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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, יבל ברקאי, טל חביב   
גליבטר, יובל דניאלי, צור שדה, 
עזרא דלומי, מאיר מינדל, מיקי 

נירון, יפעת זילברשטיין, נגה 
רוזנברג, אשר אמדו

הפקה: דורין שגב  
kav_daf@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  

kav_daf@tmags.co.il  :מודעות  

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

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

קטנות 
קיבוציות

תמיד נכון להשאיר שוליים, 
בכל מקום, בכל זמן. שוליים 

לספק. לנדיבות. לחמלה. 
להתחשבות. לוויתור. 

להשאיר שוליים, כדי ללמוד 
את תמציתו של השיעור: 

תמיד חשוב להשאיר שוליים 
למשוב, לביקורת, למילה 

חמה, לעידוד, למחמאה. כדי 
שיהיה לאן לשאוף, להשתפר, 

להשיג יותר

אברהם שרון 

 העוזבים, החוזרים
והנשארים

מה מחזיר את הבנים: הכדאיות? 
התועלת? הזיכרון? הגעגועים? 

הרצון להיות קרוב להורים (סבא 
וסבתא)? אולי מה שמחזיר אל 
־הקיבוץ את הבנים והבנות שעז

בו הוא מה שהשאיר ומשאיר את 
הבנים והבנות שנולדו בו ולא 

עזבו אותו. 

נא להשאיר שוליים
אחת המורות שלי, זכר אישיותה 
המופלאה לברכה ולגעגוע, תמיד 
כתבה לי בשולי המחברות – נא 
להשאיר שוליים. לא אחת, בצר 
לי, הייתי מרחיב את התשובות 

לשאלות גם אל שולי המחברות. 
עד היום מהדהד בי הד המשפט 
־שחזר ונשנה בהערות לכל בחי
נה: נא להשאיר שוליים. נראה 

לי שתמיד נכון להשאיר שוליים, 
בכל מקום, בכל זמן. שוליים 

לספק. לנדיבות. לחמלה. 
להתחשבות. לוויתור. להשאיר 

שוליים, כדי ללמוד את תמציתו 
־של השיעור: תמיד חשוב להש
איר שוליים למשוב, לביקורת, 

למילה חמה, לעידוד, למחמאה. 
־כדי שיהיה לאן לשאוף, להשת

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

קיצוץ=הפקרותהמרחב הכפרי
עמ' 6 • יפעת זילברשטיין

גול עצמי
עמ' 10 • בארי הולצמן

הדודה של אלה
עמ' 18 • דפנה מאור

 תוכן

נגד הרוח. יערות הכרמל 2010

פר, להשיג יותר.

סקר שביעות רצון
לא אחת אני מתבקש לדרג 

את מידת שביעות הרצון שלי 
משירותיו של בנק או של חברה 

־כלשהי, מאחת עד עשר. לטל
פניות - תמיד בנות - התוהות, 
כיצד אני מסמיך אותן הסמכה 
גורפת לציין את התשובה 10 

בכל אחת מהשאלות, אני עונה, 
תמיד, כי אני שבע רצון משום 
שכך אני בוחר להרגיש. הציון 
המרבי הוא בעיקר עבורי: אני 

מסמן לי את הרף העליון שאליו 
אני מייחל, אל המקום ואל הזמן 

שבו השירות יהיה ראוי לציון 
שאני מעניק לו. סיבה נוספת 
(אמיתית ומדויקת יותר) היא 

זו: אם אעניק את הציון 10 אולי 
לא יהיה עוד מקום לשיפור, וכך 

לא תהיה עוד כל סיבה לחזור 
ולשאול אותי, בעוד חודשים 

אחדים, האם ומה השתנה, שהרי 
אין ציון אפשרי גבוה יותר 

מהציון שהענקתי זה מכבר. 
לפעמים נדמה לי כי שביעות 

רצון, כמו (להבדיל) כאב, קשה 
לדרג מאחת עד עשר; קשה 

למצוא מילים לתיאורן של דעות 
ותחושות, קל וחומר מספרים 

להגדרתם. בתוך תוכי אני נערך 
לסקר שביעות רצון על הקיבוץ 

המופרט. מסקרן אותי לדעת מה 
אשיב... 

פרפרים
בחג הביכורים, אחרי שני 

עורבים, נחתו על הדשא האחורי 
שלנו ארבעה פרפרים. אחרי 
־השחורים הגסים, הגיעו הל

בנים העדינים. לרגע דימיתי 

את הופעת הפרפרים כבקשת 
־סליחה על הופעתם של העור

בים. אין הכרח להאמין בנסים 
כדי להרגיש, ולו לרגע קט, כי 

העולם יפה וטוב. לפעמים - 
עיניכם הקוראות עדות - די 

במעוף אקראי של פרפרים כדי 
לגרום תחושה, ולו גם להרף 

עין (וכהרף אין), כי גם במעוף 
אקראי, חמקני, של פרפר יש 

בעולם יופי חי.

שורה תחתונה
שבע שנים היה לישראל נשיא 
משכמו ומעלה. פניו נישאו אל 
־שועי עולם ונגידיו, פורסי פר

סים ומכבדי כיבודים. עתה יהיו 
לה, כצפוי, שבע שנים של נשיא 
משכמו ומטה - עם הפנים לעם, 
ואם לדייק לרזולוציה עממית - 

לעמך. 
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ניתן להניתן להרשם לאירוע בכמה דרכים, נשמח לראותכם:

בטלפון

04-6070134
במייל

kal-h@bezeqint.net

בפקס (לאחר מילוי הספח המצורף) 04-6070135
ספח הרשמה לאירוע לבעלי מקצוע:

_______________________________  שם: 

_____________________________  מקצוע: 

______________________________  טלפון: 

דוא"ל:______________________________

הנכם מוזמנים לאירוע השקה
להכיר את דגמי 2014 החדשים של חברת  מתוצרת ארה"ב

ביום ההשקה יינתנו מחירים מיוחדים  הנחה ללקוחות שקנו בעבר
באירוע יהיה מזנון עשיר, ונציגנו יתנו במקום ייעוץ מקצועי בהתאמת הכלים לצרכים שלכם

ב-24/7/14, בקיבוץ שדות ים, על הדשא ליד חדר האוכל, בשעות 10:00 עד 17:00

אולמות תצוגה:
השרון הוד   ,88 הבנאי  רח'  בע"מ  עזר  רכב   כסלו 

ail.net.ilkislev@goldmaail. l דוא"ל: 2טל': 09-7455222
ww.kislev.netwwwww

בע"מ, קיבבוץ עין חרוד מאוחד,תל יוסף רכב חשמלי בע"מ
kal-h@bezeqintt.nett דוא"ל:   04-607013404-6 טלטל':

wwwww.clubnoa.com
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 קול קורא
avi.ob@tmags.co.il

 חשיבות ה"קהילה"
בקיבוצי העמק

במוסדות  הכנסת  של  הזרים  העובדים  ועדת  עם  שערכתי  בסיור 
הסיעודיים של קיבוצי עמק יזרעאל, חזרה שוב ושוב מילת מפתח 

משמעותית - "קהילה".
קשישים  בקרב  תסכול  המון  שומעת  אני  הוועדה  כיו"ר  תפקידי  במסגרת 
שנובעים  שלהם,  העובדים  בקרב  וניצול  קושי  וגם  ומשפחותיהם,  סיעודיים 
הרבה פעמים מהעומס ומהמתחים הגדולים שנוצרים מהחיים בבדידות בבית 

הקשיש/ה שבו גם לן/ה העובד/ת הזר/ה.
במפגשים עם צוותי הבתים הסיעודיים ועובדי הרווחה בקיבוצים דברת, עין 
דור וגזית גילינו מציאות שונה: הקשישים נפגשים כל יום במועדון תעסוקתי, 
אוכלים יחד בחדר האוכל ופוגשים גם חברי קיבוץ אחרים, מקבלים ביקורים 

מבני משפחה וחברים, ומשתתפים בחגים ובאירועים הקהילתיים.
לא פחות חשוב מכך - העובדים הזרים עצמם יכולים להיפגש בקלות זה עם 
זה וגם עם יתר חברי הקיבוץ על בסיס יומיומי, רק חסרים מפגשים אזוריים 

מאורגנים כדי שירגישו כמעט כמו בתל אביב.
ואם כבר מדברים על העיר הגדולה, לצערי רוב הקשישים בישראל יכולים 
רק לחלום על עובדת רווחה שנמצאת בסביבה, "שמה עין" ומסייעת כשצריך, 

או אחות קבועה במרפאה שמכירה כל מטופל באופן אישי.
אני עובדת כדי ליישם מציאות כזו גם מחוץ לקיבוצים, ואני בטוחה שנציגי 
משרד הבריאות, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי ורשות האוכלוסין וההגירה 

שהיו איתנו בסיור לקחו איתם הרבה חומר למחשבה.
הבתים  ובאחזקת  בתפעול  קיימים  זאת  שבכל  הקשיים  על  שמעו  גם  הם 
שמשתנות  האש  ממכבי  בטיחות  דרישות  למשל  כמו  בקיבוצים,  הסיעודיים 

חדשות לבקרים, והבטיחו לנסות לסייע.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוותים המסורים בדברת, בעין דור ובגזית 

על האירוח החם ועל ההסברים מאירי העיניים.
�ותודה גם לחבריי המסורים לוועדה, חברי הכנסת משה מזרחי ושמעון סו

לומון, וסגן שר הבריאות לשעבר חבר הכנסת יעקב ליצמן, שהשתתפו בסיור 
וימשיכו להיות שותפים לשינוי בתחום הסיעוד בישראל.

 ח"כ מיכל רוזין (מרצ),
יו"ר הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים בכנסת

 נחוצה תעוזה ועשייה
מרתקת וסוחפת 

בהמשך ל"הציונות הדתית ואנחנו" (29.5.14)
המבנה  ניתוח  של  במובן  שפירא  אלישע  דברי  על  חולק  איני 
וקבלת התהליכים שהביאו את השומר הצעיר מחשיבה על מדינה 
דו�לאומית אל הנרטיב העכשווי של "שתי מדינות לשני עמים" (גם אם ייתכן 

שכמעט איחרנו את הרכבת...)
�48' אינה דומה ואף לא מריחה מריח הב  איני חולק על ההסבר שחלוציות

אושים שאנשי תג מחיר מבצעים היום, גם איני חולק על כך שקיצוניות באשר 
היא, אינה פתרון בתהליכים היסטוריים או אישיים. אך מה מוזר שעל אירועי 

�העבר קל לתת הסבר, ועל תקוות ושאיפות לעתיד יש קושי שאמינותם "תח
זיק מים". אך די בכמה דוגמאות כיגאל עמיר, המחתרת היהודית ואנשי תג 
מחפשי  מכל  יותר  ההיסטוריה  כמחוללי  מתגלים  דבר  של  בסופו  הם  מחיר. 

הצדק ויפי הבלורית והתואר.
כאדם המשלים עם היותנו מוגבלי זמן ודעת על פני ציר עקומת האינסוף, 
השוויונית,  ההומנית,  בדרך  חותמי  את  להשאיר  אינסופי  למאמץ  מוכן  אני 
השיתופית והמעשית, בחיפוש דרך שאינה קו ישר בין שתי נקודות. אך כאדם 
מן  האדם  ש"מותר  היטב  אני  מבין  הדרוויניסטית,  האבולוציה  לחוקי  הכפוף 

הבהמה" ביכולתו לממש עתיד לא רק מניתוח העבר, אלא להוציא יש מאין.
הציונות הדתית אינה אויב, והשומר הצעיר אינו נטול טעויות. שניהם חיים 
על "עץ הציונות" המנסה לשרוד בישימון הרוחני שבו כל התנועה הקיבוצית 
מתקיימת היום. נחוצה תעוזה ועשייה מרתקת וסוחפת, על מנת לשרוד בעתיד 

בכבוד.
פרי  את  בזמן  לזהות  השכילו  לא  הדתית  בציונות  הדרך  שמובילי  ייתכן 
הבאושים הגדל על "עץ הציונות" כטפיל שישתלט על כל העץ ויהרגו, כפי 

שקורה בטבע.
כיוון,  משנה  שדרכם  הדעת  את  הדחיקו  השומרית  החשיבה  שהוגי  ייתכן 
ויוגדרו בפי האחרים כ"רפת רוח ואמונה", על כך יכתבו ההיסטוריונים במאה 

הבאה.
אך ברור מעל לכל ספק שהסכמה בשתיקה, ניסיון הבנה קולקטיבית של 
מעבר  סמכות  של  החופה  תחת  זאת  כל  ובהתפרצויותיו,  בהתגלמותו  הרוע 
להקשר האנושי, לעולם לא תצמיח "פרח ציוני גאה"; היא תצמיח חורבן והרס 

כפי שעינינו רואות.
בואו נתעורר, נקום ונאיר את החושך,

בנר הצדק הכבוי, בטרם ניצוץ
העתיד ייהפך לעבר נשכח.
וזו, לא רק כהתחלה לשיר.

אורי דן, ניר עוז

לפני כחודש מלאו 47 שנים 
למלחמת ששת הימים. מועד 
השנה.  לחלוטין  שנשכח 
התקשורת כמעט ולא התייחסה לשינוי 
אחרי  יום  ישראל  מדינת  של  אופייה 
מדינת  בין  דמיון  אין  המלחמה.  סיום 
ישראל של  2014 למדינת  ישראל של 

1967, לטוב ולרע.
מי ימי  היו  המלחמה  טרום  �ימי 

מואצת  צמיחה  שנות  אחרי  קשים.  תון 
 60�בסוף שנות ה�50 ובראשית שנות ה
שהכול  היה  נראה  הקודמת,  המאה  של 

והצ הכלכלי  הפיתוח  העלייה,  �נעצר. 
מיחה הדמוגרפית.

הניצחון הצבאי המזהיר שינה באחת 
הלאו הגאווה  הלאומי,  הרוח  מצב  �את 

לארץ  החזרה  שחקים,  הרקיעה  מית 
והאיצה  החושים  את  ערפלה  אבות 
בכל  התנחלויות  להקים  ההחלטות  את 
העבודה  תנועת  הכבושים.  השטחים 

מרכ גורם  היו  הקיבוצית  �והתנועה 
ארבע,  בקריית  להתנחל  בהחלטות  זי 
ולהפסיק  הירדן,  ובבקעת  ברמת הגולן 

את ההתיישבות בנגב ובגליל.
להסכם  להגיע  רפה  ניסיון  מלבד 
שלום על פי תוואי שבו תיסוג מדינת 
ישראל לגבול הבינלאומי בגבול המצרי 
והסורי בתנאי שהערבים יסכימו לחתום 

�על הסכם שלום, לא נעשה בשנים שא
חרי המלחמה שום מאמץ להגיע למשא 
ומתן מדיני. היה קונצנזוס מהמערך ועד 
גח"ל שאין לוותר על הגדה המערבית.

ההתנחלות  הוקמה  עת   ,1967 מיולי 
הראשונה בעלייקה שברמת הגולן, ועד 
יוני 2014 התנחלו בשטחים כ�400 אלף 
את  המתנחל  בגופם  שחוסמים  יהודים 
האפשרות להגיע להסכם שלום. ביושר 
לו  יש  המדיני,  שהחידלון  לומר  צריך 

�פרטנר עיקש וחסר מעצורים בצד הפ
המוטיבציה  את  שהוריד  מה  לסטיני. 

בקרב שוחרי השלום הישראלים.
פו ויכוח  התקיים  עברו  בשנים  �אם 

לבין  השלום  שוחרי  בין  וציבורי  ליטי 
המחנה המתנחל וחסידיו, הרי היום הוא 
ובין  מחיר  תג  חסידי  בין  רק  מתקיים 
השלום.  בגוש  שנותרו  האנשים  מעט 

�בשל כך ניטל כל העניין בשיח של תו
צאות מלחמת ששת הימים.

רוב מכריע של הציבור הישראלי, כף 
בקר או  מורה  באלון  דורכת  לא  �רגלו 

יית ארבע. רוב הציבור גם לא ישכב על 
�הגדר כדי שהמתנחלים יישארו בהתנ

חלויות, אם אי פעם יתגבש משא ומתן 
אמיתי. אך בחוסר אמונה שתהליך כזה 
לאיש  בימינו,  במהרה  להתרחש  עשוי 

שחסי נראה  פניו  על  הדרך.  אצה  �לא 
די ארץ ישראל השלמה ניצחו במערכה 

המדינית. 
הימים,  מלוחמי מלחמת ששת  רבים 

בעי רואים  לוחמים,  דוברי שיח  �כולל 
ניים כלות את הבנים והנכדים עומדים 

�במחסומים בסמוך לשכם ולחברון, מפ
שפשים בגופם של הפלסטינים, "חוויה" 
בני  אצל  צלקת  שתשאיר  מפוקפקת 
ה�18 לשנים רבות. זה המחיר של מצב 
שבין מלחמה למלחמה, אלה שהיו וזאת 

�שבדרך, ואנחנו כולנו חסרי אונים ומ
חרישים.

יגאל צחור, רביבים

שכחנו!!!

�בטקס יום הסביבה הבינלאו
לאחרונה  שהתקיים  מי 

�במשכן הכנסת הוענק הגלו
�בוס הירוק ("האוסקר הסביבתי של יש

�11 ארגונים ירוקים שהצטיי �ראל ") ל

הארץ,  כדור  על  בשמירה  השנה  נו 
וגלובוס שחור אחד ("המהווה אות קלון 

לח בסביבה")  פוגע  או  המסכן  �לגורם 
ההסתדרות  של  להתיישבות  טיבה 
הציונית, "שמקדמת הקמת 20 יישובים 

אות הוקרה ואות קלון
בנגב ובגליל"...

חשוב  אכן  הסביבה  איכות  נושא 
ייתכן שמגיעה הוקרה  ובהחלט  ביותר, 
 – הקלון  אות  את  אך  הנ"ל,  לארגונים 

�במקרה זה - צריך להעניק לאלה שה
לערבב  והמנסים  לחטיבה  אותו  עניקו 
שיקולים פוליטיים עם איכות הסביבה.

קשה להעריך מה יש יותר בנימוקים 
שלהם, רשעות או טיפשות (ברור שיש 

את שניהם).
�לחטיבה צריך להעניק את פרס הנו

זה  ישראל.  במדינת  להתיישבות  בל 
אמנם לא כדור הארץ, אלא בסך הכול 
ארצנו הקטנטונת... אתם עושים עבודת 
הראל  גרעין  על  הקודש.  בארץ  קודש 
שמעתם?  בנגב  אקולוגית  להתיישבות 
תרתי   - אותו  שהשקתה  כמי  החטיבה 
הסיזיפי  במאבקו  בו  תמכה   - משמע 
הסיכויים/ כל  כנגד  בנגב  להתיישב 

הגורמים למיניהם, ומביאה אותו למצב 
של "יישוב בר קיימא".

ובפיתוח  בחיזוק  עסוקה  החטיבה 
היישובים הכפריים שבפריפריה (כן, גם 

היישו באכלוס  בסיוע  ובגליל!!)  �בנגב 
החברתי  החוסן  בבניין  בתעסוקה,  בים, 
כלכלית  איתנות  ביצירת  והקהילתי, 

מס אשר  אזוריים  פרויקטים  �ובפיתוח 
בעלי  התיישבות  אזורי  ביצירת  ייעים 

בסיס כלכלי וחברתי איתן.
למ מסייעת  להתיישבות  �החטיבה 

בחבלי  הכפריים  וליישובים  תיישבים 
הולם  מענה  ונותנת  השונים,  הארץ 

�למציאות המשתנה על מנת שההתייש
בות תממש את יעדיה בבניין המדינה, 
ביטחונה. בלי  ובביצור  בעיצוב החברה 
טקסים, בלי פרסים ופרסום יחצני ומלל 

(יישו בעמלה  ברכה  רואה  אך  �מיותר, 
בים חדשים בישראל!!). להזכירנו: 

"שיבת עם ישראל לאדמת מולדתו, 
לאחר שנעקר ממנה משך אלפי שנים, 

הציו הרעיון  של  מהותו  את  �מהווה 

קשורה  בארצו  ישראל  עם  תקומת  ני. 
ישיר במעשה ההתיישבות אשר  באופן 

�קבע את גבולות המדינה, אופייה החב
רתי, יכולתה הכלכלית וביטחונה" (דני 

�קריצ'מן, יושב ראש החטיבה להתייש

בות).
לטעת וליישב עם במולדתו לא פחות 
הסביבה  לאיכות  עצים  מלטעת  חשוב 

הגלובלית.
ד"ר יונתן פורת, אפיקים

"מפלצת תהילה"
בהמשך לכתבה על אסמי התבואות (26.6.14 )

ברצוני להעיר שהאסם בקיבוץ מרחביה תוכנן ע"י חבר הקיבוץ 
�שמחה פארן (פרוינד) ז"ל. הוא לא היה אדריכל, אלא בוגר הטכ

ניון בחיפה בהנדסת מכונות, שיצא ללימודים בגיל 40 לאחר יום עבודתו 
במשק. האסם בעל המבנה המתומן נבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת 
וניצב ממש מאחורי האסם ההיסטורי של חצר הקואופרציה, המשמש כיום 

מרכז מבקרים. 
כאייקון, או "מפלצת תהילה", הוא מאפיל בגודלו ובצורתו על מבני האבן 
המקושתים המפארים את הכניסה לקיבוץ. ראוי לציין, שדגם האסם שתכנן 
נוספים  פארן, על מבנהו האדריכלי ותכונותיו התפעוליות, הוקם בקיבוצים 
ומכאן שהוא אינו מייחד רק את קו הרקיע של מרחביה. האסם עדיין פעיל. 

�שמחה פארן היה בין מקימי מפעל המתכת המקומי, שפעל מספר שנים, וב
המשך יזם גם את הקמת מפעל "פלסים" לייצור מערכות צנרת מפלסטיק ואף 
זכה בפרס על עיצוב מכלי פלסטיק גדולים. פארן היה שליח לייעוץ חקלאי 

בדרום אמריקה ובערוב ימיו עבד בפרדס הקיבוץ.
זאב הררי, מרחביה
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יפעת זילברשטיין

העו פיקוד  של  בהפקרות  �"מדובר 
רף. ביטול תפקיד רכז הביטחון, הגורם 

�המרכזי והחשוב ביותר באבטחת היישו
בים בקו העימות, חסר היגיון", הכריזו 
ראשי המועצות האזוריות באזור עוטף 
אשקלון  חוף  אשכול,  הנגב,  (שער  עזה 
ושדות נגב), בישיבת חירום שהתקיימה 

ביום שני שעבר. 
קציני  גם  חלק  נטלו  שבה  הישיבה, 

בא האזוריות  המועצות  של  �הביטחון 
משרד  הודעת  רקע  על  התקיימה  זור, 
מתבטלים  מספטמבר  החל  כי  הביטחון 
שוטף  ביטחון  (רכזי  הרבש"צים  תקני 
ביישובים  הכוננות  וכיתות  צה"ליים) 
�7 ק"מ מהגבול. ביי �שנמצאים יותר מ

שובים הנמצאים במרחק 4–7 ק"מ יורד 
ויקוצצו  משרה,   50%�ל הרבש"צ  תקן 
ביישובים  הביטחון.  מרכיבי  תקציבי 
הנותרים, הנמצאים עד 4 ק"מ מהגבול, 

התקנים יישארו כפי שהם היום.
לפני  הודיע  הביטחון  משרד  כזכור, 

האבט הפסקת  על  ספורים  �חודשים 

יישובים  במספר  חה 
וכתוצאה  עזה,  בעוטף 
מכך הוצאו מהם חיילי 

�צה"ל. ההחלטה על בי
תפסה  הרבש"צים  טול 
המועצות  ראשי  את 
של  הביטחון  וקציני 
לדבריהם  עזה  עוטף 
"במפתיע, מבלי ליידע 
אותנו. אם שר הביטחון 

בעוטף  אנחנו   - הגזירה  את  יבטל  לא 
ומ הכוננות  כיתות  את  מבטלים  �עזה 

ביטחון  על  האחריות  אחריות.  סירים 
שיושב  מי  לצה"ל.  תעבור  היישובים 
בקו  התושבים  בטוח,  מרגיש  במזגנים 

העימות אינם בטוחים".
על  עבר  נוסף  רגוע  לא  שבוע  סוף 
שהפלסטינים  לאחר  האזור,  יישובי 
המועצות  אזור  אל  רקטות  שבע  ירו 
אחת  אשקלון.  וחוף  אשכול  האזוריות 
"דנבר"  הצבעים  במפעל  פגעה  מהן 
המפעל  בשדרות.  התעשייה  באזור 
והאש התפשטה  ונשרף כליל,  התלקח 

הת כן,  כמו  שכנים.  מפעלים  �לעבר 

המערכת  גדר  על  חבלה  מטען  פוצץ 
מערבית לקיבוץ נירים, ובתגובה תקף 
חיל האוויר משגרי רקטות ויעדי טרור 

ברצועה.
הרשויות  ראשי  של  החירום  פגישת 
חמוש  מחבל  לכידת  אחרי  יום  נערכה 
ברימון יד סמוך ליישובי חבל אשכול. 
יוצאים  שאנחנו  היא  המצב  "משמעות 
עזה  שבעוטף  לכולנו  ברור  למאבק. 
משרה,  בחצי  לעבוד  יכול  לא  רבש"צ 

ואטי ניתוק  על  מעיד  הזה  �ושהקיצוץ 
מות למצב בעוטף עזה, שרחוק מלהיות 

�שקט ורגוע", הבהיר ראש המועצה הא
זורית אשכול, חיים ילין (בארי). 

 חדשות

בקצרה

כוח החילוץ האזרחי החל בחיפוש 
החטופים

קבוצה ראשונה של מתנדבים אזרחים, קיבוצניקים, עירונים, מושבניקים וגם 
�מתיישבים מגוש עציון החלה השבוע בחיפוש שלושת הנערים החטופים. לחיפו

שים יצטרפו גם בוגרי י"ב מקיבוצים ומשרתי מכינות קדם צבאיות, קבוצת "לב 
אחד" מירושלים וקבוצה מהתנחלות כרמל.

כזכור הוקם בשבוע שעבר, מטה משימה אזרחי לחיפוש החטופים בראשותו של 
סא"ל מיל' יואל מרשק, בהחלטת החוג למשימות לאומיות ותנועתיות ע"ש אמרי 
רון. לאחר סיורים באזורי החיפושים, שנעשו בסיוע קצינים מהחטיבה המרחבית 

יהודה, הוחלט שכוח המשימה האזרחי יתמקד בדרום הר חברון.
דבר  וכל  הפלשתינאית,  האוכלוסיה  עם  מגע  ללא  רגלית,  ייעשו  החיפושים 

�חשוד בשטח ידווח מיידית לכוחות הביטחון, אשר יאבטחו את המתנדבים האזר
חים. המתנדבים יערכו סריקות משעה תשע בבוקר עד חמש אחר הצהריים ולא 

ישהו ללינת לילה בשטח.
עודד הון המעוניינים לתרום מוזמנים לפנות למטה: 052-2465474 . 

עבודות פיתוח באזור התעשייה 
החדש בעמק יזרעאל

�בימים אלה מתבצעות ומושלמות עבו
דות פיתוח באזור התעשייה שגיא 2000, 

�הכוללות הסדרת כבישים, מדרכות ושט
 10�כ של  בעלות  פתוחים  ציבוריים  חים 

מיליון שקל.
שעלותו  בפרויקט  הראשון  החלק  זהו 
שקל.  מיליון   15�בכ מסתכמת  הכוללת 

שקל  מיליון   5 עוד  יושקעו  בקרוב,  להתחיל  שעתיד  הפרויקט  של  הבא  בשלב 
בהסדרת צומת הכניסה המחבר בין אזור התעשייה שגיא 2000 לבין כפר ברוך 

ודרך חדשה למנפטה.
במסגרת הפרויקט ייסללו כ�2.5 ק"מ של כביש שלכל אורכם הוסדרה תאורה, 
 360�כ�4 ק"מ מדרכות, וכ�12.5 דונם שטחים ציבוריים פתוחים שבהם יינטעו כ

עצים.
�את הפרויקט מנהל אגף ההנדסה במועצה, ועם השלמתו תתאפשר גישה מסו

נגה רוזנברג דרת לשטחי תעשייה בשטח כולל של 240 דונם.  

נמשכים המאמצים למנוע את 
סגירת בית הבנים בכפר מנחם

�אם לא תשונה החלטת המועצה האזורית יואב להפסיק את כל פעילותה הת
רבותית והחינוכית בבית הבנים בכפר מנחם, ולא יימצאו מקורות אחרים לתמוך 
באחזקת הבית, הוא ייסגר בסוף החודש, לאחר שקיבוץ כפר מנחם החליט שאין 
בכוונתו להפעיל את אולם המופעים באופן עצמאי. לטענת אנשי כפר מנחם, כל 
�300 אלף שקל הד  שיידרש בשלב המיידי להמשך הפעלת האולם הוא סכום של
רוש לצורך הוצאת רישיון העסק, והם מביעים תמיהה מדוע אין המועצה מסוגלת 

לגייס סכום זה. 
כאלף מתושבי המועצה חתמו על עצומה הקוראת לראשת המועצה, ד"ר מטי 
הרכבי, לשקול מחדש את ההחלטה ולמצוא דרך להמשך פעילות הבית. במקביל 

�מתנהלים מגעים עם חברת "דליה אנרגיה", הבונה תחנת כוח ליד הקיבוץ, שבמס
�גרת הפיצוי על נזקי הסביבה שייגרמו לקיבוץ כתוצאה מהקמת תחנת הכוח, תס

ייע החברה בשדרוג ובתחזוקת אולם המופעים המכיל 900 מקומות ישיבהה וחדרי 
פעילות לחוגי מחול ומוזיקה. שלומי שקד, יו"ר כפר מנחם וחבר הקיבוץ: "סגירת 
יעקב לזר בית הבנים תהיה בכייה לדורות".  

בקשה לייצוגית בסך 28 מיליון 
שקל נגד מעברות 

חברת מוצרי מעברות הודיעה לבורסה כי נתקבלה נגד ביופט בע"מ, יצרנית 
�מזון לכלבים וחתולים וחברה בת בשליטה מלאה של החברה, בקשה לאישור תו

בענה כתביעה ייצוגית על סך של כ�28 מיליון שקל בעילות צרכניות ונזקיות 
הקשורות בסימון אריזות של מזון לחתולים.

בשלב מקדמי זה החברה בוחנת את משמעות התובענה ואת הטענות שהועלו 
במסגרתה. יחד עם זאת ועל פני הדברים, לדעת היועץ המשפטי של החברה נראה 

כי לביופט תהיינה טענות הגנה טובות וכי ניתן יהיה להדוף את התובענה.
אשר אמדו

שגיא 2000 - צילום יחצ

מאות חקלאים יגישו תביעת 
ענק נגד הממשלה

יפעת זילברשטיין

מתארג הארץ  רחבי  מכל  והפירות  הירקות  הפרחים,  מענפי  חקלאים  �מאות 
נים להגשת תביעות ענק על המחסור בעובדים זרים בשנים הקודמות. התביעות 
מתייחסות למחסור של אלפי עובדים שיצרה התנהלות הממשלה בשתי תקופות 
שונות ואשר גרמה לחקלאים הפסד של עונות שלמות, ירידה ביבולים, אי�עמידה 
בהתחייבויות ליצוא, וחלקם אף נאלצו להפסיק לחלוטין את עבודתם בחקלאות 

בשל המצב אליו נקלעו.
אמרה  החקלאים,  את  המייצגת  ויינשטוק,  זהבי  ממשרד  ויינשטוק  חגית  עו"ד 
שהתביעות נוגעות לשתי תקופות במהלך השנים 2007–2013 שבמהלכן נוצר חוסר, 
בין השאר כתוצאה משינויים בדרך הבאת העובדים לארץ שגרמו לכך שבמשך עונה 

�שלמה לא הגיעו לארץ די עובדים. מדובר בהבטחות מנהלתיות של המדינה לחקל
אים שהופרו וגרמו לחקלאים שהסתמכו עליהן נזקים כלכליים כבדים.

לתביעת החקלאים יש סיכויי הצלחה גבוהים ביותר, מאחר שבית המשפט כבר 
�2002, והחקל  הכיר בעבר בתביעות שהתייחסו לנזקים מהמחסור בעובדים בשנת
�80 מיליון שקל. על פי הערכה, היקף הפיצוי גם בתבי �אים קיבלו פיצוי כולל של כ
עות החדשות יגיע לסכום דומה. החקלאים שניזוקו מזדרזים בהגשה מכיוון שבסיום 

 .2007�השנה הנוכחית כבר תחול התיישנות על תחילת התקופה של המחסור ב
�7 ביולי, ייערך בעמק הירדן כנס של חקלאים מצפון הארץ להתאר  ביום שני,
גנות להגשת התביעה, ושבוע לאחר מכן ייערך כנס דומה לחקלאי המרכז בעמק 
חפר. הכנסים יעסקו בהיבטים נוספים הנוגעים להעסקת עובדים זרים, כמו תנאי 

העבודה והמגורים ותביעות שמגישים העובדים לאחר שובם לתאילנד.

ישיבת החירום של ראשי המועצות בעוטף עזה. צילום יחצ

קיצוץ=הפקרות
ראשי יישובי עוטף עזה מוחים על ביטול התקנים לרכזי הביטחון 

באזור ומאיימים בתגובה לבטל את כיתות הכוננות. 

יעקב לזר

ונירה מורן, שתי חברות קי חזן  �הדר 
בוץ מרחביה מנהלות את "המשתלה של 
מרחביה", על פי חוזה שחתמו עם הקיבוץ 
�לע הקיבוץ  משמבקש  עתה,   .2003 �ב
שתי  מסרבות  השכירות,  הסכם  את  דכן 
להיענות  הקיבוץ  טענת  פי  על  החברות 

לפניות שנעשו אליהן לבוא ולחתום על 
ולא שכך,  מכיוון  חדש.  שכירות  �הסכם 
הו הקיבוץ  שלטענת  רבות  פניות  �חר 

שבו ריקם, החליט מרחביה לפנות לבית 
החברות  לשתי  שיורה  בבקשה  המשפט 

לפנות את המשתלה. 
�ברקע הדברים עומדת תכנית של מר

חביה לבנות בשטח המשתלה יחידות דיור 

סכסוך בין מרחביה לשתי חברות יועבר לבוררות
להציע  מוכן  הקיבוץ  חדשים.  לנקלטים 
לשתי החברות שטח חלופי, והוויכוח הוא 
שנעשתה  ההשקעה  החזר  סביב  כנראה 
בשטח הנוכחי, ומימון ההשקעה הנדרשת 

להקמת חממה בשטח החלופי. 
שתי החברות פנו לבית משפט השלום 

�בטבריה, שיורה לעכב את ההליכים ולה
�עביר את הנושא לבוררות. הטענה המר

כזית שלהן היא שבתקנון מרחביה נקבע 
הקיבוץ  לחבר  הקיבוץ  בין  מחלוקת  כי 
הגופים  במסגרת  פתרונה  על  באה  שלא 
הרשמיים של הקיבוץ, תועבר לבוררות. 

שתי  והעלה  לבקשה  התנגד  הקיבוץ 
�טענות: האחת, מדוע לא פנו שתי החב

עוד  לבוררות  הסכסוך  את  להעביר  רות 
הצדדים.  בין  המכתבים  חליפת  בשלב 
הטענה השנייה היא שבמקרה הזה מדובר 
בסכסוך עסקי בין משכיר לשוכר, "שאין 

�לו דבר וחצי דבר" עם היותן של השוכ
רות חברות קיבוץ. 

השופטת אוסילה אבו�אסעד קיבלה את 
להע שיש  ופסקה  החברות,  �בקשת שתי 

כוונת  לגבי  לבוררות.  הסכסוך  את  ביר 
יחידות  המשתלה  בשטח  לבנות  הקיבוץ 
דיור למשפחות של נקלטים חדשים, שעד 
היום  נמצאות  שלהן  הקבע  בתי  לבניית 

�במקומות דיור זמניים ומאולתרים, קוב
�עת השופטת כי "קשה ככל שתהיה מצו

קתן של אותן המשפחות, עומדות מן הצד 
האחר זכויותיהן של המבקשות שאמורות 
להתברר עד תום, ושלצורך בירורן יהיה 
על בעלי הדין לקבל החלטות מושכלות 

ואמיצות". 
והקיבוץ  לבוררות,  מועבר  הסכסוך 
ישלם לשתי החברות 2,500 שקל הוצאות 

משפט. 
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 חדשות

אבי אובליגנהרץ

והיתרי  הדיור  משבר  בצל 
הבנייה  והקפאת  הבנייה 
העובדת,  בהתיישבות 
מרחב  כנס  שעבר  שני  ביום  נערך 
צפון של החטיבה להתיישבות שעסק 
הכפרי  המרחב  "השתלבות  בנושא 
בסדר היום הלאומי על רקע מצוקת 
באירוע  החברתית".  והמחאה  הדיור 

�שנערך ביגור נטלו חלק ראשי רש
קי מזכירי  אזוריות,  ומועצות  �ויות 

ממשלה  פקידי  ומושבים,  בוצים 
ואנשי התיישבות. 

�"יישובי הפריפריה הכפרית מסו
גלים לקלוט בזמן קצר יחסית מספר 
רב של משפחות המעוניינות לחיות 
בסביבה כפרית, באיכות חיים גבוהה 

ההחל מקבלי  הגיוניים.  �ובמחירים 
טות צריכים לתת לכך את הדעת גם 
כדרך של פיזור אוכלוסייה", הבהיר 

�דני קריצ'מן, יו"ר החטיבה להתייש
בות. למרות כל זאת, ציין קריצ'מן, 

�הקיבוצים והמושבים יחד עם החטי
האחרו בעת  הפכו  להתיישבות  �בה 

של  רסן  שלוחת  להתקפה  ליעד  נה 
ושל  (רמ"י)  ישראל  מקרקעי  רשות 

מקבלי ההחלטות בתחום הבנייה.
ההתיישבות  את  לספור  "הפסיקו 
אותנו  מבזים  ישראל.  חקלאי  ואת 

�בכל פעם שאנחנו באים לאשר תק
ציבים למטרות התיישבות חיוניות. 

�צריך להחזיר את ההתיישבות למר
של  והביזוי  ההתעלמות  הבמה.  כז 
לדורות,  בכייה  יהיה  ההתיישבות 

תפ הארץ  חלקי  בכל  �להתיישבות 

קידים חיוניים למדינת ישראל".
של  מחסור  כיום  קיים  בישראל 
בישראל,  דיור  יחידות  אלף   70�כ
ומאחר שלוקח בין שבע ל�15 שנים 
מתחילת תכנון פרויקט מגורים ועד 

�קבלת היתר הבנייה ותחילתה, מיי
�עד בנצי ליברמן, מנהל רמ"י, להת

יישבות חלק חשוב בפתרון המשבר. 
לדבריו, בימים אלה נבחנת

חלופה חדשה לפתרון ההקפאה של 
הרח באישור  האחרונות  �השנתיים 

להאיץ  "בכוונתנו  קהילתיות.  בות 
את ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים 
 5,000�כ לייצר  במטרה  ובמושבים, 
בהתיישבות",  בשנה  דיור  יחידות 

הדגיש ליברמן. 
התיי קיבל  לא  הכפרי  �"המרחב 

השתנה.  הכיוון  אבל  נכונה,  חסות 

והתנועה  ההתיישבותית  התנועה 
לעשות  ויש  חשובות,  הקיבוצית 
הכול להמשך קיומן", הוסיף ליברמן. 
"התיישבות היא לא שאלה נדל"נית, 
ישראל.  למדינת  חשוב  ערך  אלא 
היא לא הפתרון למשבר  הפריפריה 

הדיור, היא חלק חשוב ממנו". 
נגדו  המופנות  להאשמות  אשר 
להקפאת  בנוגע  הקיבוצית  בתנועה 

הבנייה, השיב ליברמן:
הבנייה  היתרי  את  עצרנו  "לא 
בארץ,  מקום  בכל  כמו  בקיבוצים. 
קודם  לבנייה,  קרקע  מכירת  כשיש 
ורק  הקרקע  עבור  משלמים  כול 
בנייה.  היתר  מקבלים  מכן  לאחר 
לנקלטים  לבנייה  דרכים  מספר  יש 
בקיבוצים - ישנה הדרך המסורתית, 
ולא  מכספו  בונה  הקיבוץ  שלפיה 

אפש ישנה  השיוך.  סוגיית  �קיימת 
רות של שיוך פרטני, שלפיה יידרש 
הקרקע.  מערך   33% לשלם  הנקלט 
נוספת,  אפשרות  נבחנת  לאחרונה 
כסף  החדש  החבר  ילווה  שלפיה 
לקיבוץ, בתנאי שלא תהיה זיקה בין 
החבר החדש לבית שנבנה עבורו. אם 
יקבל  יעזוב את הקיבוץ, הוא  החבר 
למדד  בצמוד  ההלוואה  את  בחזרה 
שייקבע ולא בצמוד למחיר הבית". 

צפון  מרחב  מנהל  אריאל,  יואב 
של החטיבה להתיישבות, סיכם את 
הזדמנויות  חלון  "יש  ואמר:  הכנס 
לאמץ את תכנית הממשלה ולהאיץ 
את הצמיחה הדמוגרפית בפריפריה. 

�החודשים הקרובים יקבעו את התכ
את  יקבעו  הקרובות  והשנים  נית, 

הביצוע".

כוח משותף
מחשבות מתחדשות על קואופרציה בעקבות 

כנס הקואופרציה האחרון לזכר יהודה פז
גיורא פורמן, מעברות

תודה למאיה שפיר העומדת בראש המטה השיתופי בתק"צ על ארגון   
נשיאת  גרין,  פאולין  של  השתתפותה  להצלחה  תרמה  מרתק.  כנס 

�התנועה הקואופרטיבית העולמית, שהפעם לא רק בירכה את המתכ
נסים אלא גוללה גם מחשבות שמעבר ל"ספירת המלאי" (מספרי קואופרטיבים 

�ומספרי חברים בהם) והגידול בעולם, והציגה יעדים גיאוגרפיים והומאניים לע
תיד (הרעב בכלל, ובאפריקה בפרט). אלא ששוב, כמו בהתכנסויות דומות נוספות 
�2011 ולצורך בחזון חב  בשנים האחרונות – הפוליטיקאים ניסו להתחבר למחאת

רתי, שפרט למליצות על חשיבותו הצליחו במקרה הטוב לתת דוגמאות "מיקרו" 
בלי כל קשר ל"מאקרו" ולמבט רחב שיכול להיות בסיס ל"משהו פוליטי" בסגנון 
העבר הקואופרטיבי והקיבוצי שהיה במהפכה הציונית. כך גם לגבי בעיות הזהות 
אין תעודת בגרות  יש תעודת לידה,  בימים אלה.  שמחפשת התנועה הקיבוצית 
לעתיד, וכל התעודות הנדונות הן "בגרויות העבר". כבר לא מדברים על תעודת 
פטירה כפי שדיברו לפני עשור. בלי זהות לא תהיה אפשרית תעודת זהות. אז 
התקוות לוקחות טרמפ בסיפורי פולקלור של התארגנויות קטנות, עם תחושה של 

"חצי תשובה" לתהליך שקיעת הליברליזם והתפוררות מעמדות הביניים.
קואופרטיבים יצרניים מודרניים הוקמו כבר במאה ה�19, ויש ששרדו באירופה 
את תקופות המשטרים שהיו באיטליה, בספרד ואפילו בגרמניה בתקופת מלחמת 
העולם השנייה. הטבות מס לא נשללו מהם באיטליה של מוסוליני, והיו טיעונים 
�50 של המאה ה�20 עסקו בתי �שקיומם כדאי למדינה מגויסת במלחמה. בשנות ה

אוריה המיקרו�כלכלית של הקואופרטיב כלכלנים בכירים באקדמיה. מקובל היה 
להראות שעקומת ההיצע של קואופרטיב שונה מעקומת ההיצע של פירמה יצרנית 
דומה שאיננה קואופרטיב. הסיבה הייתה בהגדרת מטרת הקואופרטיב - למקסם 
הכנסות חבריו בשונה מהפירמה "הרגילה" שפועלת למקסם רווחים לבעליה. היזם 
הרווח שנשאר אחרי ששילם את  להגדיל את  ורוצה  מוצריו  מוכר את  "הרגיל" 
ההוצאות בעד חומרי הגלם ואמצעי הייצור שעיקרם העבודה וההון. הכנסתם של 
חברי הקואופרטיב שהם גם העובדים בו, כוללת גם את התמורה לעבודתם וגם את 
חלקם ברווח. בעל הפירמה הרגילה מנהל את עסקיו במגמה להקטין את התמורה 

�לעבודה שנוגסת ברווחיו, וחברי הקואופרטיב שואפים להגדיל את התמורה לע
בודתם יחד עם הגדלת הרווחים. זה לא אותו דבר...

הקואופר חברי  והמוטיבציה של  הפעילות  להסבר  הכלכלית  התיאוריה  �לצד 
�טיבים, התפתחה גם התיאוריה על הקואופרטיב שמחסל עצמו. היות שחבר הקו

אופרטיב צריך נוסף על תמורה לעבודתו גם להתחלק ברווח עם חברי קואופרטיב 
�אחרים, חלקו יהיה גדול יותר כשמספר החברים יקטן ובמקומם יעבדו יותר שכי

רים שאינם מתחלקים ברווח וכל הכנסתם היא רק התמורה לעבודתם. כך נוצר 
תהליך שבו כאשר חבר עוזב או נפטר, לא מקבלים חבר נוסף אלא שכיר. בסופו 
ממשיך  "הטוב"  ובמקרה  חייו  מסיים  והקואופרטיב  החברים,  "נגמרים"  דבר  של 

קו של  התחסלותם  בדרך  היו  זו  תיאוריה  למימוש  ההוכחות  רגילה...  �כפירמה 
מוסברים  הקיבוצית  התנועה  שעברה  תהליכים  ניתוח  גם  בישראל.  אופרטיבים 

לפעמים בדרך זו...
ב�20 השנים האחרונות נמצא הפתרון הליברלי של שווקים תחרותיים, שהיו 

�נשמת אפו של הקפיטליזם הקלאסי�דמוקרטי, בנסיגה ובמגננה. מהפכת התקשו
�רת ועיבוד הנתונים הביאה לגלובליזציה וגם לחברות הענק הבינלאומיות. כלכ

לת השווקים הופכת לכלכלת האוליגרכים, שמצמצת מאוד את אפשרות השווקים 
להיות חופשיים ותחרותיים במובן הליברלי. הסכנות למשטרים דמוקרטיים כבר 
כתובות באותיות ענק על קירות המדינות המפותחות ביותר, וסיפורי הון�שלטון 
אינם רק בעולם השלישי... המצב החדש לא הביא באקדמיה ובממסדים הפוליטיים 

הצעות להתמודדות עם סכנותיו. 
�אחת ההצעות האפשריות היא לאחד יחידות קטנות רבות לכוח משותף בהתמו

דדות מול האוליגרכים והענקים. קואופרציה במבט רחב אולי כהמשך של רעיונות 
�שכבר התפתחו באירופה. קואופרטיבים חקלאיים, תעשייתיים, בנקאיים וגם אר

גוני צרכנים, שבנויים גם כ"פירמידות" שבהן קואופרטיבים שהחברים בהם אינם 
�אנשים בודדים אלא קואופרטיבים קטנים יותר או גם פירמות שבעצמן אינן קו

אופרטיביות. את אלה אפשר לצייד גם בפרוגרמות פוליטיות דמוקרטיות כתקווה 
חדשה בימי ההתפתחות הלא דמוקרטית והשווקים שאינם חופשיים... 

כל זה מוחשי ומורגש בישראל. מדינה קטנה עם בעיות גדולות הנשלטת על ידי 
"נאו�ליברלים" שרוצים להביא "תחרות" לשווקים שכבר אין בהם תחרות. משה 
כחלון מקים מפלגה חדשה עם דגל ישן (מלחמה במונופולים) והסקרים מנבאים 
לו הצלחה... אצלנו בתנועה הקיבוצית משמרים בהצלחה פתרונות קואופרטיביים 

�לחקלאות עם הארגונים האזוריים. לגבי הפרנסות האחרות, ובהן התעשייה שהיי
תה גורם מרכזי בחילוצנו מהמשבר הקשה בתולדותינו - עוד הדרך ארוכה. 

ליברמן: המטרה היא לייצר כ�5,000 
יחידות דיור בשנה בהתיישבות

יו"ר החטיבה להתיישבות, דני קריצ'מן: "הרשות הקפיאה העברת 
כספים להתיישבות. מבזים אותנו בכל פעם שאנחנו באים לבקש 

תקציבים למטרות חיוניות. הפסיקו לספור אותנו"

דני קריצ'מן, יו"ר החטיבה להתיישבות

 הקשר השיתופי
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 אשליה אופטית

בארי הולצמן, עין חרוד איחוד

אשר  ליברמן,  (בנצי)  ועדת 
עסקה בנושאי שיוך הדירות 

�למגורים לחברי קיבוץ, סיי
האחרונים.  בשבועות  עבודתה  את  מה 

וניסחה שתי הצ דו"ח  �לקינוח, הפיצה 
עות החלטה בעניין ערוצי שיוך נוספים 
וחליפיים לערוץ החלטה 1155. ערוצים 

�אלה, כך נאמר, "מיטיבים" עם הקיבו
בקשת  פי  על  הקיבוצים,  וחברי  צים 
זו  הנהגה  הקיבוצית.  התנועה  הנהגת 

�השקיעה אינסוף משאבים ואנרגיה נפ
מלא  מתיש,  הרואי,  ומתן  במשא  שית 
כוונות טובות וכנות, עם חברי הוועדה 

�וגורמי חוץ שונים. ההנהגה יזמה אינס
פור מפגשים, שחררה הודעות מרגיעות 

�ורוויות תקווה וקריאה להתנהלות אח
היו  רבים  במפגשים  הדיווחים  ראית. 

והמשתת מדווח  המזכ"ל  �חד�צדדיים: 
פים מקשיבים.

בסד נכתב  שכבר  וכפי  �כצפוי, 
זכו  זו,  לרשימה  מוקדמת  רשימות  רת 
כיוונים:  משני  נגד  למתקפת  ההצעות 
ובמשרד  ברמ"י  המשפטיים  היועצים 

פור שני  ומצד  אחד,  מצד  �המשפטים 
חלוקתי/ לצדק  האגודה  פניית  סמה 
�הקשת הדמוקרטית, המצביעה על הט

בות מופרזות לחברי הקיבוצים וכרגיל 
אישור  עם  מיד  להגשת עתירה  רמז   -

מוע ישיבת  נקבעה  לפיכך  �ההצעות. 
�תגו ביולי.   9 ל המזומנת  נוספת,  �צה 

כשידור  כמעט  מופיעות  אלו  נגד  בות 
המש היועץ  של  התערבותו  על  �חוזר 

בעניין   ,2005�ב מזוז  מני  לשעבר  פטי 
לחקלאים,  שניתנו  המופרזות  ההטבות 
במסגרת החלטה 979 ובהמשך - עתירת 
�חלו והאגודה לצדק  15 הערים   פורום

קתי/אדם טבע ודין כנגד אותן הטבות 
מופרזות ב�2008. עתירות אלו "תקעו" 
ביצוע ההחלטה עד פסיקת הבג"ץ  את 
שהחלטות  לכך  גרמו  ולמעשו   2011�ב
979 ו�1155 לא מומשו עד סופן כמעט 

בשום יישוב עד היום.

עז בגודל של פיל 
�לקראת הדיון הראשון ובמיוחד החו

זר גויסו כמה משפטנים חיצוניים כגון 
עו"ד  בהובלת  גולדפרב�זליגמן  משרד 
לאחר  הצוות  מן  פרש  אשר  זוהר,  אלי 
בגין  חקיקה  לערוץ  לעבור  המלצתו 

המעורבים,  נקלעו  שאליו   22 מלכוד 
�ולא להמשיך את קרב השחיקה המתמ

שך עם צוות ליברמן ורמ"י בכלל. נוסף 
עליו גויסו עו"ד אלון גלרט – לשעבר 
יועץ משפטי של משרד ראש הממשלה, 
פרופ'  מיתר�ליקוורניק,  ממשרד  עו"ד 
למשפטים ברק מדינה, השמאית נחמה 

בוגין וכן סוללת יועצי תקשורת. 
פגישה של  התקיימה  החולף  בשבוע 

�סוללת המשפטנים המייצגת את התנ
ועה הקיבוצית עם ארז קמיניץ, המשנה 
ובעקבותיה  לממשלה,  המשפטי  ליועץ 

הדי מן  ההחלטה  הצעות  נוסח  �שונה 
הסיכוי  את  שמשפר  באופן  הראשון  ון 

וכ התנועה  נציגי  הסכמת  את  �להשיג 
מובן את חברי מועצת מקרקעי ישראל. 
בנוסח ההצעה העוסקת ברכישת זכויות 
צוות  הצליח  האגודה,  ידי  על  מרוכזת 
עז  הקיבוצי  החדר  מן  להוציא  התנועה 
בדרישה  הקשורה  משמעותית,  כספית 
התמוהה של רמ"י לשלם היום על כלל 

�המגרשים להם זכאי יהיה הקיבוץ בע
מגרשים)   450–400) הקרובים  שורים 

המש מספר  היישובים  שברוב  �למרות 
פחות הוא כמחצית מכך. זוהי עז שכמו 
להיות  צריכה  הייתה  לא  אחיותיה  רוב 

שם מלכתחילה.
עז בגו�  מאידך גיסא, הוכנסה לחדר

משמעויותיה  את  אשר  פיל,  של  דל 
יכול  צוות ליברמן עצמו  לא ברור אם 
לפרט, ובוודאי לא נציגינו לעת הזו. גם 
המועצות  ראשי  ולא  ה"לשעברים"  לא 
לכנותה  מוטב  או  העז  שם  האזוריות. 
חוזה  על  "חתימה  טמון:  מוקש  בשם 
השימושים  של  מפה  הכולל  הסדרה, 
פינויים/הסדרתם,  מועדי  החורגים, 
ערבות  ומתן  שימוש  דמי  תשלום 

בהתאם לדרישת הרשות". 
�תקצר היריעה מלפרט את כל מנגנ

וני הנפץ של מוקש זה. אסתפק בכמה: 
גם  לרכז  ניתן  שאליו  סל"  "סעיף  זהו 

מקב הרשות  בעתיד.  נוספות  �דרישות 
�לת מנדט בלעדי לקבוע את לוח הזמ

חריגות  בגין  התשלום  ושיעורי  נים, 
היקפן  ואת  אופיין  את  שאותן,  שונות 

�תקבע הרשות. מתן ערבות ניתנת לחי
שקל.  מיליון  בשיעור  היום  עד   – לוט 

�להערכתי, הסדרת רק מה שרמ"י הגדי
�רה (בניגוד לכתוב בחוזה החכירה לדו

רות!) כשימוש חריג תדרוש כמה שנים 
מפת  הכנת  שקל.  מיליון   15–10�וכ

מועד  הקיבוץ,  על  תוטל  השימושים 
�פינויים של שימושים אלו ידרוש היע

רכות והוצאות שונות כולל ביטול כמה 
מוחם  טוב  מכל  ועוד  פרנסה  מקורות 

הקודח של הבירוקרטים ברמ"י.

"לחגוג" על מסמך אשר רוב 
פרטיו כלל אינם ידועים 

הורגלו  כבר  התנועה  נציגי  לצערי, 
מספר  כגון  קודמות  עזים  עם  לחיות 
(על  העובדתי  בסיסו  אשר   33% הקסם 
סמך מחקר מקיף ויחיד מסוגו שביצעה 

לגמ מופרך  נראה  "אדמתי")  �עמותת 
רי, השלימה עם הצורך לקנות במרוכז 
 (450–400 (עד  מגורים  מגרשי  כמות 
במציאות שבה רוב הקיבוצים מאכלסים 
כמות קטנה ממחצית, בהם יבנו כנראה 

�בני משק שנולדו השבוע... (בכך "נוע
לת" הרשות את הקיבוצים לפעול לפי 
החלטה 1155 או מחליפתה, עד להודעה 
חדשה). נציגי התנועה כבר השלימו עם 
הגדרת תושבים חדשים ככאלה שכבר 
מרץ  אחרי  לחברות  נקלטו/התקבלו 
�לת לנו  מציעים  אלו  נציגים   .2007

אשר  מסמך  על  "לחגוג"  ובוודאי  מוך 
וברו ידועים  אינם  כלל  פרטיו  �רוב 

רים. עדיין לא נכתבו "הוראות האגף" 
(מסמך – מפרט ביצוע, כולל כל מיני 
הניסיון המצטבר  מן  "אותיות קטנות". 
חלם�סדום�בירוקרטיה,  תערובת  של 

יי דרך  צפויה  רמ"י,  מתאפיינת  �שבה 
סורים ארוכה, מסובכת ויקרה.

שלא  והציניות,  האירוניה  למרבית 
רמ"י  מגיעה  הרשעות,  לשיא  לומר 
באותו יום ובאותה ישיבת מועצה שבה 

למג ההחלטה  בהצעות  הדיון  �נדחה 
העברת  אפשרות  אושרה  הקיבוצי,  זר 
בעלות לחוכרים עירוניים של קרקעות 
ומגרשים שעד מאות מ"ר וכמה דונמים 
ונמוך  מגוחך  בחיוב  או  אפס  במחיר 

במיוחד. 
של  נוסף  כשבוע  כך,  אם  לפנינו, 
מה  סוף�סוף  שנדע  עד  וציפייה  מתח 

הוחלט בענייני השיוך. צפוי שבתקופה 
משא  של  נוספים  סיבובים  ייערכו  זו 
ומתן וניסיונות שכנוע ושיפור עמדות 
מול היועץ המשפטי לממשלה ואחרים. 
צפויים.  לא   – משמעותיים  מהפכים 
של  הייסורים  בדרך  לצעוד  נתחיל  אז 
"התנאים והאותיות הקטנות" ("הוראות 
האגף"), בדרך זו רמ"י אלופה ומובילה. 
כל מה שאינה משקיעה ומצליחה במגזר 

העירוני שם - ינסו עלינו...

להפנות עורף לרמ"י ולהסדיר 
את הנושא

הקיבו חברי  אנו,  נשארנו  אז  �עד 
פתורות  בלתי  תהיות  שלל  עם  צים, 
תאושרנה  ומתי  סוף�סוף  האם  וביניהן: 
ליברמן  צוות  כזכור,  ההחלטה?  הצעות 
עוד  החלטותיו  את  למסור  אמור  היה 
קל"  "באיחור  הוגשו  הן   .19.11.13�ב
זהו  של כשבעה חודשים. לא ברור אם 
של  פרסומיו  האם  נוסף.  דחוי  תאריך 
ומתן  דובר התק"צ בכל הקשור למשא 
או  המציאות  את  תואמים  ותוצאותיו 
מצריים"  "דיווחים  של  לסוג  שהפכו 
המאה  של  מקהיר  הרעם  קול  בסגנון 

הקודמת? 
מערבים  ומתן  המשא  מובילי  האם 
עוינת?  מציאות  עם  ושאיפות  רצונות 
מי לא קורא נכון את המפה? האם ומתי 
ייערך דיון ציבורי אמיתי וממצה סביב 
נושא השיוך ומידת השפעתו על דמות 

חב לבין  בינו  הגומלין  ויחסי  �הקיבוץ 
הקרוב  לעתיד  עצמם,  לבין  ובינם  ריו 
והרחוק? האם הדיון ייערך לפני אישור 
הצעות ההחלטה במועצה או לאחר מכן 
כאשר העובדות כבר נקבעו?   מה כדאי 
לעשות בשלב זה? האם נרוויח או נפסיד 
השיוך  ביישום  הטיפול  את  נשהה  אם 
מאוחר יותר? מתי תופענה הוראות אגף 
נדע  אז  רק  כלשהי?  שיוך  החלטת  של 
מה באמת כלול בערוץ זה או אחר. איך 

ומתי מחדשים את מתן היתרי הבנייה?
לתה ברורות  תשובות  שאין  �מאחר 

בסבל לחכות  עלינו  נגזר  הללו,  �יות 
בתהליך  ולהתערב  להצטרף  או...  נות, 
המפורט לעיל כמוזמנים מטעם עצמם, 

מעונ שאינם  לגיטימיים  כחברים  �או 
או  אחד  איש  כי  מוכנים  ואינם  יינים 
שלושה יקבעו את גורלם. וכדי למנוע 

�אי�הבנות: איני סבור שצוות אחר כל
שהו, אשר ינסה להגיע להסדרים טובים 
יותר עם רמ"י – יחולל נפלאות. הבעיה 
המשנית  הבעיה  רמ"י.  היא  העיקרית 

המיות והאמצעים  הדרך  השיטה,  �היא 
רים, עתירי אשליות מזיקות ומבלבלות 
כבר  בשמנו.  המאבק  מובילי  שנקטו 
לרמ"י  עורף  להפנות  היה  צריך  מזמן 
תעלולים  ללא  היום,  לאור  ולהסדיר 
והתחכמויות, הסדרים כספיים פנימיים, 
הסדרה  למגרש.  או  לבית  קשר  ללא 
כזו שתהיה חסינת טענות מרמ"י (אשר 
סביר שתנקוט צעדים בולמים אך ללא 
משלטונות  או  אמיתי)  משפטי  בסיס 

המס. 
קיבוץ  כל  לנציגי  מוצע  ובינתיים 

לב השיוך,  בנושאי  מטעמו  �העוסקים 
המהלך  השלכות  את  רק  לא  היטב  חון 

�שבו הם עומדים לבחור, אלא גם ובמ
זה  בערוץ  מזמן  כבר  שנקטו  אלו  יוחד 
ניתן להיחלץ ממנו.  ואיך  או אחר, אם 
יועץ  עם  להתייעץ  כך  לשם  מומלץ 
עד  אתכם  שליווה  מזה  אחר  משפטי 
היום. אחד שיבחן איך כן כדאי להיחלץ 
מהמבוך. מומלץ להימנע ככל האפשר 

ומצו לחץ  בתנאי  שנבחרו  �ממסלולים 
ואת  החוב  הסדרי  עסקת  את  זכרו  קה. 
עסקת תנובה במבט של חוכמה לאחור, 
שמא יאמרו עליכם בעוד שנים מספר, 

"מה עשיתם?". 
�ואולי בכלל כדאי לא להתרגש, לה

עדיף הסדרים פנימיים שונים. הניסיון 
ההחלטות  שונים,  מטעמים  כי  מלמד 
של  לזה  דומה  לגורל  יזכו  שיתקבלו 
פסטיבל  אחרי   .1155�ו  979 החלטות 
הניצחון ו"ההישג ההיסטורי" נבחן בעוד 

שנה ובשנים שאחריה מה היה לנו.

הפגנה נגד הקפאת הבנייה. צילום יחצ

במקום להוציא את רמ"י, הסכימו נציגינו בפועל 
על הארכת השהייה בשטח המחנה. הכוונה 

להכניס להסדר עם הקיבוצים חתימה על חוזה 
הסדרה – הכולל מפה של השימושים החורגים, 

מועדי פינויים/הסדרתם, תשלום דמי שימוש 
ומתן ערבות בהתאם לדרישת הרשות – עלולה 

לחזור אלינו כבומרנג 
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בקיבוץ  העיקרית  הבעיה  כאמור, 
הפעלה.  ספר  היעדר  היא  המופרט 
זו  במה  גבי  מעל  אנסה  ברשותכם, 

להמציא יש מאין ספר הפעלה שכזה.
רובד ראשון לספר ההפעלה הוא רובד חוקי 
מחוץ  הרחק  שהושארו  חוקים  אותם  המדינה, 

�לחומות שטרחנו לבנות סביבנו, חוקים שהש
חוץ  במדינה,  אזרח  כל  על  ומשפיעים  פיעו 
במס  תיק  היה  מאיתנו  לכמה  כמובן.  מאיתנו, 
הכנסה? כמה מאיתנו שילמו ומשלמים ביטוח 

לאומי כמו שאר האוכלוסייה?
�בהנחה שחוקי המדינה נכנסו סוף�סוף לשע

רי הקיבוץ המתחדש על ברכתם וקלקלתם, יש 
לנו רובד נוסף: אנחנו חברים באגודה שיתופית 
על  חתומות  התקנות  מתחדש".  "קיבוץ  מסוג 

ידי רשם הא ומפוקחות על  �ידי שר הכלכלה 
גודות השיתופיות, שסמכויות לו כמו לשופט 
מחוזי, והוא בדרכו דואג לכך שהאגודות יפעלו 

בהתאם לכללים ולתקנות.
נכון, אנחנו תקועים עם תקנון ארוך, מתיש, 
ואיננו רלוונטי  מיושם  מיותר לגמרי, שאיננו 

שהר ומכיוון  אבל,  חיינו.  לאורחות  �לחלוטין 
שם, אותו הרשם שמוזכר בפסקה הקודמת, שם 
את חתימתו וחותמו על אותו התקנון, הפך זה 
להיות "כזה ראה וקדש" והפך את כולנו לסוג 

�של עבריינים, שכמעט כל מעשה שיעשו במה
לך חייהם ב"קיבוץ המתחדש" נמצא לרוב בצד 
הלא חוקי של המעשה. משהו שמוביל לוחמים 
ללא חת מול המערכת הקיבוצית, להילחם בה 
דרכם.  צולחת  פעם  ולא  המשפט,  בתי  דרך 
את  מנצלת  הקיבוצית  המערכת  השני,  מהצד 
אותו התקנון כדי לנשל "חוקית" את החברים 
מזכויותיהם הבסיסיות. הכול נעשה כדת וכדין, 

בפסיקת שופט שלום או שופטת מחוזית.
ישנה  המדינה,  מלבד  שמעלינו,  לזכור  יש 
וחוקים  מיסוי  ידי  שעל  האזורית,  המועצה 

התק לשלל  מוסיפה  �"מועצתיים�עירוניים" 
נות המשפיעות על חיינו. מי שפחות רלוונטי 
היא  המתחדש"  ב"קיבוץ  כחברים  מבחינתנו 

�התנועה הקיבוצית, שפעם הייתה מאוד רלוונ
טית ועל פיה נשק דבר. קיבוץ שהעז להמרות 
את פי ה"תנועה" מצא עצמו נבעט החוצה, ראה 

מקרה קיבוץ שניר.
�עתה צריך כל קיבוץ לשבת עם עצמו ולח

שוב מה הוא רוצה לתקן (מהמונח תקנון) בנוסף 
לשלל התקנות והחוקים שממילא מוטלים על 

ביי וחבר  במדינה  אזרח  היותו  מכוח  �החבר 
התקנון  של  התיקון  את  למועצה.  השייך  שוב 
יש לעשות בצורה חוקית לגמרי, ולהעביר את 

התיקונים ברוב הנדרש.
מה  לעצמי  חושב  אני  שכזה,  בקיבוץ  כחבר 
הייתי רוצה שיהיה בספר ההפעלה שלי, משהו 
שהוא מעבר לחוקים המסדרים את חייהם של 

שנראה שמס פינה,  ראש  או  אליפלט  �תושבי 
�תדרים מצוין גם ללא תקנון הקשור כאבן רח

יים על צווארם.
�מי אומר שצריך תקנון מעבר לתקנות הא

גודה שמדברות על ועד נבחר עם יו"ר ואסיפת 
החברים שמאשרת את הוועד. לרחוב שלך יש 

תקנון?
אותנו  מחייבות  האגודה  שתקנות  מכיוון 
את  למצוא  יש  הדדית,  ערבות  של  למינימום 

הדרך לעשות כן במינימום הגבייה הנדרש.
הדרך ל"קיבוץ מתחדש" שיתנהל לא כדבר 

מת ממש  אלא  הישן  מהקיבוץ  בחטא  �שנולד 
פשוט  לא  מהלך  תוביל  "מתחדש",  ולא  חדש 
מנירמול  מנוס  אין  רחבה.  הסכמה  שידרוש 
ועוד עז מהבית הצפוף  המערכת, מהוצאת עז 
גידולי  של  כירורגי  באופן  מסילוק  ממילא, 
הפרא שצמחו על גבנו לאורך יותר מ�60 שנה 
אותה  יצירת  של   (100 שאומרים  כאלה  (ויש 

שמיכת טלאים ששמה תקנון הקיבוץ.
מכיוון שאני צופה קדימה באומץ, אני רואה 
לאן מה שהיה פעם קיבוץ הולך. למקום שאליו 
הולך הקיבוץ, למקום הזה אנו קוראים "יישוב 
מתחדש"  "קיבוץ  ששמה  התחפושת  קהילתי". 
תוסר, הגיע הזמן להתבגר ולצאת באמת לדרך 

יהיה שותף לך בקואופר �חדשה. השכן מימין 
טיב, והשותף משמאל לא. את אלה שגרים ממול 

בקושי תכיר, זה היישוב אליו אנו הולכים.
בכמה  מסדירים  כזה  ביישוב  החיים  את 

�שפחות חוקים הנחקקים מעבר לחוקים המקו
בלים. בניגוד לטענה שאדם לאדם זאב, יתברר 
לרובנו שיש איזון טבעי כאשר קבוצת אנשים 
מוצאים דרך לחיות יחד, ראו בתים משותפים 
חיים השכנים עם מארז  בערים שסביבנו, שם 

השיתו הבתים  חוק  שנקרא  גדול  לא  �חוקים 
בין  היחסים  מערכות  את  להסדיר  שבא  פיים, 

ומראה כיצד פותרים סכסוכים ביני �השכנים 
�הם. נראה לי שכל שצריך זה לעשות "העתק
�הדבק" ממה שנעשה ביישובים קהילתיים סבי

בנו. לא יותר ולא פחות, אני רואה אותם בחגים 
ובאירועים משותפים, והעשייה המשותפת שם 
הנהלת  ללא  אצלנו,  מהנעשה  נופלת  איננה 
רכז  תרבות,  ועדת  חשבונות,  הנהלת  קהילה, 
דור צעיר ודירקטוריון הקיבוץ. איך הם עושים 

זאת? פשוט, חֵיה ותן לאחר לחיות.
להפ צריכים  החדשים  שהקיבוצניקים  �מה 

מהוורידים  הקיבוץ  את  להוציא  שיש  זה  נים 
של החבר. העצוב הוא שבמחקר שערך המכון 
�20 שנה, זו היי �לחקר הקיבוץ בקיבוצי לפני כ
תה אחת הדרישות היותר מובהקות שהתקבלו 
השינוי  שלמרות  הוא  המדהים  החברים.  מרוב 
העצום באורחות החיים, עדיין נמצא ה"קיבוץ" 
ביותר מדי נקודות חיכוך מול החבר, וזה משהו 

שיש לעבוד עליו, אבל על כך במאמר הבא.
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כשלימודים היו 
השכלה

 במלאת 60 שנה לייסודו ו־20 לחיסולו של הקורס
הדו־שנתי למדעי החברה והרוח, נתכנסו ביד טבנקין 

בוגריו לדורותיהם כדי לדון במפעל ההשכלה הקיבוצי 
שהיה, להתעצב על האובדן ולגלות שיש ניסיונות המשך 

�ו�20 שנה לחיסולו: הקורס הדו 60 שנה מלאו לפתיחתו של המוסד המפואר הזה 
שנתי הגבוה למדעי החברה והרוח. היהלום שבכתר של סמינר אפעל. הייתי בין מי 
שזכו ללמוד בקורס הזה. בימינו, בעידן ההפרטה, בעידן הלימודים מכווני מטרה – 
משפטים�הנדסה�מנהל עסקים – קורס כזה הוא דבר בלתי נתפס. כן, גם מן הבחינה הכספית. 24 
חודשי לימודים רצופים, בקבוצה של שלושים חברים, בתנאי הכל�כלול, בלי בחינות, אך עם 
הגשת עבודות מרצון (והגשנו), הם דברים שאין עוד בימינו. זה נחשב ל"בזבוז" משאבים. לי 

השנתיים הללו זכורות לי כחוויה מיוחדת. פרק חשוב בחיי.
�במקורו יועד הקורס הזה ליצירת קדר הנהגה לקיבוץ המאוחד. אחר כך, לקראת איחוד התנ
�ועות ולאחריו, למדו בו חברים מכל התנועות. לאורך השנים, פחת בו החלק התנועתי�אידיאו

לוגי של הלימודים והקורס נעשה דומה יותר ל�BA כללי המוכר מהאקדמיה. כללי, אבל עם 
לימודי קיבוץ, תנועת העבודה וקצת מרקסיזם. יצאתי משם "מחוזק", ככל שמדובר בתודעה 
שיתופית. הרחבתי אופקים, כמו שאומרים. לשיחות הסיכום הארוכות עם בוגרי הקורס היתה 

�חשיבות מיוחדת בקביעת התכנים של הקורס הבא. זכיתי ושתי הצעות שלי לסמינריונים הת
קבלו. 

הגישה של  הכלכלי,  התקופה". המשבר  ל"רוח  קשורות  היו  הסיבות  נסגר.  הקורס   1995�ב
לימודים תכליתיים והאקדמיזציה של הלימודים – בלי תואר אתה "לא שווה", והקמת המכללות 

האזוריות שסחבו אליהן חברי קיבוצים שהעדיפו לימודים ליד הבית.

לכבוד שני התאריכים הללו – 60 שנה לפתיחה, 20 שנה לסגירה – התקיים ביום חמישי 
שעבר ביד טבנקין כנס מחזורים – בעצם מיני כנס, אם למנות את מספר המשתתפים. מן הקורס 
שלי - מחזור כ"ו, (1984�1986) - הגיעו כשליש מן הבוגרים, אם לקזז את אלה שכבר לא אתנו. 

ממחזורים ותיקים יותר, בדרך הטבע, הגיעו פחות.
מיעוט הקהל וגילו המבוגר לא עצר את רוחם הלוחמנית של פרופ' יעקב עובד (פלמחים), 
שיחד עם אהרון ידלין (חצרים), יו"ר יד טבנקין, פרסם ספרון המתעד את תולדותיו של הקורס, 

ושל ההיסטוריון ד"ר ברוך כנרי (מחניים). השניים ליוו את הקורס לאורך שנותיו. 
יעקב עובד: "כתבתי חוברת כדי לגאול את הקורס מתהום הנשייה. הקורס היה יסוד חשוב 

�יותר להשכלתי ממה שהיתה האקדמיה. הכוונה הראשונית היתה להקים קתדרה ללימודי הקי
קיים באף  היו מוסד חשוב שלא  בוץ שתתחרה באוניברסיטה. שיחות הסיכום עם התלמידים 

�מקום. פרופסורים חשובים כישעיהו לייבוביץ' וצבי יעבץ התרשמו מאוד מהמסגרת הרב�תחו
מית שהיוותה מודל להקמת קורסים רב תחומיים באוניברסיטאות."

ברוך כנרי: "זה היה מפעל ענק. לא אקדמיה קיבוצית כמו שתכננו מייסדיו, אבל מפעל ענק 
שלימד אנשים חסרי השכלה. הקורס סיפק דלק אמוני. אני אוהב את המוסדות האלה שהעניקו 
השכלה גם אם ציניקנים קראו לזה 'שטיפת מוח.' זה היה מאמץ 'להעלות' את חברי הקיבוץ 
ולהפוך את הקיבוץ לגורם משפיע על החברה. השאלה היא איך מחדשים את האמונה ולזה אין 

לי תשובה."

את האור שבקצה המנהרה סיפקו בוגרי תנועת דרור ישראל שסיפרו על המסגרת הלימודית 
שהקימה התנועה בשיתוף עם המכללה בבית ברל – בית המדרש למורי עם - שבו לומדים מאות 

מחברי ה"תנועות הכחולות", בהם 30 ערבים, המשלבים עבודה ולימודים.
"אנו מתכוונים להפוך את המרכז החינוכי  חינוך מבוגרים בדרור ישראל:  יוני, רכז תחום 
איך  מהפריפריה  קבוצות  מלמדים  אנחנו  הישראלית.  החברה  כלל  את  שישרת  למוסד  שלנו 
להקים קואופרטיב, אנו רואים את עצמנו כתנועת מחנכים שמביאה את הקודים שלנו לחברה 

הישראלית." 
לא קשה היה לחוש באנחת רווחה אצל המשתתפים למשמע דברי חברי דרור ישראל, בבחינת 

"יש לנו ממשיכים".

את הכנס פתחה יונה פריטל מנהלת יד טבנקין. מוקי צור דיבר על הקורס הדו שנתי כמוסד 
ששיקף מסורת יהודית של תהליך לימוד שנועד ליצור חברה ולהעמיק את החברות בתוכה. 
לדבריו, "הקיבוץ הבין שהלימוד הוא תנאי להמשך הדרך. אנשים שבאו מהאקדמיה ללמד בדו 

שנתי, ראו בכך חלק מהמימוש שלהם. זה היה לימוד שאין בו היררכיה ושררה.
�מזכיר התנועה, איתן ברושי, דן בברכתו בהיחלשותה של ההשפעה התנועתית בכנסת בממ

שחיקה  יש  תפקידים.  על  להתמודד  כדי  מרפקים  מספיק  לנו  "אין  אמר:  הוא  ובצה"ל.  שלה 
גדולה במעמדנו בעקבות השנים שבהן הקיבוץ היה שקוע בעצמו. ייצוגנו בצה"ל נחלש וכך גם 

במועצות האזוריות. במשרד החקלאות אין לנו אף חבר." 

 ארץ הצבי • עוזי בן צבי אדום מבפנים • עזרא דלומי

צועדים יחדיו 
לקראת אופק חדש

התחפושת ששמה "קיבוץ מתחדש" תוסר. כל שצריך זה 
לעשות "העתק־הדבק" ממה שנעשה ביישובים קהילתיים 

סביבנו. העשייה המשותפת שם איננה נופלת מהנעשה 
אצלנו, ללא הנהלת קהילה, הנהלת חשבונות, ועדת תרבות, 

רכז דור צעיר ודירקטוריון הקיבוץ. איך הם עושים זאת? 
פשוט, חֵיה ותן לאחר לחיות. מאמר רביעי בסדרה
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 יובל דניאלי
צלם דוד פיינמסר

גאגא  וליידי  רנרוא  "בד 
תע שם  הוא  עורב"  �במזל 

רוכתו החדשה של האמן דב 
לשמות  מתייחס  אני  (חצור).   נר  אור 
הניתנים לתערוכות בחשד מסוים, של 
�רצון למשוך תשומת לב. היכרותי רבת
�השנים עם אור נר לימדה אותי שהש

מות שמעניק דב לתערוכותיו הם חלק 
הם  עצמה;  מהתערוכה  נפרד  בלתי 
לתשומת  רצון  עוד  לא  אליה.  המבוא 
לב, הם הדבר האמיתי. הם חלק מכניסה 
של  הנפשי�אמנותי�מושגי  עולמו  אל 
דב, הדורש מהצופה פענוח בלתי פוסק. 
הדורש מחשבה, התעמקות  חידה,  כתב 
כמובן  בתערוכה  המוצג  של  ואי�קבלה 

מאליו. 
יצירתו  סתירות.  של  בעולם  חי  דב 
הסתירות  עם  דיאלוג  לקיים  מבקשת 
עוסק  דב  מהן.  העולות  השאלות  ועם 

מו אקולוגיות,  פוליטיות,  �בהצהרות 
מקיים  הוא  ואחרות.  קיבוציות  סריות, 
דיאלוג עם זיכרונותיו, ילדותו, בגרותו 

�ומאווייו. יצירתו של אור נר היא מני
הוא  שנים.  מאה  לאורך  מתמשך  פסט 
לוקח את העבר האישי והטראומטי שלו 
את  השנייה,  העולם  מלחמת  מתקופת 

�ההווה הקיבוצי המשתנה ללא הרף וצו
�פה אל העתיד כרצף מתמשך של פעי

לות, שהיא הרבה מעבר לזמן חייו שלו.

ניגוד תהומי לאישיותו הלבבית
הפתיחה.  בערב  לתערוכה  הגעתי 
מצאתי את דב בעיצומו של מיצב, יושב 

�באיפור כבד ומוקפד בעל סממנים או
פייניים לדמותו של אדולף היטלר, שיא 

�השיאים של הרוע האנושי, עטוף בגלי
�מה אדומה המזכירה גלימת חשמן קתו

לי מהוותיקן, או שמא זה האינקוויזיטור 
שתפקידו לגלות כל סטייה, יושב מול 
ליידי גאגא ושותק. גם הליידי (עתליה 
ברנדבורג) שותקת בתחפושתה האדומה 

שתיקה מוזרה, בה רק העיניים מדברות. 
לתערוכה,  שבאו  חברים  אין  קהל,  אין 
יושבים ושותקים, מכונסים בעצמם כמו 

לסבי המנוכרים  אילמים  פסלים  �שני 
הנושאת  פרובוקטיבית  מוזרות  בתם. 
עמה פוטנציאל של מיסטיות, של מתח 

מיני, של הבלתי נודע. 
התחפושת ועבודת האיפור המצוינת 

�ששינתה עד בלי הכר את דמותו המו
כרת של האמן, מזכירה לי נשף מסכות 

מסדרי של כת חשוכה העוסקת בנסתר 
האדומה. צלם  לגלימה  המוחבא מתחת 

�עם מצלמת וידיאו מסתובב עם מצלמ
שתיקתם  את  ומנציח  המופע  סביב  תו 
התיעוד  גאגא.  וליידי  רנרוא  בד  של 
הבלתי נפסק הוא לא רק תיעוד לספר 
על  תיעוד  מהיצירה.  חלק  הוא   - הבא 
ידי אדם ותיעוד על ידי להקת עורבים. 

האמנותית�חבר פעילותו  של  �התיעוד 
תית של דב הוא חלק משמעותי ומרכזי 
ומה  בת�חלוף,  היא  שלעתים  ביצירתו 

הד  הוא  הבאים  לדורות  ממנה  שנשאר 
(היפוך  רנרוא  בד  של  דמותו  התיעוד. 
שמו של דב אור נר) היא ניגוד תהומי 
לאישיותו הלבבית ומסבירת הפנים של 
נר מקיבוץ  אור  דב  40 שנה,  זה  ידידי 
חצור. דמות מפרגנת, אוהבת, משבחת, 

חברות אמת ללא תנאי. 
דב,  של  יצירתו  את  לאהוב  אפשר 
להתעלם  אפשר  אי  לבקרה.  אפשר 
ממנה. היא נוכחת, מדברת, פועלת על 

החושים ואף יוצרת נוגדנים. דב מטפל 
�ביצירתו בנושאים "אסורים" שהם בח
זעיר�בור שמרנית  בחברה  טאבו  �זקת 

הקיבוץ.  למשל  כמו  טיפוסית,  גנית 
�החלטתי הפעם לא לנסות לפענח ולפ

רשן את יצירתו של דב. אני משאיר את 
לומר  רק  יכול  אני  לצופים.  הפרשנות 
שיצירתו של דב עשויה בקפידה, מתוך 
וידע רב בתולדות  דקדקנות מקצועית 

העו בריאת  (מיכאלאנג'לו,  �האמנות 
בריאתה  ליצירתו  השראתו  מקור  לם, 

של ליידי גאגא). היא פשוטה בתיאורה 
לשורש  לרדת  ביכולתה  מתוחכמת  אך 
הביטוי  בדרכי  נועזת  היא  הדברים. 
שלה,  הביטוי  בצורת  נאיבית  שלה. 
כעולמו של ילד, אך נועזת בתכניה עד 
המרכזי  השחקן  ה"פרוורטיות".   גבול 
"בשיח הגלריה הזה" הוא העורב. אותה 
מקור  בעלת  ומעצבנת  שחורה  ציפור 
של  העצים  צמרות  על  השוכנת  ארוך 
קיבוצי ואורבת להולכים למרגלותיהם, 

אצל  לתקוף.  כדי  כושר  לשעת  מצפה 
מצלמתה,  עם  אורבת  הציפור  נר  אור 
על  ציפור"  "ממבט  המשקיפה  ציפור 
הנעשה למטה על פני האדמה ("הפנקס 
משגיח  העורב  רושמת").  והיד  פתוח 
מצלם  הגלריה,  בשערי  הנכנסים  על 
אותם ודואג כמו "האח הגדול" מהשב"כ 
ששום דבר לא ייעלם מעיני המוסדות 
ואלוהים. דב מותח עד קצה הגבול את 
יצירתו,  את  הצופה  ההכלה של  יכולת 
הפנטזיה  תרגום  יכולת  את  גם  כמו 

תכניה  למרות  האמנות.  אל שפת  שלו 
והפורנו הארוטיים  האלימים,  �הקשים, 
�גרפיים, היא מאוד אסתטית ויפה בתר

גומה לשפה החזותית. תערוכה שהיופי 
והקושי שורים בה יחדיו. 

מודל חדש למושג "אמן קיבוץ" 
קטלוגי  ספר  נלווה  התערוכה  אל 
מרתק, מוקפד וערוך היטב מאת אוצרת 
וחוקרת האמנות טלי תמיר.  התערוכה 
המלווה  מצולם,  בתיעוד  עשיר  הספר 
בתמלילים חכמים ומוסיף רבות להבנת 
יזכה  זה  שספר  (ראוי  דב  של  יצירתו 
הכריכה  תצלום  נפרדת).  להתייחסות 
אור  דב  את  מראה  הספר  של  הקדמית 
נר בחולצת טריקו פשוטה שעליה כתוב 
 THE MUSEUM OF באנגלית: 
MUSEUMS. "מוזיאון המוזיאונים" 
הולך עמו על  הוא דב עצמו. המוזיאון 
חולצתו באשר ילך, ובאשר יפעל בכל 
מקום על הגלובוס. האמנות והיצירה הן 
נחלתו של דב, נכס חופשי. בדידותו של 
דמות  העטיפה.  בקדמת  מופגנת  האמן 

בעצ ומכונסת  מהורהרת  �רצינית, 
אלסקה.  של  המושלגים  במרחבים  מה 
לעומתה, העטיפה האחורית של הספר 
כלוא  דב,  של  גבו  תצלום  את  מראה 
בתל  דיזנגוף  רחוב  במרכזו של  בכלוב 
העוטפים  סקרנים  המון  מוקף  אביב, 
אותו מכל עבר. מול הבדידות היוצרת 
והיא  החברה,  תגובת  את  האמן  מבקש 

הא העטיפה  בתמונת  בעליל  �מופגנת 
חורית. אור נר זקוק מחד לבדידותו של 

האמן ומאידך לאהבתו של הקהל. 
�טלי תמיר היטיבה להגדיר את יצי

קיבוצי:  אמן  של  בהקשר  דב  של  רתו 
חדש  מודל  נר  אור  דב  הציע  "ככלל 
בתוך  תפקודו  קיבוץ'.  'אמן  למושג 
לדמות  דומה  אינו  הקיבוצית  החברה 
את  המעמיד  המסורתי,  הקיבוץ  אמן 
את  מאייר  החברה,  לטובת  כישרונו 
השפה  באמצעות  ותומך  וטקסיה  חגיה 
החזותית באידיאולוגיה השלטת. מתוך 
אופי פעילותו עולה בבירור דמות של 

אפשר לאהוב את יצירתו של דב אור נר - או לא, אבל 
אי אפשר להתעלם ממנה. בתערוכתו החדשה "בד רנרוא 
וליידי גאגא במזל עורב" שנפתחה בשבוע שעבר בגלריית 
הקיבוץ, ממשיך האמן מחצור לעסוק בנושאים הנחשבים 

לטאבו בחברה שמרנית זעיר־בורגנית כמו הקיבוץ. אור נר 
לוקח את העבר האישי והטראומטי שלו מתקופת מלחמת 

העולם השנייה, את ההווה הקיבוצי המשתנה ללא הרף 
וצופה אל העתיד כרצף מתמשך של פעילות, שהיא הרבה 

דב אור נר בסטודיומעבר לזמן חייו שלו

עטיפה של ספרו של אור נר. צילום יחצ פרט מתוך עבודת הוידיאו 'בד רנרוא בגן התענוגות' של מירה 
לפידות ורומא בוטמן

 אמנות ללא גבולות
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�אמן עצמאי, המפעיל פרקטיות ביקור
תיות, לעתים עד כדי הצבת אופוזיציה 
הזה  הביקורתי  המודל  לצד  אך  לקיים. 
בתוך  ומשתף  חיובי  גורם  נר  אור  היה 

שות לקבוצה  בחבריו  ראה  �קיבוצו, 
וראשונים לכל פעולותיו  פים טבעיים 
לפעולה  טבעית  זירה  הקיבוץ  ובמרחב 

�לתצוגה. הוא אמנם הציב לחברה הקי
והפאסיבי,  הבורגני  דיוקנה  את  בוצית 
אך באופן פרדוקסלי הפעיל את החברה 
מעשה  אל  אותה  ועורר  אליו  הקרובה 
בפלנטה  פעולה  נר,  אור  (דב  אמנות" 
�הקיבו החברה   ,2070–1970  הקרובה

צית, עמ' 217, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 
סדרת קו אדום 2014).

היצירה גאלה את דב מקולו של 
היטלר

 1927�נפגשתי עם אור נר, שנולד ב
בגלריית  מפריז,  הרחק  לא  קטן  בכפר 
לא  הפתיחה.  ימים לאחר  כמה  הקיבוץ 

�רציתי להיכנס בשאלותיי "לעובי הקו
רה". חשתי שאני פולש אל שדות מאוד 
להרכבה  הבסיס  לדעתי  שהם  אישיים 

המיוחד של התערוכה.  

שהו אתה,  שאלתי:  היסוסי  �למרות 
הס צעיר  וכנער  בשואה,  נרצחו  �ריך 

תתרת בתקופת המלחמה במנזר נוצרי 
דמות  בורא?  אתה  דמות  איזו  בצרפת, 
המשלבת בתוכה את דמותו של אדולף 
היטלר, דמות אביך ודמותך שלך. מדוע 
"השילוש" ההזוי הזה בין הרוצח לנרצח, 

בין הרודף לנרדף?
בזיכרונותיו, משיב דב:  שקט, מכונס 
ברדיו  שומע  אני  צעיר  כנער   1939�"ב
המשפחתי בפריז  קול המזכיר לי נביחות 

�של כלב, קול שמאוד הפחיד אותי. קי
�בלתי ממש טראומה מהקול הזה. טראו

מה שלא השתחררתי ממנה שנים. מאוחר 
יותר התברר לי שהיה זה אחד הנאומים 
של היטלר! הקול הזה נכנס לתוכי, שכן 
והתפתח במשך שנים  קינן, התעצם  בו, 
רבות עד שהתחלתי להקיא אותו מתוכי. 
היטלר.  על  הציורים  אצלי  התחילו  כך 
היטלר,  את  שונא  כך  כל  שאני  חשתי 
שהשנאה הזו מובילה אותי למבוי סתום 
התחלתי  שנוצר  בפרדוקס  מוצא.  ללא 
להתיידד עמו. ב�2006 ערכתי תערוכה 

שנשאה את השם 'ידידי היטלר'".  
�ליצירה האמנותית בדמותו של היט

לר היה תפקיד משחרר. היא גאלה את 
דב מקולו של היטלר ששכן בגופו.

דב הוא אמן אמיץ. יצירותיו נעשות 
"ללא פחד ומורא". הוא צועד בשבילי 
קיבוצו בדמות  הנושאת עמה סממנים 

�מדמותו של הצורר. הדמות לבושה בג
לימתה האדומה, נושאת "עגלת סופר" 
ואוספת בה ספרים מספריית הקיבוץ. 

וב נודדת לתל אביב  �לאחר מכן היא 
רחוב  של  במרכזיותו  תחפושת  אותה 
חלון  בפטיש  מנפצת  הסואן  יהודה  בן 
הזכוכית  שברי  בסיס  ועל  גלריה  של 
ומתכננת  הגדול משרטטת  החלון  של 
ברחובות  הבאה  צעידתה  מסלול  את 
פרובוקציה  איזו  תעוזה.  איזו  העיר. 

אמנותית.  
בעקבות  מותו  אל  נופל  רנרוא  בד 

הכ משטח  על  שחור  עורב  �מתקפת 
דורגל של קיבוץ חצור - זה אותו עורב 
אותם  ומתעד  התערוכה  לבאי  האורב 
קם  הווידיאו  בסרט  אליה.  בכניסתם 
בד רנרוא לתחייה (סימבוליקה נוצרית 
ידועה) וממשיך במסלול מעלליו (מתוך 
סרט וידיאו "בד רנרוא בגן התענוגות", 

של מירה לפידות ורומא בוטמן).

אמנות ללא צנזורה פנימית 
וחיצונית 

גבולות.  ללא  באמנות  מאמין  דב 
�באמנות ללא צנזורה פנימית וחיצונ

ית. חופש היצירה הוא ערך מרכזי, כך 
גם חופש הדמיון וחופש הפנטזיות.  
�דב, שכלא את מאווייו כנער בחב

רה נוצרית והיה אנוס להתחפש ללא 
יהודי, אומר בתערוכתו: לא עוד! אין 
טאבו,  יותר  אין  פנים,  העמדת  יותר 
לשטן  להתחפש  אפילו  מותר,  הכול 

תע היצירה.  זו  החופש,  זהו  �עצמו. 
סמלים  גדושה  מרכיביה  על  רוכתו 

נוצריים. 
יהודי,  להיותו  מודעותו  למרות 

במי נוצריים,  בטקסים  דב  �משתתף 
התחבא  שבו  במנזר  ובתפילות  סות 

בזמן המלחמה.
דב  מספר  בגלריה  בינינו  בשיחה 
שהוא גדל בבית מתבולל, שבו עולם 

�המסורת היהודית היה רחוק ממנו ומ
צורה  בשום  יהדותם  צוינה  לא  עולם 

ודרך...
מגיע  הצעירה  ישראל  מדינת  אל 
בקיבוץ  חודש  בן  לביקור  במקרה  דב 

לצרפת  חזרתו  עם   .1949�ב ניצנים 
אידיאולוגי�רעיו מהפך  �מתרחש 

לתנועת  מצטרף  והוא  בתודעתו,  ני 
ה"שומר הצעיר" שהתאימה להשקפת 
אור  עולה   1952�ב הפוליטית.  עולמו 
נר לישראל ומצטרף לקיבוץ חצור.   

למבנה  התייחסתי  לא  ברשימתי 
ולמוצג בה באופן  ולארגון התערוכה 
שיטתי. לא פירטתי את אופן תליית 
ואת  שלה  הרציונל  את  התמונות, 
היצירות.  בנויות  שמהם  החומרים 

�אומר רק זאת: תערוכתו של דב, באו
צרותה המוקפדת של טלי תמיר, היא 
מחשבה,  עניין,  המעוררת  תערוכה 

מתח והרבה שאלות. מומלצת מאוד. 
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הליידי 
והעורב 

ליידי גאגא – זמרת פופ 
אמריקאית ממוצא איטלקי. 
נולדה בברוקלין, ניו יורק, 

1986. ידועה בהופעו־ ־ב
תיה הפרובוקטיביות (שמה 
המקורי: סטפני ג'רמנוטה). 

מהזמרות הפופולריות בעולם. 
העורב השחור - צבעו השחור, 

קולו המקרקר והיותו אוכל 
נבלות קישרו את העורב 
בתרבויות שונות למוות 
ולכוחות אפלים. העורב 

נעשה סמל של כוחות השחור 
ומבשר המוות. אחת מיצירות 

האחרונות של ואן גוך טרם 
התאבדותו היא "שדה חיטה 

עם עורבים". 
דב מספר שאת דמותו של 

העורב השחור (משל השועל 
והעורב) לקח ממשלי ז'אן דה 
לה פונטיין שלמד בבית הספר 

ונשארו חרותים בזיכרון.
ספורט – בתערוכתו של דב 
מופיעים מגרשי ספורט. דב 
הוא מעריץ גדול של תרבות 

־הספורט. שאיפתו הנסת
רת – לשמר את הנעורים 

הספורטיביים לנצח. דב עצמו 
היה בצעירותו ספורטאי פעיל. 

האות W המופיעה ביצירתו 
מבטאת את סגידתו לגוף 

האדם המושלם - הספורטיבי. 
־שלמות הגוף והעיסוק בפי

תוח שרירי האדם ויכולותיו 
הפיזיות באמצעות הספורט 

וההורמונים הם מהמאפיינים 
המובהקים של הנעורים עם 
־המתח, היצר והשאיפה לניצ

חון ולכיבוש. 
"בד רנרוא וליידי גאגא במזל 

עורב"
 גלריה הקיבוץ, דב הוז 25,

תל אביב.
טלפון: 03-5232533 .

אוצרת אורחת: טלי תמיר. 
ב'-ה': 15:00-11:00,

;18:00-16:00
ו': 14:00-11:00. עד 18 ביולי.
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אלישע שפירא 

זיקתם  על  לחשוב  מהנהוג  בשונה 
או  העבודה",  ל"דת  הראשונים  של 
למה שאפשר לכנות "דת הקולקטיב", 
"דת  זו  הייתה   – דת  להם  הייתה  אם 

�האדם". זאת למרות שהם לא היו מס
�כימים לקרוא לאמונתם "דת". הצעי

רים שייסדו את הקיבוצים והקבוצות, 
 ,20�בעשורים הראשונים של המאה ה

ותו הכרה  בעלי  אנשים  ברובם  �היו 
דעה חילוניות. הם באו מבתים דתיים 

�ספוגי מסורת של דורות. הם לא הת
חיפ אך  היהודית,  למורשתם  �כחשו 

הקשר  את  וחיפשו  חדשים  שו תכנים 
ולרעיונות  הִקדמה  לרוחות  והחיבור 
במקום  התקופה.  של  הכלל�אנושיים 
האדם.  את  במרכז  שמו  הם  האלוהים 
ההומניזם האוניברסלי שלהם לא היה 
חף מטעויות כואבות, כפי שקורה לכל 
אכן  וזו  מהפכה,  ובכל  חדשה  תנועה 

�הייתה מהפכה של ממש. באותה תקו

�פה טעו רבים וטובים בעולם כולו לה
אמין שהמהפכה הקומוניסטית ברוסיה 
לאדם".  חדש  "אביב  בכנפיה  תביא 
לא  היא  אך  טרגית,  טעות  זו  הייתה 
הורידה דבר מעוצמת אמונתם באדם. 
�ה"קולקטיב" לא היה עבורם בבחי
בעיני היה  הוא  עליונה,  תכלית  �נת 

האדם.  להעלאת  הנכון  המכשיר  הם 
כל אדם. עבורם בני האדם לא נועדו 

וה החברה  גלגלי  על  "שמן  �להיות 
התנאי  הינה  החברה  להפך,  מדינה". 
ההכרחי לצמיחתו של האדם. בשפתו 

החב של  מטרתה  הצעיר,  מרקס  �של 
רה הסוציאליסטית היא "מימוש עצמי 
עצמי  מימוש  חבריה".  למרב  מרבי 
והתרומה  היכולות  מיצוי  של  במובן 
לאדם ולחברה. מה שבתנועות הנוער 
להבדיל  העצמית",  "ההגשמה  הייתה 

והאגו המתפנק  העצמי"  �מ"המימוש 
�איסטי. מה שבשפה הרווחת היום מס

תכם בשתי המילים הקצרות: "בא לי". 
�המימוש האנושי אינו מנותק מהעוב

החב ואיכות  בחברה,  חי  שהאדם  �דה 
רה שבה הוא חי - היחסים בין חבריה 
והערבות ההדדית הקיימת בה - אינם 
רק "כלי". הם תכלית לעצמה. תכלית 
שהיא תנאי וסיכוי למימוש העצמי כפי 
אפשר  הזמן  ממרחק  אותו.  שתיארנו 

�אולי לראות את אמונתם של הראשו
נים באדם ובחברה כתמימות, ויש גם 
מי שלועגים להם היום מרום פיכחונם 
העקר. אך בין שמעריכים את אמונתם 
ובין שרואים בה תקלה, אי אפשר שלא 
להתרשם מהעוצמה הסוחפת שהייתה 
זו  הייתה  האדם".  "דת  החדשה,  לדת 
דתם של רבים וטובים באותה תקופה. 
לאמונה  יפים  היותר  הביטויים  אחד 
שאול  המשורר  של  מילותיו  הוא  זו 
כמעט  שהיו  המילים  טשרניחובסקי, 

להמנונה של דת האדם:  
"שחקי שחקי על החלומות, 

זו אני החולם שח. 
שחקי כי באדם אאמין, 

כי עודני מאמין בך. 

כי עוד נפשי דרור שואפת, 
לא מכרתיה לעגל פז, 

כי עוד אאמין גם באדם, 
גם ברוחו, רוח עז".

כוחה של התודעה
הא היה  החדשה  הדת  של  �שיאה 

מונה במה שהם כינו "האדם החדש". 
באמונה  משיחי  כמעט  יסוד  היה 
ורצוננו  תודעתנו  בכוח  שהנה�הנה, 
פרי  שהוא  אדם  חדש".  "אדם  ניצור 
האמונה בו והוא נשוא האמונה בעת 
יסודות  ובעונה אחת. משהו המזכיר 
של  תורתו  ואת  גיסא  מחד  קבליים 

הפ הפרשנות  גיסא.  מאידך  �מרקס 
שטנית הרווחת מייחסת למרקס את 

�הקביעה כי "ההוויה (המציאות) מעצ
בת את תודעתו של האדם". בשונה 
תיאר  מרקס  הרווחת,  מהפרשנות 
ל"תודעה"  ה"הוויה"  בין  היחס  את 
כיחס דיאלקטי, של השפעה הדדית. 
ושונה  מיוחד  אליבא דמרקס, האדם 

מכל יצור אחר ביכולתו לשנות את 
בונה  הוא  תודעתו.  בכוח  המציאות 
מכונות  בונה  נהרות,  מטה  ערים, 
את  משנה  הוא  ובעזרתם  ומחשבים, 
סביבת חייו הפיזית והתודעתית. כך 
ומעצבים  האדם, משנים  בני  אנחנו, 
אלה  וכל  החברתית,  סביבתנו  את 
תודעתנו.  על  ומשפיעים  חוזרים 
במקום  פוגש  המרקסיסטי  הטיעון 
לפיו  הקבלי,  הטיעון  את  כלשהו 
את  לשנות  האדם  יכול  רצונו  בכוח 
האלוהות  על  להשפיע  האל.  רצון 
החובקת כול, שהיא ההוויה שבתוכה 
אנו חיים ופועלים. כך קרה שמתוך 
ענפים  צמחו  שונות  מוצא  נקודות 
מעניינים של תפיסות שיש בהן יסוד 
משותף של דת חדשה, "דת האדם". 
אמונה המשלבת הסברים רציונליים 
חובקי עולם ואדם, יחד עם רעיונות 
משיחיות  תחושות  מתוך  שצמחו 
כפי  וברוחו,  באדם  קיצונית  ואמונה 

שהיטיב לנסח זאת המשורר. 

דת האדם 
שיאה של הדת החדשה הייתה האמונה במה שנקרא "האדם החדש". היה יסוד כמעט משיחי באמונה שהנה־הנה, בכוח 

תודעתנו ורצוננו ניצור "אדם חדש". אדם שהוא פרי האמונה בו והוא נשוא האמונה בעת ובעונה אחת. משהו המזכיר יסודות 
קבליים מחד גיסא ואת תורתו של מרקס מאידך גיסא

 דעת יחיד

 חוויה לחיים

גדעון שפירא, עין השופט

בני  של  השירות  בשנת 
�קיבוצים לפני הצבא מעו

התייחסות  תחומי  רבים 
ספורים ובין היתר, יציאה לעצמאות 
הזדמנות  הבחירה,  יכולת  והרחבת 

�לצבירת ניסיון חיים שיצטרף למא
במטלות  אישית  עמידה  הפרטי,  גר 
תרומה  בתפקידי  התנסות  נבחרות, 
נוער  לבני  עזרה  לנזקקים,  וסיוע 
מקורבי גיל בתנועות לטפח כישורי 

�ברירה ערכית בתנאי עצמאות, בי
הקיבוצית  שהתנועה  מטלות  צוע 
לקחה על עצמה אך מתקשה ליישמן 

ללא עזרת הנערים.
בחסות  התפתחה  הש"ש  שנת 
לדורות  לארגן  הקיבוצית  היכולת 
מיוחד של פעילות  הצעירים מערך 
(דבר  הצבאי  לשירות  היציאה  לפני 

אח לאוכלוסיות  מתאפשר  �שאינו 
השירות  על  ויתור  ללא  אבל  רות), 

�עצמו - ובזה גדולת המהלך שמדו
כארגון  הקיבוצית,  לחברה  בו.  בר 

הצב בפיקוד  מהלכים  היו  �ממוסד, 
הללו.  האינטרסים  את  שאפשרו  אי 
נכונה  להעריך  למד  הצבא  גם  אבל 
את התוצרים שהוא קיבל בדרך הזו 
ובגרותם  האישית  איכותם  מבחינת 
אליו  גיוסם  את  דחו  אשר  אלה  של 

קרו לעתים  השירות.  לשנת  �ויצאו 
בות השתפרו הן שירותם והן יכולת 
מהמהלכים  כתוצאה  שלהם  הפיקוד 

שבהם מדובר.
השירות  שנת  יוחדה  בראשית 
שלא  הנוער,  בתנועות  לפעולה 
ההדרכה  צורכי  את  למלא  הצליחו 
יגמ"לים,  ובלי  בכוחות עצמן  שלהן 
מלאה.  הדרכה  בהן  התאפשרה  לא 
אבל חשוב לזכור שהקיבוצים לקחו 
הכחולות,  התנועות  על  אחריות 
מהבחינה  והן  רעיונית  מבחינה  הן 
בישראל  שקמה  ובחברה  הכלכלית, 
הנוער  לתנועות  הייתה  לא  ממילא 
עצמאות משלהן. אבל צריך להודות 
נזקים של ממש  גם  שנגרמו  ביושר 
מרחיקת  מהתלות  הנוער,  לתנועות 
הלכת ביגמ"לים, בשליחים ובמנהלי 

�תנועות. התגלו בעיות בעבודה שנ
עשתה בקנים, ולהלן רק אחדות מהן: 
חופשית),  (הצטרפות  וולונטריות 
שהיא נושא מהותי ביותר לחברה לא 
קיים  אולם כמעט שאינו  פורמלית, 
התאפשרה  בהם  הקיבוצים,  בקני 

�לחניכים רק התנועה אליה הם מש
תייכים. דוגמה נוספת היא הקבוצה 

�החינוכית, המשמשת בקנים העירו
מובה סוציאליזציה  בתפקידי  �ניים 

קים, אך בקיבוצים נחלשה כתוצאה 
מינקות  אליה  הבנים  מהשתייכות 

ועד בגרות. 
הקיבוציים  מהמדריכים  רבים 
את  "עזבו  לחניכיהם,  אומרים  היו 
גם  בעצמכם".  והחליטו  הקבוצה 
שיבשה  החינוך  צוותי  דומיננטיות 
דבר  בקיבוצים.  הזה  המרכיב  את 
נוסף הוא ממד השבטיות הקיים אצל 
ואשר  הנוער  תנועת  בגיל  האדם 
הוא הסמלת הארגון.  אחד מסממניו 

�הנושא הזה נהרס לחלוטין בקן הקי
בוצי ועבר לתחום הנטיות האישיות 

דוגמת לבוש וכדומה בלבד.

מצעירי  רבים  כה  בחרו  מדוע  אז 
הקיבוצים לצאת לשנת שירות? אחת 
הסיבות הנפוצות הייתה הרצון הכל 
כך מובן להאריך את הנעורים בשנה 

�נוספת ולהתנסות בחיים מחוץ לקי
בוץ ולמשפחה ללא השקעה מיותרת. 
ַּבהמשך  כך  כל  התרחבה  בכדי  לא 
להיצע  הקיבוצים  בני  היענותם של 

שי שנת  תפקידי  של  והולך  �הגדל 
מחל באמצעות  התפתח  אשר  �רות, 

קת המשימות. רבים לא היו יוצאים 
�להיות יגמ"לים אילו לא נפתחו בפ

ניהם האפשרויות הנוספות.
יש לראות נכוחה את הנושא שבו 
הקיבוצים.  לצעירי  ביחס  מדובר 
עיקר מטרתם הוא ההתנסות האישית 
ודחיית השירות הצבאי, כפי שנאמר 

�כבר מקודם. גם הערכים שהם מייצ
רים אגב תפקידם זה כרוכים בעיקר 
לא  כלומר,  הזו.  האישית  בהתנסות 

החב של  זה  ולא  התנועתי  �הממד 
רה הישראלית משמשים כמרכיבים 
העיקריים עבור רובם. וצריך לזכור: 

מפעי לעצמו  רוכש  שהמתנדב  �מה 

לותו ניתן למדוד, ובאותה מידה גם 
מה שהמדריך מפיק ולומד מהעבודה 

שה הנכסים  מהם  אבל  חניכיו,  �עם 
אפשר  רכשו,  הנזקקים  או  חניכים 
נכון.  אל  לדעת  מבלי  להעריך  רק 
הגדול  הזוכה  הוא  המתנדב  כלומר, 
מפעולותיו, ומהבחינה הזו אין הבדל 
מבצע  או  מדריך  שהיה  בין  מהותי 

יל שיש  נכון  אחר.  בתחום  �תפקיד 
ונהנו מפ נעזרו  ואמהות אשר  �דים 
שנח בנות  יש  השינשינים.  �עולות 

משפחותיהן  מצד  להתעללות  שפו 
וזכו לחברות ורוח טובה מהקשר עם 

�שינשיניות, אבל כל אלה אינם מש
נים את הנאמר בנידון מקודם.

ילדינו  ראשית,  עושים?  מה  אז 
אף  של  הפרטי  צבאו  אינם  ונכדינו 

העי ההישג  מבחינתם  שנית,  �אחד! 
קרי בא מעצם פעולתם, ועל כן הם 

�רשאים ואף חייבים להחליט על מע
שיהם ועל התוצאות הנובעות מהם. 
אפשר בהחלט לנסות לשכנע אותם, 
אבל יש לשתפם בדיון ובהכרעה על 

הכיוון וטיב מעשיהם.    

זכות הבחירה
המתנדב הוא הזוכה הגדול משנת השירות, ולכן אין הבדל מהותי בין שהיה מדריך או מבצע תפקיד בתחום אחר. על כן, ילדינו 

ונכדינו רשאים ואף חייבים להחליט על מעשיהם ועל התוצאות הנובעות מהם
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דפנה מאור

במהלך שבעת ימי האבל על 
מותה של מינה פינקל הזמינו 
יחד  לשבת  אלה  את  בנותיה 
איתן בחדר השינה של אימן, דודתה של 
אלה. בידיהן היה מכתב. זוהי הצוואה של 
אימא, אמרה לאה, הבכורה. על פי רצונה 
את  בינינו  מחלקות  אנחנו  אימא  של 
מעט התכשיטים שהיו לה. אימא ביקשה 

ואת השר �שאת טבעת הנישואים שלה 
�שרת הזאת את תקבלי. אלה שתי המזכ

רות שנותרו לה מהעיר שלה, קולומיאה. 
הסבתא  של  הייתה  הנישואים  טבעת 

�פינקל ואת השרשרת קיבלה לפני הנסי
עה לארץ ישראל מהסבתא קלנר. אימא 

�אמרה לנו שבשבילך זה הכי חשוב, הס
בירה רחל, הצעירה.

�הטבעת והשרשרת לא היו יפות במיו
�חד ולא יקרות במיוחד, אבל הן היו מה

הגדולה  משפחתם  מקולומיאה,  משפחה 
של דודה מינה ודוד יואל וגם של אלה. 

מש בני  גרו  פולין  שבמזרח  זו  �בעיר 
פחות פינקל וקלנר, סבים, בנים ונכדים. 

המשפ מיקירי  היו  קלנר  ובלה  �שלמה 
חה. הוא היה בעל מפעל לעיבוד עורות 
בשותפות עם אביו ושלושת אחיו. היא, 
בלה, טיפחה את הבת הלינה ואת הבית. 
ביתם היה גדול, עבדו בו שתי משרתות 
פולניות ואפילו שירותים של ממש היו 
בתוך הבית. אחיה של בלה, יואל פינקל, 
ואשתו מינה היו משולי המשפחה. אלה 
שכל  אלה  להם,  לעזור  תמיד  שצריך 
עסק שניסו כשל. אלה שהיו עניים אבל 
נולדו להם הכי הרבה ילדים, ומשמונת 
הנולדים שרדו ארבעה. הבגדים שלבשו 
לאחר  המשפחה  בני  משאר  להם  ניתנו 
בכל  נתרמו.  בביתם  הרהיטים  השימוש. 
חג, שבת או מפגש משפחתי ישבו בצד 
עם כל ילדיהם שהיו קצת חולים, קצת 

�משתעלים, קצת מנוזלים. השתדלו לה
יות שקופים.

המשפ בני  בקרב  קולומיאה,  �בעיר 
חה, נפלה החלטה. נשלח את מינה, יואל 
והילדים לארץ ישראל. שם כולם עניים, 

סרטי השיגו  להם.  יעזרו  הציונים  �שם 
כלי  מעילים,  שמיכות,  ארזו  פיקטים, 
את  וצילמו  וכסף  מתנות  נתנו  מטבח, 

למזכ תמונה  למסע,  היוצאת  �המשפחה 
�רת. בלה נתנה לגיסתה מינה את שמי

כת הפוך הישנה של הלינה. שיהיה חם 
לילדים, שם, בפלשתינה. בתחילת 1939 
ישראל  לארץ  המשפחה  בני  ששת  עלו 
גם  בפולין,  כמו  אביב.  בתל  והתיישבו 
כאן חיפשו פרנסות, חיו מן היד אל הפה, 
אבל חיו. באותה שנה בפולין נולדה בתם 

השנייה של שלמה ובלה, דריה.
בסוף 1939 נכבשה קולומיאה על ידי 
בקיץ  חמש.  בת  הייתה  הלינה  הרוסים. 
�המש בני  לעיר.  הגרמנים  פלשו   1941

והצטופפו  מבתיהם  סולקו  הרחבה  פחה 

�בגטו. לאט�לאט קטן מספרם. חלקם נר
צחו באקציות, חלקם נורו סתם כך, חלקם 
בנובמבר  הכנסת.  בבית  חיים  נשרפו 
�1942 נערכה האקציה הגדולה בגטו קו
לומיאה. בלה והתינוקת דריה לא שרדו. 
הלינה  להוציא את  שלמה קלנר הצליח 
בת השמונה מהגטו. הוא מסר אותה לידי 
יחד עם  יהודי שהתחזה לפולני, כנראה 

סכום כסף, ונפרד מבתו לתמיד. 
ממחבוא  הלינה  עברה  שנים  ארבע 
פולנייה,  אצל  משרתת  הייתה  למסתור, 
כשצריך  הצטלבה  לנוצרייה,  התחזתה 
בני  מכל  יחידה  נותרה  המלחמה  ובסוף 
וקלנר,  אימה,  משפחת  פינקל,  משפחות 

יל לבית  הגיעה  היא  אביה.  �משפחת 
ילדים  לבית  ומשם  בוורשה,  יהודי  דים 
ישראל  מארץ  הטובה  המדריכה  בלודז'. 
חזרה  אלה  עברי.  שם  אלה,  לה  קראה 
לחיים במשך שנה בבית הילדים היהודי. 
יחד עם המדריכה וחבורת הילדים יצאה 
למסע ברחבי אירופה ההרוסה, דרך צ'כיה 
הילדים  שהו  שם  לגרמניה.  ואוסטריה 

�כשנה במחנה תחת שלטון הצבא האמרי
�קאי. מורים ומדריכים מארץ ישראל לי

מדו, טיפלו והכינו את הילדים לעלייה. 
�הם יצאו לדרום צרפת, בדרך לארץ יש

ראל. את יום הולדתה ה�13 חגגו לאלה 
במחנה המעבר שבדרום צרפת, יום לפני 

העלייה על האונייה לארץ. 
�האו על  עלו   1947 באפריל   1 �ב

קשה  להפלגה  הרצל"  "תיאודור  נייה 
ומקיאים.  רעבים  צמאים,  שבועיים,  בת 
הועברו  הבריטים  אותם  שתפסו  לאחר 
לאוניית גירוש שבה היו התנאים טובים 

�יותר. אלה וחבריה המשיכו ללמוד במ

חנות בקפריסין. כשהיה עליהם להחליט 
�על הצטרפות לתנועה, בחרו כולם לח

יות כמו המדריכה מארץ ישראל שאהבו 
משפחה.  כמעט  להם  הייתה  והיא  אותה 

�לכן מקפריסין נשלחה אלה לקיבוץ, מה
תנועה של אותה מדריכה. שם, בקיבוץ, 
נכנסו הנערים העולים לחיי עבודה בלי 
סוף. חצי יום עובדים וחצי יום לומדים, 

מנסים להשיג את השנים החסרות.
הדודה  אותה  מצאה  קיבוץ  באותו 
קבוצים  בין  וחיפשה  נסעה  היא  מינה. 

שמו כי  הנוער,  עליית  של  �ופנימיות 
עה הגיעה אליה שאחת הבנות של בלה 
ושלמה כנראה ניצלה. עשר שנים לאחר 
פגשה   ,1949�ב קולומיאה,  את  שעזבו 
הכירה  היא  שוב.  אלה  את  מינה  דודה 
�15. היא בקו  אותה מיד. אלה הייתה בת
כשהייתה  שעזבו  הדודים  את  זכרה  שי 
דיברה  הנרגשת  מינה  דודה  חמש.  בת 
נתנה  וגם  לבושה,  אוי  ויידיש,  פולנית 

�לאלה כסף לאוטובוס שתוכל לבוא אלי
הם לתל אביב. 

נזרקו,  כמעט  שנשלחו,  הדודים  אצל 
משפ בית,  אלה  מצאה  ישראל  �לארץ 

חה, תמונות מקולומיאה, שיחות על מה 
�שהיה פעם, בעולם ילדותה שחרב. אפי

לו את שמיכת הפוך הישנה שלה השיבו 
לה, שיהיה לה חם באוהל בקיבוץ. 

עברו שנים רבות. על אף שיש לאלה 
משפחה משלה בקיבוץ, ילדים ונכדים, 
שצריך  מותה  לפני  מינה  דודה  ידעה 
והשרשרת.  הטבעת  את  להלינה  לתת 
כי לבנות שלה היו אימא ואבא ואחים 
משם  נותר  לא  ולהלינה  מקולומיאה, 

דבר.

הקרב על הוועד  
לאור הביקורת הקשה שמתח בשעתו מבקר 

המדינה על התנהלות הוועדים המקומיים 
במועצות האזוריות, בין השאר בסוגיית "זהות 

הוועדים", מהי משמעות עקרון "זהות ועדים" בין 
ועד האגודה לוועד המקומי? 

עו"ד איילת רייך�מיכאלי

בקיבוצים רבים קיימת זהות בין הרכב האנשים המכהנים 
�בוועד האגודה של הקיבוץ ("המזכירות") לבין אלו המכה

�2010 פור �נים בוועד המקומי, שבתחומו פועל הקיבוץ. ב
סם דו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2009 
(להלן: "דו"ח המבקר"), במסגרתו נמתחה ביקורת קשה על 
בין  האזוריות,  במועצות  המקומיים  הוועדים  התנהלות 

�השאר בסוגיית "זהות הוועדים". גם היום ממשיכים לקוח
לנכון להקדיש את  ראיתי  לפיכך,  בנושא.  רבות  אליי שאלות  להפנות  ותיי 
מדורי לעניין זה ולהביא בפניכם, בתמצית, את הוראות הדין והפסיקה וכן את 

עיקרי הדברים מתוך דו"ח המבקר בעניין זה.  
עקרון זהות הוועדים נקבע בסעיף 91(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות 
�1958 (להלן: "הצו") הקובע כי: "מי שמכהנים ביישוב שי –אזוריות) התשי"ח

תופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות 
יישוב  היישוב".  של  המקומי  הוועד  כחברי  גם  יכהנו  היישוב...  של  חקלאית 
שיתופי מוגדר בצו, בין השאר, כקיבוץ. מנוסח הסעיף הנ"ל עולה כי עקרון 
נמתחה  המבקר  בדו"ח  חקלאית.  שיתופית  אגודה  על  רק  חל  הוועדים  זהות 
בהן מכהנים חברי  ביקורת על אגודות קהילתיות, שאינן אגודות חקלאיות, 
ועד ההנהלה גם כחברי הוועד המקומי, ומבקר המדינה העיר למשרד הפנים כי 
עליו למנוע מצב זה. עוד יודגש כי הצו מונה מקרים שבהם יש לצרף לוועד 
המקומי גם נציגים של בוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית, וכן מקרים 
של  המקומי  לוועד  בחירות  לקיים  יש  הוועדים,  זהות  עקרון  למרות  שבהם, 
האגודה  חברי  ביישוב שאינם  הבוחרים  מספר  כאשר  (למשל,  שיתופי  יישוב 

השיתופית עולה על מספר הבוחרים שהם חבריה).
סוגיה חשובה בנושא "זהות הוועדים" היא ההפרדה שיש לבצע בהתנהלות 

�שני הוועדים. בראש ובראשונה יש לדעת כי הזהות האנושית שבין שני הווע
�דים אינה גורעת מכך כי מדובר בשני גופים שונים ונפרדים מהבחינה המשפ

טית. למעשה, במצב שבו נשמר עקרון זהות הוועדים, זהות זו באה לידי ביטוי 
בהרכב האנושי של שני הגופים ותו לא. בעניין זה כבר נקבע בפסיקה , כי ועד 
ונפרדים  שונים  ארגונים משפטיים  המקומי משמשים כשני  והוועד  ההנהלה 
והן  מהם,  אחד  כל  על  המוטלים  ובהיקפם,  במהותם  התפקידים,  מבחינת  הן 
מבחינת מיקומו של כל אחד משני גופים אלה במערכת הנורמות המשפטיות. 
משמעות האמור היא כי, בין היתר, הוועד מקומי מנותק מהאסיפה הכללית 
של האגודה ובוודאי שאיננו כפוף לה, וכל כוחו ופעילותו באים מכוח הוראות 

הצו ומכוחן בלבד. 
בדו"ח המבקר הושם הדגש על כך כי הוועד המקומי ביישוב שיתופי הוא גוף 
ציבורי, האחראי לניהול ענייניו המוניציפליים של היישוב על פי הוראות הצו, 
וסמכותו פרושה על כל תושביו. לעומתו, האגודה החקלאית היא גוף פרטי, 
השיתופיות  האגודות  פקודת  להוראות  כפופים  ותפקידיו  מטרותיו  שייעודו, 

ולתקנון האגודה, וסמכותו חלה על החברים באגודה. 
�מבקר המדינה הוסיף וקבע בדו"ח כי נוכח היותו של הוועד המקומי גוף מש

פטי נפרד מהאגודה החקלאית, עליו לנהל, בין היתר, מערכת הנהלת חשבונות 
נפרדת מזו של האגודה החקלאית, להיות בעל חשבון בנק נפרד ולהגיש דו"ח 
כספי נפרד על פעילותו. כמו כן, אם הוועד המקומי מעוניין שגוף אחר, לרבות 
האגודה החקלאית, ייתן שירותים מוניציפליים ביישוב במקומו, עליו להתקשר 
עם אותו גוף על פי הכללים שנקבעו בצו. בדו"ח המבקר נמתחה ביקורת על 
כך כי ביישובים רבים זהות הוועדים באה לידי ביטוי לא רק במבנה האנושי 

אלא גם בתפקוד הוועדים. 
ועד  התנהלות  את  לבחון  ממליצה  הנני  לעיל,  שפורט  כל  לאור  לסיכום, 
האגודה והוועד המקומי בתחום הקיבוץ בהתאם לעקרונות המחייבים על פי 

הדין והפסיקה.
921/89 אברהם נחום נ' רשם האגו�  בגצ

דות השיתופיות פ"ד מד(1) 516 (1990)
"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" מתמחה באגודות שיתופיות, 
כללי  הוא  המופיע  המידע  וליטיגציה.  המסחרי�מנהלי�חקלאי  בתחום 
בלבד ואין בו כדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. שאלות 

http://www.ayelet-raich.co.il - ומידע נוסף ב: צור קשר

 צדק פואטי דין התנועה

הדודה של אלה 
כיצד התגלגלו טבעת הנישואים והשרשרת של סבתא פינקל מפולין לחברת 

קיבוץ שהגיעה בעליית הנוער?

עיבוד תמונה מתוך "מסע לפולין, עולם יהודי שנעלם"
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לחודשים

מרץ 14 - יוני 14

ון
כר

זי
ר 

נ

דוא"ל. או  פקס'  רגיל,  בדואר  הפרטים  את  למסור   ניתן 

 הכתובת: ארכיון יד יערי, גבעת חביבה, ד.נ. מנשה, מיקוד 37850.
yariarch@givathaviva.org.il דוא"ל:   ,04-6309306 פקס'. 

מרץ 14
23.4.19335.3.14ניריםאביעזריפקה (יפה)

tאפריל 14
11.6.193427.4.14משמר העמקגבינגרחל

8.8.191927.4.14שמירשחםחנה (נונה)

מאי 14
8.8.19452.5.14משמר העמקשמאישלום
26.1.19373.5.14נגבהגורןאילן

23.3.19268.5.14שמרתנירצפורה
12.2.19429.5.14המעפילברנצרגדעון

25.12.19579.5.14דליהליכטבנימין (בני)
22.7.19278.5.14גן שמואלורנרזהבה
26.1.192910.5.14עין שמרמגןעלית

26.2.192611.5.14גן שמואלמרגליתשושנה
14.5.14להבות חביבהשלזינגרדוד

2.2.191414.5.14מזרעשפנגנטלוולטר
5.9.192115.5.14העוגןויזלברגחנה
3.3.192819.5.14גזיתליטווקזליג

18.10.194325.5.14הזורעאורןציונה
22.4.192125.5.14כפר מנחםסבירלילו
10.12.191826.5.14עין השופטנרקיספסח
25.3.192731.5.14גזיתריפאחיים

יוני 14
26.4.19672.6.14להבקרניאלאמיר
3.2.19735.6.14חצורהוכמןאשחר
18.2.20105.6.14משמר העמקליןתום
1.12.19185.6.14הזורעוקסנרברונו

24.11.19176.6.14העוגןרוזמןמרדכי
15.9.19219.6.14תל יוסףשדהפרץ
4.5.192611.6.14גזיתאבניאשר

14.10.195413.6.14יקוםאברהמובשלמה
8.12.192614.6.14להבות הבשןרוכמןרחל

15.3.192017.6.14עברוןגולדשטייןשלמה
1.11.192322.6.14געתוןבלאושרי (שרה)

29.11.192029.6.14בית אלפאבינימובאריה

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

תשבץ היגיון מס' 81

מאוזן:
1. אוכל מהיר מהשמש (�3,3); 4. ציפור בנפשו שוכנת (4); 8. ראו 3 מאונך; 9. במשכן 

החזירים של בנו הם עודדו למעשים (6); 11. פרי עם נייר טואלט בארק (7); 12. כיסוי 
אש (3); 13. ראו 6 מאונך; 15. קוזאשווילי שמח מאוד למראה המצנזר (3,4); 18. 

איך זה שהגיע מהמושב אוהב את הירקות שלו? (6); 19. (עם 20 מאונך) איזה מטבע 
מקבל זה שכבר לא נשוי? (4); 21. יהיה לחוץ להגיע אל שני אלמנטים של הטבע (4); 

22. המושיע רעד כשנודע לו שיציירו אותו בדיאגרמה (6).

מאונך:
1. הברמן הצהוב איתר את הבדוי (5); 2. מה קרה לקיבוץ בו הדוקטור הספרותי ניגן 

בגיטרה? (5); 3. (עם 8 מאוזן) בדיקת נוכחות למניעת עששת (2,2); 5. עוד פעם הגיע 
הזמן שהיא מתקרבת לבטן מלאה (5); 6. (עם 13 מאוזן) איחלתי למטופח לקפח את 

חייו במים באזור של קק"ל (3,5); 7. איש הדת ביצע פעולת חשבון בשביל הלוחם 
(כ"ח) (4,3); 10. אלה ששוכנעו שלפו עניים מהמים (7); 13. יותר מדי אנגלים קברו 

אותי (5); 14. טור של אומה שערה למתרחש סביבה (ש) (5); 16. הנוזל שיצא מפיו נח 
על פני המים בעוד רוח בוקר קלה נושבת (5); 17. פיטר התעסק עם בצק כדי לפצוע 

עם הציפורניים (5); 20. ראו 19 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 80:
מאוזן: 1. התאושש; 4. צנום; 8. טבעת; 9. התמעטה; 11. מלח פלפל; 12. המר; 

13. פלא; 15. ניל יאנג; 18. התפללה; 21. קליד; 22. אוירון.
מאונך: 1. הדרים; 2. אבטיח; 5. נועדה; 6. מזהיר; 7. התחלחלה; 10. אלון הלל; 

13. פיהוק; 14. אופקי; 16. אשתפר; 17. גרעין; 20. בושם.
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להצצעעת פרסום פנה אלינו בטל‘: 0733-23690580733-23690588

kkaav_daf@kkav_daf@maariv.co.ilf@maariv.ariv.co.io.ill להצעות פרסום פנה אלינו בטל. 073-2369146אאו במייל:

yerukim.tmags@gmail.com :או במייל
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sani@yamit-f.com
www.yamit-f.com
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להצצעעת פרסום פנה אלינו בטל‘: 0733-23690580733-2369058

kkaav_daf@maariv.co.ilkkav_daf@maarimaariv.co.iv.co.ill להצעות פרסום פנה אלינו בטל. 073-2369146אאו במייל: 

yerukim.tmags@gmail.com :או במייל
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073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

mirki@hulda.co.il

לקיבוץ גזר
מנהל/ת 
חשבונות 
ראשי/ת

כישורים נדרשים:
הכרות עם הנה"ח של קיבוץ,

 נסיון בהכנת מאזנים,
תמחיר וחשבות שכר

קו"ח למייל:
Mazkira.gezer@gmail.com

לקיבוץ בארי דרושות/ים

 מטפלות/ים
הרך לגיל 

 תחילת עבודה - אוגוסט 2014
 התחייבות לשנה

 אפשרות למגורים במקום
לפרטים: רותם קלדרון -

054-7991548
דוא"ל:

Garag-beeri@beeri.org.il

לקיבוץ משאבי שדה
דרושים/ות:

מדריכים/ות
לחינוך הבלתי פורמלי

רכז/ת חינוך
לחינוך הבלתי פורמלי
עדיפות לבעלי/ות ניסיון

קו"ח למייל:

ashpitzer@gmail.com

לחברה ישראלית דרוש/ה 
מנהל/ת חווה חקלאית מנוסה
לרילוקיישן רווקות לאפריקה

 g_mozer@012.net.il :קו"ח
גיורא: 050-5973357

לחברה ישראלית לאפריקה
מדריך/ה או מנהל/ת 
לכפר חקלאי לנערים

לרילוקיישן רווקות
 g_mozer@012.net.il :קו"ח

גיורא: 050-5973357

דרוש/ה ישראלית  לחברה 

מגדל/ת עופות מנוסה
שנים)  3 (לפחות 

לרילוקיישן רווקות לאפריקה
g_mozer@012.net.il :קו"ח

050-5973357 ורא:  גי


