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הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

סיימתם לקרוא? אנא השליכו 
את הגיליון לפח המחזור הסמוך 

למקום מגוריכם.

 המערכת והמנהלה
דרך מנחם בגין 53,

ת.ד. 20010 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.

תוכן

קטנות קיבוציות / אברהם שרון

חומת 
מגן?

מחסום דרכים "בגדה 
המערבית" 1990

האם האביב שפקד 
את אזורנו יביא סוף־ 
סוף לפירוק מחסומי 
החשדנות בין תושבי 
האזור ושלום אזורי? 

האזרחים משתוקקים 
־ומייחלים לכך בכל מאו

דם אבל מה עם מקבלי 
ההחלטות? 

הכי כיף ללכת יחף

הכי כיף היה ללכת יחף. עם הזמן 
פיתחתי חוש על־חושי היכן וכיצד 

עליי להיזהר כדי לא להידקר. 
ללכת בין קוצים היה כמו ללכת 
בין טיפות. ובכל זאת - הלכתי 
ונדקרתי. ככל שגדלתי התרבו 

הקוצים, וככל שהוספתי ללכת הם 
דקרו יותר. לא בטוח שזה בגלל 

שהיו יותר קוצים, ואולי מה שדוקר 
יותר מכול אלה לא הקוצים אלא 

הזיכרון.

אין זו הגדה

גם בנוסח הקיבוצי שלה, ההגדה 
של פסח היא טקסט ארוך, משמים 

ומשעמם. בטקסי ליל הסדר 
המסורתיים, הנחגגים - עדיין?! 
- כהלכתם, בחדרי האוכל של 

חלק מהקיבוצים, רבים )בעיקר 
הצעירים( מצביעים ברגליים. הם 
־יוצאים החוצה אחרי האוכל, המס

מן מבחינתם את חיסול הסדר. 
הנותרים, שבעים, יושבים במקומם 

כמי שכפאם שד; כמי שנידונו 
לקרוא ולשמוע את כל ההגדה, עד 
חד גדיא. עם כל הכבוד והזהירות 
־המתבקשים, הימשכותה והיארכו

תה של ההגדה הופכת עבור רבים 
את ליל הסדר לאירוע בלתי חגיגי 

בעליל, ואף זאת נקיטת לשון 
צמצום והמעטה.

דודה שלי

־עד היום המילים שלה - כממ
תיקות סוד - הולכות אליי על 
בהונות הלחישות. כדי לשמוע 

אותה אני צריך לרכון לעברה או, 
לחלופין, היא צריכה לקרב מאוד 
את פיה אל אוזני. זה מכבר שינו 

חייה מצב צבירה, עכשיו היא 
לוחשת לי בחלום. היא מציעה לי 

וממליצה לי ומפצירה בי ומשכנעת 
אותי, יודעת על החיים כל שיש 
לדעת על אודותיהם. יום יבוא 

ואתה תראה, לחשה, עד כמה אני 
צודקת. אולי אני כבר לא אהיה 
כאן לשמוע את הודאתך, אבל 

אתה תודה וגם תודה לי. אבל לא 
למעני אני מגלה לך את החיים, 
־אלא למענך. אני זוכר אותה, בע

רוב ימיה, כולה קמטים ורעידות, 
אבל בחלום היא באה לי חלקה 

ויציבה, כמו שלא הייתה, כמדומני, 
מעולם. ויפה לה היופי ורכה היא 
חמלתה ואילו הייתה עדיין חיה 

הייתה, אני משער, רוכנת על אוזני 
ולוחשת לי דבש.

חיים חשופים

הילדים והנוער )יסלחו לי מי 

שיוצאים דופן מכלל ההכללה( 
חיים חיים חשופים, ברשת ומחוץ 
לה. החשיפה גוזלת מהם לא רק 

־את הנעורים, אלא גם את הפר
טיות. בהיעדר פרטיות לא תיתכן 

גם אינטימיות בריאה. מילת 
המפתח היא שיתוף. אצים רצים 
לשתף "חברים" בכל פיפס, בכל 

קטע. משתפים בחולשה, במבוכה, 
בביזוי, בהשפלה. משתפים כדי 

לעורר גיחוך או קנאה, כדי לעורר 
את כל מה שנמוך ואפל. הבעיה 

היא, לעניות דעתי, אינה בכך 
שהם מאחרים את רכבת החיים, 
אלא בכך שהם מקדימים אותה. 

רבים נדרסים על ידה טרם בואה 
לתחנה.

שורה תחתונה

תנו לחיות לחיות )אבל גם, 
בקטנה, לבני האדם(.

הילדים והנוער חיים חיים חשופים, ברשת ומחוץ לה. החשיפה גוזלת מהם לא רק את הנעורים, אלא 
גם את הפרטיות. בהיעדר פרטיות לא תיתכן גם אינטימיות בריאה

נולדו לנו 
דומיין 

ופייסבוק!
מהיום ניתן לקרוא את

www.zmanyarok.com

ובפייסבוק
של עיתוני

תעודת הצלההמרחב הכפרי
עמ' 12 • יונת רוטביין

פרידה מיויה
עמ' 18 • טובה כהן

חותרים למגע
עמ' 21 • נגה רוזנברג
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קול קורא
avi.ob@tmags.co.il

לה במאמרו  מנסה  אור  בן  ־צפריר 
תוות כיווני פעולה מעשיים לתנועה, 
ובד בבד הוא מתווה משנה שלמה של 

)בהמ המתחדש"  "הקיבוץ  ־תנועת 
ועל  כזו(,  תנועה  אין  כי  אוכיח  שך 
כמה  להעיר  ברצוני  הזו  ה"משנה" 

הערות.
בדע הראשונות שעולות  ־השאלות 

תי הן: האם אנחנו עדיין תנועה? האם 
מתאים  המתחדש"  "הקיבוץ  השם 
למציאות? האם יש בו עדיין המשכיות 

למה שהיינו רגילים לכנות קיבוץ? 
גוף  היא  "תנועה"  כי  הטוענים  יש 
שחבריה  משותפים  אידיאלים  בעל 
מנסים להגשים. לעומת זאת, "ארגון" 
אינטרסים  על  לשמור  שבא  גוף  הוא 
משותפים. מה הם האידיאלים שנותרו 
"שיוך  דירות"?  "שיוך  כתנועה?  לנו 
לארגון  הפכנו  כי  לי  נראה  נכסים"? 

ואנחנו כבר מזמן לא תנועה. 
איננה  המתחדש"  "הקיבוץ  תנועת 
לה  ברור  שלא  משום  רק  לא  תנועה 
בגלל  גם  אלא  שלה,  האידיאלים  מה 
הנובע  דבר  שלה,  הרב  הפלורליזם 
שמעתי  לאחרונה  הקודם.  מהמאפיין 
על קיבוץ שאין בו חדר אוכל, מועדון 
ואפילו לא כלבו. ישנם קיבוצים שאין 
ישנם  ציבוריים.  שירותים  כלל  בהם 
ההדדית"  "הערבות  שעקרון  קיבוצים 

בקיבוצים  בלבד.  שפתיים  מס  הוא 
הפערים  בנושא  הגבלה  כל  אין  רבים 
המותרים בקיבוץ. ישנם קיבוצים שיש 
כלכלית",  ב"עצמאות  חברים  בהם 

כחב להגדירם  מאוד  שקשה  ־אנשים 
רים של ממש. ישנם קיבוצים שמכרו 
את אמצעי הייצור שלהם. מהי עמדת 
עמדת  מהי  אלו?  בעניינים  התנועה 

־"הקיבוץ המתחדש" או "פורום הקיבו
צים המתחדשים"? כולנו יודעים שאין 
להם עמדה בנושאים אלו, ולכן אנחנו 

לא תנועה לדעתי אלא ארגון.
בפתח  משתקף  הזה  העגום  המצב 
מאמרו של בן אור, כאשר הוא מתווה 
המתחדש",  ל"קיבוץ  יסודות  ארבעה 
מאומץ  להיות  שיכול  לאחד,  שפרט 
על ידי כל מושב, הם כולם כלכליים 
גרידא. הוא אינו מזכיר כלל "ערבות 
פערים  מינימלית,  שותפות  הדדית", 
מוגבלים, כל מה שמתקרב לאידיאלים 
באים  אלו  חשובים  דברים  הישנים. 
"השינוי  העמום:  המשפט  תחת  אצלו 
באשר  הפירוט  חוסר  חיים".  באורחות 
כל  אמרתי:  אשר  את  מוכיח  לכוונה 
אלו  בתחומים  לעשות  יכול  קיבוץ 
כאוות נפשו. שינוי אחד מהותי שעשה 
 – בעיניי  חיובי  דווקא  והוא  הקיבוץ, 
העברת האחריות לפרנסה לידי החבר 
בסקירת  כלל  נזכר  אינו  מה  – משום 

השינויים של בן אור.
המאמר  כי  לציין  עליי  לדאבוני 
אחד  מצד  למשל,  בסתירות.  לוקה 

־טוען בן אור כי עלינו לקבל את תו
שבי ההרחבה לחברות על מנת לשמור 
על המשכיות הקיבוץ, העומדת בסכנה 
כאשר רוב תושביו אינם חברי קיבוץ; 
מצד שני, הוא מתריע על כוונתם של 
הרשם ורמ"י "לקעקע את הלגיטימיות 
כחבר  כלכלית  בעצמאות  החבר  של 
לכל דבר ועניין". עמדת התנועה היא 

־לחדול מקבלת חברים בעצמאות כל
־כלית כבר מתקופת ולוולה, ואף הקי

בוצים שהתחילו בכך פסקו מזה, לאחר 
ייעלם  ספורות  תוך שנים  כי  שהבינו 
קהילתי,  יישוב  ולא  כקיבוץ  הקיבוץ 
בעצמאות  חברים  קבלת  תימשך  אם 
בן  של  קריאתו  מוזרה  לכן  כלכלית. 
חורמה  למלחמת  לצאת  לתנועה  אור 
לעצמאות  חברים  קבלת  המשך  על 

כלכלית.
בן  של  ביותר  המקוממת  הִּפסקה 
אור, המראה לנו לאן הקיבוץ המתחדש 
רוצה להגיע, היא זו שבה בן אור יוצא 
נגד קיומו של "מס האיזון" הנהוג בכל 
הקיבוצים המתחדשים: "אם בהזדמנות 
'מס  מהמושג  להיפטר  יהיה  ניתן  זו 
איזון' – שהוא שם קוד שמשמעו: הבה 
לא נאפשר לאף אחד בתוכנו להרוויח 
נקצץ  אלא  שביכולתו,  כפי  מעבודתו 

בכנפיו כל הזמן...".
האיזון"  "מס  כי  יודע  ודאי  אור  בן 

השירו רוב  של  להחזקתם  מקור  ־הוא 
אוכל,  חדר  בקיבוץ:  הציבוריים  תים 

־מועדון, בריכה, נוי, תרבות ועוד. בל
יגלוש  והקיבוץ  קיום,  להם  אין  עדיו 
להפרטה מלאה ויפסיק להיות קיבוץ. 
על "מס אחיד" בלבד אי אפשר לקיים 
מבין  אני  הציבוריים.  השירותים  את 

־את תאוותם של רבים מאנשי "העשי
לחסל  המתחדש  בקיבוץ  העליון"  רון 

חוסר האידיאליזם של נביאי 
הקיבוץ החדש 

תנועת "הקיבוץ המתחדש" איננה תנועה לא רק משום שלא ברור 
לה מה האידיאלים שלה, אלא גם בגלל הפלורליזם הרב שלה 

הערות למאמרו של צפריר בן אור )קריאת כיוון, 10.4(

החוג למשימות לאומיות 
ותנועתיות מגביר פעילותו 

הצוות המרכז של החוג למשימות לאומיות ותנועתיות ע"ש אמרי רון 
־ז"ל נפגש לאחרונה בקיבוץ עין השופט, כדי לסכם את הפעילות שנעש

תה ונעשית עד עתה ולהכין תשתיות ארגוניות למימוש המשימות שהחוג 
הציב לעצמו.

בפגישה נסקרו פעולות שיזמו והפעילו חברי החוג ומתנדבים נוספים.
עקב פעולות תג מחיר כנגד האוכלוסייה הערבית במנזר הקתולי דיר 

־ראפאת ליד בית שמש, בג'לג'וליה ובגוש חלב בגליל העליון, אורגנה נו
כחות כהזדהות וכגינוי לפעילות זו.

הוסכם על קידום הרעיון והגשמתו של הקמת משמר אזרחי של ערבים 
מתנדבים שימנע ויתריע על פעולות תג מחיר כלפי האוכלוסייה הערבית 

בישראל.
נוסף על כך, ילוו חברי החוג קבוצות של משפחות עירוניות המבקשות 
להתיישב בפריפריה – בנגב ובערבה – ובעיקר יסייעו להן להשיג מבני 
דיור מהמדינה עבור קבוצות הצעירים המתארגנות להתיישבות. כמו כן, 

ישתתף החוג במאבקם של הקיבוצים להתיר הקמת יחידות דיור לבנים.
לאוכלוסיות  לסייע  ימשיכו  שירות  שנת  ומשרתי  ותיקים  מתנדבים, 
מוחלשות ובעלות צרכים מיוחדים, הן לנכים ולקשישים והן לגיבוי המאבק 

של 55 אלף הפליטים בתחומי זכויות האדם ומעמדם בישראל.
נערך דיון בנושא הפנסיה בקיבוצים, והתקבלה החלטה כי התוספת של 
25% ליחיד תוגש למועצת התנועה ב־8 במאי השנה כהחלטה ולא כהמלצה 

בלבד.
לאו למשימות  החוג  את  המרכז  הגוף  החליט  האלה  לפעולות  ־בנוסף 

יונתן  מיות ותנועתיות לתמוך ולעודד פעולות בנושאים הבאים: שחרור 
התנועה  מועצת  כינוס  לקראת  ושקיפות  ערעורים  נוהל  דיווחי  פולארד, 

הקיבוצית, ושחרור הבדואי עודה טרבין הכלוא במצרים כבר 14 שנה. 
החו ובעיקר בפעילות  הקיבוצית  בנושא הדמוקרטיה  נוקב  דיון  ־נערך 
־סמת מגוון אמצעי תקשורת העומדים לרשותם של חברות וחברי הקיבו

צים להבעת דעתם החופשית. הוחלט לתמוך ולסייע בהמשך הוצאת "הזמן 
הירוק" כביטאון לקיבוצים ולכלל האוכלוסייה במדינה. כן הוחלט למצוא 

־דרכים להבטחת הנצחתו של אמרי רון ז"ל כסמל לחוג למשימות הלאו
מיות והתנועתיות, אותן מגשים החוג.

בסיום המפגש קראה מרכזת החוג עפרה ארנון לחברי קיבוצים, מושבים 
ועירונים להצטרף לחוג כחברים ולהתנדב בפעולותיו. 

עודד הון

שהם  המשכורת  ושכל  הזה,  המס  את 
אזכיר  אבל  לכיסם.  תלך  מרוויחים 
לוקחת  המדינה  שגם  אור,  ולבן  להם 
"מס איזון" בצורת מדרגות מס הכנסה, 
יותר  הרבה  משלמים  העשירים  וכך 

בקי חברתי".  "צדק  וזהו  ־מהעניים, 
והעשיר  קיבוץ,  ֶּפר  הוא  המיסוי  בוץ 
והעני משלמים אותו מס הכנסה, לכן 
אין לומר כי עשירי הקיבוץ משלמים 

שכחתי,  כמעט  הכנסה.  מס  פעמיים 
חשוב,  כביטוי  גם  משמש  האיזון  מס 

־לשרידי אידיאל השוויון שנותרו בקי
בוץ.

פר ־לסיום, תחת מעטה של כתבה 
החושפת  לפנינו כתבה  ישנה  גמטית, 

־את חוסר האידיאליזם של נביאי הקי
בוץ החדש.

איתן קליש, גזית

האדמה ומדינת היהודים 
 לפי "התיאוריה הכללית של האדם"

נקודת המוצא של "התיאוריה הכללית של האדם" היא שכל מה שמתרחש 
בעולם, רק לפי חוקי הפיזיקה נעשה, ואת חוקי הפיזיקה ברא האלוהים. 

נכונה,  היא  ולכן  פיזיקלית  היא  הטבעית"  "הברירה  או  האבולוציה  תורת 
כי היא תורת האלוהים. התיאוריה הכללית מסבירה הכול, אבל כאן אתרכז 
רק ב"אדמה". האבולוציה בחרה מוח המתאים עצמו לסביבה משתנה, ומוטיב 
הגורם לו להשתנות הוא "ההרגשה הטובה". רק חי שחלק מהמעשים שגרמו 
לו הנאה הביאו לכך שהוא שרד, נשאר בעולם. המוח שלנו בנוי כך שמעשים 
שחוזרים וחוזרים עליהם הופכים אט־אט לתורשתיים. וככל שהמעשים האלה 

־יותר קיומיים, התורשה שלהם יותר חזקה. לכן "האדמה" הפכה לקדושה לע
מים ריבוניים ויש לצאת למלחמה על כל סנטימטר שלה!

"האדמה" היא קבועה בעולם, ו"האדם" הוא בר־חלוף.
ההשכלה להמונים בנתה חברה אנושית שונה לחלוטין, אבל אנחנו עדיין 

רוויים במעשים תורשתיים כפייתיים של תקופות העבר. 
מנהיג פלסטיני שייתן סנטימטר של אדמה ליהודים, אחת דינו – "מוות!"

התיאוריה הנ"ל מראה שאם לא יקום לנו מיד מנהיג גדול כמו בן גוריון, לא 
תהיה לנו היהודים מדינה לאורך זמן.

כל מעשינו הם של עם חסר תורשה ריבונית והם מקרינים זאת לתת־מודע 
את  לנו  ואמר  ערבי  כנסת  חבר  קם  ולכן  העולם.  אומות  של  )ל"על־מודע"( 

האמת לגבי איך שהוא מרגיש: "...ואנחנו נהיה כאן אחריכם".
־תקראו את כל מאות המכתבים ששלחתי לכם בנושא הריבונות. לפני מל

חמת לבנון השנייה ובמיוחד מיד אחריה עד עצם היום הזה!
 חיים הרחול, כנרת

פגיעה במאמצים הכנים לשיתוף פעולה
תגובה לדברי שר הרווחה )3.4.14(: "בקריית שמונה מתוכננת שכונה 

לזוגות צעירים, וחצי מהארנונה תינתן לגליל העליון"
אחראית  הלא  האמירה  על  לי  צר 
חבל  הרווחה.  שר  של  נכונה  והלא 
אמירות  לפני  נבדקות  לא  שהעובדות 
במאמציהם  פוגעות  ספק  שללא  כאלו, 

בגליל הע ־הכנים של ראשי הרשויות 
ליון לשיתוף פעולה. 

תעשייה  אזור  יש  העליון  בגליל 
הגליל  האזורית  המועצה  של  בשטח 
העליון, שבו מתחלקים קריית שמונה 

והגליל העליון בארנונה באופן שווה. 
נוסף על כך פעלה המועצה האזורית 

קי לשכנע  והצליחה  העליון  ־הגליל 
לקריית  תמורה  ללא  להעביר  בוצים 

נו ושטחים  לבנייה  שטחים  ־שמונה 
ספים להקמת אזור תעשייה משותף. 
מיזמים  של  גדול  מספר  היום  יש 
הרווחה,  החינוך,  בתחומי  משותפים 
הסביבה  איכות  הספורט,  התרבות, 

ובין  בכלל  באזור  הרשויות  בין  ועוד 
קריית שמונה והגליל העליון בפרט. 
הציפייה שלנו ממנהיגות אזורית, ולא 
כל שכן מהמנהיגות הארצית, להוביל 
לסובלנות,  להבנה,  פעולה,  לשיתוף 

פולי משיקולים  הפוך  לפעול  ־ולא 
טיים צרים.

גיורא זלץ, להבות הבשן וראש 
מועצה אזורית הגליל העליון
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חדשות

נגה רוזנברג

עובדים שעסקו בעיבוד משטחי "אבן 
קיסר" ולקו במחלת הסיליקוזיס, מחלת 
הנובעת  מרפא  חשוכת  כרונית  ריאות 
מחשיפה לסיליקה )צורן(, הגישו לבתי 

־המשפט תביעות נזקי גוף בהיקף מיל
יוני שקלים נגד חברת אבן קיסר שדות 

ים.
חשיפתם  כי  נטען  התביעה  בכתבי 

התרח נפטרו,  שחלקם  העובדים,  ־של 
"אבן  משטחי  על  עבודתם  במהלך  שה 

־קיסר" שהמרכיב המרכזי שלהם )למע
לה מ־90%( הוא החומר המסוכן סיליקה, 
הריאה  בתפקודי  פוגעת  אשר שאיפתו 

עד כדי צורך בהשתלת ריאה.

מיליון   18 של  בסכום  אחת  תביעה 
שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 
ידי  ים על  קיסר שדות  אבן  נגד  אביב 

־אלמנתו וילדיו של אריה פיטסון שנפ
גניש,  עמוס  הסיליקוזיס;  ממחלת  טר 
בעל בית מלאכה לעבודות שיש שלקה 
במפעל  עובד  מחלוף,  ורחמים  במחלה; 

שיש שבריאותיו אובחנה המחלה.
שעס התובעים  כי  נטען  ־בתביעה 

נשמו  קיסר"  "אבן  משטחי  בעיבוד  קו 
שהצטבר  הסיליקה  אבק  את  הרף  ללא 
בריאותיהם, וכי לא היו מודעים לסיכון 
פעלו  לאבק,  בחשיפה  הכרוך  המיוחד 

פי את  הפחיתו  שלא  עבודה  ־בשיטות 
זור האבק ולא השתמשו באמצעי מיגון 

הולמים.

המחוזי  המשפט  בית  דחה  לאחרונה 
בתל אביב את בקשתה של חברת אבן 
בינה  הבוררות  הליך  את  לבטל  קיסר 
העוסק  גלעדי,  כפר  מחצבות  לבין 
בין  שקל  מיליון   230 בגובה  בסכסוך 
זו  החלטה  לבוררות.  והחזירו  הצדדים, 

בק רקע  על  ניתנה  המשפט  בית  ־של 
שתה של אבן קיסר להפסיק את הליך 
משנתיים  למעלה  המתנהל  הבוררות, 
בפני השופט בדימוס בועז אוקון. בסיס 
טענתה  הוא  הצדדים  שני  בין  הסכסוך 
של כפר גלעדי כי אבן קיסר גרמה לה 
לנזקים כבדים כאשר הפרה את ההסכם 
שנחתם בין הצדדים, שבעקבותיו הוקם 
מפעל בקיבוץ כפר גלעדי שאמור היה 

לספק חומרי גלם לאבן קיסר. 

תביעות בהיקף מיליוני 
שקלים נגד אבן קיסר

יבל ברקאי

בבריטניה  הבחירות  לפני  כשנה 
האופוזיציה  מנהיג  הפסח,  חג  וערב 

הברי הלייבור  מפלגת  ראש  ־ויושב 
לביקור  הגיע  מיליבנד,  אד  טית, 
מדיני בישראל. במהלך הביקור נועד 
ביקורו  לו  שזהו  היהודי,  הפוליטיקאי 
הממשלה  ראש  עם  הראשון,  המדיני 
המשפטים  שרת  עם  נתניהו,  בנימין 
העבודה  מפלגת  יו"ר  עם  לבני,  ציפי 
משפחתו  קרובי  עם  וגם  הרצוג  יצחק 

הפזורים לדבריו ברחבי הארץ.
אצל   )44( מיליבנד  של  הביקור 
מדרגה  דודתו  בת   ,)84( צבי  בן  שרה 

נחשונים, נשמר  קיבוץ  וחברת  שנייה 
ואחיו  אד  כי  מתברר  רבה.  בסודיות 
האחים  כשהיו  היסטוריה  עשו  דיוויד 
באותה  1938 שכיהנו  מאז  הראשונים 
כשר  שימש  שדיוויד  בעוד  ממשלה. 
האנרגיה  כשר  כיהן  שאד  הרי  החוץ, 
ושינוי האקלים בממשלתו של גורדון 

בראון.
בי יש  להיפגש,  שמחנו  ואני  ־"אד 

אותם  ביקרתי  מאוד.  טוב  קשר  נינו 
בפעם  היה  הוא  וב־1996  באנגליה, 
בן  סיפרה  בישראל",  אצלי  האחרונה 

־צבי ששימשה בעבר בין השאר מזכי
רת הקיבוץ ומורה לחינוך מיוחד. 

הפעם  לבקר  החליט  מיליבנד  "אד 

 אד מיליבנד.
צילום באדיבות מפלגת הלייבור

יו"ר מפלגת הלייבור 
ערך ביקור משפחתי 

בקיבוץ נחשונים

המש העניין  בשל  גם  ־בנחשונים 
פחתי וגם אחרי ששמע על יוזמתה 
של קרובתו שרה בן צבי ליזום את 
'צריף הראשונים' בנחשונים, שהוא 
הצריפים  אחד  של  משופץ  מבנה 

־הראשונים של הקיבוץ. מעין מוזי
און קטן להיסטוריה של נחשונים", 
הוסיפה נטע גבעתי חברתה של בן 

צבי.

נגה רוזנברג

יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית יונתן 
בשיא ומנכ"ל האיגוד אודי אורנשטיין 
שינויים  לבחינת  הוועדה  בפני  הופיעו 
בתעשייה  הון  השקעות  לעידוד  בחוק 
יעל  האוצר  משרד  מנכ"לית  בראשות 

אנדורן.
ראשי האיגוד ביקשו מחברי הוועדה 

בעי המפעלים שעוסקים  את  ־להכליל 
בוד ואריזה של תוצרת חקלאית טרייה 
ליצוא במסגרת החוק לעידוד השקעות 

השי רשתות  דרישות  לדבריהם,  ־הון. 
ווק בחו"ל נעשות יותר ויותר קפדניות, 

והדבר מחייב תהליכים רבים של מיון, 
קירור  שרשרת  דינוג,  הבחלה,  חיטוי, 
מבחינות  דומה  התהליך  ולכן  ועוד, 
רבות לכלל התעשייה. בעקבות התיקון 
נוצרה אפליה  לפני שלוש שנים  לחוק 
כיום  שיוצאים  לתקנה. המוצרים  שיש 

־ממפעלי האריזה והעיבוד שונים לחלו
טין מאלו שנכנסו אליהם, וללא הטיפול 
אותם  לשווק  היה  ניתן  לא  התעשייתי 

בהיקפים וליעדים הקיימים.
שידונו  אנדורן הבטיחו  ועדת  חברי 
ויחליטו  בדרישות האיגוד בכובד ראש 

בהמלצו ייכללו  מהן  אילו  ־בהמשך 
תיהם.

מלכי לביא נבחרה 
לגזברית המועצה 

האזורית מגידו 
יבל ברקאי

מלכי לביא מרמת השופט, נבחרה במכרז לתפקיד גזברית המועצה האזורית 
מגידו. לביא מחליפה בפועל את ראש המועצה המכהן איציק חולבסקי. 

לביא שנולדה בחולון לפני 49 שנה, נשואה פלוס שלוש, היא בעלת תאר 
שני במנהל עסקים וניסיון ניהולי בתחום התפעול בארגונים גדולים. בשלוש 

השנים האחרונות ניהלה את הצמיחה הדמוגרפית והשילוב ברמת השופט. 
על  מועמדים.   8 נותרו  האחרונה  כשלישורת  מועמדים   27 ניגשו  למכרז 
השאלה מהו הרקע הפיננסי שהיא מביאה לתפקיד, השיבה לביא: "בשנת 2002 
הייתי מנהלת תפעולית של 'פוליגל' כשהתאחד עם 'כתר' ונחשפתי לדו"חות 
הפיננסיים. עבדתי מאוד קשה ללמוד את נושא הגזברות במועצה ואני יודעת 
שמבחינת רזומה אני מתאימה. היו מועמדים טובים והייתה תחרות לא פשוטה. 

אני יודעת שכדי לשרוד אני צריכה להיות טובה מאוד".
אגף שיכלול  "אני מתכנן  חולבסקי:  איציק  מגידו  האזורית  המועצה  ראש 

־ארבעה אנשים שיתעסקו בענייני כספים. אני בראשו ומלכי לביא תעסוק בג
ביה, ארנונה, וגיוס תרומות בארץ ובעולם. שניים נוספים באגף יהיו החשבת 
ומנהל החברה הכלכלית שכרגע מצוים בהליך של מכרז. אני סומך על מלכי 

במאת האחוזים".

יונתן בשיא, יו"ר איגוד התעשייה 
הקיבוצית. צילום: יח"צ

דרישה לכלול את התעשייה 
החקלאית בחוק לעידוד השקעות הון

אות יקיר עליית הנוער 
והחינוך ההתיישבותי הוענק 

למזכ"ל הקיבוץ הדתי
נגה רוזנברג

יקיר  נחמיה רפל, מזכ"ל הקיבוץ הדתי, קיבל את אות 
עליית הנוער והחינוך ההתיישבותי במסגרת אירוע חגיגי 
במלאות 80 שנה לעליית הנוער שנערך במוזיאון תל אביב 

במעמד שר החינוך, הרב שי פירון.
האות ניתן עבור פועלה של תנועת הקיבוץ הדתי לאורך עשרות שנים בכפרי 
פועלו האישי של רפל,  כן עבור  וכמו  הנוער שבקיבוצים,  ובחברות  הנוער הדתי 
בתפקידו הנוכחי ובכהונותיו בעבר כמחנך וכמנהל בית ספר, בקליטתם ובקידומם 

של חניכי עליית הנוער.
של  המייסדים  לדור  הערכה  המביע  האות  את  בגאווה  מקבל  שהוא  אמר  רפל 
הקיבוץ הדתי, ובראשם דוד בית אריה ז"ל, חבר קבוצת יבנה וחבר הנהלת הסוכנות. 
והוביל  רבות,  שנים  במשך  הדתי  הנוער  לעליית  הוועדה  בראש  עמד  אריה  בית 
להקמת שישה כפרי נוער דתיים שהיוו ומהווים בית חינוך לאלפי ילדים הזקוקים 

לבית חם ואוהב. 

"יופי של ירקות" הנהיגה ביטוח 
המגן מנפילה של הרשתות 

נגה רוזנברג

־אגודת "יופי של ירקות", משווקת הירקות הגדולה בישראל, הנהיגה לחק
־לאים תכנית ביטוח אשראי ייחודית באמצעות בסס"ח שנותנת למגדלים בי

טחון כפול הן מפני קריסה של רשת שיווק, סיטונאי או מפעל מזון, והן מפני 
חדלות פירעון של האגודה עצמה שבאמצעותה מקבלים החקלאים את כספם.
־מנכ"ל יופי של ירקות, דניאל לב, אמר שלחקלאים יש די דאגות בהתמו

ירקות  ועם המזיקים. "אנחנו רוצים שיתרכזו בגידול  דדות עם פגעי הטבע 
מצבה  כספם.  לקבלת  בנוגע  דאגה  כל  מהם  להסיר  החלטנו  לכן  איכותיים, 
ויציב ושילבנו את ההגנה גם כלפי האגודה כדי  הכלכלי של האגודה איתן 

־שהתשלום יובטח לחקלאי בצורה מוחלטת. כעת החקלאי יודע שביום שנק
בע ייכנס הכסף תמורת התוצרת שסיפק לחשבונו בוודאות והוא יכול לישון 

בלילה בשקט". 
ופירות מכ־170 חברי קיבוצים, מושבים  ירקות  ירקות" קולטת  "יופי של 

וחקלאים פרטיים בכל רחבי הארץ.

יקיר עליית הנוער. 
צילום: יח"צ
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נתניהו: 
יש הגירה 

חיובית 
לנגב ואנחנו 

כבר בתוך 
המהפך

יפעת זילברשטיין

זה  לראשונה  התחתונה,  "בשורה 
עשרות שנים יש הגירה חיובית לנגב", 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  אמר 

במוע המסורתי  הכוסית  הרמת  ־בטקס 
צה האזורית מרחבים בהשתתפות ראשי 
באים,  "אנשים  הנגב.  מאזור  רשויות 
בתוך  כבר  ואנחנו  עצום  שינוי  עושים 

המהפך בנגב". 
נתניהו ציין כי השנה הושקעו כמעט 
13 מיליארד שקל בפיתוח כבישים, רכ־

בות, מנהרות ותשתיות נוספות, שחלק 
התייחס  עוד  לנגב.  מיועד  מהן  ניכר 
צה"ל  בסיסי  למעבר  הממשלה  ראש 

דרומה, לסגירת הגבול, לעצירת כניסת 
המסתננים לארץ ולהטבות המס. 

שי  מרחבים  האזורית  המועצה  ראש 
חג'ג' הודה לראש הממשלה ואמר: "לא 
לרכוש  טובה  עסקה  שזו  הכרזת  מכבר 
אדוני.  מאוד,  צדקת  בנגב.  בית  כיום 

פת ומציע  מואץ  בקצב  ־הנגב מתפתח 
צעי למשפחות  איכותיים  דיור  ־רונות 

רות. תודות לאיכות החיים המתפתחת, 
יותר ויותר צעירים בוחרים לבנות כאן 

עס ויותר  יותר  ובמקביל  ביתם  ־את 
בוחרים  ומפעלים  היי־טק  חברות  קים, 
מצדנו  אנו  מרכזיהם.  את  כאן  להקים 
נמשיך ליזום ונמשיך להפוך את הנגב 

לאטרקטיבי למשפחות צעירות ולבעלי 
עסקים".

המועצה  ראש  שוחח  הטקס  לאחר 
עם  עידאן  תמיר  נגב  שדות  האזורית 
המועצה  מאבק  על  הממשלה  ראש 
בסוגיית הטבות המס ליישוביה. לדברי 

־עידאן, נתניהו הבטיח לבחון את הנו
יכול ככל  ולסייע  מעמיק  באופן  ־שא 

תו. עידאן הדגיש בפני ראש הממשלה 
שרים  בפני  הסוגיה  את  הציג  הוא  כי 
וחברי כנסת רבים וכי תגובתם, בדומה 
לתגובת ראש הממשלה, הייתה נכונות 
ואי־ השוויון  חוסר  של  והבנה  לעזור 

הצדק שנוצרו.

חדשות

חקלאי הנגב החמיצו 
את היצוא לפסחא 

בשל השבתת
נמל אשדוד

יפעת זילברשטיין

 השביתה בנמל אשדוד הסתיימה, אך חקלאי הנגב ממשיכים להתמודד 
עם הנזקים שהיא גרמה. ההשבתה גרמה לכך ש־325 מכולות של ירקות 
מקיבוצי חבל מעון בנגב המערבי בהיקף כספי של 5.2 מיליון אירו לא יצאו 

לאירופה במועד והחמיצו בשל כך את המכירות לקראת חג הפסחא. 

נוקי נויפלד, מנהל השיווק של מפעלי חבל מעון, יצואני ירקות השורש 
הגדולים בישראל, אמר שההשבתה יצרה כאוס גדול בתקופה חשובה מאוד 

־ליצוא החקלאי, כשהביקוש באירופה עולה לקראת חג הפסחא. "מספר או
ניות עזבו את נמל אשדוד במהלך ההשבתה בטרם הועמסו וכבר לא יחזרו. 
בחלק מהמקרים שינענו על חשבוננו את התוצרת לנמל חיפה מתוך תקווה 
חזרו  בעומס  עומדים  לא  בחיפה  כי  שהתברר  ולאחר  שם,  תטופל  שהיא 

המשאיות על עקבותיהן בעלויות כספיות כבדות".
מנכ"ל מפעלי חבל מעון, דרור תנורי: "החקלאים בעוטף עזה השקיעו 
עמל רב בגידול תפוחי האדמה, הגזר והצנונית, לעתים תוך סיכון ביטחוני 
והתמודדות עם פגעי טבע. לאחר שהם השלימו את עבודתם הם צריכים 

כעת לשאת בנזקים כספיים בשל מחלוקת שאינה נוגעת להם".

תדיר־גן קיבלה הזמנות 
מסגרת חדשות בכ־21 

מיליון דולר 
יפעת זילברשטיין

כ־21  כולל של  בסכום  חדשות  מסגרת  הזמנות  קיבלה  תדיר־גן  חברת 
 160 בהיקף של מעל  להזמנות חדשות  ההזמנות מצטרפות  דולר.  מיליון 

מיליון דולר שהתקבלו במהלך תשעת החודשים האחרונים. 
ההזמנות כוללות הארכה של שני פרויקטים קיימים המיוצרים במפעלי 
החברה בישראל ושתי הזמנות חדשות למוצרי אלומיניום שייוצרו במפעל 
תדיר־גן בגרמניה. שתי הזמנות מסגרת חדשות התקבלו בהיקף כולל של 
11.3 מיליון דולר למשך שש שנים החל מ־2016 מחברה בקבוצת פולק־ ־כ

סווגן עבור מותג רכבי יוקרה.
שמואל וולודינגר, יו"ר הדירקטוריון: "ההזמנות החדשות, שהן הזמנות 

־חוזרות עבור מותג רכבי יוקרה, מחזקות את מעמד תדיר־גן כספקית אי
 GM ,כותית ותחרותית ליצרנים מובילים בענף הרכב כדוגמת פולקסווגן

ואחרים".
תדיר־גן, בשליטת קרן פימי )63%(, מייצרת ומשווקת מכלולים מכניים 

־עשויים אלומיניום ומגנזיום המיוצרים בטכנולוגיה של יציקות לחץ מדו
יקות. תדיר־גן מעסיקה כ־680 עובדים במפעלי החברה בנווה אור, עפולה 

ובגרמניה. 

צילום: אביב אברג'יל ראש הממשלה בנימין נתניהו במרחבים 

נגה רוזנברג

בדרום  והקסאמים  הרקטות  מטחי 
אינם מפחידים את עם ישראל. לראיה, 
חול  במהלך  השתתפו  משפחות  מאות 
המועד במבצע "חשיפה לדרום" שיזמו 

־קרן מיראז' והמשרד לפיתוח הנגב וה
גליל, ונועד לערוך בפניהם היכרות עם 

אפשרויות התעסוקה והמגורים באזור.
גדו אוטובוסים  משבעה  פחות  ־לא 
ממר ברובן  ישראליות,  ־שים משפחות 

המשתרע  האזור  את  פקדו  הארץ,  כז 
מגבול מצרים ועד ליישובי עוטף עזה. 
כל סיור כלל ביקור ביישוב עירוני וכן 
חיים כפרי. במהלך  אורח  ביישוב בעל 
אפשרויות  הצגת  על  דגש  הושם  היום 
ליישובים  וחשיפה  מעניינות  נדל"ן 
כיסופים  ביניהם  לקליטה,  המוכנים 
גבולות  לבנייה(,  מוכנים  מגרשים   36(
)46 מגרשים מוכנים לבנייה(, נחל עוז, 
ביקרו  במקביל  ועוד.  עם  ניר  כרמים, 

בחברות שונות על מנת לר ־האורחים 

אות מקרוב את ההזדמנויות האיכותיות 
בנגב מבחינת תעסוקה. במקביל הודיע 
קיבוץ ניר עם, המונה כ־400 נפש, על 
חברים   30 של  מלאה  לחברות  קבלתם 
זוגות עם ילדים קטנים.  חדשים, כולם 
בקיבוץ,  הקהילה  מנהל  ליברמן,  עופר 
מדובר  כי  אחרונות"  ל"ידיעות  מסר 
באירוע היסטורי המתרחש "אחרי שנים 
זאת  ולמרות   – ירי מאסיבי  קשות של 
אנחנו כאן, מתרחבים ושומרים על חיי 

קהילה איכותיים".

יפעת זילברשטיין

גדעון  הפנים  שר  שקיים  בפגישה 
איציק  אופקים  עיריית  ראש  עם  סער 
המאשרים  צווים  השר  לו  מסר  דנינו, 
הנמ־ דונם   148 של הדרגתית   העברה 
מר האזורית  המועצה  באחריות  ־צאים 

חבים לעיריית אופקים. על פי התכנון, 
כיום חקלאיים,  על שטחים אלה, שהם 

יוקם מרכז תעסוקה ומסחר.
בשלב ראשון, השטח, שנמצא בכניסה 
לאופקים, ינוהל באופן משותף על ידי 
שתי הרשויות, והן תתחלקנה בהוצאות 
ובהכנסות משטח זה. לאחר עשר שנים 

־של בעלות משותפת, השטח יועבר לא

חריותה הבלעדית של עיריית אופקים, 
אלא אם הרשויות תחלטנה אחרת.

ההח הפנים,  משרד  הודעת  פי  ־על 
לטתה התקבלה בהתאם להסכם שעליו 

וב המקומיות  הרשויות  שתי  ־חתומות 
המשך למדיניות השר לחלוקת העושר 
באופן  סמוכות  מקומיות  רשויות  בין 

שוויוני, מתוך הסכמה שלהן.
על  הפנים  ההודעה של משרד  נוסח 
ממועצת  הדונמים   148 העברת  אישור 
מרחבים לעיריית אופקים, שבה נכתב, 

־כי "העברת השטחים נעשתה מתוך הב
־נות ובהסכמה מלאה", לא הייתה מקוב

לת על שי חג'ג', ראש מועצת מרחבים. 
לשר  מכתב  חג'ג'  שלח  בתגובה, 

כאילו  הזו,  "ההצגה  כתב:  ובו  הפנים 
המועצות האזוריות גוזלות ומתעשרות 
על גב הערים הסמוכות, חוטאת לאמת! 
אזכיר, כי כל האדמות הללו, הנמצאות 

האזו המועצות  של  השיפוט  ־בשטחי 
־ריות, כל מטר, כל דונם, מעובדים וה

חקלאים של המועצות שומרים ומגנים 
־על האדמה. כך לדוגמה, באזורים מסו

ימים מגדלים החקלאים חיטה במחירי 
כדי  רק  מראש,  ידוע  הפסד   - הפסד 
לשמור על האדמות של מדינת ישראל! 
האדמות  אילו  קורה  היה  מה  לך  תאר 
משאבים  כמה  מופקרות,  היו  האלה 

־הייתה צריכה להשקיע אז מדינת יש
ראל?".

מאות משפחות עשויות לעבור 
ליישובי עוטף עזה והדרום

נוקי נויפלד, מנהל השיווק של מפעלי 
חבל מעון. צילום: יח"צ 

דרור תנורי, מנכ"ל מפעלי חבל מעון. 
צילום: יח"צ

 מרחבים תמסור 148 דונם
חקלאיים לאופקים
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יניב שגיא, עין השופט

נותר כשבוע עד שתסתיים 
־תקופת המשא ומתן שהוג
שבו קרי".  ב"מתווה  ־דרה 

עות אלו יכריעו אם יהיו כאן בעתיד 
מדינה  או  עמים  לשני  מדינות  שתי 
אחת מהים עד הירדן. מפתיע לראות 
השיחות  נקלעו  שאליו  המשבר  איך 
לא הוביל להפנמה של חומרת כישלון 

־התהליך המדיני ביחס לאפשרות לה
היהודית־ המדינה  את  ולקיים  משיך 
כמי בישראל  שהוקמה  ־דמוקרטית 
־מוש החזון של התנועה הציונית. מפ

תיע עד כמה יכולה הממשלה לעסוק 
ב"משחק ההאשמות" מול הצד השני, 
כאילו בכך תלוי עתידנו. בכלל נראה 
במהלך חצי השנה האחרונה שאם יש 
אז  עבודה,  תכנית  איזושהי  לנתניהו 
סרק  מהלך  בלקיים  מסתכמת  היא 

ולוודא שהא בפיצוץ  שייגמר  ־מדיני 
לא  שזו  רק  לא  מאזן.  אבו  יהיה  שם 

אסטר תכלית  בעלת  עבודה  ־תכנית 
חמור  אף  משהו,  לנו  שתורמת  טגית 
מזה - זו תכנית שמבטאת היעדר חזון 
כלשהו לעתידה של ישראל שמבטיח 
שנוסח  ההיסטורי  החזון  את  לממש 
במגילת  ובוטא  המדינה  הקמת  בעת 

העצמאות שלנו.
־מגילת העצמאות, שנפתחת בחי

בור של העם לארץ במילים "בארץ 
ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה 
דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית", 

־קבעה את החזון הברור למדינת יש
ראל כך:

־"מדינת ישראל תהא פתוחה לע
גלויות; תש ולקיבוץ  יהודית  ־לייה 

כל  לטובת  הארץ  פיתוח  על  קוד 
תושביה; תהא מושתתת על יסודות 
החירות, הצדק והשלום לאור חזונם 
שוויון  תקיים  ישראל;  נביאי  של 

־זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אז
־רחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תב

חינוך  דת, מצפון, לשון,  חופש  טיח 
הק המקומות  על  תשמור  ־ותרבות; 
־דושים של כל הדתות; ותהיה נאמ

נה לעקרונותיה של מגילת האומות 
המאוחדות". 

ישר למדינת  הציוני  החזון  ־זהו 
אל: מדינת הלאום של העם היהודי 
כמדינה שבה יש שוויון מלא וגמור 

־לכל אזרחיה, חיה בשלום עם שכנו
האו"ם.  של  לעקרונות  ונאמנה  תיה 
מי שתומך בזה כיום בישראל מוגדר 

־כשמאל הזוי ואנטי־ציוני, ומי שפו
לבלתי  זה  חזון  להפוך  מנת  על  על 
ישראלי  כפטריוט  מוגדר  אפשרי 

ציוני.
ביבי  בהובלת  ישראל  ממשלת 
האחים  של  ובשותפות  נתניהו, 

הצער  ולמרבה  ולפיד,  בנט  לשעבר 
את  שמלבינה  לבני,  ציפי  של  גם 
מהלכי הממשלה שפוגעים באופייה 
על  שאלה  סימן  ושמים  הדמוקרטי 

שע הממשלה  זוהי  היהודי;  ־עתידה 
המדינה  בתולדות  להירשם  שויה 
על  הגולל  את  שסתמה  כמי  שלנו 
ישראל.  מדינת  של  הציוני  העתיד 
פועלת  הנוכחית  ישראל  ממשלת 

־בשני צירים: הראשון – המשך הכי
בוש באמצעות טרפוד תהליך השלום 
בהתנחלויות  מאסיבית  ובנייה  מחד 
של  רגלם  דחיקת   – השני  מאידך. 
אזרחיה הערביים של מדינת ישראל 
הגדלת  באמצעות  הפוליטי  בביטוי 

־אחוז החסימה ופגיעה בביטחונם וש
ייכותם למדינה באי־הגדרת פעולות 
תג מחיר כפעולות טרור שמחייבות 
איומה  תופעה  לביעור  נחוש  טיפול 
זו שמתרחבת ומתרחשת מדי שבוע 

במספר מוקדים.
בהכרח  הם  האלה  הצירים  שני 
פעולה כנגד חזון מגילת העצמאות, 
הקונקרטי  למימוש  הביטוי  שהוא 
זו  ממשלה  בכך  הציוני.  החזון  של 
פוסט־ציונית,  ממשלה  למעשה  היא 

־ממשלה שהורסת ומחריבה את התנ
ועה הציונית ואת ישראל המודרנית. 
זאת  בדרך  לפעול  תמשיך  היא  אם 
במהלך כל הקדנציה, יהיה זה הסוף 

המדינה  את  שהקים  הציוני  למפעל 
השלום,  תהליך  ייכשל  אם  הזאת. 
לחלוקת  ההזדמנות  תאבד  גם  איתו 
הארץ לשתי מדינות שמבטאות את 
אם  עמים.  שני  של  הלאומי  החלום 
כך יקרה, תהיה כאן מדינה אחת, לא 
העולם.  ידי  על  מוקעת  דמוקרטית, 
מדינה שלא רק שאינה מהווה מקלט 
שהיא  אלא  התפוצות,  ליהודי  בטוח 

והער היהודי  המוסר  כנגד  ־פועלת 
מאיתנו  שרבים  האוניברסליים  כים 
זהו  עליהם.  לוותר  מוכנים  אינם 

־בדיוק המסלול שעבר על דרום אפ
ריקה. הזרעים לכך נזרעו כבר מזמן. 
של  בדמותם  הניצנים  יוצאים  כיום 
הרעוע  הבין־לאומי  והמעמד  החרם 

־שלנו. אם לא תצליח ממשלת נתני
־הו להציל את תהליך השלום בשבו

עות הקרובים, לא יעזרו לנו משחקי 
אנח מאזן.  אבו  כנגד  ־ההאשמות 

בהם,  השולטים  אנחנו  החזקים,  נו 
הכי מחיר  את  נשלם  אנחנו  ־ולכן 

ברור:  המסר  העולם  מבחינת  שלון. 
ולהכפפת  לכיבוש  לגיטימציה  אין 
צבאי  לשלטון  אדם  בני  של  חירות 

ישר לאומי.  וביטוי  חופש  ־שמונע 
האחרונה  הכובשת  המדינה  היא  אל 
את  לקבל  נכונות  ואין  הזה  בעולם 
יהודי  משלמים  היום  כבר  יותר.  זה 

מדי כך.  על  כבד  מחיר  ־התפוצות 

נת ישראל הפכה ממקור של גאווה 
ובסיס לשייכות לעם היהודי להיות 

־גורם שמאיים על החיבור של הדו
בתפוצות.  ליהדותם  הצעירים  רות 

־גם זו פגיעה אנטי־ציונית של השל
כות המדיניות של ממשלת ישראל.
היהו ההיסטוריה  דרכי  ־נפלאות 
־דית: בסיבוב הנוכחי שלה, אלו שנח

וציוניים  יהודים  לפטריוטים  שבים 
הציונות  את  המובילים  למעשה  הם 
לשמאל  שנחשב  ומי  דרכה.  לסוף 
זה שלמעשה  הוא  פוסט־ציוני,  הזוי, 

־עשוי להציל את החזון הציוני. הח
שלום  אין  בשלום.  תלוי  הציוני  זון 
אחר מלבד זה אשר מבוסס על קווי 
67'. אלה הקווים שיבטיחו את עתיד 
ישראל כמדינה שפויה ודמוקרטית. 
היהודי  העם  של  הלאום  כמדינת 

שבה כל אזרחיה שווים.
המאזניים  כף  על  מונח  זה  כל 
הפסח  חג  שבין  האלה  בשבועות 

שמ החגים  שני  העצמאות,  ־ליום 
ומדינה.  לעם  הפיכתנו  את  בטאים 

נתני ישבו  שכאשר  לקוות  ־יש 
לשולחן  ישראל  ממשלת  ושרי  הו 
הסדר הם עשו חשבון נפש שיוביל 
אותם לממש את ערכי חג החירות, 
לחזור לשולחן המשא ומתן ולהגיע 
ההתקדמות  את  שיאפשר  להסכם 

אל השלום. 

דעת יחיד

פרשת דרכים
אם יש לנתניהו איזושהי תכנית עבודה, אזי היא מסתכמת בלקיים מהלך סרק מדיני שייגמר בפיצוץ.

תכנית זו הורסת את חזון הציונות
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יונת רוטביין

השנה אנו מציינים 70 שנה 
יהדות הונג ־להשמדתה של 
־ריה, אשר עד השנה האחרו

נה למלחמת העולם השנייה, נראה היה 
המשיכה  והיא  עליה,  פסחה  שהשואה 

ביט של  בהרגשה  חייה  את  ־לחיות 
בת  היתה  שהונגריה  למרות  יחסי.  חון 

היהו של  מצבם  גרמניה.  של  ־בריתה 
כאשר  באחת  השתנה  בהונגריה  דים 
של  שליטה  הורטי,  מיקלוש  האדמירל 
הונגריה, חיפש דרך לצאת מהמלחמה, 
ובתגובה הודיע לו היטלר על כיבושה 

של הונגריה.
יום הכיבוש, ה־19 למרץ 1944, זכור 
היטב ליהודים ששרדו, וזמן קצר לאחר 
מכן הגיעו להונגריה איכמן ואנשי צוותו 
במטרה אחת, והיא השמדתה של יהדות 
הונגריה. עד חודש מאי רוכזו היהודים 
יולי,  ועד  וממאי  מערי השדה בגטאות 
במשך ששה שבועות נשלחו אל מותם 
באושוויץ 450 אלף יהודי הונגריה, ורק 

בבודפשט נותרו יהודים.

מופת של מנהיגות, מסירות 
והקרבה

־המהירות בה בוצעה השמדת רוב יה
־דות הונגריה, והיעדר תגובה מצד העו

לם שידע כבר על המתרחש באושוויץ, 
־מעלים עד היום שאלות רבות, אך במ

אמר זה נתמקד בסיפורה של המחתרת 
החלוצית בהונגריה, בה היו שותפות כל 

ברג שידעו  הציוניות  הנוער  ־תנועות 
עי השבר והאימה לפעול כגוף מאורגן 
יהודים.  והצלה לרבבות  המושיט עזרה 
גם  לפעול  אלה  צעירים  של  נכונותם 
במחיר סיכון חייהם, ולעיתים אף לשלם 

־על כך את מלוא המחיר, הפכה את מע
מסירות  מנהיגות,  של  למופת  שיהם 

והקרבה.
הגרמנים  של  בכניסתם  שנכח  מי 
שתיאר  כפי  זאת,  ישכח  לא  להונגריה 
זאת רפי בנשלום בספרו "נאבקנו למען 

מפר לבודפשט  שהגיע  רפי  ־החיים". 
אג והיה לאחד מראשי המחתרת. "היה 
יום א' . כמו בחלום בלהות צפיתי שוב 
במחזה הנורא, שכמוהו התרחש ברחובות 
פראג בדיוק לפני חמש שנים. הטורים 

־האינסופיים של טנקים אפורים, האופ
־נועים הרבים, כלי הרכב בצבעי הסוו

אה, הכול נע ללא מלים, בדייקנות של 
שעון, בהטילו אימה ופחד ברחבי העיר 

המושלגת."
רפי, וחברים נוספים בתנועות הנוער 
הציוניות בהונגריה, הופתעו מהכיבוש, 

משמ וחד  מהירה  הייתה  תגובתם  ־אך 
להישמע  ולא  למחתרת  לרדת  עית, 
להוראות הגרמנים. הם הבינו שעליהם 

־לדאוג לתעודות מזויפות כדי שלא יח
שבו כיהודים, והצורך בהשגת תעודות 
מלאכה  בית  להקמת  הביא  מזויפות 

לניירות מזויפים, אשר ידע לתת מענה 
לכל תעודה שנדרשה. 

סופקו  בזכותם  אשר  מאלה,  אחד 
נחו ואישורים  מזויפות  תעודות  ־אלפי 

בן  נער  אז  גור,  דוד  היה  אחרים,  צים 
18, וכיום יו"ר העמותה לחקר תנועות 
סיפורו   . בהונגריה  הציוניות  הנוער 
של דוד, אינו רק סיפור של יחיד, אלא 
חבריו  של  הרבים  מעשיהם  את  משקף 
לרעיון ולדרך. דוד נולד ב־1926 בכפר 
אוקאני בהונגריה למשפחה מתבוללת. 
אביו של דוד היה סוחר תבואות ועצים. 
בגיל 17, לאחר סיום לימודיו, לא יכול 
גבוהים,  בלימודים  להמשיך  דוד  היה 
וזאת  שבידיו,  הבגרות  תעודת  למרות 
שנחקקו  היהודים  כנגד  החוקים  בגלל 
במשטר שכרת ברית עם היטלר, ונסע 

עבד  ביום  לבודפשט, 
שרטוט  למד  ובערב 

בניין. 
הצטרף  זו  בתקופה 
השומר  לתנועת  דוד 

הכי ולאחר  ־הצעיר, 
צורף  הגרמני  בוש 
של  הפעיל  לצוות 

לניי המלאכה  ־בית 
ובהמשך  מזויפים  רות 
המפעל  את  ריכז  אף 
עד שנתפס עם חבריו 
בערב חג המולד 1944. 
זיוף התעודות היה אחד 
העצמאיים  הענפים 
עבודת  של  והחשובים 
החלוצית  המחתרת 
בהונגריה,שהעניקה 

אפשרו ־באמצעותו 
לאלפי  הצלה  של  יות 
יהודים. זיוף התעודות 

לת הודות  ־התאפשר 
ותעודות  זהות  עודות 
המדינות  של  חסות 

־הניטראליות שוויץ ושוודיה אשר נית
נו ליהודים במספר זעום. "פס הייצור" 
המחתרתי של התעודות הנוספות תרם 

־ישירות להצלתם של יהודים רבים נו
ספים. 

"אולפן ציור"
"בית הזכוכית", בית של השגרירות 
המחתרת  ביוזמת  השוויצרית,נהפך 
יהודים,  כ־4,000  של  מקלטם  למקום 
שדגל  ילדים,  בתי  פתח  האדום  הצלב 

וחב עליהם  התנוסס  האדום  ־הצלב 
הרעיון  את  הרחיבו  הנוער  תנועות  רי 
ופתחו בתי ילדים נוספים עבור ילדים 
בתים  ממשפחותיהם.  שנותקו  יהודים 
שגם עליהם התנוסס דגל הצלב האדום.

מדריכי הילדים נמנו אף הם על חניכי 
אלה  גם  והם  הציוניות  הנוער  תנועות 
שדאגו לכל צרכיהם ־ממזרונים ואוכל 
חינוכיות.  ופעילויות  לצעצועים  ועד 
בתי  לעשרות  המלחמה  בתנאי  לדאוג 

ול כלל,  פשוט  הדבר  היה  לא  ־ילדים 
עיתים אף מסוכן ביותר.לשם כך הוקם 
מפעל הזנה רב ממדי ורב זרועי שדאג 
לחלוקתו,  לאחסונו,  המזון,  את  להשיג 
אנשי  כאשר  הילדים,  לבתי  ולהובלתו 
תנועות הנוער, מחופשים כאנשי הצלב 

האדום מאבטחים את המשלוחים.
שית מזויפות,  בתעודות  ־הצורך 

וגבר ככל  ביטחון, הלך  נו תחושה של 
בבודפ היהודים  חיי  על  האיום  ־שגבר 

התעודות  המוגבר של  הייצור  אך  שט, 
הגביר את הסכנה ואת הצורך להעביר 

־את המפעל ממקום למקום. באחת הפ
עמים הם הקימו "אולפן ציור" בעליית 
ציוריו  את  הקירות  על  הגג."תלינו 
כן  ועל  ווייל  שרגא  של  ותמונותיו 

־הציור ניצבה תמיד תמונה מוכנה למ

צפוי",  בלתי  ביקור  של  למקרה  חצה 
את  רק  הכנו  זה  "במקום  גור.  סיפר 
החותמות שצוירו בדיו כימית ושוכפלו 
ב"שפיוגראף". מילוי הטפסים וחלוקתם 
נעשה במקומות אחרים ועל ידי אנשים 
אחרים. הצוות שלנו היה צריך להמציא 
מורכבות  עבודה  שיטות  ולאלתר 
המקום  ארכו שנים".  רגילים  שבזמנים 
הגיעו  השוטרים  למזלם  אך  התגלה, 
ולמרבה  באולפן,  היה  לא  איש  כאשר 
במקום,  הציוד  את  החרימו  לא  המזל 
אולי מפני שלא הבינו למה הוא משמש, 
על  מכן  לאחר  מהמקום  שהוברח  ציוד 
ידי דוד וחבריו למקום מסתור אחר בו 

המשיכו לפעול.
בית המלאכה לתעודות מזויפות, נדד 

־ממקום למקום, והכנת התעודות המזוי
מחתרת  אנשי  עבור  גם  נמשכה  פות 
הונגרים ואף חיילים של בנות הברית. 

וחבריו היו היחידים שס ־למעשה, דוד 
ההתנגדות  תנועת  לכל  תעודות  יפקו 

מזויפות  תעודות  ליצור  המפעל  כולה. 
עבד כ־9 חודשים, והעובדים בו הדפיסו 
והפיצו מעל 100 אלף)!( תעודות שונות 
מחברי  רבים  הקץ.  את  לדחוק  שסייעו 

־התנועה עסקו בהצלה, בהבטיחם שהת
התקווה  ליעדם.  יגיעו  הנכונות  עודות 
להגיע ליום השחרור התמקדה לא פעם 
בפיסת הנייר־ התעודה המתאימה. היא 
היתה עבור רבים התנאי הראשון ופתח 

להצלה . 

הדנובה האדים מדם
הורע  בודפשט  יהודי  של  מצבם 
עוד יותר לאחר העברת השלטון ב־15 
הפ־ סלאשי,  לפרנץ   ,1944  לאוקטובר

החץ  "צלב  ולאנשי  האנטישמי  שיסט 
" ההונגרים שנהגו להסתובב ברחובות 

יהו ־ולרצוח 
צלב  אנשי  דים. 
את  הוציאו  החץ 
"מבתי  היהודים 
שעד  היהודים" 
הגנה,  סיפקו  אז 
אותם  והובילו 
הדנובה  נהר  אל 
מדם  שהאדים 

הנרצ ־היהודים 
חים. באותם ימים, 
והנכונות  התעוזה 
באופן  להסתכן 
להציל  כדי  אישי 

הובי ־יהודים 
מאנשי  חלק  לה 
הנוער  תנועות 
החלוציות להופיע 
החץ  צלב  כאנשי 
לנסות  במטרה 
ולהציל  לחלץ 

יהודים. 
של  סיפורו 
תפנית  קיבל  דוד 
וחבריו  הוא  כאשר  בעלילה  דרמטית 
והובאו  ידי אנשי צלב החץ  נתפסו על 

חברי את  לסכן  לא  כדי  ־למפקדתם. 
התיעוד  את  המחתרת  אנשי  בלעו  הם 
הצליחו  וכך  מגוריהם  במקום  הקשור 
פי  על  הוכו  הם  במפקדה  להשמידו. 
כל  עונה  לנגר,  מיקי  ואחד מהם,  תור, 
כך קשה עד שמת מההתעללות. למחרת 

־הועברו מהמפקדה אל בית הסוהר הצב
אי המרכזי שבשדרת מארגיט.

24 בדצמבר, ערב חג המולד, הת־ ־ב
בודפשט.  על  הרוסית  ההתקפה  חילה 
איחרו  ניסו לברוח אך  חלק מהסוהרים 
את המועד. האסירים היהודיים הופרדו 
מהלא יהודיים, נקראו למסדר והועמדו 

־בשורות. לאחר מכן הגיע קצין ממפק
פני  שמית.  רשימה  והקריא  העיר  דת 
סיפר  נחתם.  שגורלנו  רמזו  הסוהרים 
שהוקרא:  לשם  לב  "לפתע שמתי  דוד: 
ראפוש  בשם  פארקאש.  ראפוש  טיבור 
איש  פיל.  עם  יחד  בדירתי  התגוררתי 

כשנעצרתי  מלבדו...  זה  שם  ידע  לא 
את  לאכול  הראשונה  פעולתי  היתה 
התעודה על שם טיבור ראפוש כדי לא 
להסגיר את פיל. הבנתי מיד, בוודאות, 

הזדהיתי כטי בעניין.  פיל  ידו של  ־כי 
האחרים  מהשורה.  ויצאתי  ראפוש  בור 
התייצבו אחרי. הסוהרים הוציאו ברצון 
את הקבוצה שהזדהתה. כי היו בטוחים 
שהקבוצה תוצא להורג. צעדנו ברחובות 
הריקים של בודא בליווי חיילים מזוינים 

־בתת מקלעים... כשחצינו את גשר הש
אומר  ללא  פניתי  הדנובה  מעל  רשרת 
לכיוון  מאנשינו   17 של  קבוצה  בראש 
בניין מטה התנועה. "מאיפה אתה יודע? 
גויס לתפקיד  תמה ושאל הקצין, אשר 
זמן  ולאחר  פיל,  חברי  בידי  המשחרר 

לבוא מצפים  חברי  את  בראותי  ־קצר, 
נו בפתח הבניין, הבנתי את משמעותה 
והייתי  לוחמים,  אחוות  של  האמיתית 
הצלת  חברי."  בזכות  מאושר שניצלתי 
הכלואים נמשכה גם למחרת, וכך ניצלו 
120 חברי המחתרת שהיו כלואים בבית 

הסוהר המרכזי.

קרן אור באפלה 
אחוות לוחמים זאת מפעמת בדוד עד 
היום, והוא נחוש בדעתו לספר ולהנציח 
תנועות  של  ההצלה  מפעל  סיפור  את 
קרן  שהיו  בהונגריה  הציוניות  הנוער 

אור מאירה בתקופה אפלה.
סיפורו  את  לספר  מעוניין  אינו  דוד 
הרבים  את  להדגיש  לו  וחשוב  האישי, 

־שהיו שותפים לעשייה וסיכנו את חיי
הם שוב ושוב למען הצלת אחרים. כמו 
כן חשוב לו להדגיש שזו היתה פעילות 

־משותפת לכלל התנועות. הנהגת התנ
־ועות קראה את תמונת המציאות הפו

ליטית והחברתית, הגיבה על כך באופן 
מיידי ומעשי, השכילה להאציל אחריות 
והפעילה את חברי המחתרת במעגלים 
הסתכנו  המחתרת  אנשי  מתרחבים. 
ביודעין להציל את חבריהם ואף להציל 

־יהודים אשר לא הכירו, ברוח הסוליד
ריות היהודית והאנושית.

בשלהי  בבודפשט,  היהודי  הציבור 
המחת באנשי  ראה  סלאשי,  ־שלטון 
אלט הנהגה  המחתרת  ובראשי  ־רת 

אשר  הנהגה  היהודים,  של  רנטיבית 
והפ הגרמנים  הנאצים  הכזיבה.  ־לא 

להשמיד  התכוונו  ההונגרים  שיסטים 
עד תום את יהדות הונגריה. תנועות 
עם  והתעמתו  העזו  הציוניות  הנוער 
תכניות אלה והצליחו להציל מעל 30 
עלו  המלחמה  מחורבות  נפשות.  אלף 
כמנצחות,  החבולות  הנוער  תנועות 

יה ימי  בדברי  מזהירים  דפים  ־רשמו 
ראוי שישמש  וסיפורם  הונגריה.  דות 

לקח והשראה לדורות.
יונת רוטביין, אוצרת, "מורשת"   *

בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

 יום הזיכרוןשתי נפשות
פתח מילוטשתי נפשותלשואה ולגבורה

תעודת הצלה
נכונותם של חברי המחתרת החלוצית לפעול גם במחיר סיכון חייהם, הצילה רבים מיהודי 

הונגריה. סיפור של גבורה מסירות והקרבה לרגל 70 שנה לשואת יהודי הונגריה
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מלגות להשכלה גבוהה 
הוענקו ברמת הנגב

197 בני רמת הנגב קיבלו לאחרונה מלגות "קרן דיוויס" 
המלגות  מקבלי  כל  השתתפו  הטקס  לפני  גבוהה.  להשכלה 
ובמהלכו  יישובי המועצה,  יום עם  בסמינר היכרות של חצי 

־סיירו ביישובים השונים ונחשפו למגוון הזדמנויות ההתייש
בות שמציעה המועצה ביישוביה.

ב־2011.  נוסדה  גבוהה  להשכלה  הנגב  רמת  דיוויס  קרן 
דיוויס  משפחת  הנגב,  רמת  אזורית  המועצה  שותפות  לקרן 
הקרן שמה  וגאס.  לאס  היהודית של  והפדרציה  וגאס  מלאס 

־לה למטרה לעודד לימודים במוסדות להשכלה גבוהה ולימו
די תעודה תוך הדגשת ותמרוץ מעורבות ועשייה קהילתית, 

ועידוד הסטודנטים לחזור בתום לימודיהם לרמת הנגב. 
קרן המלגות מנוהלת על ידי ועדה ציבורית בעמותה למען 
התושב ברמת הנגב שקובעת את הקריטריונים ואף את גובה 
המלגה. בתום תהליך שארך כשלושה חודשים אושרו כאמור 

197 מלגות מתוך כ־260 בקשות שהוגשו.

מלגות הוענקו לסטודנטים 
מהגליל העליון

מלגות   120 השנה  חילקה  העליון  הגליל  אזורית  מועצה 
המועצה  צעירי  מעידוד  כחלק  המועצה,  בני  לסטודנטים 
לרכוש השכלה ולסייע במעט שהמועצה יכולה. חברי ועדת 
המלגות דנו ב־164 בקשות, מהן אושרו כאמור 120 בקשות 

לתארים שונים: ראשון, שני ודוקטורט. 
"השנה  ציין:  שמעוני  יוסי  המועצה  וגזבר  הוועדה  יו"ר 

89 מלגות לסטודנטים לתואר ראשון, 30 מלגות לס־  אישרנו
כך,  על  נוסף  לדוקטורט.  אחת  ומלגה  שני  לתואר  טודנטים 
בגליל העליון שאנו  אב לעידוד החקלאות  במסגרת תכנית 
 11 השנה  הענקנו  הגליל,  לפיתוח  החברה  בשיתוף  מבצעים 
ועובדים  חקלאות  שלומדים  לסטודנטים  ייחודיות  מלגות 
כך  בקשות,   16 הוגשו  זו  ייחודית  למלגה  באזור.  בחקלאות 
שבסך הכול אחוז מקבלי המלגות מבין המבקשים הוא גבוה 

־מאוד. חלק מהבקשות לא אושרו, וזאת מסיבות של אי־עמי
דה בקריטריונים שהגדירה המועצה לפני הפרסום. אני מאחל 
לכל הסטודנטים הצלחה בהמשך הדרך ומקווה שהמלגה מקלה 

במעט את העלויות הגבוהות של הלימודים האקדמיים".

מ.א. מגידו ומושב אליקים 
מתאחדים נגד כוונות 

הסיפוח של יקנעם עילית
הוקם צוות מאבק של מועצה אזורית מגידו ומושב אליקים 

נגד כוונות הסיפוח של יקנעם עילית.
משרד הפנים הקים ועדת גבולות בראשות ד"ר נילי שחורי. 
מנדט הוועדה להסדיר את תכנית המתאר של יקנעם עילית 
140 דונם שש־ ־ובמסגרת זו קיימת סכנה ששטח בגודל של כ
ייך למשבצת הקרקעות של אליקים יועבר ליקנעם עילית. 

שמיר,  ברוך  המועצה  מהנדס  חולבסקי,  איציק  המועצה  ראש 
יו"ר אגש"ח )אגודה שיתופית חקלאית( אליקים אלי שלום, ונציג 
אליקים במליאת המועצה יעקב סאלם הופיעו בפני הוועדה בסוף 
חודש מרס ושטחו את כל טיעוני ההתנגדות שלהם לסיפוח השטח. 
בעקבות זאת הוקם צוות מאבק משותף למועצה ולאליקים 
שיוביל ויתאם את המאבק נגד סיפוח השטח בכל המישורים.

ב ק צ ר ה

כנס מנהלים מובילים למצוינות 
בתעשייה בצפון 

מו מנהלים  ־כנס 
למצוינות  בילים 
התקיים  בתעשייה 
בהפקת  לאחרונה, 

וב בעמק  ־מעברים 
התאחדות  שיתוף 
מחוז   – התעשיינים 
ליאור  בראשות  צפון 

אפלבאום.
ההתכנ ־מטרת 

הייתה לחזק את  סות 
התע עם  ־הקשרים 
קי לצורך  ־שיינים 

באזור  התעסוקה  דום 
והרחבת מגוון המשרות לתושבים.

לכנס הגיעו 60 מנכ"לים ומנהלים בכירים בתעשייה בצפון וכן ראש המועצה 
האזורית עמק יזרעאל אייל בצר, ראש המועצה האזורית מגידו איציק חולבסקי 

וסגן ראש המועצה האזורית עמק המעיינות ירון שפיר.
את ההרצאות בנושאי ניהול נשאו יוסי אקרמן, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות 
לשעבר )תושב בית לחם הגלילית(, ודורי יבזורי, מנכ"ל תמה תעשיית פלסטיק 

וחבר משמר העמק.
הכנס היווה פתיח לפורום מנכ"לים אשר יתחיל לפעול במהלך 2014 וייפגש 

על בסיס קבוע למפגשים מקצועיים.

 חניכי תל"מ סיירו בשביל
"סובב כנרת"

חניכי פרויקט תל"מ – 
ומגו לימודים  ־תעסוקה, 

מקיבוץ   – בקיבוצים  רים 
ערב  הצטרפו  שמואל  גן 

מש לצעידה  הפסח  ־חג 
ביל "סובב כנרת" לשביל 

חוצה ישראל. 
בפרויקט  הנוער  בני 
מקי־  14 ב הפעיל  ־תל"מ, 
הקיבוצית,  התנועה  בוצי 

במה אתיופיה.  ילידי  ־הם 
לך הסיור סיפרו הילדים כי הטיול מזכיר להם את הסיפור האישי שלהם ואת 
לישראל עם  ילדים שעלו מאתיופיה  בהיותם  "יציאת מצרים",  לסיפור  זיקתו 

הוריהם, חלקם בתלאות ובדרך לא דרך עד להגעתם לארץ המובטחת.
 

השר פרץ החמיא לבנות להקת שני
שנים  עשרות  אחרי 

לאח החל  הזנחה  ־של 
הקישון,  שיקום  רונה 

הקר חפירת  ־הכולל 
והו הנחל  של  ־קעית 

מ"ר  אלף  כ־400  צאת 
מזוהמים.  משקעים  של 

הוש ההכנות  ־במסגרת 
קעו עד כה כ־90 מיליון 

שקל בפרויקט הלאומי לשיקום הנחל.
במסגרת הטקס החגיגי לחנוכת פרויקט ניקוי הקישון נערכה הופעה של בנות 
של  מפנה  בתכנית  הלומדות   - יזרעאל  בעמק  האמנויות  בית  של  שני  להקת 
המאסטרו זובין מהטה. השר להגנת הסביבה עמיר פרץ נרגש משירתן השמימית 

של הבנות ולא ויתר, כפי שניתן לראות, על תמונה משותפת!

התושב  עם  הקשר  מחיזוק  כחלק 
האזו המועצה  אלה  בימים  ־משיקה 

חדשה  אפליקציה  המעיינות  עמק  רית 
תושב  לכל  ונגיש  זמין  מידע  שתכיל 

בכל עת.
שמוביל  המועצה  ראש  קרין,  יורם 
את המדיניות לחיזוק הקשר הישיר בין 
הוא  "הפרויקט  אמר:  לתושב,  המועצה 

־חלק משיפור השירות לתושב. אנו רו
התושבים  עם  הקשר  את  להרחיב  צים 
חדשנית  פלטפורמה  לשימוש  ולהכניס 

־המאפשרת אמצעי קשר נוסף בין התו
שב לרשות, הנגשת והפצת מידע שוטף 

והערכות לשעת חירום".
־לצד התקשורת הכתובה זמינה המו
וב המועצה  באתר  גם  לתושבים  ־עצה 

פייסבוק, וכעת גם באפליקציה החדשה 
שוטפים  עדכונים  קבלת  המאפשרת 
בנושאים רלוונטיים כמו חינוך, איכות 

הסביבה, תרבות ועוד.
־הפורמט שבמסגרתו פועלת האפליק

ציה מאפשר לתושבים לבחור מבין שלל 
האפשרויות את המידע שהם מעוניינים 
כמו  שונים  בעניינים  מהמועצה  לקבל 
איכות  חירום,  ביטחון,  חינוך,  תרבות, 

איש הודעות  אליהם  ולקבל  ־הסביבה, 
־יות. כמו כן, הוא מאפשר להעביר למו

מפגעים,  אודות  ומסרים  הודעות  עצה 
־בזמן שגרה ובמצבי חירום, לבצע תש

המועצה  למוקד  פניות  לפתוח  לומים, 
ולקבל הודעות ישירות מהיישוב. הורים 
יכולים להזין את מוסדות החינוך שבהם 

יל ־לומדים 
ולקבל  דיהם, 
ישיר  מידע 
על  וממוקד 

־אודות הפעי
ישירות  לות 

הנ ־לטלפון 
ייד. 

ע ו מ ־ה
תעבוד  צה 
ם  י ש ד ו ח ב
ם  י ב ו ר ק ה
הטמעת  על 

־האפליקציה במטרה להתאים את המע
־רכת לשלטון הדו־רובדי )מועצה ויישו

בים( המאפיין מועצה אזורית. 

אפליקציה חדשה לתושבי עמק המעיינות

אפליקציה חדשה 
לתושבי עמק המעיינות 

עשרות משפחות נזקקות זכו לקבל 
ילדי  בזכות  וחמה  מלאה  חג  ארוחת 
כיתה ו' 3 מבית ספר 'ניצן' שבמועצה 

האזורית חוף אשקלון.
החליטו  ספורים  שבועות  לפני 

למב לצאת  ביוזמתם,  ־התלמידים, 
ולאסוף  ניקיון, כל אחד בביתו,  צע 
עבודה   - המיותרים  החפצים  את 

במס לעשות  עליהם  היה  ־שממילא 
שהפעם  אלא  הפסח.  ניקיונות  גרת 
גם ערך מוסף  הניב  איסוף החפצים 

־חיובי וערכי. מאות החפצים שנאס
פו מבתי הילדים – בגדים, ספרים, 

ומשח חשיבה  משחקי  ־צעצועים, 
קים אלקטרוניים, תחפושות ואפילו 
מכונת קפה ומכשירים אלקטרוניים 
מכירות  בהפנינג  הוצגו   – אחרים 

יפה.  תלמי  במושב  שנערך  גדול 
לרכי הועברו  מהמכירה  ־ההכנסות 
מעו למשפחות  חמות  ארוחות  ־שת 

את  מכרו  התלמידים  יכולת.  טות 
יחסית,  זולים  במחירים  חפציהם 
5–40 שקל. הורי התלמי־  שנעו בין
דים עודדו את היוזמה וחלקם נתנו 
למכירה  ישנים  חפצים  לילדיהם 
בהפנינג בתקווה להעלות את מגוון 

מה הכספיות  ההכנסות  ־המוצרים. 
ויחד  הספר,  לבית  יועברו  הפנינג 
ארוחות  ירכשו  רווחה  עמותות  עם 

מלאות וחמות לנזקקים. 
־בעקבות היוזמה המיוחדת של התל

מידים הצעירים הודיע ראש המועצה 
פרג'ון,  יאיר  אשקלון,  חוף  האזורית 
ומנהלת בית ספר 'ניצן', איזבל שרון, 

כי הם יסייעו לתלמידים ככל שנדרש 
על מנת שיצליחו להעניק למשפחות 

נזקקות ארוחה חמה בחג. 

עשרות משפחות זכו לארוחת חג הודות לבי"ס ניצן 

נרתמים למען משפחות נזקקות. 
צילום ליהי בנאי

צילום: יח"צ  מימין: ליאור אפלבאום, אייל בצר ויוסי אקרמן.  

החניכים עם המדריך ניר בנדק ומנהל תכנית תל"מ 
איציק שפרן

השר פרץ ובנות להקת שני. צילום: רותי ברג
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אבנר רון

לפני מספר חודשים במהלך 
הירוק'  'הצוות  של  פגישה 
רעיון  עלה  הגולן  של שער 
קהילתית  בגינה  בשבט  ט"ו  את  לחוג 
הוכנסה  התוכנית  קמה.  מקרוב  שזה 

־למיקסר, עברה מספר עיבודים, והתו
צאה־ תאווה לעינים וגם לחיך. 

הכח המניע והדוחף של 'מבצע גינה' 
התל זהובת  עברי,  אורטל  גולי  ־היא 

תלים, שהובילה רעיון בוסרי לממשות 
גולי,  ונחישות.  אישית  דוגמה  בזכות 

סביב 'פרוייקטורית  עצמה  ־שמגדירה 
תית אופטימית', היא בעיקר מדריכת 
החינוך,  משרד  מטעם  ארצית  קיימות 

להת צריך  השינוי  שאת  מבינה  ־אבל 
עברי  מסבירה  "קיימּות"  בבית.  חיל 

לח "פירושו  כמוני,  ממוצע  ־להדיוט 
השארת  תוך  וביעילות,  בתבונה  יות 
זמינים עבור הדורות הבאים  משאבים 
אחרינו; המטרה כאן כפולה: מצד אחד, 

־לעודד צרכנים 'בזבזנים' לגלות התח
שבות במשאבים המוגבלים, ומצד שני, 

־להמנע מליצור פאניקה מוגזמת כאי
לו אם לא ננהג בתבונה, אז האנושות 

־כולה תיכחד. את הקיימות צריך להט
מיע באופן מבוקר ושכלתני, ולא בדרך 
של כפיה שיוצרת התנגדות", מסכמת 

גולי את הנושא. 

 שר חצר והכדאיות הירוקה
"הגינה הקהילתית של שער הגולן לא 
צמחה בחלל ריק, אלא היא תוצר מובהק 
של תקופה מבלבלת בה נמצא הקיבוץ, 
שבין  במתח  שנים  מעט  לא  נע  אשר 
לעצמו  מוצא  ולא  לשותפות  הפרטה 
חוף מבטחים. העובדה שמדובר בקיבוץ 
חופש  לחבריו  עתה  עד  איפשרה  'חזק', 
ופה  חוסן,  לעולם  שלא  למרות  תמרון. 
גם  בקיעים  להתגלות  מתחילים  ושם 
בחומה הבצורה ששמה 'גולן פלסטיק'". 
־מזכירות שעה"ג לקחת החלטה חיו

בית בסוגיית הגינה הקהילתית, בגלל 
אישור  בזכות  וגם  לנושא  המודעות 
האזורית  המועצה  שנתנה  תקציבי, 

להג המשרד  )באמצעות  הירדן  ־עמק 
נת הסביבה( לשני קיבוצים שבתחומה: 
שער הגולן וגנוסר. "הבחירה בנו נבעה 

ועו שעשתה  רחבים  מאד  ־מתהליכים 
שה שער הגולן בתחום הקיימּות", בהם 
משרה ייחודית של 'שר חצר', שלאחר 
לבטים התחבר לרעיונות הירוקים של 

־גולי, ונרתם לנושא, אחרי שנוכח בכד

איותו הכלכלית. בשער הגולן נעשית 
ביתית  אשפה  של  הפרדה  כבשגרה, 
לסוגיה, וברחבי הקיבוץ פזורים מספר 
דוגמה  עוד  מוטמע.  והנושא  מוקדים 
ייחודי  פרוייקט  הוא  הקיימּות  לגישת 
תחת  שנים  כשש  לפני  לדרך  שיצא 
בו  להיות',  לא  או  'שקיות  הכותרת: 
רשת  לשקיות  מתקנת  העדפה  ניתנת 
)בהתנדבות(  המיוצרות  פעמיות,  רב 

שק פני  על  הקיבוץ,  וותיקי  ידי  ־על 
יות פלסטיק בלתי מתכלות, שניתנות 

צוב הקיימות  גישת  תשלום.  ־תמורת 
ויעידו  לקיבוץ,  מחוץ  גם  תאוצה  רת 

שהי פעמיות,  רב  לשקיות  ־ההזמנות 
שמתרגלים  "לאחר  וגדל.  הולך  קפן 
כמה  מגלים  אותו,  ומפנימים  לשינוי 
שסביבנו  והעולם  והגיוני,  פשוט  הוא 
משנתה.  את  עברי  פורטת  מרוויח", 
"אני לא בעד 'חפירות' יומיות בנושא 
סביבה וקיימות, אבל הנושא נמצא על 

סדר היום כל הזמן". 

בגינה הקהילתית שוכחים את 
המשקעים

־נחזור לגינה. בתאום עם ועדת תכ

־נון, ענף הנוי ומערך החינוך על שלו
חותיו המגוונות, מחליט הצוות למקם 
את הגינה בלב מתחם הנעורים, מקום 
תקופה  תוך  והפך  משהו,  זנוח  שעמד 
סיפור  משגשגת.  ירקות  לגינת  קצרה 

אלמ הלום,  עד  מגיע  היה  לא  ־הגינה 
־לא חברו יחד כמה גורמים, רובם נש

יים, שדחפו, קידמו ושיווקו, ולא נתנו 
לאיש לסטות מדרך הישר. אחת מאותן 
מעוררות היא מדריכת גינון חיצונית, 
העונה לשם טליה, שהדריכה והנחתה, 

בהתלה להדביק  מצליחה  שהיא  ־תוך 
החצרן, החשמלאי,  הנוי,  רכז  את  בות 
התאורן, איש המים ועוד ועוד. "לאחר 
מהמזכירות",  ירוק  אור  שהתקבל 
מחברות  אחת  צור,  חפץ  מיה  מתארת 
הצוות הירוק, "שאלנו מי רוצה ערוגה 
מש־ של  חלקן  תשובות,   26  וקיבלנו
פחות וחלקן של גופים מאורגנים כמו 
פי  על  למרכיביו".  הקהילתי  החינוך 

הוכש המקצועיים  הגורמים  ־המלצת 
רו הערוגות ונשתלו בהן ירקות חורף 

אור פרי  נתנו  מהרה  שעד  ־לסוגיהן, 
גני משובח שכל צלחת הסמיקה ממנו. 
שכללה  הגינה  של  התומכים  קבוצת 

גברים חסונים דוגמת עוזי רינג, חיים 
־קדוש, אליק אלון ונוספים, דאגו למע

רכת השקייה מרכזית ולשאר סידורים 
־טכניים נחוצים. אז כמו שרמזנו בתחי

לת הכתבה, אפשר שהגינה הקהילתית 
נוסף  לשלב  כיסוי  סיפור  אלא  איננה 
במאבק בין תומכי השינוי בשער הגולן 
שרואה  האחד,  הערוץ  מתנגדיו.  לבין 
לנגד עיניו חזון מופרט, וחלק אחר שחי 
ונושם שותפות וממשיך לקדם נושאים 

פע מחר. שלוש  אין  כאילו  ־חברתיים 
גם  אבל  השינוי,  העברת  נכשלה  מים 
הימים  מן  שביום  יודעים  המתנגדים 
מחיר.  באיזה  רק  והשאלה  יעבור,  זה 
חיים קדוש, מרכז ענף הבננות ודמות 
אומר  הגולן  בשער  מוערכת  חברתית 
ש"התהליכים שעובר הקיבוץ מביאים 
טובים,  כך  כל  לא  למקומות  אנשים 

שו הקהילתית,  לגינה  כשבאים  ־אבל 
מקבלים  "וגם  המשקעים".  את  כחים 
ירקות בחינם", מוסיף ילדו, בן קדוש. 

 "ברוקולי לא גדל על
מדפים בכל־ בו"

יותר  הרבה  היא  הקהילתית  הגינה 

מגינת ירקות, יאמרו לך אנשי החינוך. 
אקו פחמים  עם  טאבון  פינת  שם  ־יש 

אקולוגיות  סדנאות  נערכות  לוגיים. 
הרע חמישי.  יום  של  מפגשים  ־וסתם 

גולי  יון המרכזי, הלקוח ממשנתן של 
עניין  ליצור  הוא  הירוקות,  וחברותיה 
וכייפי,  גילי  רב  משהו  מגבש,  חברתי 
שמציג את החוזק הקיבוצי. דוגמה לכך 

־ראינו ב־ט"ו בשבט, בשעה שהגינה אי
רחה את הקהילה לארוע גדול ומרשים. 
עמק  האזורית  במועצה  חסר  "לצערי 
הירדן גורם שמנתב פעילות אקולוגית 
ברמה האזורית", מוסיפה גולי. "מנהל 
כמיטב  עושה  אמנם  סרי  רענן  שפ"ע 
יכולתו לעזור, וכך גם מזכיר המועצה 
דודו פרץ, אבל בהעדר משאבים קשה 

מאד לשמור על פעילות רציפה". 
כשאומרים 'הצוות הירוק' של שער 
הגולן מתכוונים למיה חפץ צור, שכבר 
הוזכרה, שהפכה 'שלא באשמתה' לכח 
הגינה,  פרוייקט  של  והמניע  הדוחף 

־הרבה בזכות שטף המסרונים בהם הל
על  קרני  יעל  וגם  חבריה;  את  עיטה 
תקן 'המבוגר האחראי' שסברה שהזמן 
קצר, ו"יש לעבור מדיבורים למעשים, 

הגינה הקהילתית, שטח ציבורי המטופח על ידי תושבי האזור כבר מזמן לא נחלתם של העירוניים בלבד. בשער 
הגולן למשל, היא משמשת כמקום תרפוטי להפגת המשקעים בין תומכי ומתנגדי ההפרטה, וכאמצעי רב גילי 

מהנה לחיזוק הקהילה בעידן המנוכר

ליכוד השורות

הצילומים בעמודים באדיבות גולי אורטל עברי
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משמע לגייס את אותן נשמות טובות 
מצפה  במקום שאתה  תמיד  שנמצאות 
מזכירה  להב,  נעמה  וגם  שם".  שיהיו 
נשמתה  במלוא  שמעורבת  לשעבר, 

בכל פרוייקט חברתי. 
יעל קרני: "שער הגולן קיבוץ מאד 
קרקע  על  צמח  והפרוייקט  חברתי, 
אלינו  באים  ההצלחה  בעקבות  פוריה. 

־מקיבוצים אחרים לראות ולטעום, ואו
הצעיר  הדור  את  ללמד  נצליח  כך  לי 
בכל־  מדפים  על  גדל  לא  שברוקולי 

־בו"... "מה שמניע אותנו הוא חזון הק
יימות; שהילדים וגם הקהילה ידעו איך 
לקיים ואיך להתקיים, ומצידי שיקראו 
לזה 'חיים בלה לה לנד'. מתאים לנו", 
את  הגינה  האם תצלח  מיה.  מוסיפה   ,
של  בשרבים  תעמוד  וכיצד  החורף, 
בשער  יגידו.  ימים  המתקרב?  הקיץ 
חי  הקיימות  שחזון  משוכנעים  הגולן 

־ונושם כל ימות השנה, ולא יתן לפרו
ייקט הייחודי הזה לגווע.

איש עם לב גדול
שער הגולן לא לבד. רוני לב הגיע 

־מאם המושבות לאפיקים במגמת קלי
בעו מפעם  הקיימות  שחזון  וכמי  ־טה 

שכונתי  אתר  בקיבוצו  הקים  רקיו, 
בעלון  לשווק  והחל  פסולת  להפרדת 

המקומי רעיונות ירוקים נוספים, ובהם 
אלה  שבימים  קהילתית  גינה  הקמת 
הפוטנציאל  את  לדרך.  לצאת  עומדת 
להעצמת  הקהילתית  בגינה  הטמון 
הקהילה הבינה היטב איה סער, חברה 

־וותיקה ומוערכת, שמעורבת בכל הת
באפי המתגבשים  החברתיים  ־הליכים 

קים, והיא שמובילה את תהליך ההקמה 
הקיבוץ  מוסדות  מול  אל  הגינה  של 

וכלל החברים. 
־"אין לי ספק", אומר רוני, "שאלמ

לא נחרצותה של איה, הפרויקט החשוב 
בנוסף  יוצא אל הפועל".  היה  הזה לא 
ובתפעול  בהקמת  חלק  לוקחות  לאיה, 
מאוד  קיבוץ  חברות  של  צוות  הגינה, 
אחריות  לוקחת  אחת  כשכל  רציניות, 

על תחום כלשהו בפרויקט. 
אפיקים  כמו  בקיבוץ  לנקלט  מה 
וליוזמות ירוקות כה מרחיקות לכת? אז 
מסתבר שרוני משלב באדם אחד כמה 
טיפול,  איש  אינסטלטור,  'כובעים': 
עובד כפיים, יזם, מורה, פעיל חברתי 
וסביבתי ועוד כמה תכונות, שהופכות 
מעורבת  לדמות  רגיל'  מ'נקלט  אותו 
ומשפיעה, לעיתים עד כדי הרמת גבה. 
קודם  'תדאג  כמו  בתגובות  נתקלתי 

שמבחינ למרות  וכאלה,  שלך'  ־לבית 
לגור  רוצה  ואני  הבית  זה  אפיקים  תי 

חלק  ולהיות  רצון לתרום  לי  ויש  פה, 
מטבעי  אופטימי  אדם  אני  מקהילה. 

והראש מלא כרי ־ומאמין בדרך שלי, 
חלקם  שאת  יצירתיים,  ברעיונות  מון 

לפחות אני מתכוון להגשים. 

איך הגעת לקיבוץ? 
בפ"ת,  חיינו  שנים  שלוש  לפני  עד 
עד שבשלב מסויים לאשתי ולי נמאס, 

־והחלטנו, בעצה אחת עם גיסי ומשפח
תו, לעזוב את חיי העיר ולנסות קיבוץ 
והבחירה נפלה על אפיקים. תרמה לכך 
גם העובדה שאביה של אשתי הוא יליד 

לוינ למשפחת  )נצר  יעקב  ־אשדות 
סגירת  מעין  יש  שעשינו  ובצעד  סון( 

מעגל. 

סנונית ראשונה לגינות 
אקולוגיות 

לב קיבל דירה בקומה שלישית ללא 
לאתר  ממנו  מנע  שלא  מה  מעלית, 

ול הבית  לרגלי  קטנה  קרקע  ־פיסת 
הקיץ,  בשיא  "הגעתי  לגינה.  הפכה 

כתו בסדקים  חרוץ  שטח  ־ומצאתי 
מים".  של  ממושכת  מסגירת  צאה 
בנה  הסוררת  בקרקע  להילחם  במקום 
החומר  ואת  שכונתי,  קומפוסטר  רוני 
בין חריצי  בו הכניס  האורגני שנאסף 
וזה התגלגל לשלוש ערוגות  האדמה, 
קטנות של ירקות ופרחים שנוצרו יש 
מאין. "ההצלחה של הגינה האקולוגית 

שעב לתקופה  אותי  החזירה  ־הקטנה 
וב אורגנית,  ובחקלאות  בגינון  ־דתי 

חשבוני  על  ללמוד  יצאתי  עקבותיה 
מספר שיטות של חקלאות אקולוגית 
בכך  הסתפקתי  לא  קהילתי.  וגינון 
'לקט  כמו  נוספים  לתחומים  ונכנסתי 
למטרה  לו  ששם  פרטי  גוף  ישראל'־ 

ול חקלאית  תוצרת  שיירי  ־לאסוף 
אקולוגי  פחם  יצירת  לנזקקים,  ספקה 
)חומר אורגני יציב, המפורר לחתיכות 
קטנות ומוצנע באדמה(, הפקת מספר 

־סדנאות ייחודיות בעמק בנושאי קיי
מות ועוד".

רוני ואיה סרקו הרבה מאד שטחים 
באפיקים, עד שקיבלו אישור לשטח 
ל־35  המיועד  דונם  כחצי  שגודלו 
ייבנו  השטח  אילוצי  בגלל  ערוגות. 
ובסמוך להן תוקם  הערוגות לגובה, 
פינת ישיבה ולידה טאבון. עץ גוסס, 
שהיה מי שחשב לעקרו, יקבל חיים 
התאורה  התקן  של  כנושא  חדשים 
"הנהלת  הגינה.  של  כמידעון  וגם 
לרשותנו  העמידה  אפיקים,  קהילת 

־תקציב, שנועד להכנת השטח, הדר
כה מקצועית, רשת השקיה, תאורה 
מציין  תודתנו",  כך  ועל  ושתילים 

לב. 
שבועות  שבעוד  הקהילתית  הגינה 
כבר  ערוגות   30( לדרך  תצא  אחדים 
סנונית  רוני,  של  לדידו  היא  הוזמנו( 
נוספות  אקולוגיות  לגינות  ראשונה 
ידי  על  שיופעלו  פרחים(  וגם  )ירקות 
הקהילה.  הנהלת  עם  ביחד  החברים 

ורוצים שהגינה תה ־אנו מאד מקווים 
ווה מוקד לפעילות קהילתית לילדים 
לבוא  אמיתי  כיף  ושיהיה  ומבוגרים 

לשם, מעבר לגידול ירקות. 
"הראיה הסביבתית שלי הרבה יותר 

"והחזון הוא לה ־רחבה", מדגיש רוני, 
חוות  כמו  חקלאית,  חווה  בעמק  קים 
שקיימות במקומות שונים בארץ, כדי 

ולהיות  הטבע  אל  הציבור  את  לקרב 
חלק ממנו". 

לחיות בקיבוץ זה לא טבע? 
לחיות ליד הטבע זה דבר אחד ולהיות 

־חלק מהטבע זה דבר קצת שונה. המט
רה שלי היא ליצור טביעת רגל חיובית 

־ולהשפיע. אני מאוד מקושר למה שקו
התיאבון.  את  לי  פותח  וזה  בעולם  רה 
הניסיון המצטבר בעולם, מצביע על כך 
שמעורבות קהילתית בשילוב עם גינון 

זה דבר שמחבר בין אנשים ומע ־מזון, 
צים הן יחידים והן קהילות שלמות.

כאינסלטור  עובד  אני  לפרנסתי, 
בעמק הירדן וסביבתה, ונענה בשמחה 
מגוון  בפתרון  לאנשים  ולסייע  לעזור 
בעיות אינסטלציה. בנוסף, אני מדריך 
השלישי,  הגיל  לבני  גינון־מזון  חוג 
ב'בית בכפר' בגינוסר ומשמש כמדריך 
גינון של בעלי צרכים מיוחדים במעון 

־רמת טבריה, שעוסקים ביו השאר ביי
צור ומכירה של שתילי ירקות ופרחים. 
המוטו מבחינתי, מסתכם בהעצמה של 
היחיד והקהילה, ובללמד אנשים כיצד 

־בכוחות עצמם הם יכולים להביא ברי
לחייהם.  והנאה  יופי  יעילות,  אות, 
מבחינתי אין דבר יותר מספק מלהיות 

מעורב ולהצליח בכך, מסכם לב.

צילום אבנר רון צילום אבנר רוןגולי אורטל עברי.   רוני לב-איש עם לב גדול.  
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עוזי בן צבי 

והו ־בקיבוץ השיתופי הנגוז 
לך, זה שנחבט בפרצופו של 
הקיבוצניק בוקר בהיר אחד, 
כל  לוועדה.  מוחלטת  שליטה  הייתה 

לי מיום  הקיבוצניק,  של  בחייו  ־תחום 
דתו ועד יום מותו, מאורגן היה ומוסדר 

על ידי הוועדה.
תפקיד הוועדה היה להחליט במקומו 

־של הקיבוצניק, לנתקו לחלוטין מהצו
רך לקבל החלטה כלשהי על חייו. בכדי 

־להבין את גודל השבר שנוצר עם הס
תלקותן באחת של 90% מהוועדות עת 

־עבר הקיבוץ ממצב שיתופי למצב מת
חדש, אנסה לסקור לרגע את דרכו של 
הקיבוצניק הטיפוסי )אני, למשל(, מיום 

לידתו ועד יום לכתו בדרך כל בשר.
מבית  האם  מגיעה  הייתה  כאשר 

הפ בתה  או  הפעוט  בנה  עם  ־היולדות 
מתקיים  היה  הגעתה  לפני  עוד  עוטה, 
היה  בדיון  הרך.  הגיל  בוועדת  דיון 
תינוקה.  יישלח  פעוטון  לאיזה  נקבע 
דיון  זה  בימים של לידות מרובות היה 
הרה גורל, שמביא בחשבון את היחסים 

התוך־קיבוציים בין האם למטפלת, מין 
־היילוד )לשמור על איזון בין בנים לב

נות( ושאר ירקות.
־כאשר בגר מעט הפעוט הייתה מתכ

לאיזה  לקבוע  בכדי  הגנים  ועדת  נסת 
מתחילה  אז  כבר  הילד.  יעבור  גן/גנון 
בעצם להתגבש הקבוצה הגילית, שעל 
הילד  של  מיקומו  ונופל  קם  היה  פיה 
קובעת  הייתה  הוועדה  הגיל.  בקבוצת 
לקבוצה.  לכניסה  הגילאים  טווח  את 
בקיבוץ הארצי אגב היה שם כללי לכלל 
להחליט  צריך  לא  נוח,  כמה  השנתון. 

אפילו על זה.
והגן,  הגנון  את  הילד  מסיים  כאשר 
מתכנסת  א',  לכיתה  כניסתו  לקראת 
הייתה ועדת בית הספר יחד עם ועדת 
הילד.  של  עתידו  את  לקבוע  החינוך 
בשנים שבהן, בקיבוצים גדולים, צריך 
היה לפתוח יותר מכיתה אחת, לעתים 
נדרש היה להקפיץ כיתה ועוד המצאות 
לבין  בינם  שהקשר  מאילוצים  שנבעו 
הצרכים האמיתיים של הילד היה מקרי 

למדי.
בילד  מדובר  אם  מגלים  כבר  עתה 
שלומד פחות או יותר בנורמה, או שמא 

הילד  היה  ואז  בעיה  איזו  פה  לנו  יש 
המיוחד.  החינוך  בוועדת  לדיון  מגיע 
ממש,  גורלות  חורצת  הייתה  הוועדה 
ולהורים לא היה הרבה מה לומר בקשר 

להחלטות לגבי חינוכו של הילד.
הילד  היסודי,  הספר  בית  סיום  עם 
כבר כמעט נער, שנת בר המצווה. ועדת 
בית הספר כבר עוסקת במעברו מכיתה 
דואגת  הנעורים  ועדת  ט'.  לכיתה  ח' 
כבר  הנער  בינתיים  הנוספים.  לצרכיו 
עובד במשק, לא לפני שוועדת העבודה 
התכנסה יחד עם הוועדות הנ"ל לקבוע 
באיזה ענף ישובצו הצעירים – החלטות 
לגבי  גורל  והרות  פשוטות,  לא  ממש 

מעמדו של הנער בחברת הנעורים.
האר בקיבוץ  לתיכון,  המעבר  ־עם 

במוסד,  שכבתו  עם  נשאר  הנער  צי 
ובתק"מ הנער היה עובר לבית הנעורים 
או לשכונה שהוקצתה למגורי הנערים, 

שניים או שלושה בחדר עם שירותים.
עד כאן המסלול עד לסיום בית הספר, 
ועדת הביי  עת יוצא הנער לפגישה עם
התנ־ של  השירות שנת  וועדת   טחון 

התנועה  לו  תעזור  לאן  לקבוע  ועה, 
שירות  שנת  יעשה  אם  בצבא,  להגיע 

לפני והיכן. החלטות לא פשוטות שעל 
־הנער לקבל לגבי עתידו, אם ילך למס

לול פיקוד בנח"ל או שילך לקבע ארוך 
בקורס טיס או בקומנדו הימי.

עתה, לאחר גיוסו, הנער שכבר בגר 
חיילים  ועדת  של  כנפיה  תחת  נמצא 
שולחת  השירות,  במהלך  לו  הדואגת 
חבילות, דואגת למגורים ראויים, מאחר 
או  בצריפים,  שניים  גרים  כבר  שעתה 
לחיילים  שהוקמו  ייעודיים  במגורים 

הצעירים.
עם סיום שירותו מחליט הצעיר על 
חלקם  נשארים,  חלקם  דרכו.  המשך 

חוז לא  לעתים  חופש,  לשנת  ־יוצאים 
גורלם  לקשור  שמחליטים  אלה  רים. 
לחברות  להתקבל  מבקשים  בקיבוץ 
חברים,  ועדת  בפני  מובאת  ובקשתם 
וזו מביאה את מועמדותו לחברות בפני 
את  דוחים  או  המאשרים  הקיבוץ  חברי 
או  חברים  אסיפת  במסגרת  המועמדות 

שיחת הקיבוץ.
להח צריך  הוא  חבר,  ככמעט  ־עתה, 
־ליט מה יעשה כשיגדל. אם יש לו קש

מובחר  עבודה  במקום  או  בפלחה,  רים 
מגיע  הוא  לא,  אם  מסודר;  הוא  אחר, 

לוועדת עבודה/ועדת שיבוץ שקובעת 
לו היכן יעבוד. בדרך כלל לא היה ויכוח 

לגבי השיבוצים.
מיד  ללימודים  היה לצאת  רוצה  אם 
אחרי הצבא, היה עליו לפנות לוועדת 
מקומות  מספר  היו  לוועדה  ההשכלה. 
פנויים כל שנה, אבל אלה היו תלויים 
שרבים  לשכוח  אסור  רבים.  בגורמים 
ללא  סיימו  ומהבנות  מהבנים  וטובים 
המסלול  היה  ועתה  בגרות,  תעודת 
צריך להיות הרבה יותר ארוך ממסלול 

של בני גילם בעיר.
ההחלטה לגבי תחילת הלימודים של 

־הבן, שעכשיו הוא כבר חבר, יכולה היי
תה להידחות ללא מעט שנים. הקיבוץ 
לוקסוס  תנאי  לבנים  לתת  היה  נוהג 
העירוני  הסטודנט  היה  יכול  שעליהם 

הלי מוסד  בקרבת  דירה  לחלום:  ־רק 
הלימוד  מלא של שכר  מודים, תשלום 

ודמי קיום נדיבים.
הלי עלויות  בה,  וקוץ  אליה  ־אבל 

היו אסטרונומיות: תואר ראשון  מודים 
עקב  שנים,  שש  לפעמים  נמשך  היה 
הצורך במכינה ארוכה ובחוסר הלחץ על 

הסטודנט הקיבוצאי לסיים לימודיו.

ארץ הצבי

מה נרצה לעשות עם עצמנו לכשנגדל?
הוועדות ששלטו ביד רמה וכיוונו במידה רבה את חייו של הקיבוצניק מיום לידתו ועד יום מותו, הפכו בבת אחת 

ללא רלוונטיות עם המעבר מקיבוץ שיתופי למתחדש. מאמר שני בסדרה
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מקבוצת : מארגני התערוכה :

4 . 1 1 . 2 0 1 4
יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים
מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה
edna.ziv@maariv.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית

24

18:00 8:00 6
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אדום מפנים

גלויה מתחתית העולם 3
איך דוחסים 40 שנה לתוך סוף שבוע אחד? פשוט מדלגים עליהן וחוזרים 

להתחלה - לשנת 1974 בקיבוץ. וכך, תכף אחרי קבלת השבת, חזרו 
משתתפי הכנס במלבורן להיות בני 18 – אל שנת ההכשרה: אל "ערימת 

הילדים", אל שירי כוורת, להצקות ההדדיות ואל הקיבוץ שהיה 

עזרא דלומי

חברי  להגיע  החלו  אט־אט 
־הקבוצה מרחבי היבשת למל

 )reunion( לכינוס  בורן, 
קבלת  חברים:  של  בבתיהם  שהתקיים 
שבת בביתה )הכשר( של טימי, שבקומת 
הגג שלו נמצא המקווה של קהילת חב"ד 
בערב  לסיום  עד   - וההמשך  המקומית; 
והרי,  קרולין  של  בביתם   - ראשון  יום 
בפארק  טיולים  מתקיימים  לבין  כשבין 
מפגשים  שכללו  החוף,  ולאורך  הסמוך 
עם חברים מהתנועה שעברו את הקיבוץ 
בשנים מאוחרות יותר. אני בוהה סביבי 
ורואה כל כך הרבה אנשים, שרק בודדים 
וחזרו,  עשו  או  עלייה",  "עשו  מביניהם 
הגדול  האנושי  הפוטנציאל  על  וחושב 
אוהב  אך  ולארץ,  לקיבוץ  בלבו  שקרוב 

אותם מרחוק.
המרחקים באוסטרליה עצומים: מרחק 
מישראל  כמו  הוא  לקצה  מקצה  טיסה 
למערב אירופה. חרף העובדה שזו מדינה 
אחת, כמה מאלה שגרים בקצותיה – ולא 

חזר מאז  זה  את  זה  ראו  לא   – הם  ־רק 
כך,  שנים.  המון  ב־1975.  מהקיבוץ  תם 
שלושה  לתוך  נדחסו  פרידה  שנות   40
ימים אינטנסיביים עם מעט מאוד שעות 

־שינה, והפכו אותם לכמוסה מלאת אנר
־גיה, התרגשות, שמחה, געגוע ואף דמ

עות. 
איך דוחסים 40 שנה לסוף שבוע אחד? 
וחוזרים להתחלה  פשוט מדלגים עליהן 
אחרי  תכף  בקיבוץ.  שהייתה  לשנה   -
ההלכה,  לפי  שהתקיימה  השבת  קבלת 
אורכה  מבחינת  באורחים  מתחשבת  אך 
)ללא תוספות(, חזרו כולם להיות בני 18 

– אל שנת ההכשרה בקיבוצים. 
ילדים",  "ערימת  משחקי  כלל  זה 
הרוב  ריקודים.  שירה,  חיקויים,  הצקות, 
בגיטרה  אז  שאחזו  מי  ספונטני.  באופן 

שי להתניע  כדי  היום  בה  לאחוז  ־חזרו 
עבד  לבין  בין  עתיקים.  ישראליים  רים 
הסקייפ בקיום שיחות וידיאו עם חברים 

שה ומצגת  ובישראל  בחו"ל  ־שנמצאים 
שנה.   40 מלפני  סרוקות  תמונות  ריצה 
שלושה  נעלם.  כאילו  הזמן  ממד  כל 

ימים אינטנסיביים ללא תחושת עייפות, 
בגלל רמת האדרנלין.

שהציעו  מי  היו  ההתלהבות  בלהט 
לשחזר את ריצת העירום שקיימו הבנים 

בש  - הקיבוץ  של  המערכת  כביש  ־על 
נות השבעים של המאה הקודמת, ריצות 
עירום )"סטריקינג"( היו חלק משעשועי 
אוויר  התמלאה  ההצעה  לרגע  המחאה. 
את  נפחה  היא  בהמשך  אך  רצינות,  של 

נשמתה. יש גבול.
שיחות  ועמה  רגיעה  באה  כך  אחר 
הנפש – אחד על אחד, או אחת על אחד, 

־פה ושם עד כאב. יש נושאים לדבר עלי
הם שלא דוהים עם הזמן. נפילתו של דני 
– רופא וחבר מרכזי בקבוצה – במלחמת 
בזיכרון;  צורבת  עודה  הראשונה,  לבנון 
שניים  לעולמם,  שהלכו  שלושה  ויש 
בתאונת דרכים, אחת ממחלה. תזכורות 
מרות אחרות הן פיגוע הטרור במעלות, 
ותאונת  הנקרה  לראש  מחבלים  חדירת 
טרקטור איומה שאירעה לאחד החניכים. 

הכול קרה באותה שנה. 
־ככל שהכנס התקרב לסיומו כך הת

ברר שהאנשים לא רוצים לחזור הביתה. 
בריטו כמו  יום.  עוד  נשאר  שיכול  ־מי 

כל  לחכות  שאסור  אומרים  קבוע  אל 
זמן עד לכנס הבא. המהדרים  כך הרבה 
להם  אמרתי  שנתיים".  "עוד  על  דיברו 
לשגרת  הנחיתה  אחרי  שבועיים,  שעוד 

היום־יום, התחושות האלה יתפוגגו.
הכנס,  ממארגני  לדייב,  הזכרתי  גם 
את חלומותיו מן הפעם הקודמת, לייסד 

שהס הקבוצה,  לחברי  חקלאית  ־חווה 
רצה  הוא  ביתו.  בחצר  בבוסתן  תיימו 

להתערב שהפעם הבאה תהיה בקרוב.
אינם  שכזאת",  פגישה  "אח,  סיפורי 
רק סיפורים של פלמ"חניקים וגרעינים 
מן הארץ, שחולמים על העבר ומחפשים 

־את המחר ואת "ארץ ישראל הישנה וה
הפס באוסטרליה  שגם  מתברר  ־טובה". 

טורלית, שבה ההווה די מסודר, אנשים 
מדמיינים עבר שכולו היה טוב.

כי  שטוען  פסיכולוג,  חבר,  לי  יש 
כעוצמת  היא  לעבר  הגעגועים  עוצמת 
לו,  טוב  שלא  מי  ההווה.  עם  הסכסוך 
מתחושות,  שחוץ  אלא  לעבר.  מתגעגע 
יש עובדות חיים. כשהעבר המוכר הולך 
ומתארך והעתיד רק מתקצר ולא ידוע, 

ברור לאן נוטה האמפתיה. 

קריאת  השכמה )א(
ברושי,  איתן  החליט  מאז  חודש  חלף 
למנוע  התייעצות,  וללא  לב  בשרירות 
כותבים  שבו  הירוק"  "הזמן  פרסום  את 
של  האינטרנט  באתרי  קיבוצים,  חברי 
זאת  עוינת  השתלטות  נזכור  התנועה. 
כי  ונזהיר  הקיבוצית  הדמוקרטיה  על 
זאב שלא נבלם לפני הכבשה הראשונה, 

עתיד לטרוף את כל העדר. 

הכנס במלבורן. משחקים ב"ערימת ילדים". צילום: דייב מיין
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עו"ד איילת רייך־מיכאלי

לאחרו עדים  רבים  קיבוצים  ־ 
לפיה  התופעה  להתרחבות  נה 

־עובדים זרים, לאחר סיום עבו
החקלאות  מענפי  באחד  דתם 
לבית  תביעה  מגישים  במשק, 
הדין לעבודה בדרישה לקבלת 

־זכויות סוציאליות שלטענתם לא שולמו להם. התו
פעה כה נפוצה עד שלעתים נדמה כי יש העוסקים 
ב"מרדף" אחרי עובדים זרים על מנת שאלו יפעלו 

להגשת תביעות נגד מעסיקם לשעבר. 
תבי עם  המתמודדים  קיבוצים  מלווה  ־משרדנו 

עות אלו. אנו מציעים התמודדות בשני מישורים: 
המישור הראשון הוא התמודדות עם תביעה שכבר 
היטב  לבדוק  ראשית,  מומלץ,  זה  בעניין  הוגשה. 
את ייפוי הכוח אשר ניתן לעורך הדין המייצג את 
הארץ.  את  עזב  כבר  רבות  שפעמים  הזר  העובד 
לרוב ייפוי הכוח נערך ונחתם בחו"ל, ועל כן חלים 
עליו כללים מיוחדים לעניין הצגתו בבית המשפט. 
במקרה אחד קבע בית הדין כי ייפוי כוח שאין בו 
מספיק,  אינו  קונקרטי  לנתבע/מעסיק  התייחסות 
וכי ייפוי הכוח צריך לפרט במפורש מיהו המעסיק 
הדין  בית  קבע  עוד  לתבוע.  מבקש  הזר  שהעובד 
כי אישור הקונסול והאישור הנוטריוני, הנדרשים 
רבים  חודשים  בוצעו  בחו"ל,  שנערך  כוח  לייפוי 
לאחר שניתן ייפוי הכוח על ידי התובע וגם מסיבה 
זו מדובר בייפוי כוח פגום. נקבע כי ככל שלא יוצא 
ניתן להמשיך בתביעה.  יהיה  כוח תקין, לא  ייפוי 
הודיע  עניין  באותו  כי  העלתה  משרדנו  בדיקת 

התובע כי אינו מעוניין להמשיך בתביעתו. 
לאחת  בהתאם  כי  הדין  בית  קבע  אחר  במקרה 
חדש[  ]נוסח  הראיות  בפקודת  הקבועות  החלופות 
לה־ צריך  בחו"ל  כוח שנערך  ייפוי   1971 ־תשל"א
יות מאומת על ידי "הצהרה בכתב של אחד מעדי 
בפני  להימסר  צריכה  ההצהרה  כאשר  האימות", 

וב צריך לאשרה בחתימתו  והוא  ציבורי,  ־נוטריון 
חותמתו הנוטריונית. לכן דורש הסעיף להוסיף את 
אימות חתימת הנוטריון הציבורי באמצעות הנציג 

דה אליו.  בנספח  או  המסמך  גבי  על  ־הקונסולרי 
יינו, המדובר במהלך תלת־שלבי: אישור נוטריוני 
ידי  על  הנוטריון  חתימת  אימות   – הכוח  לייפוי 
ידי  על  האחרון  חתימת  אימות   - ציבורי  נוטריון 
מקרה  באותו  ישראלי.  קונסולרי/דיפלומטי  נציג 
נחתם ייפוי הכוח בידי נציג משרד החוץ התאילנדי 
ובא כוח התובע התבקש להבהיר לבית הדין כיצד 

־עומד האישור שניתן בגדר אישור "נוטריון ציבו
־רי" הנדרש כאמור לפי החוק. נוסף על כך, מניס

המתוארות  העובדות  מהתביעות  מעט  בלא  יוננו, 
מתוכן  הנגזרים  הסכומים  גם  כמו  התביעה  בכתב 
אינם מדויקים בלשון המעטה, ו"מנופחים" ללא כל 

־פרופורציה אל מול המציאות. כך על פי רוב הר
כיב המרכזי בתביעות הינו רכיב השעות הנוספות 
אשר הרבה פעמים נתבע אף אם העובד הזר כלל 
לא עבד שעות נוספות ואף לא נדרש לכך. עושה 
הרושם כי נעשה ניצול ציני של העובדה כי העובד 

־הזר, לעתים קרובות, מתגורר סמוך למקום הפעי
־לות החקלאית. דעו כי לאחרונה בתי הדין לעבו

תביעה  מתגבשת  שבה  התופעה  את  מוקיעים  דה 
בסכומי עתק אשר הינם חסרי פרופורציה אל מול 
"אי־הדיוקים"  כל  את  להציף  יש  ולכן  המציאות, 
ומשמעותם הכספית אל מול הסך הנתבע. כמו כן 

מומלץ לעמוד על חקירתו של העובד הזר.
עתידיות  תביעות  מניעת  הוא  השני  המישור 
לזכויות  הקשור  בכל  משפטי  ליווי  באמצעות 
העובדים הזרים, בבחינת "להקדים תרופה למכה". 

הז העובדים  זכויות  כי  אציין  המזלג  קצה  ־על 
בענף  הרחבה  ב"צו  כיום  מוסדרות  בחקלאות  רים 
החקלאות". בנוסף לזכויות הסוציאליות המוכרות 
לכולם, דוגמת שכר מינימום, שעות נוספות, דמי 
בענף  לעובדים  ההרחבה  צו  מעניק  וכו',  הבראה 
דמי  שנתי,  מענק  כגון  נוספות  זכויות  החקלאות 

זכו על  יקפיד  שלא  מעביד  בזה.  וכיוצא  ־כלכלה 
יות אלו חושף עצמו לתביעה עתידית של העובד 
בתחום  הזרים  לעובדים  כלל  שבדרך  בשעה  הזר. 
החקלאות משולם שכר העולה על שכר המינימום, 

הר את  תואם  שיהא  באופן  השכר  להסדיר  ־מוצע 
כיבים נשואי צו ההרחבה באמצעות ייעוץ משפטי 

מתאים.
הפרשות  סוגיית  את  להדגיש  ראוי  זה  בהקשר 
בקרב  בלבול  יצרה  אשר  הפנסיה,  לקרן  המעביד 
מעסיקים רבים. בהתאם לסעיף 1יא)ו( לחוק עובדים 
זרים תשנ"ב־1991 יש להפקיד הפרשות פנסיוניות 
לעובדים זרים בחשבון בנק מיוחד, המיועד אך ורק 
למטרה זו. דא עקא, קופות הפנסיה הרגילות אינן 

לישר מגיעים  אשר  זרים,  לעובדים  ־מתאימות 
את  למשוך  ומעוניינים  בלבד  קצרה  לתקופה  אל 
חסכונותיהם מבלי להיקנס בגין כך, בעת יציאתם 
לא  היום  עד  כי  העובדה  זאת,  עם  יחד  מישראל. 
הוקם חשבון בנק מיוחד להפקדת הפרשות לפנסיה 
עבור עובדים זרים אינה יכולה לשמש תירוץ לאי־
הפקדת ההפרשות. בהבהרה שפרסם משרד התמ"ת 
ב־16.3.08 נרשם כי עד להקמת חשבון הבנק מוצע 
הסכומים  את  ישמרו  הזרים  העובדים  מעסיקי  כי 
פנסיה  עבור  ידם  על  מופרשים  להיות  האמורים 

־לעובדים הזרים בחשבון נפרד הנושא ריבית והצמ
דה. בהתאם לכך, בשיחה שערך משרדנו עם משרד 
הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד התמ"ת, 
מיוחדת  קרן  הוקמה  טרם  כי  הממונה  משרד  מסר 
כאמור  זרים  לעובדים  פנסיה  הפרשות  לטובת 
בחוק. משרד הממונה מסר עוד כי נכון להיום על 
הזר  העובד  עבור  נאמנות  חשבון  לפתוח  המעביד 
שכותרתו: "כספים המופרשים לטובת פנסיה לפי 
בגין עבודתו  )צו ההרחבה הרלוונטי(   _______

־של _______ )פרטי העובד(". יצוין, כי לכשי
זרים,  עובדים  חוק  לפי  המיוחד  הבנק  חשבון  וקם 
להעביר  הזרים  העובדים  למעסיקי  הודעה  תינתן 

את סכומי ההפרשות לחשבון המיוחד האמור. 

* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
בתחום  שיתופיות,  באגודות  מתמחה 
המסחרי־מנהלי־חקלאי וליטיגציה. המידע 

־המופיע הוא כללי בלבד ואין בו כדי לה
וות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. 

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

תביעה חסרת 
פרופורציה 

מה עושים במקרה של תביעות עובדים זרים בענף החקלאות?!

פרידה מיויהדין התנועה

טובה כהן

האח הנצר  )יונה( שפירא,  ־יויה 
רון מבין שבעת ילדיהם של מרים 

־ויוסף ברץ, מחלוצי דגניה וראשו
ניה, הלכה לעולמה בגיל 93.

שפירא, שהובאה למנוחות בבית 
בי נולדה  א',  דגניה  של  ־העלמין 

י"ט  העברי  ובתאריך   ,1921 נואר 
יום  אומץ  לימים  תרפ"א.  בשבט 

ט"ו בשבט כיום הולדתה הרשמי.
היל ושבעת  ההורים  ־המשפחה, 

דים, גרו בחדר אחד בבית הגדול, 
־וישנו שניים־שניים במיטה על מז

יויה  בזיכרונותיה סיפרה  רני קש. 
יושבים  היינו  הימים  ורוב  ברפת,  עבדה  ש"אמא 
כולנו האחים לידה או על ערימות התלתן ומחכים 
שמונה־תשע  עד  לפעמים  החליבה,  את  שתסיים 
בחלב  אותנו  משקה  אמא  הייתה  לעתים  בערב. 

ישר מן הפרה".
שזורים  יויה  של  חייה 
של  ובחייה  הארץ  בחיי 
בעיצומה  ב־1943,  דגניה. 

השני העולם  מלחמת  ־של 
לצבא  התגייסה  היא  יה, 
הגדולה  שאיפתה  הבריטי. 
בעורף,  לשרת  לא  הייתה 
לא  מדים  לבשה  שלא  ועד 

־מצאה מרגוע לנפשה. השי
צבאי  בבסיס  התקיים  רות 
בתפקיד  שבמצרים,  בקהיר 
בטיפול  לרופאים  סיוע  של 

־בפצועי מלחמה, ללא הכש
רה מקצועית.

לדגניה שבה אחרי השבת 
השחורה, בתום שלוש שנים 

־של שירות, לעבודה בגן הירק )גינת בית(. במל
הע ליד  השוחה  על  יויה מספרת  השחרור  ־חמת 

ויהודית  בר  אורי  עם  יחד  עליה  שהופקדה  מדה 
60. בידה היה רובה אנ־  ברקוביץ, מדרום לשער

גלי משנורו הפגזים לעברם. הפגז השלישי חדר 
לעמדה, קטל את יהודית ואורי ופיזר רגבי אדמה 

על בגדיה.
לאחר זמן קצר הוטל עליה ללוות פצוע קשה 
הטנק  חדר  וכשחזרה  לחיפה,  ממעגן  בריאותיו 
במלחמה  דגניה  חברי  נפילת  דגניה.  לשערי 
הכאיבה לה מאוד, כמו לכל אנשי דגניה, וליוותה 

אותה שנים רבות.
התחנה הבאה הייתה יציאתה של יויה לתנועת 
הנוער העובד והלומד לשנתיים. עיקר הפעילות 

־התרחש בקרב נוער בשכונות מצוקה ובפרט מני
עת יציאת בנות לזנות. את שמותיהם מסרה לידי 
לדבריה,  בקיבוצים.  הכשרה  לשם  הנוער  עליית 

את תל אביב הכירה על צדה העגום.
בתום שנתיים של פעילות בתנועה פגשה יויה 
את אברהם, ומכאן הדרך להקמת משפחה הייתה 

־קצרה. אברהם בא לדגניה לאחר לימודים באוני
יויה לא  ידועות בארצות הברית, אך  ברסיטאות 
ויתרה על ביתה ועל חייה בדגניה, שאותם אהבה 
יחיד,  לבן  להורים  והיו  בית  הקימו  ויחד  מכול, 

לרון שהלך בדרכי אביו ולמד משפטים.
של  עבודתה  שנות  בכל 
יויה בגינת בית, באקונומיה, 
במתפרה  ולבסוף  במכבסה 
עבדה ללא לאות, במסירות 

בחרי באחריות,  קץ,  ־אין 
גדולה,  ובאכפתיות  צות 
היינו  וברגישות.  ברגשנות 
את  מקדימה  "יויה  אומרים: 
לה  ועוזרת  השמש  זריחת 

לעלות".
החיים  את  אהבה  יויה 

ורא בהם  האמינה  ־בדגניה, 
בהמשך  רבה  חשיבות  תה 
וראשוני  הוריה  של  דרכם 
דגניה. במהלך החיים הייתה 
לעבודה,  פרט  שותפה,  יויה 
בהופעת מקהלות  ושרה  וזיכרון  חברים  בוועדות 
החיים  משמעות  לדידה  תרבות.  בערבי  שקמו 
הקטנים  הדברים  את  לשכוח  הרבה  היא  בקיבוץ 

והרבה יותר לסלוח.
בתהליך השינוי בחיי דגניה הצביעה בעד, כי 
בתוכה  היא  לזרם.  הצטרפה  והיא  רצו  הצעירים 

המשיכה לבחור את דגניה של אז.
בשנות חייהם של יויה ואברהם הם זכו לראות 
נחת מרון, בשמת וילדיהם הנכדים ואף זכו בנין.

בשנים האחרונות, לאחר נפילה וניתוח ברגלה, 
הלך מצבה של יויה והידרדר, והיא נאלצה לעזוב 
היפות  עיניה  הסיעודי.  בבית  ולשהות  ביתה  את 

המשיכו לדבר ולדמוע.
בני המשפחה ליוו אותה כל העת בדרך הקשה, 
ויחד עם המטפלים המסורים בבית יעל נשמר לה 

צלם האנוש.
בית דגניה כולו אבל יחד עם רון וכל בני ביתו 

ויחד עם משפחת ברץ הענפה לדורותיה.
שכה  דגניה,  באדמת  בשלום  נוחי  יקרה,  יויה 
* באדיבות עלון דגניה א' אהבת. 

לזכרה: חייה היו 
שזורים בחיי הארץ

יויה )יונה( שפירא, הנצר האחרון לבית ברץ וחברת דגניה א', 
הלכה לעולמה בגיל 93
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מאוזן:
1. טיל של חתול ופיראט )6(; 4. להכריח מישהו לשים כיסוי ראש )4(; 8. ראו 19 

מאוזן; 9. גרגרי הסלע ישמרו על גורם המהומות )6(; 11. יחסים קרובים על בסיס 
קונספירציית משחק המקלות )4,3(; 12. )עם 13 מאוזן( על היפה לקבל תבלין 

בבית החולים )3,3(; 13. ראו 12 מאוזן; 15. מה שהבחורות צריכות להחזיר זה חוסר 
מקצועיות )7(; 18. לזאת שטווה יש עין שאפשר להשתלט עליה )6(; 19. )עם 8 

מאוזן( נחו על פני המים פה למרות שאין הרבה מקום )4(; 21. קו הופיע לפתע כדי 
לגזור ציפורניים )4(; 22. ברח בגיר אל הקיבוץ! )6(.

מאונך:
1. אחוריים של ראוותן וטיבטית )5(; 2. רקוב, מזמר ומכיר אנשי מפתח )5(; 3. ראו 20 

מאונך; 5. השור יסית עם האצבע )5(; 6. המיילל פה למד לפני שהתקיף )5(; 7. קנו 
שבדי לציפור )3,4(; 10. הכשרון הטבעי שלך פרץ למקום שבו מפתחים )4,3(; 13. 

בשובי קלעתי צמה למי שעתיד להציק לי מאוד )5(; 14. למרות שנתן מכות, הנקוק 
צדיק )5(; 16. מה קרה למים בעקבות מעשה הפלאים של הרכב? )5(; 17. חישוב 
העלויות יחכה עד שובו של סרחון הנפטר )5(; 20. )עם 3 מאונך( היכן התאשפזו 

ומאין הגיעו מנפצי הצלחות? )4(.

מאוזן: 1. האמנתי; 9. התנצלה; 11. כובד ראש; 12. נער; 13. משק; 15. 
מתנגנים; 18. שחר פאר; 19. נדבקים; 21. מולך; 22. אור הנר..

מאונך: 1. הודרך; 2. מרטיב; 3. תא; 5. קיצון; 6. מתהדר; 7. התחשבנה; 10. 
פרסם כאן; 13. מקשרם; 14. קורנל; 16. נרדמה; 17. מיסטר; 20. מוטל..

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 72:

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות
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4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

תשובות לתשבץ מס' 57:
מאוזן: 1. הסתדרה; 4. אסון; 8. גרון; 9. התממשה; 11. צילינדר; 12. הסב; 13. מאי; 

15. גורבצ'וב; 18. אטימות; 19. תקרה; 21. רופף; 22. שנאוצר.
מאונך: 1. המליץ; 2. תרגיל; 5. סימבה; 6. נלהיב; 7. התערערה; 10. מנוגדות; 13. 

ממאיר; 14. יפיוף; 16. צחקקו; 17. ברבור.

תשבץ היגיון מס' 58 
מאוזן:

1. באיזה ישוב חיפשו רדאר בשובם? )6(; 4. הפה של עטרי יכול לעוף )4(; 8. )עם 3 
מאונך( גיבור בשחור בתפזורות )4(; 9. מוחקת את החיוך למראה אדון קור )6(;

11. בקליפורניה הוא ביצע בהם משאל, לא יותר מכך )7(; 12. זמן מידה )3(;
13. כרית מיינסטרימית )3(; 15. לטעון שהסוג שלי הוא רק שלי זה מעשה מרדני 

)7(; 18. כיצד יבעיר אש אחד ההורים שלכוד? )3,3(; 19. )עם 20 מאונך( איזה מלבוש 
שמת על החבל? )ש( )4(; 21. הג׳וק הכניס אותן לקלסר )4(; 22. ביצעת ניתוח 

שלאחר המוות בעוד היא גדלה ומשתנה )6(.

מאונך:

1. הממוקד נקנה בחנות בגדים )5(; 2. כנס מכירות )5(; 3. ראו 8 מאוזן; 5. הטבח 
מפחד מהשכונה הזאת )5(; 6. יצרת התרגשות עזה אצל לשון האש )5(; 7. השרברב 
פנה לצד של הבובה עם החוטים )7(; 10. אלה שחושבות את עצמן ספרו מעט יותר 

מבעבר )7(; 13. אפרתי לא מבוייתת )5(; 14. התענוג הוא שהזיזו משם קוף )5(; 
16. מה קורה לדמעה המשובצת לעבוד במפעל המיצים? )5(; 17. איזה קיבוץ 

משתמש בחומר חיטוי פתח-תקוואי? )5(; 20. ראו 19 מאוזן.

ינואר 2014
2.1.14  17.7.1926 יחיעם  בלבן  חיים 
11.1.14  5.9.1933 נירים  גולומבוביץ  לילי 

פברואר 2014
1.2.14  8.12.1919 שמיר  הרשקוביץ  ברטה-בתיה 
1.2.14  18.9.1939 געש  מעין  קלמנט 
2.2.14  10.9.1918 גלאון  מילינסקי  צפורה 
4.2.14  7.12.1923 עין המפרץ  עומר  רבקה 
6.2.14  1.10.1922 עין החורש  אפרת  דוד 
8.2.14  4.4.1922 אילון  יערי  שמאי 
9.2.14  23.11.1909 ניר דוד  דווידזון  מלכה 
9.2.14  23.1.1918 חצור  כהן  רחל 
11.2.14  15.4.1917 אילון  אלעזרי  פולה 
11.2.14  21.5.1920 יקום  ינקלביץ  שלום 
14.2.14  5.3.1918 רוחמה  גינזבורג  אטל 
14.2.14  4.6.1920 חצור  כהן  אדי 
19.2.14  1.4.1931 שריד  שפיר  חגי 
19.2.14  27.2.1932 להב  דורון  ארי 
 20.2.14  10.12.1936 העוגן  הראל  מרים 
21.2.14  5.2.1938 בית אלפא  שבדרון  מאיר 
21.2.14  15.11.1922 עין המפרץ  אורפז  נורית 
23.2.14  15.8.1944 מסילות  אתרוגי  דני 

מרץ 2014
2.3.14  1.9.1928 גזית  שלומי  אפרים 
4.3.14  5.9.1928 שמרת  גלילי  יוסי 
4.3.14  15.2.1917 עין השופט  בורנשטיין  טובה 
6.3.14  1.10.1931 להב  פלג  מוטקה 
13.3.14  31.1.1930 הזורע  צרפתי  יהושע 
19.3.14  21.3.1922 העוגן  גבעון  שלמה 
20.3.14  12.2.1918 העוגן  אמסטרדם  אברהם 
20.3.14  3.4.1928 רמות מנשה  רובל  זלמן זיגמונד 

אפריל 2014
2.4.14  20.10.1926 גזית  וסרמן  נחמה 

 רשימת
נפטרים

לחודשים

ינואר 14 - אפריל 14
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יהי זכרם ברוך

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 פקס'. 04-6309306, דוא"ל: 
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נגה רוזנברג צילום יח"צ

בסרטים, במיוחד האמריקאיים, זה תמיד 
נראה מקסים: זוג שט לאטו על קיאק בנהר 

רחב הידיים ועתיר הצמחייה, ובבת אחת 
השלווה הפסטורלית הזאת מופרת כשהם 

מגיעים לנקודה שבה המים מתחילים לגעוש, 
והסרט הרומנטי הופך בבת אחת למאבק של 

האדם מול איתני הטבע.
למרות שהחצבני רחוק מלהזכיר את נהר 

הקולורדו ומן הסתם הגליל העליון רחוק 
מרחק שנות אור וכ־12 שעות טיסה מהרי 

הרוקי, השיט בקיאקי כפר בלום הוא אחת 
החוויות היותר מרעננות שאתם יכולים לחוות 

כיום בארצנו הקטנה והחמה. משפחתי 
המורחבת ואני העברנו שם בכיף חלק נכבד 
מחופשתנו האחרונה בצפון, ומה יותר טבעי 
מלהקדיש את המדור לשיט בקיאקים לרגל 

פתיחת העונה?
אז מה חדש באתר הוותיק, שמרבית אזרחי 

מדינת ישראל פקדו אותו לפחות פעם אחת 
בחייהם?

לקראת פתיחת העונה עבר המקום שדרוג 

ומתיחת פנים. נבנה מבנה חדש למלתחות, 
־ובהן מקלחות עם מים חמים, לוקרים ושמ

שיות. נוסף על כך האתר ירוק, מרהיב ביופיו 
ובו מדשאות רחבות ידיים ומטופחות, מקום 

למנגלים ומתחם קמפינג מטופח.
במקום אתר קיאקים פעיל מאוד המציע שיט 
קיאקים בשני מסלולים – המסלול המשפחתי 

ומסלול אתגרי – ובשני סוגי סירות: סירת 
קיאק המיועדת לשניים־שלושה איש, או 

סירות רפטינג גדולות המיועדות עד לשישה 
אנשים. כמו כן, במתחם עוד מגוון אפשרויות 

בילוי לכל המשפחה. 

המסלול המשפחתי

בסירת רפטינג, עד שישה אנשים, ילדים מגיל 
שמונה )בתקופה זו של העונה עקב זרימה 
חזקה(, כולם מצוידים בחגורת הצלה, שני 

משוטים, מומלץ כובע ולאבטח משקפיים. 
יוצאים בהסעה לאתר הצפוני בבית הלל, 

שם מקבלים תדרוך על המסלול והוראות 
בטיחות, כולל המחשה בסרט. אורך המסלול 

כארבעה ק"מ, 
כשעה ורבע של 

־שיט מהנה במי
־מי החצבני הק

רירים תמיד )גם בקיץ(. לקראת סיום השיט, 
אחרי שעברתם מתחת לגשר הירוק, יורדים 
במפלון, מרימים משוטים למעלה ומחייכים, 

כן, מצלמים אתכם שם )את התמונות תוכלו 
לרכוש בחזרה במתחם(. 

המסלול האתגרי

הארוך ביותר בצפון, כשמונה ק"מ. מתאים 
15 ומעלה בליווי מבו־  למבוגרים ולילדים מגיל
גר בסירת רפטינג. יוצא מגן הצפון ומסתיים 

בכפר בלום. מתקיים בין השעות 10:30–14:30. 
המסלול נפתח ומומלץ לאוהבי האקשן.

מה עוד יש באתר?

פארק חבלים "טופ רופ", גשרי חבלים 

הנישאים לגובה 12 מטר בין צמרות עצי 
האיקליפטוס.

יש גם קיר טיפוס, אומגה ארוכה שבה 
גולשים למי הירדן הקפואים, עמדת ירי בחץ 

וקשת ומשחקייה פעילה לילדים הקטנים 
שלא יכולים לצאת לשיט. 

במקום מדשאות רחבות ידיים, לפיקניק 
משפחתי או מנגל טיפוסי. 

יש אפשרות לקמפינג לילי באתר, מלתחות, 
שירותים ומזנון עשיר.

מחירים: פארק חבלים 35 שקל, קיר טיפוס 
30 שקל, אומגה 30 שקל, קמפינג לילי 65 

שקל לאדם מגיל שלוש.
מחיר שיט לאדם: 90 שקל )למזמינים דרך 

האתר הנחה של 20%(.
שעות פעילות: 10:30–15:30. השיט מתאים 

לילדים מגיל חמש. 
1-700-50-66-11 או בדף הפיי־  מידע נוסף ב:
סבוק "קייקי כפר בלום", או באתר המתחם

WWW.KAYAKS.CO.IL

מתחם נגה

חותרים למגע
לקראת פתיחת העונה אתר קיאקי כפר בלום עבר שדרוג ומתיחת פנים. 

נוסף לשיט מרענן על מי החצבני ניתן ליהנות במקום מפארק החבלים "טופ 
רופ", טיפוס על קיר, אומגה ועוד אטרקציות לכל המשפחה

מתחם נוגה


