס סיבוב 0 Z מכסחת טורבו מכסחת PG דיזל

מכונות כיסוח – ציוד מקצועי למקצוענים!

איכות, יעילות וחסכון

אצלנו תמצאו מבחר נוסף של כלים למשימות נוספות

כלי רב תכליתי 
לביצוע מספר רב 

של משימות לענפי 
הגינון והחקלאות

מתחחתכף למיני מעמיסמתעל, חופר תעלות

עוקרן לעקירת עציםמזלג קשמגזמת גדרות

 מכסחת PG דיזל עם
תא מטען לגננים

מכסחת רדיוס סיבוב 0מכסחת עם איסוף בנפח 800 ליטר
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   דין התנועה • עו"ד איילת רייך־מיכאלי

ץ חברי  ו ב י ק
ם  י ב ר
מעסיקים עובדים בתחום 
עובדים  )רובם  הסיעוד 

מש בני  עבור  ־זרים( 
קרובות,  לעתים  פחתם, 
תוך מעורבות מלאה של הקיבוץ. מצאתי 

העוב מול  ההתקשרות  אופן  סוגיית  ־כי 
הזכויות  סוגיית  גם  דים הסיעודיים, כמו 
חברי  מטרידות  אלו,  לעובדים  המגיעות 
קיבוץ וקיבוצים. לא אחת נשאלתי באשר 
לאומי,  ביטוח  תשלום  לפנסיה,  לזכאות 
הקשר מול חברת כוח האדם, תלוש השכר 

הסי בתחום  לעובד  בקשר  בזה  ־וכיוצא 
עוד. עם זאת "שאלת השאלות" מתייחסת 
לסוגיית השעות הנוספות. לכן, במסגרת 
מדורי זה אתן סקירה תמציתית לסוגיית 
לעובדים  נוספות  שעות  בגין  התשלום 

־אלו. סוגיה אשר זכתה לדיון נרחב בפסי
קה. מניסיוני, הנושא מטריד חברי קיבוץ 
וקיבוצים לאור הדיון הער הקיים בנושא 

בפסיקה. 

עובדים שלא ניתן לפקח על שעות 
עבודתם 

נוספות עלתה  הזכאות לשעות  שאלת 
עובדת  שהגישה  תביעה  במסגרת  לדיון 
נגד מעסיקתה לשעבר,  זרה מפיליפינים 
אביב,  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  לבית 
בדרישה לתשלום זכויותיה וביניהן שעות 

העובדת  הועסקה  עניין  באותו  נוספות. 
קשישה  אצל  סיעודית  כמטפלת  הזרה 
כל  במהלך  למיטתה  מרותקת  שהייתה 

־היממה ומחוברת למכונת הנשמה. תפקי
הקשי עם  שהתגוררה  העובדת,  של  ־דה 

שה, היה להשגיח על הקשישה במשך 24 
שעות ביממה, ולוודא שצינור הנשימה לא 

ייסתם או יתנתק ממכונת ההנשמה. 
במקרה  המשפטית  השאלה  למעשה, 
ומנוחה  חוק שעות עבודה  היא האם  זה 
"החוק"(,  להלן:  )להלן:  תשי"א-1951 
נוספות  שעות  לשלם  החובה  את  הקובע 
דוגמת  בסיעוד  העובדים  על  חל  לעובד, 
סוגי  את  קובע  לחוק   30 סעיף  התובעת. 
העובדים עליהם החוק אינו חל. ההוראות 
בסעיפים  מצויות  לענייננו  הרלוונטיות 
החוק  לפיהן  לחוק  30)א()6(  ו-  30)א()5( 
לא יחול על עובדים בתפקידים הדורשים 
מידה מיוחדת של אמון אישי וכן עובדים 
שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מא�פ
פשרים למעסיק כל �יקוח על שעות הע

בודה והמנוחה שלהם.
את  דחה  לעבודה  האזורי  הדין  בית 
שעות  לתשלום  העובדת  של  תביעתה 
הדין  פסק  על  ערערה  והעובדת  נוספות 
הדין  בבית  לעבודה.  הארצי  הדין  לבית 
הארצי נחלקו הדעות באשר לזכאותה של 
דעת  נוספות.  שעות  לתשלום  העובדת 
הרוב קבעה כי בעניינה של העותרת חלים 
תחולת  מכלל  המוציאים  הנ"ל,  החריגים 

החוק עובדים בתפקידים הדורשים מידה 
מיוחדת של אמון אישי, וכן עובדים שלא 
לפיכך,  עבודתם.  שעות  על  לפקח  ניתן 
דעת הרוב קבעה כי העותרת אינה זכאית 
כי  יוער,  נוספות.  שעות  עבור  לתשלום 
עובדי  בעניינם של  כי  הרוב קבעה  דעת 
הסיעוד יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו, 
תחולת  לגבי  כללית  הלכה  לקבוע  ואין 

החוק.

משמעות כלכלית לא מבוטלת 
הארצי  הדין  בית  של  דינו  פסק  על 
לבית  עתירה  העובדת  הגישה  לעבודה 
מיום  דין  בפסק  לצדק*.  הגבוה  המשפט 
הצדקה  אין  כי  בג"ץ,  קבע   29.11.2009
הדין  בית  של  דינו  בפסק  להתערבות 
על  הושתת  הדין  פסק  לעבודה.  הארצי 
הייחודית  ההעסקה  תבנית  כי  הנימוק, 
בתחום הסיעוד אינה עומדת מלכתחילה 
שעות  חוק  של  תכליתו  עם  אחד  בקנה 
איזון  הבטחת  שהיא   – ומנוחה  עבודה 
העובד  מקדיש  אותן  השעות  בין  ראוי 
עוד  שלו.  הפנאי  שעות  לבין  לעבודתו 
אינה  אף  זו  העסקה  מתכונת  כי  נפסק, 
בחוק,  מרכזיות  הוראות  עם  מתיישבת 
אשר תכליתן הסדרה בסיסית של אורכו 
העבודה.  ושבוע  העבודה  יום  של  וטיבו 
העבודה  שמתכונת  כך,  על  עמד  בג"ץ 

ממגב חורגת  הסיעוד  בתחום  ־הנהוגה 
הקבועה  והשבועית  היומית  השעות  לת 

־בחוק. זאת, מפני שחלק עיקרי מתפקי
דם של העובדים הסיעודיים הינו השגחה 
היממה.  שעות  כל  במהלך  המטופל  על 
של  בביתו  מתגוררים  הם  כך  לצורך 

מר במשך  לרשותו  ועומדים  ־המטופל, 
בית שעות היממה. אמנם, חלק משעות 
המטופל  על  בהשגחה  הצורך  בהן  אלה, 
להיות  עשוי  פחּות,  הינו  בו  בטיפול  או 
מוקדש לפנאי; אך מכל מקום, מתכונת 
את  בבסיסה,  תואמת,  אינה  זו  עבודה 
ההנחות עליהן מבוסס החוק בדבר אופי 
באמצעותו.  תוסדר  אשר  העבודה  וטיב 

־מכיוון שמתכונת העבודה בכללה סות
נקבע  רוחו,  ואת  החוק  הוראות  את  רת 
כי הכלל איננו חל בעניינם של עובדים 
בתחום הסיעוד. עוד עמד בג"ץ על כך, 
שחיוב בתשלום מלא בגין עבודה בשעות 
כלכלית  משמעות  בחובו  טומן  נוספות 
ישיר  לא מבוטלת, אשר תשפיע באופן 
הם  שאף  המטופלים,  של  יכולתם  על 
אוכלוסייה מוחלשת, להיזקק למטפלים 

סיעודיים. 
על פסק דינו של בג"ץ הוגשה בקשה, 
שהתקבלה, לקיים דיון נוסף בנושא. בדיון 
דנג"ץ(,  )המכונה  הנוסף  בדיון  הנוסף**. 
העובדה  העליון את  בית המשפט  הדגיש 
כי שאלות שמציבה סוגיה זו אינן יכולות 

הפ את  שיפוטי.  בהליך  כראוי  ־להתלבן 
־תרונות המתאימים יש לגבש בצורה מו

והציבורית, תוך  בזירה הפוליטית  שכלת 

היעזרות בגורמים מקצועיים אשר יקדישו 
־לכך את הזמן והמשאבים הנדרשים. לפי

כך, על אף התוצאה הקשה הכרוכה בפסק 
נוכח  לשנותו  מקום  אין  כי  נקבע  הדין, 
היכולת המוגבלת של בית המשפט לגבש 
פתרון מספק לבעיה אשר עומדת בבסיסו 

של הליך זה. 
בית המשפט אף דחה את הפתרון לפיו 
מקרה  בכל  יתברר  השעות  חישוב  עניין 
כי  נקבע  הדין לעבודה.  בית  לגופו בפני 
מן  ולּו  מספק,  כבלתי  נראה  זה  פתרון 
כבדה  מעמסה  ליצור  עלול  שהוא  הטעם 

על המטופלים הסיעודיים. 
עתה יש להמתין ולראות האם המחוקק 
ייענה לאתגר שהציב בפניו בית המשפט 
לסוגיית  פתרון  למציאת  ויפעל  העליון, 
השעות הנוספות במסגרת הסדר חקיקתי 

מתאים. 
הדין  בית  נ'  גלוטן   1678/07 בג"ץ   *
בנבו,  )פורסם  ואח'  לעבודה  הארצי 

 )29.11.2009
נ'  גלוטן  יולנדה   10007/09 **דנג"ץ 
)פורסם  ואח'  לעבודה  הארצי  הדין  בית 

בנבו, 18.3.2013(. 
דין  עורכי  משרד   – רייך  "איילת 

־וגישור" מתמחה באגודות שיתו
־פיות, בתחום המסחרי־חקלאי ולי

טיגציה. המידע המופיע הוא כללי 
בלבד ואין בו כדי להוות חוות דעת 

מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

תלושים מהמציאות
שאלת הזכאות לשעות נוספות עלתה לדיון במסגרת תביעה שהגישה עובדת זרה נגד מעסיקתה לשעבר, בדרישה לתשלום זכויותיה וביניהן שעות נוספות

כתבה וצילמה נגה רוזנברג

־לתאר לעצמכם את החנסו 
יים שלנו בלי עץ הזית 

פס נכון?  נתפס  בלתי  הזית.  ־ושמן 
טיבל ימי ענף הזית ה־20 יצא לדרך 

־ומציע עד סוף החודש מבחר פעילו
וסיורים  הזית  סביב  משפחתיות  יות 
יישובים,  מ־60  בלמעלה  מודרכים 
בהם ניתן ללמוד מקרוב את תהליך 
העשירה  והתרבות  הזית  שמן  הפקת 
שהתפתחה סביב התעשייה החשובה.

כתית איכותית בפרוד

־הבד סבא חביב בקיבית 
את  פותח  פרוד,  בוץ 
לראות  שרוצה  מי  כל  בפני  שעריו 

־כיצד מפיקים שמן זית. הילדים מוזמ
נים לזרוק זיתים תחת אבני הריחיים 
הבד  בבית  המשולבות  המסורתיות 

־המודרני, תוך שהן מרסקות את הזי

תים והופכות אותם לשמן זית כתית 
־מעולה. בסבא חביב מכינים את הזי

נעשית  הטחינה  וגם  פעם  כמו  תים, 
בשיטה המסורתית - באבני ריחיים, 
כשהשומשום מגיע מאתיופיה. מומלץ 
הסיורים  והרבה...  בטחינה  להצטייד 

יתק הילדים  ופעילויות  הבד  ־בבית 
יימו בכל מזג אוויר.

לפרטים: 04-6991888
 .052-8061144

טיול מרהיב במרום הגליל
תוכלו  לטייל,  רק  לכם  בא  אם 

בר המתבצע  נהדר  מטיול  ־ליהנות 
אוויר  מזג  בכל  ויוצא  פרטיים  כבים 
בהדרכת אלי ספרן )סאסא( מחברת 

־"סאסאתור". הטיול באזור מרום הג
ביקור במוזיאון  היתר  בין  כולל  ליל 
טיול  סאסא,  בקיבוץ  הארכיאולוגי 
מרהיבה  תצפית  ירוק,  חורש  בנופי 

ישר גבול  של  המרכזית  הגזרה  ־אל 

זי אנדרטת  גם  הכוללת  לבנון  ־אל 
השנייה,  לבנון  מלחמת  לנופלי  כרון 
מערת  אל  נסיעה  בד,  בבית  ביקור 
עמק  של  במרכז  הממוקמת  הפער 
דולינה,  המכונה  חיצוני  ניקוז  ללא 
וגיחה אל הכפר הדרוזי חורפיש. משך 
הטיול כ־4 שעות והוא יתקיים בשבת 
לבצע  יש  אוויר.  מזג  בכל  ה־15.11 

הרשמה מראש ותיאום עם ספרן: 
 050-5511868 / 04-6988528 

בית בד אורגני
אורגני־ בד  בית  הוא  לקיש'  'ריש 

של  המשק  בחצר  ייחודי  אקולוגי, 
ציפו שבמושב  נוי־מאיר  ־משפחת 

להתוודע  תוכלו  הביקור  במהלך  רי. 
לסיפור בנייתו הייחודי של בית הבד 
וכן לתהליך הפקת שמן  המשפחתי, 

השמן.  לבקבוק  ועד  מהמסיק  הזית, 
איילה  של  הרצאתה  על  תוותרו  על 
- הכל אודות שמן הזית וקוסמטיקה 

טבעית. מומלץ בהחלט!
פרטים: 052-8454663

לילדים ולמבוגרים
להפקת  בוטיק  בד  בית  "שמנא" 
 15( חגור  במושב  המצוי  זית  שמן 
כמדי  משיק,  אביב(,  מתל  דקות 
שנה, פעילות מסיק חווייתית לילדים 
המתק־ ומעלה(   3 )בני  ולמשפחות 
של  הזיתים  בכרמי  בשבתות.  יימת 
ידני  מסיק  הפעלה:  תחנות  שמנא 

מודר למסיק  בנוסף  קדם,  ־כבימי 
כבישת  סדנת  מנערת,  באמצעות  ני 
זיתים ועצירת שמן זית, כבימי קדם 
– באמצעות אבני ריחיים, סיור בבית 

־הבד, בשילוב הסבר על תהליך היי
־צור וטעימות מסוגי שמני הזית השו
"סדנ הבד  בית  משיק  בנוסף,  ־נים. 

אות שישי" למבוגרים, למסיק זיתים, 
להיכרות עם עולם שמן הזית וכבישת 
זיתים. שיאו של הסיור בביקור מודרך 
בבית הבד המודרני אשר יובא לארץ 
מטוסקנה איטליה. לסיום, הרצאה על 
בטעימות  שתלווה  הזית,  שמן  עולם 
השונים  השמנים  סוגי  של  מודרכות 
ארומה,  סמיכותם,  חומציותם,  על   –
ערכים בריאותיים ועוד. לכל משתתף 

בעצ שמסק  זיתים  צנצנת  ־מוענקת 
מו והוראות כבישה, להמשך התהליך 
בביתו. פרטים נוספים: 03-9033380 

מבחן בד
עונת המסיק בעיצומה וזו ההזדמנות לראות 

מקרוב את בתי הבד בפעולה ולהתרשם משפע 
הפעילויות, הטעמים והניחוחות שיש לפסטיבל ימי 

ענף הזית להציע 

  מתחם נגה

בית בד האורגני ריש לקיש

טעימות שמן זית
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amosquitoz@gmail.com

מאוזן:תשבץ היגיון מס' 98
1. מנהלי התערוכות נשמעים כאילו הם חודלים )6(; 4. מנקה את מה שצוקרברג 

הביא )4(; 8. ראו 3 מאונך; 9. איזו תיבה תחשוף צד מסויים של דמות מצויירת? )6(; 
11. פרס גותי למתמטיקאי )7(; 12. השבלול אשר בתוכי )3(; 13. לפי אמונתם, עליך 
להכיר את הנאיבי )ש( )3(; 15. השחקן בעל בעל-החיים בצי )4,3(; 18. הפנסיונרים 

אף עייפים )6(; 19. )עם 20 מאונך( האיש זז לפני שקיבל גזר-דינו )4(; 21. החליפו את 
סימפסון )4(; 22. התכנית: בשובכם תצאו מהאוטובוס במקום ההוא )6(.

מאונך:
1. בוקס לאלו שצברו פה )5(; 2. כלי הזכוכית יגרום לה לבהוק בשובה )5(; 3. )עם 

8 מאוזן( פועל צבא )4(; 5. ספרו את זה שזז עם נקודות על הפנים )5(; 6. הלא הוא 
קשה, המדבר! )5(; 7. קיצוני, ירדת מהדרך בגלל דמיונית?! )7(; 10. מבטאים עצמם 

גלויות בפני מועך כלי הדם )7(; 13. למשל: האל ברא את היקום )5(; 14. מוציאים 
לאור מאכלי ים )5(; 16. פחות מיתרים ויותר נגב ליד השולחן )5(; 17. נשאר במושב 

חומר מחטא וקצת לחם )5(; 20. ראו 19 מאוזן.

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 97:
מאוזן: 1. פינוקי; 4. כחוש; 9. דומינו; 11. קרל מרקס; 12. למה; 13. ערך; 15. 

שמאלנים; 18. ארכיון; 19. נעקר; 21. יורק; 22. קינואה.
מאונך: 1. פיהוק; 2. נעפיל; 5. חניאל; 6. שבועה; 7. קוף סנאי; 10. כרם שלום; 

13. עבאדי; 14. כרכור; 16. נטענו; 17. מריצה; 20. טיפה.
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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

למכירה/להשכרה
מכירת חיסול! אתר   *
קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

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

  ||  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

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!!!

073-2369146
 

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

70, אלמנה ליד קיבוץ כפר 
תבור, נאה, איכותית ונעימה 

מעוניינת להכיר אדם איכותי, 
איש-שיחה, אינטליגנטי לקשר 

רציני.
052-4403890

 מקום זה יכול
להיות שלך!

לפרטים:
073-2369146
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073-2369146
 

למכירה

הצעות עבודה

  ||  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

ניהול פרוייקטים

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

ליצירת קשר: תומר גולן
054-8811145

tgolan347@gmail.com

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

a00084

לקיבוץ חורשים דרוש/ה

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

a00090

לקיבוץ באזור השפלה דרוש/ה 

מנהל/ת לגיל הרך 
גילאי 0-3

א השכלה בתחום החינוך/רלבנטי אחר
א ניסיון בניהול מערכת גיל רך בקיבוץ - חובה

א המשרה חלקית
yeela@shibutzim.co.il :קו"ח למייל

a00087

א ניסיון הדרכה - חובה
א  העדפה לבעלי ניסיון בהדרכה 

בקיבוצים 
א משרה מלאה

א אפשרות למגורים במקום
masha@gvulot.org.il  :קו"ח

לקיבוץ גבולות דרוש/ה מדריכ/ה 
לחינוך הבלתי פורמלי

a00091

 לקיבוץ נירים דרוש/ה
מדריכ/ה נעורים

במשרה חלקית.
יתרון לבעלי ניסון בחינוך קיבוצי.

עדיפות להעתקת מגורים לנירים בתשלום.
 קורות חיים למייל:

masha@nirim .co .il

a00092

לקיבוץ נירים דרוש/ה
 חשמלאי/ת מוסמכ/ת

 בעל/ת רישיון למתח גבוה
במשרה מלאה

עדיפות להעתקת מגורים לנירים בתשלום.
קורות חיים למייל:

masha@nirim.co.il

 מקום זה יכול
להיות שלך!

לפרטים:
073-2369146

 מקום זה יכול
להיות שלך!

לפרטים:
073-2369146



המפעל:  רח' אבשלום גיסין 92 פ"ת, טל. 03-9221337, פקס: 03-9245945
מחסן דרומי בעין הבשור - יעקב גבע 054-4242369 מחסן צפוני במעיין ברוך - אורי בארי 052-3791613 

  www.nilipoultry.com   email: nilipoultry@ nilipoultry.com

Turn Key Project תכנון, הקמה ושדרוג חוות לולים בארץ ובחול על בסיס
אספקה והתקנה של ציוד מתקדם ללול

הקמת מיכלי אחסון לגרעינים

- וכל הלול כלול
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