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מערכת  "הזמן הירוק" ו"קו למושב"  
מצדיעה ומחזקת את ידם של חיילי 

צה"ל, חקלאי ותושבי הדרום
מי ייתן והשקט והביטחון ישוב לביתנו

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

ראה פרטים עמוד 7

ראה פרטים בעמ’ 5

צוק
העתים

שבועיים וחצי מתחילת צוק 
איתן, מפלס הנזק לבתים, 
לכלי רכב ולרכוש בקיבוצי 
עוטף עזה רק הולך וגואה.

עמ' 4, 6 ו־16
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חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

קטנות 
קיבוציות

קיומן של ההרחבות 
הקיבוציות יוצר, לצד 

ההזדמנות לצמיחה, להרחבה 
ולהתחדשות, להצערת 

הקיבוץ ולהשבת שמחת 
החיים שדעכה בו - גם לא 
מעט נקודות חיכוך. חשוב 

להיות מודע להן ולטפל בהן 
ברגישות ובסבלנות

אברהם שרון 

כשהיינו יחפים
אדם מרגיש בבית במקום שבו 

הוא בטוח מספיק כדי ללכת יחף. 
כשהיינו ילדים, היינו יחפים. היה 
־משהו טבעי ביחפנות. משהו קיבו

צי. עד היום מהדהד "כולם לנעול 
סנדלים", גם לפני טיולים קטנים, 
קצרים וקרובים. לא אחת שילמנו 

־מחירים. היו שנדקרו, היו שנעק
צו. אני זוכר שפעם אף הוכש מי 

מאיתנו, אף שאיני זוכר מי. אשרי 
הזוכרים את ילדותם יפה ויחפה. 

אשרי הנדקרים בדקירת געגועיהם 
אליה.

הרחבה ללא צרּות עין

לפני זמן קטן פגשתי אדם שבונה 
בית בהרחבה קהילתית באחד 

־הקיבוצים. הוא עשיר מספיק להמ
־שיך להתגורר בעיר אבל כשנקר

תה לו הזדמנות להגשים את חלום 
חייו, הוא לא היסס אף לרגע. 

"תדעו לכם", אמר לי, כאילו אני 
נציג רשמי של התנועה הקיבוצית, 
"שתושבי ההרחבה הם לא תמימים 

־ולא פראיירים כמוכם, הקיבוצ
ניקים, עליהם אי אפשר לעבוד. 
להם אי אפשר למכור סיפורים. 

אם הם מרגישים, ותדע לך שהם 
מרגישים ויודעים, כי מנסים לגבות 

מהם כספים ללא הצדקה, הם 

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.

צליל מכוון
עמ' 12 • יעקב לזר

המרחב המוגן
עמ' 20 • נגה רוזנברג

 תוכן

)ת(קציר העלילה. עמק יזרעאל מארס 2014

יתקוממו. זה לא יעבור בשקט. יש 
הרבה דברים יפים בקיבוץ, אני לא 
אומר שלא, ואין שום מחיר לשקט, 

לדשאים, לשמחת הילדים, אבל 
אל תטעו בנו, אנחנו לא עובדים 

אצלכם".
קיומן של ההרחבות הקיבוציות 
יוצר, לצד ההזדמנות לצמיחה, 

להרחבה ולהתחדשות, להצערת 
הקיבוץ ולהשבת שמחת החיים 

שדעכה בו - גם לא מעט נקודות 
חיכוך. חשוב להיות מודע להן 

ולטפל בהן ברגישות ובסבלנות; 
־חשוב לדעת שיש נושאים המח
־ייבים להידרש אליהם גם באמ

צעים משפטיים, תקנוניים, אבל 
לא פחות חשוב לדעת כי אסור 
לאפשר לחבלי הלידה הטבעיים 

והצפויים האלה להעיב על היחסים 
היפים שהחלו להירקם בין חברי 

הקיבוצים לתושבי ההרחבות בהם 
ולהעכירם. אסור לתת לצרּות העין 

להצר את המעגל האנושי החם 

שהחל להיווצר זה מכבר באווירה 
ובחצר. סבלנות, מתינות ואיפוק, 

והרוב יסתדר.

שלמה ברגיל ז"ל

שלמה ברגיל ז"ל מרמות מנשה 
היה אדם חכם, חם וחומל. הוא לא 
היה מחנך שלי, אבל למדתי ממנו 
רבות. הוא היה איש שיחה נעים, 

כובש. החיוך שלו היה יכול להאיר 
גם את החשוך שבלבבות ולחמם 

את הקרה שבנפשות. הוא היה 
מורה, מחנך, היסטוריון, שליח, 
חוקר, כותב ספרים. הוא מילא 

עוד שורה ארוכה של תפקידים. יש 
אנשים - הוא היה אחד מהם, אולי 
ראש וראשון להם - שכבר בפגישה 

־הראשונה איתם מתחוורת משמעו
תו המלאה והעמוקה של המשפט 

השירי "בכל פגישה מקרית פורחת 
איזו תכלת" )אלכסנדר פן(. פגישה 

עמו תמיד הצלילה את התכלת 
של החיים, גם כשהשמים, בחוץ 

ובפנים, היו מכוסים עננים כהים. 
יהי זכרו יקר וברוך.

שורה תחתונה

כשבאים חשבון צריך לדעת את 
מה שלכאורה מובן מאליו ובכל 

זאת הוא לא תמיד מובן, מה 
ההבדל בין חיבור לבין חיסור, 
מה משמעותו של חילוק, למה 

משמש קו השבר ומה פירושה על 
העלאה בריבוע מזה ושל הוצאת 

שורש מזה. כשבאים חשבון עשויים 
לגלות כי נותרה שארית המציבה 
תמיד שאלה אם חישבנו נכון, אם 

הייתה אמורה להיוותר שארית, 
אם יש מקום למחשבה נוספת או, 
אולי, למחשבון, אשר יחשב בדיוק 

את החשבון הנכון. 

להט היצירה
עמ' 14 • חני סולומון

תיקון טעות
בכתבתו של יובל דניאלי 

על תערוכתו של דב אור נר 
)3.7.14( הנערכת בימים אלה 
בגלריה הקיבוץ נפלה טעות. 

יובל מזכיר את טלי תמיר 
כאוצרת התערוכה כולה. את 

התערוכה העוסקת בעבודותיו 
העכשוויות ומוצגת בחלל 

הפנימי של הגלריה אצרה יעל 
־קיני – אוצרת הגלריה והמנ
הלת האמנותית שלה. טלי 

תמיר אצרה את החלק הנוגע 
בעבר ומוצג בחלל הכניסה.

אנו מנצלים הזדמנות זו כדי 
להודיע על הארכת תערוכתו 

של דב אור נר בשבוע. תאריך 
הנעילה העדכני הוא יום שישי, 

1 באוגוסט, בשעה 14:00. 

צוות גלריית הקיבוץ
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 חדשות

נגה רוזנברג

סוכל ניסיון פיגוע בגבול 
סמוך  עזה:  רצועת 
בבוקר   04:30 לשעה 
תצפיות  זיהו  שעבר  חמישי 
צה”ל 13 מחבלים חמושים היוצאים 
כרם  שבין  באזור  המנהרה  מפתח 

לרצו ממזרח  סופה  לקיבוץ  קשלום 
למקום  הוקפצו  צה”ל  כוחות  עה. 

וחיסלו את המחבלים.
מה שמונה  כי  מדווחים  קבצה”ל 
למ בחזרה  לברוח  שניסו  קמחבלים, 
הצ אחרים  כמה  אך  חוסלו,  קנהרה, 

ההיתקלות  במהלך  להימלט.  ליחו 
במהלך  אולם  חייל,  אף  נפגע  לא 

קהסריקות נפצעו קל חייל וכלב מי
באחד  שאירע  מפיצוץ  עוקץ  חידת 

הפירים.
בב להסתגר  נקראו  האזור  קתושבי 

היא  וההערכה  האירוע,  במהלך  תיהם 
המוני  הרג  לבצע  תכננה  החוליה  כי 
צה”ל  הפנה  חטיפה. לאחר התקרית  או 
“אנו  חמאס:  לעבר  מאשימה  אצבע 
לתקיפה  אחראי  הטרור  בארגון  רואים 
בתושבי  רצחנית  פגיעה  שתכליתה  זו, 

מדינת ישראל”. 

סופה,  קיבוץ  דובר  ברנדיס,  אייל 
אמר לערוץ 2 אחרי האירוע: “התושבים 
שלנו חזקים, מחוברים למקום וסומכים 
אירוע קשה  נמנע  הביטחון.  כוחות  על 
מאוד. מי שגר ביישובים אלו הם אנשים 
זה  ולאדמה.  ישראל  לארץ  שמחוברים 
הבית שלנו ואנו נלחמים עליו ביומיום, 
בקשיים של לגור בפריפריה, על כל מה 
שכרוך בזה מבחינת תשתיות, תעסוקה, 

תחבורה וכו’. לא כל כך מהר נוותר 
על הבית”. 

יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
מחבלים  חדירת  על  דווח  חמישי 
רבים  כוחות  השלושה.  עין  באזור 
וסרקו  לאזור  הוקפצו  צה”ל  של 

חיל הא מסוקים של  בליווי  קאותו 
הו קלה  שעה  לאחר  אולם  קוויר, 

כי  שהתברר  לאחר  הכוננות  רדה 
אזרחי,  בדיווח  שמקורו  האירוע, 
ברור  לא  רלוונטי.  כלא  התברר 
אם הדמויות שנצפו בשטח היו של 

אזר של  או  לעזה  קמחבלים ששבו 
חים ישראלים. 

מנהרות  כ-20  נחשפו  כה  עד 
תקק מנהרות.  פירי   40 ל -וקרוב 

לפנות  בשבת  אירעה  קשה  רית 
תשעה  בארי.  לקיבוץ  סמוך  בוקר 
באזור  מנהרה  דרך  חדרו  מחבלים 
עם  ירי  חילופי  במהלך  בארי.  חורשת 
כוח מחטיבה 188 שהגיע למשימת סיור 
ותצפית, ירו המחבלים טיל נ”ט לעבר 
מהפיצוץ  וכתוצאה  הרכב,  מכלי  אחד 
נהרגו שני לוחמים- רס”ן )מיל’( אמוץ 
גרינברג )ר’ ידיעה נפרדת(, וסמל אדר 
20 מנהריה. שני חיילים נוסק  ברסנו בן

פים נפצעו בינוני.

רס”ן )מיל’( אמוץ גרינברג

 “הוא היה בשיא
פריחתו. מלח הארץ”

יעקב לזר

45, מהוד השק  רס”ן )מיל’( אמוץ גרינברג, בן
קרון, בן קיבוץ יטבתה,   חוקר בכיר ברשות ניי

רות ערך, נהרג בשבת בבוקר  ליד קיבוץ בארי  
ממנהרה,  שהגיחה   מהחמאס  שחוליה  לאחר 
פתחה באש על ג’יפ בו נסע. יחד עמו נהרג נהג 
הג’יפ,  סמל אדר ברסנו )20( מנהריה. הלוויתו 
אשתו  השרון.    בהוד  השבוע  א’  ביום  נערכה 
שגית שספדה לו, אמרה: “היית עמוד האור של 
חיי. תודה שלקחת אותי לפני 18 שנים, תודה 
שלושת  את  ולגדל  כזה  למסע  אותי  שהובלת 
אותך  לא אשכח  אני  הלב.  תודה מכל  ילדינו. 

לעולם”. 
קמותו של אמוץ, בנם של אמנון ואילנה גרינ

ברג חברי יטבתה, הישרה אבל כבד על הקיבוץ. 
אמוץ , עו”ד בהשכלתו, שירת בסדיר בחטיבה 7,  אחר כך  בחטיבת מילואים של 
איש מרכזי   היה  סדירה.  בחטיבה  הועבר למילואים  פורקה  וכשהחטיבה  השריון, 
במחלקת החקירות של רשות נירות ערך, בה עבד ב-14 השנים האחרונות. אמוץ 
ניהל את תיק החקירה  החקירות המשמעותיות שערכה הרשות,   ברוב  השתתף 
בפרשת הרצת המניות באי.די.בי, היה החוקר הראשי של נוחי דנקנר,   וניהל את 

החקירה בפרשת הרצת אגרות החוב ליסרון. 
“בהלם,  מותו:  דבר  בהיוודע  אמר  האוזר,  שמואל  הערך,  ניירות  רשות  יו”ר   
זעזוע וכאב עצום קיבלנו את ההודעה שאהובנו רס”ן במיל’ אמוץ גרינברג, ראש 

קצוות במחלקת החקירות, נהרג. אמוץ היה אחד מעמודי התווך שהובילו את מח
לקת החקירות לאורך שנים רבות. הוא היה בשיא פריחתו. איבדנו חבר יקר, איש 

קמשפחה אוהב, מלח הארץ שנהרג בפעילות מבצעית נגד מחבלים בהגנה על מדי
נת ישראל. נזכור אותו לעד”. 

סרן צבי קפלן

“קצין פטריוט, איש 
עקרונות, אוהב הארץ”

אבי אובליגנהרץ

של  האג”ם  קצין   )28( קפלן  צבי  סרן 
גדס”ר גולני מקיבוץ מירב, נהרג מפגיעת 
של  הפיקוד  חדר  ששימש  בבית  נ”ט  טיל 

קהגדוד בשכונת סג’עייה בעזה. בנוסף לקפ
רס”ן  הגדוד  מפקד  סגן  בתקרית  נהרגו  לן 
מפקד  ואילו  נוסף  וחייל  בר-אור  צפריר 

הגדוד סא”ל רועי לוי נפצע באורח קשה.
בישיבה  למד  בחיפה,  וגדל  נולד  קפלן 
צבאית  הקדם  ובישיבה  “יבנה”  התכונית 
בעלי.  הוא התגייס לפלס”ר גולני ושימש 

וב הגדס”ר  של  ההכשרות  פלוגת  קכמפקד 
המשך כאמור כקצין האג”ם. לפני כשנתיים 
הוא עבר עם אשתו עדי ושני בניהם אלקנה 
)5( ונדב )3( לקיבוץ מירב שבגלבוע. למרות 

שהיה איש צבא במשרה מלאה, הצליח קפלן להתחבב תוך זמן קצר על תושבי 
היישוב. “הוא היה בחור שורשי מאוד, אדם שמח וטוב. הם הגיעו לקהילה במירב 
כדי להתחבר לארץ ולאדמה ומהר מאוד הרגישו את נוכחותם פה”, סיפר דובר 
הקיבוץ, ניצן אבירם ל”וואלה”. “למרות שהוא לא היה כאן הרבה במסגרת שירותו 
הצבאי, הוא הקפיד לעשות מעת לעת דברים עם הנוער ביישוב וזה גרם להרבה 
אנשים לאהוב אותו. צביקה היה פטריוט, אדם שחיפש תמיד מה אפשר לתרום 

לקהילה מעבר לרגיל”.
אודי קורמן, חבר הקיבוץ ציין כי “עם ישראל איבד היום קצין פטריוט, איש 
עקרונות, אוהב הארץ ואדם מיוחד. במירב כואבים את לכתו של הבטחה גדולה”.

קפלן שלאחרונה החל בבניית בית הקבע שלו ביישוב, הובא למנוחות ביום שני 
בבית העלמין הצבאי בחיפה.

רס”ן )מיל’( אמוץ גרינברג. 
צילום פייסבוק

 יפעת זילברשטיין ואשר אמדו

המצטבר  הכלכלי  הנזק 
בכל  התעשייה  למפעלי 
אזורי הארץ הנמצאים תחת 

ימי איום  שמונת  בתום  הטילים, 
“צוק  מבצע  של  הראשונים  הלחימה 
איתן”, מוערך בכק445 מיליון שקל. כך 
כלכלי  למחקר  האגף  מבדיקת  עולה 
בהתאחדות התעשיינים. מפעלי הדרום, 
מיליון  בק180  ניזוקו  עזה,  עוטף  כולל 
מחוז  עד  הארץ  מרכז  ומפעלי  שקל, 
חיפה ניזוקו בק220 מיליון שקל. הסקר 
כולל דיווחים מהשטח של כק90 מפעלי 
תעשייה מכל רחבי הארץ, בחלוקה לפי 
מחוזות פעילות. על בסיס ממצאי הסקר 
חישב האגף למחקר כלכלי את אומדני 
כולה.  לתעשייה  הכלכלית  הפגיעה 
תוצר  הפסד  בחשבון  מביא  התחשיב 

קיומי לפי ערך עלות שכרם של העוב
פגיעה  וכן  לעבודה  הגיעו  שלא  דים 
גלם  חומרי  של  חלקי  ואובדן  ברווח 

קטריים. מהסקר עולה כי בעקבות הלחי
מה נרשמה פגיעה ברווח - בעיקר של 

- בשי מזון  ומפעלי  רציפים  קמפעלים 
באזור   40%–20% בין  שנעים  עורים 
הדרום, וסביב 7% ביתר הארץ. כמו כן, 
מדווחים חלק מהמפעלים על אובדן של 

קחומרי הגלם, בעיקר המפעלים התהלי
כיים )מפעלים העובדים באופן קבוע 24 
כאשר  מזון,  ומפעלי  ברציפות(  שעות 

בוד אחוזים  על  עומד  הפגיעה  קשיעור 
דים - עד כק2%. כק40% מהנזק הכלכלי 

קמקורם בפגיעה בפעילות מפעלי התע
פחות  מעסיקים  אשר  בדרום,  שייה 
20% מכלל העובדים בתעשייה בישק קמ

שספגו  הכלכלי  מהנזק  כמחצית  ראל. 
קהמפעלים בעקבות הלחימה דווחה במ

זאת  וחיפה.  המרכז  אביב,  תל  חוזות 
הגבוה  המועסקים  ריכוז  בשל  בעיקר 
באזורים אלו - קרוב לק60%. יתר הנזק 

קרוכז במפעלים במחוזות ירושלים והצ
פון.

הקיבוצית  התעשייה  איגוד  מנכ”ל 
קאודי אורנשטיין, שסייר במפעלי הקי

בוצים בדרום, ציין כי מרבית העובדים 
מתייצ בדרום  הקיבוצים  קבמפעלי 

ירי  למרות  סדיר  באופן  לעבודה  בים 

פתוחים  המפעלים  לדבריו,  הרקטות. 
אווי על  שומרים  והאנשים  קועובדים, 

היעדרויות  של  במקרים  חיובית.  רה 
או  למילואים  מגיוס  לרוב  נובעות  הן 
מהצורך להישאר בבית בהיעדר פתרון 

לילדים. 
תו הוא  הגבוה  ההתייצבות  ק“שיעור 
קצאה של עבודת ניהול משותפת ואחר

אית לאורך שנים ותחושת מחויבות של 
קכולם למקום העבודה גם בעת הזו, כש

המחשבה נתונה לבית ולבני המשפחה. 
ההיעדרויות  שיעור  למרות  זאת,  עם 

קהנמוך, יש האטה בעבודה בשל האזעק
נוספות”, אמר  ובשל סיבות  ות הרבות 

אורנשטיין. 
להקצות  לממשלה  קרא  אורנשטיין 
במסגרת התקציבים לעזרה לדרום סכום 
שיסייע להקים מרחבי מיגון במפעלים. 
תקציבים  הושקעו  האחרונות  בשנים 
במוסדות  מגורים,  בבתי  במיגון  רבים 
לימוד, בתחנות הסעה ועוד. “אי אפשר 
להשאיר את המפעלים, שבהם נמצאים 
ארוכות  שעות  עובדים  ומאות  עשרות 

ביממה, ללא פתרון מסודר”, הוסיף. 

נזקי “צוק איתן” לתעשייה - 
445 מיליון שקל 

מפעלי הדרום כולל עוטף עזה ניזוקו ב־145 מיליון שקל. שיעור 
נמוך של היעדרויות עובדים נרשם במפעלי הקיבוצים בדרום

הציוד האישי של המחבלים שחוסלו. צילום: דובר צה”ל

13 מחבלים חוסלו בניסיון 
לחדור לקיבוץ סופה

ניסיון חדירה נוסף סוכל ליד קיבוץ בארי.  אייל ברנדיס, דובר קיבוץ סופה: 
“התושבים שלנו סומכים על כוחות הביטחון. נמנע אירוע קשה מאוד” 

סרן צבי קפלן. צילום פרטי
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יפעת זילברשטיין

התק מנכ”ל  סיור  בעקבות 
אחדות מגדלי הבקר לחלב, 

יי ברפתות  דותן,  קאביתר 
הדרום ועוטף עזה, ולאחר משא שובי 

ומתן בהול שהתקיים בימים האחרונים 
לחלב  הבקר  מגדלי  התאחדות  הגיעה 
לסיכום עם משרד החקלאות לאספקה 
מיידית של מיגוניות לרפתות. מחצית 
ידי  על  תמומן  המיגוניות  מעלות 
מגדלי  והתאחדות  החקלאות  משרד 

מאז  מיממה  פחות  בתוך  לחלב.  הבקר 
מהתאחדות  לרפתנים  ההודעה  יצאה 
מגדלי הבקר, הוזמנו מיגוניות על ידי 
כק30  מיגונית  כל  עלות  רפתות.   50

קאלף שקל והן יסופקו על ידי ספק מור
זמן של  הביטחון בפרק  שה של משרד 

עד שבעה ימים. 
מכלל  שליש  דותן,  אביתר  לדברי 
אלו  בימים  נמצאות  בישראל  הרפתות 
תחת אש, כאשר במרבית הרפתות לא 
הנמצאות  הרפתות  “כל  מיגון.  קיים 
בשטח של 7–40 ק”מ מהרצועה, המטווח 

קללא הפסקה, נמצאות למעשה ללא מי
גון. רק רפתות הנמצאות בטווח של עד 
7 ק”מ מגבול רצועת עזה צוידו במיגוק

ניות, אך גם בטווח זה ישנן רפתות ללא 
מיגוניות שבהן יוכלו הרפתנים לתפוס 
מחסה מפני מטחי הרקטות והפצמ”רים 
רפתות  כי  לציין  יש  אזעקה.  בהישמע 

השעון,  סביב  לאות  ללא  עובדות  אלו 
ואת  לדחות  ניתן  לא  שחליבות  מאחר 
ביום  צריך לחלוב כמה פעמים  הפרות 
על  וכן  בריאותן,  על  לשמור  מנת  על 

סדי חלב  אספקת  שתגיע  לוודא  קמנת 
אני  ישראל.  ולתושבי  למחלבות  רה 

לבק שנענה  החקלאות  למשרד  קמודה 
שתנו הדחופה ומסייע בהבאת מיגוניות 
של  הירי  בטווח  הנמצאות  לרפתות 
החמאס”. עוד מוסיף דותן כי מתחילת 
נפגעו  בדרום  הרקטות  בירי  ההסלמה 
שתי רפתות מפגיעה ישירה של רקטות 

בקי ברפת  ישירה  פגיעה  קופצמ”רים: 
 30 למותן של  הביאה  עזה  בעוטף  בוץ 
נוספות   20 של  הקשה  פציעתן  פרות, 
ברפת  והסככה;  הרפת  למבנה  רב  ונזק 
נוספת שנפגעה במושב באר טוביה מתו 
11 פרות, נפצעו 20 נוספות ונגרם נזק 

רב לרכוש. 

 חדשות

הנשיא פרס לילדי זיקים: 
“אתם הגיבורים

האמיתיים שלנו”
נגה רוזנברג

ילדים  להיות  רוצים  “אנחנו 
רגילים, לשחק כדורגל ולנשום 

קאוויר בחוץ. נמאס מהצבע הא
אדום.  צבע  יש  הזמן  כל  דום, 
אחרינו,  רודף  האדום  הצבע 
הצבע  את  רוצים  לא  אנחנו 
לא  אזעקות,  הרבה  יש  הזה. 
במרחב  נמצאים  אנחנו  תמיד 

רו עדיין  אנחנו  אבל  קהמוגן, 
צים שלום”, אמר רום בן השש 
היוצא שמעון  המדינה  לנשיא 
פרס במהלך סיורו של האחרון 

ביום חמישי שעבר בבתי הילדים של הקיבוץ הדרומי.
קבמהלך הביקור נפגש פרס עם אמהות וילדים לשיחה מרגשת בה פרשו בפ
ניו את ההתמודדות עם מצבי הלחץ והקשיים בעקבות האירועים האחרונים. 

הנשיא חיבק בחום את האמהות והילדים, צייר איתם ציורים וסיפר להם עד 
כמה עם ישראל גאה בהם: “אתם הגיבורים האמיתיים שלנו, ואני יודע כמה 
קשה לכם תחת הצבע האדום, אבל שתדעו שכל עם ישראל מסתכל עליכם 

וגאה בכם על ההתמודדות הקשה והאמיצה שלכם”.   
מקיבוץ  עכשיו  “באתי  פרס:  אמר  מכן  לאחר  שערך  העיתונאים  במסיבת 

קזיקים, ופגשתי שם ילדים ואמהות הנחושים להמשיך ולחיות בקיבוץ ולא מו
כנים להיכנע לירי הטילים ולפעולות הטרור. אני מעריך את העורף הישראלי, 

את אומץ לבם, זו התמודדות לא פשוטה”.
יאיר פרג’ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, אמר: “חוזקו של צה”ל הוא 
העורף. תושבי קיבוץ זיקים בפרט, ועוטף עזה בכלל, רוצים שלום. במשך כל 
השנים אנו עובדים על חיזוק החוסן של הקהילות. זה נותן שקט לאזרחים כדי 

לאפשר למדינה ולצבא לפעול”.

חבר קיבוץ כרם שלום חסם 
את מעבר הסחורות לעזה

נגה רוזנברג

חבר  מטרי,  דניאל 
מאס  שלום,  כרם  קיבוץ 
גדושות  המשאיות  בזרם 
הסחורה העושות את דרכן 
הבלתי  הירי  בזמן  לעזה 
ביום ראשון שעבר  פוסק. 
המשאית  עם  מטרי  חסם 
הסחורות  מעבר  את  שלו 
שדרכו  לקיבוץ,  הסמוך 

מישר סחורות  קמועברות 
אל.

קכעבור שלוש שעות ואחרי שמחאתו גרמה לפקק ארוך וזכתה להד תקשו
רתי נרחב, התפנה מטרי מרצון. “הם מנסים להרוג אותנו ואנחנו, עם רחום 
וחנון, מספקים להם סחורות ודלק כדי לאפשר להם קיום”, תמה מטרי מעל 
ההורים  ההפגזות,  מרעש  מאוד  סובלים  שלנו  “הילדים  היום”.  “ישראל  גבי 

מתקשים לתפקד. אי אפשר להבליג יותר”. 
מטרי ציין כי לא מדובר בהכרח בסחורות חיוניות כמו תרופות ומוצרי מזון 
בסיסיים, אלא גם פחיות קולה. “החלטתי להביע את מחאתי בדרך של חסימת 
ואנחנו  שלהם,  והטילים  הפצצות  עם  אותנו  להרוג  מבקשים  הם  כי  הכביש, 

מעבירים להם אספקה שוטפת”. 

חסימת מעבר כרם שלום. צילום: פייסבוק 

נזק של 20 מיליון שקל 
למגדלי הפירות מסגירת 

המעברים לרצועה
יפעת זילברשטיין

מגדלי הפירות ספגו נזק של 
כתוצאה  שקל  מיליון   20
לרצועת  המעברים  מסגירת 

ה  ז בעקבות מבצע “צוק איתן”. ע
מנכ”ל ארגון מגדלי הפירות בישראל 

קאיציק כהן פנה לשר הביטחון משה יע
לון ולשר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר 
חקלאים  לפיצוי  לפעול  בבקשה  שמיר 
לרצועת  המעברים  מסגירת  שנפגעו 

קעזה, בדומה למנגנון לפיצוי בעלי עס
קים שנפגעים מהמבצע. 

החקלאים  ששלחו  הפירות  משאיות 
להמתין  לעתים  נאלצו  עזה  לרצועת 
עד  שלום  כרם  למעבר  בסמוך  שעות 
לעבור.  תוכל  לא  שהתוצרת  שהתברר 
החקלאים נאלצו לשאת בהוצאה כפולה 
ירדו  המקרים  שברוב  הפירות,  על  הן 

קלטמיון והושלכו, והן על ההובלה, שעו
בחלק  משאית.  לכל  שקלים  אלפי  לה 
הפירות  את  חקלאים  שינעו  מהמקרים 
עד ארבע פעמים הלוך וחזור, מה שגרם 
להוצאה של 20 אלף שקל על ההובלה 

בלבד.
לדברי  כהן, השוק העזתי מהווה כיום 
מרכיב חשוב בשוק הישראלי והמגדלים 
מביאים אותו בחשבון בתכנון היבולים. 
ענף המטעים הוא פרי תכנון רבקשנתי 

לש שחייבים  מתכלה  במוצר  קומדובר 
היה  בעבר  מסוים.  זמן  בפרק  אותו  ווק 
כסף  שעלה  עודפים  פינוי  של  מנגנון 
מסייע  עזה  לרצועת  השיווק  כיום  רב. 

קבהתמודדות עם עודפי תוצרת, וכשצי
נור זה נסגר נוצרת בעיה. 

“אנו תושבי הארץ ומבינים שלעתים 
קאין מנוס מסגירת המעבר מסיבות ביט
קחוניות”, אומר כהן. “עם זאת, אנו חוש

ולא  בסיסי  מזון  מוצר  הוא  שפרי  בים 
מותרות, ולכן יש להפסיק את העברת 
התוצרת רק כשאין ברירה, לזמן מוגבל, 

ולא כאמצעי לחץ”.
לאור המצב המתמשך בדרום הארץ, 
ולשדות  והנזק הנגרם לחקלאי ישראל 
התאחדות  מזכ”ל  קרא  בדרום,  הגידול 
וילן  )אבו(  אבשלום  ישראל  חקלאי 
למשרד האוצר והחשב הכללי “להתחיל 

הכל ובהפסדים  הרכוש  בנזקי  קלטפל 

קרוב 
ל־650 איש 

השתתפו 
בכנס 

השמיטה 
של תנועות 
ההתיישבות

אבי אובליגנהרץ

שהגיעו  והיירוטים  האזעקות 
לה,  מצפון  ואפילו  חדרה  לאזור 

האח חמישי  ביום  הרתיעו  קלא 
ברובם  הנמנים  איש  כק650  רון 
לכנס  העובדת  ההתיישבות  עם 
השמיטה של תנועות ההתיישבות 
הקרוי  שמואל  גן  בקיבוץ  שנערך 
אחד  מוהליבר,  שמואל  הרב  ע”ש 
שהתייחסו  הראשונים  הרבנים 

לסוגיית השמיטה בארץ ישראל.
המשרד  נערך  האחרונה  בשנה 

קלשירותי דת לקראת שנת השמי
בין השאר  היערכות הכוללת  טה, 
הקמת 18 צוותים לשם סיום מיפוי 
הקרקעות ובחירת ההסדר ההלכתי 

לחקלאים. 
על  החקלאים  יחתמו  בתהליך 
טופסי הרשאה. “אנחנו משתדלים 

המיו הערכים  את  להכיל  קמאוד 
שוויון,  השמיטה:  שנת  של  חדים 
וכדומה”,  חובות  שמיטת  צדק, 
אמר סגן השר לשירותי דת, הרב 
אלי בןקדהן, והוסיף כי בקרוב יוקם 

שיוק מידע  מרכז  המשרד  קבאתר 
דש לנושא השמיטה.

היא  היום  כולנו  של  “המטרה 
שבא’ בתשרי תשע”ו, כשנה ורבע 

עב חקלאות  תהיה  עדיין  קמהיום, 
רית משגשגת בארץ ישראל בתום 
ציין הרב הראשי  שנת השמיטה”, 
מצוות  לאו.  דוד  הרב  לישראל, 
ובראשונה  בראש  היא  שמיטה 
כלפי הארץ, קרי בין אדם למקום, 
בין אדם לחברו,  יש בה גם  “אבל 
שחקלאי  מי  שכל  רוצה  אני  ולכן 

לה ימשיך  ישראל  במדינת  קהיום 
גם אחרי שנת השמי קיות חקלאי 

כדי  לו  לעזור  עלינו  חובה  טה. 
שהחקלאות בארץ לא תיפגע”. 

הציוני  המפעל  עבר  היום  עד 
20 שמיטות וההיסק  בארץ ישראל

טוריה מוכיחה, לדברי ההיסטוריון 
כי  גב(,  )עין  צור  מוקי  והסופר 
יחד  לחיות  צריכים  והטבע  האדם 
לאורך שנים ואסור שהאדם יסתכל 
על הטבע רק כעל משאב. “עלינו 
לנהל משא ומתן עם הטבע, משא 
ומתן עם האדם, משא ומתן שבונה 
חברה, והשמיטה מהבחינה הזו היא 
נקודת  גם  שהיא  התחלה  נקודת 

המשך”, הבהיר צור. 

החקלאים בעק קכליים המצטברים של 
בות מבצע ‘צוק איתן’. אסור לנו לחכות 
צריכים  עכשיו  כבר  המבצע,  לסיום 

להגיע מפקחים ובודקים מטעם המשרד 
וקביעת  הנזק  הערכת  בתהליך  ולהחל 

מנגנון הפיצוי וגובהו. 

50 רפתות ביישובי עוטף 
עזה יצוידו במיגוניות

אביתר דותן )מימין( מנכל התאחדות מגדלי 
בקר לחלב עם גבו אלטמרק מנהל הרפת 

בקיבוץ זיקים. צילום אדי פולונסקי

הנשיא פרס לצד ראש המועצה האזורית חוף 
אשקלון יאיר פרג’ון  בזיקים. 
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רציטוט ממודעה של התנועה הקיבוצית שהו
פיעה בשבוע שעבר ב”הזמן הירוק”:

274 קיבוצים, מהם 60 שיתופיים.
170,000 תושבים, מהם 50,000 חברים מלאים - 

1.7 אחוזים מאוכלוסיית ישראל.
התעשייה הקיבוצית מייצרת 44 מיליארד ש”ח – 

9 אחוזים מהייצור והיצוא של ישראל.
בישרק עובדים   35,000 מעסיקים  מפעלים   245

אל.
דונם  מיליון  מק2  למעלה  מעבדים  הקיבוצים 

ומייצרים 40 אחוזים מהתוצר החקלאי בישראל.
מה  למעשה  כבירה.  עוצמה  מוצגת  לכאורה 

שמוצג הוא אולי פוטנציאל אפשרי...
קההערכה העצמית של התנועה הקיבוצית נמו

כה לאין שיעור ממה שמוצג, וההערכה החיצונית 
של החברה הישראלית, נכון להיום, נמוכה עוד 

יותר.
קהפער בין המספרים לתחושות של הציבור הקי

החזון  מאובדן  נובע  הישראלי  הציבור  ושל  בוצי 
קהמשימתי של התנועה הקיבוצית. המספרים משק

פים את פירות העבר - והתחושות, נבואות קודרות 
לעתיד.

להוביל  וצריכה  יכולה  הקיבוצית  התנועה 
קואופרטיבית.  מופת  ישראל לחברת  מדינת  את 
אינטרסים צרים  כמו קבוצת  נראית  היא  בפועל 
חברתי  חזון  ללא  עברה...  זכויות  את  שתובעת 

ולאומי.

הצעת חזון קואופרטיבי לתנועה הקיבוצית:

קלבנות מהיש הקיבוצי קהילות אזוריות קואופר 1 .
טיביות לשיתופי פעולה חברתיים וכלכליים.

אי חברות  של  בסיס  על  אזוריות  קהילות  ק- 
האזור.  תושבי  לכל  הפתוחה  חברות  שית, 

ומ לקיבוצים  מעבר  שהיא  אזורית  קקהילה 
עבר לקהילות היישוב האחרות – המושבים, 

המושבות, העיירות והערים.
קהילה שעוסקת במשותף, ומשאירה את מה   -
המוניציפליות.  לרשויות  וייחודי  שנפרד 

לבי משותפים  שירותים  שמספקת  קקהילה 
של  וכלכליים,  חברתיים  משותפים,  קושים 
ידי  על  מטופלים  שאינם  בנושאים  החברים 

הרשויות המוניציפליות.
קחברה אזרחית קואופרטיבית של הקהילות הא 2 .

זוריות וחברים עצמאיים.
קואופר לבעלות  הון,  של  ארצית  קקואופרציה  3 .

חברתיים  ארציים,  השפעה  מוקדי  על  טיבית 
וכלכליים:

קרן פנסיה קואופרטיבית בבעלות הפנסיונרים.  -
מניו בעלי  בבעלות  קואופרטיבי  חברתי  בנק  ק- 

תיו.
קרן השקעות קואופרטיבית בבעלות בעלי מנ ק- 

יותיה.
צריכה קואופרטיבית בבעלות הצרכנים.   -

דודיק רוטנברג

צועדים לבד לאופק
הפרדת משק מקהילה נחוצה אולי ארגונית, לטובת 

הסדר הטוב, אבל מה שהיא יצרה הוא חוסר שקיפות 
 היכן הסיוע של התק”צ

לכלל החברה?
איתן”. אחת מהן שייכת להתנהגות התקשורתית של  “צוק  גם הפתעות במהלך מבצע  לנו  יש 
הקיבוצית  התנועה  שמגישה  הסיוע  פעילות  למרחב  מתייחסת  ממנה,  החמורה  והשנייה,  התק”צ, 

לאוכלוסיות השונות הזקוקות לה בשעת חירום.
קדווקא כתושב עירוני, חבר קיבוץ לשעבר, התרשמתי תמיד עמוקות מהמסורת בעשורים האחרו

נים, מאז מלחמת לבנון הראשונה. אז הוקם, בעת חירום, חמ”ל שריכז את מרבית הסיוע לכל הערים 
וליישובים בדרום או בצפון, נוסף לקיבוצים.

מתחילת מבצע “צוק איתן” ראיתי פרסומים גדולים על גודל הסיוע, אך לאחר שבדקתי במקורות 
תנועתיים מוסמכים הבנתי כי הקיבוצים והמועצות האזוריות מסייעים אלה לאלה על פני כל הארץ, 

אך לא פועלים לסיוע לחלקים ניכרים מאוכלוסיות המדינה.
נוסף על כך, חשתי כי גודל המודעות וההודעות של המזכ”ל ודוברו עומדות ביחס הפוך למעשים 

בשטח בפועל.
נתיבות  שבע,  באר  אשקלון,  אשדוד,  אופקים,   - בדרום  הערים  ראשי  אך  הקוראים,  לי  יסלחו 
ושדרות - לא שמעו בעת שעת חירום זו על הסיוע של התנועה הקיבוצית בצורה מאורגנת. אם היה 

סיוע ביוזמה אישית של חברי קיבוצים, אין לי אלא לברך על כך.
קחוסר ההיחלצות לעזרה מצד התק”צ לתושבים בערי ישראל הדרומיות, עומד בניגוד לחזון התנ

ועה המדגיש את “העצמת מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית”. והרי ידוע כי התנועה 
הקיבוצית נשאה תמיד את דגל העזרה ההדדית לא רק כלפי הבית פנימה, אלא גם כלפי חוץ כחלוץ 

המחנה במשימות לאומיות. 
קשעת חירום זו היא בדיוק שעתה הגדולה של התנועה הקיבוצית, וחבל ששעה זו תוחמץ. להזכיר

כם כי רק לפני פחות משלושה שבועות ריכז מטה החיפושים שהוקם לצורך הסיוע בחיפושים אחרי 
נפתלי, גילקעד ואייל ז”ל למעלה מק1,000 שמות מתנדבים לחיפוש תוך 72 שעות. 

כמות גדולה זו של מתנדבים לא הופעלה בסופו של דבר, כי יום קודם לכן נמצאו גופות שלושת 
בנינו שנרצחו בידי בני עוולה.

יובלק “מפעל  צינורות  חלוקת  למשל,  וליזום,  איתן”  “צוק  במבצע  לפעילות  מאוחר  לא  עדיין 
זוכרים?!( בשטחן של שכונות בערים הדרומיות, שאין בהן  ירקוןקנגב משנות הק50 –  )מפעל  גד” 

מקלטים.
לסיכום, בעת חירום זו מישהו צריך לכוון את מוקד העשייה האמיתית ללב החברה הישראלית, 

נוסף על האוכלוסיות בקיבוצים והמועצות האזוריות.
עודד הון, פעיל חברתי

אמנם בימים של אש ועשן מזיזים ומדחיקים הצדה 
קאת השגרה, ובכל זאת זה רגע אמת שלא נסלח לעצ

מנו אם לא נציב מראה ונביט לעצמנו בעיניים.
צר לי לא להסכים עם הגישה )“ארץ הצבי” 13.7( 
קהילה”  “משק  של  במקום  הדברים  את  המעמידה 
בצורה כל כך החלטית. זו שיטה שעושה סדר ותכנון 
מצד אחד, ומאמללת את החבר הפשוט מהצד השני 
להראות  שאמורה  שיטה  זו  הסבר(.  יש  לקפוץ,  )לא 
התנהלות נכונה ופרודוקטיבית מצד אחד, אך סיסמת 
הסבר(.  יש  לשבת,  )נא  שני  מצד  נעלמת  השקיפות 
ממפרנס  מתקיים  בית  משק  אמורים:  הדברים  ובמה 
מפרנסים  משני  או  מרצון,  המשרתת  בית,  ומעקרת 
ועוזרת בית, או כל וריאציה אחרת. ביסודו של דבר, 
ישנן הכנסות והוצאות. רוב העם נמצא באוברדרפט! 
את  יצרו  הנאור  הקפיטליזם  אסכולת  מיטיבי  כי 
התלות האומללה בין בנק משגשג ללקוחות מדממי 

כסף.
זהו  הביתה,  מביאים  האישה  או  שהבעל  מה 
פי  ועל  ובתבונה  ביושר  להתקיים  כיצד  עניינם 
סדר,  נעשה  אמנם  בקיבוץ  פלא.  זה  והרי  דרכם. 

קהקהילה חייבת להתפרנס ממקורות החברים )כאי
לו שענפי המשק הם של אלוהים( המשק מתפרנס 

קעל ידי שכירים בעיקר, תאילנדים וחברים ממוש
וב”ירצה, יעזור לקהילה; לא ירצה, יפרנס  מעים, 
את המנהלים”. שיסלחו לי כל אנשי הכלכלה, אך 

המופר מהיהירות  סולד  אני  בחיים,  כמו  קבחיים 
זת כאשר מרכז משק שכיר המקבל משהו כמו 22 
אלף שקל לחודש במקרה הצנוע +משכורת 13 כל 
ואם  אלף...   35 עוד  תפקידו  בסיום  בונוס   + שנה 
עבר עבירה שבה החוק מחייבו, על הקיבוץ לכסות 
נוספים,  שקל  אלף   35 תמורת  העונש  סכום  את 
בזמן שהוא יוצא לחפש עוד קיבוץ פראייר חדש. 

בארצנו הציוניתקקיבוצית זה נקרא “הפרדת משק 
רצון  פי  על  מתנהל  כשהמשק  זאת,  מקהילה”. 
האשפה!  את  לאסוף  מחויבת  והקהילה  ה”פריץ” 
בואו  מעולם!!!”.  הדברים  היו  ש”לא  תגידו  ואל 

זו חיה שקיימת, שגם עי קנסתכל היטב בג’ירפה. 
וור מרגיש ומזהה...? ולכן, נותרו לי כמה שאלות 

רטוריות נוספות:
על  אלף שקל   1 .12 קהילה שכיר מקבל  מנהל  אם 

קהתנהלות מפוקפקת, הוא יקבל בונוס בסיום תפ
קידו?

האם  ענף,  כרכז  תפקיד  מסיים  קיבוץ  חבר  אם   2 .
ייקח לעצמו או ייתנו לו בונוס?

הקהילה,  לטובת  כספים  ישחרר  משק  מרכז  אם  3 .
קשלא עמדה בתקציב, היהפוך לגיבור התורם לר

ווחת החברים או לפורע חוק?
אם מנהל קהילה ייקח מבונוס של 250. 4 אלף שקל 
ולא  משפחות  לק15  רק  ויחלק  קיבלה  שהקהילה 
לכל החברים, האם זו החלטה מבריקה או מפלה?

או  “יסגור” על עבודות עם קבלן  אם מרכז ענף  5 .
בסתר  יעבור  מהרווח  שחלק  בתנאי  חוץ,  מקור 

לזכותו, ייקרא “שלמונים”? קיים או לא?
אולי  נחוצה  מקהילה  משק  הפרדת  אבל  סליחה, 
יצרה  שהיא  מה  אבל  הטוב,  הסדר  לטובת  ארגונית, 
לזליגת  נסבלת  בלתי  קלות  שקיפות,  חוסר  הוא 
אולי מיליונים, לכיסים פרטיים מכיסו של  אלפים, 

קהקיבוץ, ובתוספת בונוסים! בקהילה, חבר חייב לע
בוד מצאת החמה עד צאת הנשמה... לטובת המשק. 

או לטובת הקהילה???
היכן שמוסתר המוסר, יצא קול צר. היכן שהאור 
מאיר עם פנס, הצל לא נראה. כשמחליפים שיטה יש 
למישהו כוונה... הכול נסגר באפלה של תקוות שווא. 
אין  כי ברגע שאין אמון בשיטה, תהיה אשר תהיה, 
תום  ואין  שקיפות  אין  אמון, 

קלב. מתבצעים המעשים הגרו
החבר  של  גבו  על  ביותר  עים 
ואילו  הקהילה.  של  החלש, 
אף  מתנהלת,  שהיושרה  היכן 
נותר  כלכלי,  כגיהינום  אם 

החיוך לחבר.
רק  לא  הקיבוצית  התנועה 
אלא  מרעיונותיה,  התפשטה 
לנו  להסביר  שיטה  יצרה  גם 
כסף,  יודע!!!  הכלכלן  שרק 

כסף, כסף!
מתיי ולא  כלכלן  לא  קאני 

שכבר  מה  כזה.  להיות  מר 
לא  אוזניי,  ושמעו  עיניי  ראו 
משפט  ציפינו.  הזה  לתינוק 
שיש”  ממה  “התפרנס  המפתח 
מנוצל  אך  בעיקרון,  צודק 
בשיגעון. להשתיק ולחנך איך 

הק הצייד  גם  להתנהג  קעליי 
כלכ שלמד  מבלי  ידע,  קדמון 

לה. ביום שלא צד נשאר רעב, 
משפחתו.  עם  חילק  שצד  ומה 
המפעל, הוא גם שלי. השלחין 
משק  נקראים  הם  גם  והלול 

התקווה, זו הקהילה! 
מנהל   - הכינויים  ולסיום: 
מנהל  ענף,  מנהל  קהילה, 
זהו  שמשנה?  מה  זה   - מש”א 
האדם העומד מאחורי השיטה?! 
אורי דן, ניר עוז  

לאסוף את היש לחזון חדש
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אז לאן אנחנו הולכים? בואו 
שוב  לראות  וננסה  לרגע 

המת ה"קיבוץ  ייראה  קכיצד 
מהיום,  שנה   20 בעוד  חדש" 

נקרא לו "קיבוץ 2034".
ה"קיבוץ" או היצור שקם על חורבות 
הקיבוץ, נראה למבקר מבחוץ שלא ביקר 
כמעט  ביישוב  האחרונות  השנים  בק20 

קללא שינוי. אולי שטחו גדל, בתים נו
מאפייני  אבל  גדלה,  ואוכלוסייתו  ספו 
כמו  מזדקרים  עדיין  הבסיסיים  המבנה 

מבנה האסם הישן במרכז, לכל עין.
ביצור החדש יש אווירה אחרת. אמנם 

"הדוק" שהמר קהילתי  ביישוב  קמדובר 
חק הפיזי בין בתיו הישנים ששופצו אינו 
גדול, שריד למבנה הקיבוץ הישן - אבל 
הקשר ההדוק כל כך בין משתכני אותם 

קבתים איננו כבר כשהיה. החברות היש
נה בין חברי הקיבוץ הישן שכה תלויים 

היו זה בזה, נעלמה.
ידי  על  הכפויה,  ההדדית  הערבות 

מאי הפנימי  והמיסוי  מחד  קהתקנות 
הערבות  וקיימת  נעלמה,  היא  גם  דך, 
לא  לחברו.  אדם  בין  הטבעית  ההדדית 
חבר  שמאלצים  כפויים  פתרונות  עוד 
אחד לפרנס חבר אחר שלא שפר מזלו 

קאו שפרנסתו אינה מצויה בשפע. מבחי
יותר  הקיבוץ  עכשיו  דומה  רבות  נות 

קליישוב הקהילתי הסמוך לו מאשר לקי
בוץ של פעם.

וכאן האבל הגדול שעושה את  אבל, 
ליישוב  הזה  היישוב  בין  הגדול  ההבדל 
קוראים  הזה  לדבר  הסמוך:  הקהילתי 

"קואופרציה".
הקיבוץ הישן השאיר לחבריו )כל מי 
באגודה  או  בתאגיד  לחברות  שהתקבל 
היושב  גדול,  חקלאי  משק  השיתופית( 

החק המשבצת  שטחי  על  ככולו  קרובו 
רמ"י.  ידי  על  לקיבוץ  שהוחכרה  לאית 
המשבצת הזו, שיכולה להיות גם בגודל 
מים  דונם, עם הקצבות  של כמה אלפי 

השי האגודה  רכוש  נשארת  קלעיבודה, 
של  קואופרטיב  עכשיו  שהיא  תופית, 

חבריה.
קהשטח מעובד, אם על ידי חברי הא

גודה או מי מטעמם, או שכמה אגודות 
ברבים  כמקובל  עיבוד  תאגיד  מקימות 

מהגד"שים היום.
חלק  של  לקואופרטיב  הפך  הקיבוץ 
מתושבי היישוב, כל מי שהתקבל כחבר 
על  הישן  הקיבוץ  מימי  שנשאר  בהליך 

מקרוב  זה  ואם  הכללית,  האסיפה  ידי 
בא, שילם גם דמי חבר גבוהים לקופת 

בקואופר כמקובל  )מניה  קהקואופרטיב 
טיב אגד או דן(. המניה נותנת לבעליה 
את חלקו בהכנסות הקואופרטיב, בסופה 
של כל שנה, ומאפשרת לו לקחת חלק 
האסיפה  ידי  על  המתקבלות  בהחלטות 

הכללית של הקואופרטיב.
מסוג  ליישוב  חדש  דגם  כאן  יש 
כל  קיבוץ,  חבר  כל  לכאורה  חדש. 
יוכל להיות חבר בקואופרטיב,  תושב, 
אם על ידי עצם חברותו מקדמת דנא 
או על ידי קניית מניית חבר אם הוא 

חבר חדש.
כסף  תוסיף  בקואופרטיב  החברות 
לתקציב המשפחתי עם חלוקת הרווחים 
שיאפשרו  עבודה  מקומות  תיצור  וגם 
לחלק מחברי הקואופרטיב, או לבניהם/
בנותיהן, לעבוד בו ולהרוויח את לחמם.

קיבוץ  פעם  העובדה שהיישוב שהיה 
של  ואולי   - חקלאי  קואופרטיב  משלב 
לצד   - מלונאות  כגון  נוספים  עסקים 
חלק  בבעלות  הנמצא  תעשייתי  מפעל 
חיצוניים,  שותפים  עם  הקיבוץ  מחברי 
עובדים  רק  והחברים  נקנה  שכבר  או 

נמצ הילדים  שבתי  העובדה  פלוס  קבו, 

אים בקיבוץ פנימה, הופך אותו ליישוב 
מיוחד,  מבנה  בעל  יישוב  מיוחד,  מסוג 

השי רוב  את  למצוא  תוכלו  קשבמרכזו 
הסופרמרקט  גם  המתבקשים.  רותים 
בבעלות  להיות  בהחלט  יכול  במרכז 

לק לחברים  יאפשר  וזה  קהקואופרטיב, 
מהמחירים  יותר  טובים  במחירים  נות 

מחוץ לקיבוץ.
אנסה לסכם את פרק ההתפתחות של 
אלה  קהילתי.  המתחדש/יישוב  הקיבוץ 

הן רגליו:
הבתים שייכים לחברים/משתכנים.  .1

המפעל/עסקים שייך לחברים.  .2
בקואופרטיב  מאוגדת  החקלאות   .3

קששייך לכלל החברים, ותיקים כחב
רים חדשים, קוני מניות.

מיוק כיישוב  יישאר  הקיבוץ/יישוב   .4
מיוחדות  קשרים  מערכות  עם  חד, 
בין חבריו, עם מספר ניכר של קשרי 

משפחה בין החברים.
כלכלית  יחידה  מהווה  אב  בית  כל   .5

הא בחברים  לחלוטין  תלויה  קבלתי 
חרים.

בתחומים  נעסוק  הבאים  במאמרים 
הביקורת  כגון  הקיבוץ  של  אחרים 

ועוד.
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צועדים יחדיו לקראת 
אופק חדש

הערבות ההדדית הכפויה, על ידי התקנות מחד והמיסוי הפנימי מאידך, גם 
היא נעלמה, וקיימת הערבות ההדדית הטבעית בין אדם לחברו. לא עוד 

פתרונות כפויים שמאלצים חבר אחד לפרנס חבר אחר שלא שפר מזלו או 
שפרנסתו אינה מצויה בשפע. מבחינות רבות דומה הקיבוץ של שנת 2034 
יותר ליישוב הקהילתי הסמוך לו מאשר לקיבוץ של פעם. אבל, וכאן האבל 
הגדול שעושה את ההבדל הגדול בין היישוב הזה ליישוב הקהילתי הסמוך: 

לדבר הזה קוראים "קואופרציה". מאמר שביעי בסדרה 

על הצעה למחקר שיבחן את חלקו של הכסף 
הפרטי בהצלת הקיבוצים הדיפרנציאליים; ועל 

הצעה לקיבוצים השיתופיים להיפרד מזר"ש 
ומט"ש לטובת שם רענן וחדש

השקעה  בפחות  תוצאות  אותן  או  מטרות  אותן  כהשגת  התייעלות  לתאר  נהוג 
ומאמץ מכפי שהיה מקובל קודם לכן. למשל - ע"י חסכון במים; או, לחילופין, הגעה 
להישגים ותוצאות טובות יותר באותם השקעה ומאמץ. למשל, ע"י שכלול שיטת 
שורת  של  הגדלה   - שתוצאתם  מטבע  אותה  של  צדדים  שני  כמובן  אלה  עבודה. 

הרווח במאזן. 
קנראה כי בקיבוץ המופרט לביטוי התייעלות יש משמעות אחרת: לא מדובר בבי
קצוע אותן פעילויות ומילוי אותם צרכים בפחות עלויות, אלא בעיקר בביטול פעי

לויות: סגירת חדר אוכל; סגירת מחסן ומכבסה; ביטול אחזקה ושיפוץ דירות; ביטול 
לימודים גבוהים והשתלמויות, ביטול או צמצום מצבת רכב ציבורי; ביטול רפואה 
חינם ועוד כיוצא באלה. זהו ביטול פעילויות שהיקפו מאות אלפי שקלים בשנה, 

לעתים גם מיליונים, שבאו מן הקופה הציבורית.
ביטול ההוצאות על הסעיפים הללו מגדיל כמובן את שורת הרווח  של הקיבוץ, 
מאפשר לו להחזיר חובות ולעתים, אם נשאר עוד קצת, לתת גם בונוס קטן לחברים. 
אבל זאת לא התייעלות. לעתים, אף ההיפך: ביטול הסדרי לימודים למשל, הוא רווח 
לתפקידים  אנשים  בהכשרת  שמדובר  ככל  הארוך,  בטווח  עצום  שנזקו  קצר  לזמן 
"ייעול",  וניהוליים החשובים לעתיד הקיבוץ. לכן בהפרטה את תאמר:  מקצועיים 

אמור: "ביטול."
ביטול מימון של פעילויות שנחשבו נורמטיביות ע"י הקיבוץ, אין פירושו שהן 
הוא   המימון  מעכשיו  אבל  להתקיים,  ממשיך  הגדול  חלקן  יותר.  מתקיימות  אינן 

בכסף פרטי ובאופן דיפרנציאלי. 
• • •

את רכבי הקיבוץ שנמכרו ברובם, מחליפים עכשיו רכבים פרטיים שקנו החברים 
בכספם; את הדירות שלא שופצו מרחיבים ומשפצים עכשיו החברים בכספם הפרטי; 
ומי שרוצה ללמוד, אם ירצה, יעשה זאת על חשבונו. הזכויות שהיו אוניברסליות, הן 

מעתה פרטיקולריות ושמורות למי שהכסף מצוי בכיסו.
לאורך השנים מדובר בסכומים עצומים של כספים פרטיים שהמירו את הכסף 

הקיבוצי. 
25 כלי רכב מכר 20 מהם: חוץ מהק -רק כדי להמחיש: קיבוץ ממוצע שהחזיק כ

הכנסה בגין המכירה, נחסכות לו עכשיו הוצאות ביטוח, מוסכים, החלפה ועוד כיו"ב. 
קיבוץ ממוצע הוציא כחצי מיליון ש"ח בשנה על אחזקה ושיפוץ דירות ועוד כסכום 
הזה על השתלמויות ולימודי חברים. וזה לפני שנגענו בחד אוכל, מכבסה, מועדון 

ומה לא. עכשיו כל זה נחסך. מדובר בסכומים עצומים.
הדברים הללו הם כמובן פוסט מורטם. הם אינם נכתבים במטרה להסב את הגלגל 
לאחור, להשיב עטרה ליושנה, שהרי הסוסים כבר ברחו מן האורווה, אלא כדי לומר 
שסיפור ההתייעלות שחוללה כביכול ההפרטה, שאוהדיה מרבים להשתבח בו, הוא 
כספי  ובעיקר  גם  אלא  ההפרטה  הצילה  לא  הקיבוץ  קופת  את  שווא.  מקסם  קצת 
החברים. אלה שאין להם כסף כדי לקיים רמת חיים סבירה זוכים לפחות ממה שהיה 
להם לפני ההפרטה; אלה שיש להם, קונים בכספם את מה שסיפק הקיבוץ וחוסכים 

זאת ממנו. הם כמו התורמים שלו, אבל למען עצמם. 

 אדום מבפנים • עזרא דלומי



 || 1224.7.2014  

 צליל מכוון

יעקב לזר

שומעים חזק )על משקל הקריאה השומק
לה  שהתשובה  חזק”,  “שומרים   – רית 
קואופרטיב  הוא  ואמץ”(,  “חזק  היא 

תנועת קהגב בוגרי  ומוזיקה שהקימו  רה, תאורה 
הקואופרטיב  בתחום.  המתמחים  הצעיר  השומר 
סוגי  ומוזיקה לכל  הגברה, תאורה  מספק שירותי 
חתונות,   - פרטיים  מאירועים  החל  האירועים, 
רביקמשתתפים  באירועים  וכלה  וכנסים,  מסיבות 

- הופעות, פסטיבלים וטקסים. 
 12 החליטו  חלומות,  של  שנים  אחרי  בק2009, 
22 עד 27, חבק  בוגרי השומר הצעיר, שהיו אז בני

להגשים  הצעיר,  השומר  של  החיים  בתנועת  רים 
הקואופרטיב  מציין  אלו  בימים  שלהם.  ישן  חלום 
חמש שנים להיווסדו. נכון להיום יש בו 15 חברים, 

מתגו חלקם  הצעיר.  השומר  תנועת  בוגרי  קכולם 
בכל  פזורים  חלקם  שבצפון,  פלך  בקיבוץ  ררים 
רחבי הארץ. ישנו צוות עבודה של חמישה חברים 

קשמנהל את העסק באופן שוטף, ועוד כעשרה חב
רים שמשתבצים לעבודה באירועים כסאונדמנים 
ותאורנים בהתאם לצורך. השכר הוא שכר שוויוני 
לפי שעת עבודה, כל חבר קואופרטיב מקבל את 

אותו השכר לשעה, לא משנה מה תפקידו. 

נגד העסקת עובדים שכירים
תומכים  למרות  הקואופרטיב,  להקמת  הדרך 
רבים ושותפים רבים, לא הייתה קלה. אל המקימים 
שמספק  אביב  בתל  הקואופרציה  מרכז  גם  חברו 
ליווי ארגוני ומשפטי, ביניהם אנשי הקואופרציה 
בתנועה הקיבוצית יהודה פז ז”ל )כיסופים(, אילנה 
לפידות )צרעה( וחברים נוספים. הקושי העיקרי היה 
לתרגם את השפה שבה דיברו בוגרי השומר הצעיר 
לשפה משפטית. “התעקשנו שהתקנון יתאם כמה 
שיותר למטרות ולמסמך העקרונות שניסחנו לפני 

כן”, הסביר גיא טלסניק, מנהל השיווק. 

העוסק  סעיף  שובץ  הארגון  של  היסוד  במסמך 
בעבודה שכירה, בו נאמר כך: “אנו רואים בקיומה 

ולני פערים  ליצירת  מקור  שכירה  עבודה  קשל 
זולתו. משום  ידי  צול כוח עבודתו של האדם על 
מנורמות של  חזק’  ‘שומעים  במסגרת  נסתייג  כך 

העסקת עובדים שכירים”. 
אנחנו  עובדים,  בניצול  מאמינים  לא  “אנחנו 

קחושבים שזה פסול”, מסביר טלסניק. “אנחנו חוש
בים שככה צריכה להיבנות חברה אנושית - הרבה 
קואופרטיבים ולא חברות עם בוס שלא אכפת לו 
פעילים  אנשים  יוצר  גם  קואופרטיב  מהעובדים. 
מקום  את  ומעצבים  שלהם  החיים  על  שאחראים 
שלנו  החזון  וכלכלית.  חברתית  מבחינה  העבודה 
הוא לבסס חברה שיותר מק50% מהעסקים בה הם 
קואופרטיבים. במצב כזה כל אחד מקבל את הזכות 
הקהילה  ואת  עבודתו  מקום  את  ולעצב  להשפיע 

קשמסביבו, ובכך גם להשפיע על כל החברה היש
ראלית”.

למה דווקא הגברה ותאורה? 
וחלקנו  מאיתנו,  הרבה  מושך  המוזיקה  “עולם 

קלמדו ולומדים אותו כיום, אבל זה לא מספיק. בש
אנרגיה,  הרבה  חייבים  כזו  התנסות  להתחיל  ביל 
צריך משוגעים לדבר ושותפים לרעיון. לא היינו 
בונים מיזם למכירת עוגות תוצרת בית, למשל, רק 
בשביל להקים קואופרטיב. יש ערך רב לעניין של 

החברים בתחום שבו הקואופרטיב מוקם”.

מה האג’נדה שלכם?
דגלו שתי מטרות מר חזק חרת על  ק“שומעים 

ותאורה  הגברה  חברת  להיות   - הראשונה  כזיות. 
השירות  את  שמספקת  חברה  ואמינה.  מקצועית 
הכי טוב, סבלני ואדיב שיש בתחום ללקוחות שלה, 

קמתוך מקום של אהבה למקצוע ורצון להביא להצ
לחתו של כל אירוע שאנחנו לוקחים בו חלק. 

“השנייה - להוות מודל לחיקוי לקואופרטיבים 

הקשר השיתופי

להיות חברת הגברה ותאורה מקצועית 
ואמינה. צילום “שומעים חזק”

קול המוזיקה
חמש שנים פועל בהצלחה קואופרטיב הגברה ותאורה 

“שומעים חזק” שמפעילים בוגרי השומר הצעיר. כל חבר 
קואופרטיב מקבל את אותו השכר לשעת עבודה, לא משנה 

מה תפקידו. גיא טלסניק, מנהל השיווק: “אנחנו לא מאמינים 
בניצול עובדים”

לא מאמינים בניצול עובדים. צילום “שומעים חזק”

שמור תחת השם: 

אנו מחזקים ותומכים ללא סייג 
בחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים 

ובאנשי כוחות הביטחון העומדים 
בגבורה במשימת ההגנה על עוטף 

עזה, הדרום ומדינת ישראל כולה

כל  עם  יחד  ראשה   מרכינה  הקיבוצית  התנועה 
הגדול  צערן  את  וכואבת  שותפה  ישראל,  עם 
מהירה  החלמה  ומאחלת  הנופלים  משפחות  של 

לפצועים.

ממשיכה  עמו  ויחד  מתרחב  איתן"  "צוק  מבצע 
של  מטעמה  הסיוע  מערך  של  הענפה  הפעילות 

התנועה הקיבוצית.

שעת המבחן בה אנו עומדים כעת מוכיחה שוב את 
וייחודה של התנועה הקיבוצית בהיותה  עצמתה 
ויודעת  דרום  עד  מצפון  הפרוסה  ארצית  תנועה 
להתגייס לעזרת חבריה והחברה הישראלית כולה 

בשעת הצורך. 

חבריה  התנועה,  קיבוצי  לכל  קוראים  אנו 
חמ"ל  דרך  החשוב  למאמץ  להצטרף  וחברותיה 

התנועה הקיבוצית ואנשי המטה שלה.

במהרה  יבואו  וביטחון  שקט  של  וימים  ייתן  מי 
למדינתנו.

 

לפניות והצטרפות למערך הסיוע:
נוקי גולדפישר - 052-2751575
יואב מרגלית - 050-5550300

חמ"ל: 03-6925221
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שאפשר  לאנשים  השראה  לתת  שקמים,  חדשים 
קלנהל עסק גם בצורה אחרת, בצורה שוויונית ודמו

קרטית, שלא מנצלת את העובדים. לעודד ולתמוך 
הישראלית  בחברה  חדשים  קואופרטיבים  בהקמת 
בכל הענפים בשוק. לצד התמיכה בקואופרטיבים 

קחשוב לנו לתמוך גם במטרות ראויות שאנו מאמי
נים בהן, ולכן מפעם לפעם אנו מחליטים לתרום 
בעלי  לאירועים  והתאורה  ההגברה  שירותי  את 

אופי חברתי”.

 איך עובד המבנה הדמוקרטי שלכם?
איך מתקבלות החלטות? 

האסיפה   - מעגלים  משני  בנוי  “הקואופרטיב 
וההנהלה. האסיפה מונה את כל חברי הקואופרטיב 
ומתכנסת פעם בשלושהקארבעה חודשים. תפקידה 

קלעצב את חזון הקואופרטיב ומטרותיו, לקבל הח
לטות משמעותיות כגון תקציב שנתי, ולבחור את 
היומיום  את  לנהל  הוא  ההנהלה  תפקיד  ההנהלה. 
של הקואופרטיב: מבחינה עסקית - הצעות מחיר, 

קקשרי לקוחות, רכש, ניהול אירועים; מבחינה חב
והחל גיבוש לחברים;  ימי  קרתית - למשל ארגון 

טות ארגוניות - כמו קיום הכשרות, ניהול אסיפות 
וסמינרים. קבלת ההחלטות נעשית בדיון ואם יש 

צורך, בהצבעה דמוקרטית”.
מהיכן ההון הבסיסי הדרוש להקמת קואופרטיב 

קמסוג זה? איך רכשתם את אמצעי ההגברה והתאו
רה שיש לכם? 

חב ‘הלוואות  באמצעות  גייסנו  ההון  כל  ק“את 
משפחותיהם  הקואופרטיב,  מחברי  הלוואות  רים’, 

ומכריהם. עשינו כבר שלושה סבבים מרכזיים של 
ההלוואה  את  מצוין.  עבד  זה  היום  ועד  הון,  גיוס 
מתברר  להחזיר.  לסיים  עומדים  אנחנו  הראשונה 
שאנשים מחפשים מקום בטוח להשקיע את הכסף 
שלהם, ומרגישים שאצלנו הוא גם יתרום למטרה 

טובה וגם הם יקבלו תמורה יפה על ההלוואה”. 

יש מטרות לעתיד? חזון? 
הגדו החברות  אחת  להיות  הוא  שלנו  ק“החזון 

הוא  שקואופרטיב  להוכיח  כדי  גם   - בתחום  לות 
צורה עסקית שעובדת ומצליחה, וגם כדי להשפיע 
ולשנות את ההתנהלות בשוק העבודה בארץ בכלל 

קובתחום התרבות בפרט. וכמובן כדי להגביר ולה
שאנחנו  והמקצועית  הטובה  בצורה  אירועים  איר 

יודעים לעשות”. 
צרי ואתם  אירוע  לכם  שיש  הבאה  בפעם  קאז 

כים הגברה ותאורה, בייחוד אם אתם קיבוץ, אתם 
פע להרוויח  ותזכו  קשר  איתם  ליצור  קמוזמנים 

מיים - גם לקבל חברה מקצועית ומנוסה שעובדת 
לתמוך  וגם  בתחום,  ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים 

היש ובחברה  העבודה  בשוק  השוויון  את  קולקדם 
ראלית.

לפרטים והזמנות: 
גיא טלסניק, מנהל שיווק: 054-9736668, 

 guy@sound-coop.com
www.sound-coop.com :אתר
www.facebook.com/ :פייסבוק

 soundcoop

מברכים על הקמת במה תקשורתית 
לקידום תנועת הקואופרציה הישראלית 

בשם “אג’יק – מכון הנגב”, המרכז היהודיקערבי לשוויון, העצמה ושיתוף, מכון הנגב לאסטרטגיות 
של שלום ופיתוח, והמרכז לפיתוח קואופרטיבי שב”אג’יק – מכון הנגב”, אנו מברכים על הקמת במה 

תקשורתית לקידום תנועת הקואופרציה הישראלית.
קאנו במרכז לפיתוח קואופרטיבי מקדמים זה כעשור הקמה ופיתוח של קואופרטיבים בארץ ובעו

לם. המרכז מכשיר, מלווה ומייעץ לקבוצות ולגורמים המעוניינים בקידום התחום הקואופרטיבי תוך 
חיזוק הקשר בין התחום העסקי לתחום החברתי.

ליזמות  קורסים  ומקיימים  קואופרטיביים  ויזמים  קבוצות  מלווים  אנו  המרכז  פעילות  במסגרת 
קואופרטיבית לקבוצות מהארץ ומהעולם המתפתח. נוסף לכך, אנו מפיצים ידע ברשתות החברתיות 
ובאמצעות מערכת ידע מקוונת שפיתחנו, ומבצעים מחקר יישומי המסייע לקידום מדיניות תומכת 

למודל הקואופרטיבי.
קבכל פעילותנו אנו מקפידים על שותפות עם מובילים קהילתיים ועל סיוע בפיתוח אמצעים לגי

בוש ולחיזוק מסגרות קהילתיות ומיפוי היכולות והצרכים של הקהילה. הייחוד בפעילותנו בא לידי 
ביטוי בשלושה מישורים: ביכולות לקדם תהליכים משולבים הכוללים פיתוח קהילתי ופיתוח עסקי, 
זאת לצד היכרות מעמיקה ושיתוף פעולה עם המערכות הקואופרטיביות בעולם, וקשרי שותפות עם 
קבוצות מגוונות בקהילות השונות בארץ בדגש על פריפריה. הבמה החדשה תסייע לפיתוח הידע 
הקואופרטיבי  המגזר  ולהרחבת  הישראלית  ובחברה  הקיבוצית  בתנועה  הקואופרציה  של  וההבנה 
היכול להוביל תהליכי שינוי והעצמה של השיתוף השוויוני והעצמה של כל חלקי החברה בישראל.
בברכה, מולי דור, יו”ר הוועד המנהל של המכון

חברי קואופרטיב הגברה ותאורה “שומעים חזק”. צילום “שומעים חזק”

'

מה עושה
חקלאי פיקח?

מעסיק עובדים ישראלים, 
ומקבל תמריצים כספיים!

התוכנית לעידוד  העסקת עובדים ישראלים 
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כשעובד ישראלי קוטף,
כולם קוטפים את הפירות!

תמריצים כספיים
בגובה של כ-12 מיליון ש“ח לשנה

משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

שמטרתה  בתוכנית  ממשיך  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
להגדיל את מספר העובדים הישראלים המועסקים בחקלאות. 
המשרד  יעניק  בממשלה,  שאושרה  התוכנית,  במסגרת 
לחקלאים שיעסיקו עובדים ישראליים חדשים במשקם, תמריץ 
התמיכה  גובה   .₪ מיליון  כ-12  של  כולל  שנתי  בהיקף  כספי 
שתינתן למעסיק בעד העסקת עובד ישראלי חדש, תעמוד על 

2,000 ₪ לחודש למשך שנה אחת (12 חודשים).

להצטרפות לתוכנית ולמידע נוסף היכנסו
לאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

www.moag.gov.il 

במשקים  לפחות,  אחת  שנה  למשך  יינתנו  *התמריצים 
בעלי זכאות לעובדים זרים. על מנת לזכות בתמריץ יצטרך 
למשך  החדש  הישראלי  העובד  את  להעסיק  החקלאי 
חלקיות  וב-80%  בשנה,  רצופים  חודשים   6 של  תקופה 

משרה לחודש לפחות.
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כתבה וצילמה חני סולומון 

אינו  דבר  שבחיים  אומרים 
מוחשי  יותר  מה  מקרי. 

אמ מסלול  בוגרות  קלתשע 
המגיעות  ספיר,  במכללת  נות 

מיישו וחבריהן  משפחתן  בני  קעם 
"צוק  מבצע  של  בעיצומו  הדרום,  בי 
אביבית  התל  שלוש  לגלריה  איתן", 
לרגל פתיחת "סוף עונה 14", תערוכה 

המסכמת ארבע שנות לימודים פוריות 
בצל הקסאמים והפצמ"רים - היישר אל 

המטחים והאזעקות של העיר הגדולה?
כעוד  נשמע  זה  ההזמנה,  קבלת  עם 
אירוע אמנותי תרבותי ואפילו שגרתי. 
ההפכפכה,  הישראלית  במציאות  אך 

קהכול יכול להשתנות בשנייה אחת ולק
קבל צבע וגוון אחרים. השנה קיום התע

רוכה בעיר ללא הפסקה, כמסורת בשש 
של  משמעות  קיבל  האחרונות,  השנים 

קהזדהות יותר מתמיד. לאחר ימים רצו
פים של אזעקות ביישובי הדרום ושהות 
היציאה  ממוגנים,  ובחדרים  במקלטים 
לעיר העברית הראשונה הייתה אשליה 
הלא  מהמציאות  התנתקות  של  מתוקה 

ברורה שנחתה שוב על תושבים. 

 "כשהתותחים רועמים המוזות 
לא שותקות"

לזכות  גאות  היו  עצמן  האמניות 
בתשומת לב מפנקת, להציג ולחשוף את 

קיצירותיהן מחוץ למכללה, ובמיוחד בג
לריה שלוש הידועה ומוכרת. "זה מרגש 
מאוד שמכבדים אותנו כאן בתל אביב, 
מציינת  אלו",  בימים  במיוחד  ומפתיע 
בשמחה סימה ששון מקבוצת יבנה. לא 

קהיה אפשר להישאר אדיש לאירוע הח
גיגי, מאחר שבמבנה בן שלוש הקומות 
בית  ידידות  אמנים,  ליוצרות  המתינו 
הספר, מבקרי אמנות, אורחים ומוזמנים 
שוחרי תרבות ואמנות. האורחים הרבים 
לשעה  ולו  הנרגשות,  לבוגרות  אפשרו 
מאימת  ומפלט  שקטים  רגעים  קלה, 
מאי  אך  ביישוביהן.  הביטחוני  המצב 

האזע נשמעה  צפוי,  בלתי  באופן  קשם, 
קה הראשונה בתל אביב, ובהמשך בכל 
מתיאטרון  חלק  היה  זה  דן.  גוש  רחבי 

ההפתעה וההלם במדינתנו. 
כאלו  מצבים  שהשאירו  חשבו  כולם 
כאמור,  לחיים,  אך  הרחוק.  בדרום 
בהחלט  הייתה  זאת  משלהם.  דינמיקה 

לנו גדול  ואפילו הלם  גדולה,  קהנחתה 
כחים. כל אחד מהמברכים לא היה יכול 
שגרתית  הלא  מהאפיזודה  להתעלם 
המסמלת  בעיר  לראשונה  שהפציעה 
את מרכז החיים ללא הפסקה במדינה. 

המא להרגשה  הסולידרית  קמההקבלה 
המתעור בתחושות  ובהזדהות  קיימת, 

רות בשמעם את האזעקה המפלחת את 
השמים ביום ובלילה. הביטוי הכי שחוק 
שבו השתמשו המברכים, תוך התאמתו 

רוע "כשהתותחים  ההזויה:  קלמציאות 
מים המוזות לא שותקות". 

קמוזות היצירה של התשיעייה ממשי
התות שאון  רקע  על  גם  לעבוד  קכות 

חים ויירוטי כיפת ברזל, ואת התוצאות 
אפשר לראות בתערוכה זו של האמניות 

קהבאות ממקומות שונים מהבחינה האת
נית, החברתית, הפוליטית, התרבותית, 
הגילאית.  ואף  הגיאוגרפית  הכלכלית, 
כל אחת מהן מציגה קול ומבט ייחודי, 
אוסף  שהיא  תערוכה  יוצרות  הן  ויחד 

מגי מערערות,  המתעקשות,  קעבודות 
ותרבותי  אמנותי  שיח  ומייצרות  בות 

מקומי ואחר. 

 מעלה שאלות פילוסופיות
של סף 

השישי  בחודש  הנמצאת   ,)27( ששון 
להריונה, נראית צעירה מגילה. היא אם 
למעיין בת הארבע וחצי, הנחשבת לדור 
החמישי למשפחת בעלה יקיר. משפחתו 

קמצד אמו רוני וסבתו אסתר מאוד שור
בק1941  שנוסד  ביישוב  וותיקה,  שית 

במיקומו הנוכחי. 
גת  מקריית  יבנה  לקבוצת  "הגעתי 
שירות  במסגרת  שנים  כתשע  לפני 
החינוכית  במערכת  כעובדת  לאומי, 

שדוו שיערתי  לא  פורמלית.  קהבלתי 
קא במקום הזה אמצא את יקיר, אהבת 
חיי, ושבהמשך אנשא לו. המעבר לחיות 
בשבילי.  וקל  טבעי  היה  כקיבוצניקית 
אני ממשיכה לעבוד, בחינוך בקיבוץ". 
קששון מלווה אותי להתרשם מיצירו
הקו עד  מטפסות  אנו  המוצגות.  קתיה 

הפתעה  לי  נכונה  וכאן  השלישית,  מה 
הס שלא  אחרים  לצופים  כמו  קעצומה, 

יצירות  שלוש  התפעלותם:  את  תירו 
מונחות על הרצ נוכחות מקורית,  קעם 

שלוש  כלשהי.  תווית  או  שם  ללא  פה 
יצירות הנראות שונות זו מזו ומבטאות 
מאחורי  הרעיון  את  בדרכה  אחת  כל 

שהן  לעין  נגלה  כשמתקרבים  היצירה. 
גם מייצגות בחירת טכניקה שונה בכל 
הצעירה, שמטפחת  האמנית  מהן.  אחת 

קהסרט שלראשה מקנה לה ארשת שוב
קבה, עוברת ומסבירה על כל אחת מיצי

רותיה באופן מאוד מצומצם ומעדיפה, 
לדבריה, שהצופה יגיע לחוויה האישית 

שלו מול העבודה. 
אוצ כתבו  ששון  של  עבודתה  קעל 
פי אובייקטים  "בין  התערוכה:  קרות 

מעמידה  הרצפה  על  המונחים  סוליים 
גדול  סף  אובייקט  החלל  במרכז  סימה 

הבנויה מחלו מחיצת מעבר שחורה  ק– 
נות ורשתות. דרך נוכחות פיזית חוסמת 

שב של  אפשרויות  דווקא  קהמהדהדת 
ואטימות,  שקיפות  והתכלות,  ריריות 
היא מעלה שאלות פילוסופיות של סף 

והשלכותיהן הרגשיות בחלל". 

בין המטען הפיזי למטען הרגשי
קמאחת היצירות אי אפשר כלל להת

של  מרשים  בגודל  ניצבת  היא  עלם. 
מדובר  גובה.  מ'  וק3.20  רוחב  מ'   2.90
של  מסגרות  כמה  של  במערך  למעשה 
חלונות, המוצבות אחת על השנייה עם 

קרו חלקן  שונים.  במצבים  קרשתות 
עות, חלקן בכלל חסרות, ויש מסגרות 
של  ההסבר  אחר.  חומר  בהן  ששולב 

קהאמנית לרוח רעיון יצירתה נשמע פי
זו יש שימוש  לוסופי בחלקו. "בעבודה 

הסתכ פתח  המהווים  ישנים,  קבחלונות 
לות על עולם העבר שהיה אך גם עדיין 

העו על  ונושף  המהדהד  בקיומו  קנוכח 
רף. ההתייחסות שלי היא לחומר הגלם 
הפיזי,  המטען  בין  מטעניו:  כל  סך  על 
המתקלף, המט לקרוס ולהישבר, סדוק 
ופצוע - לבין המטען הרגשי ועברם של 

חלונות אלו". 
מנכ היא  זו  בעבודה  ששון,  קלדברי 

סת לעצמה את כל מטעניו של החומר, 
תוך השלכת המטען הרגשי שלה בתוך 

 קו הפרדה 

שיח אמנותי בגלריה

ששון: מעלה שאלות פילוסופיות של סף והשלכותיהן הרגשיות בחלל

שאון התותחים ויירוטי כיפת ברזל לא רק שלא 
הפריעו אלא לדברי הבוגרות הטריות של מסלול 

אמנות במכללת ספיר,  כלל לא השפיעו על 
יצירתן כפי שניתן היה לראות בתערוכה המסכמת 

את לימודיהם. כל אחת מהתשעה המתגוררות 
בדרום, מציגה לדברי אחת האוצרות זיווה ילין 
)בארי( קול ומבט ייחודי ויחד הן מייצרות שיח 

אמנותי ייחודי
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 קו הפרדה 

הגוף  ממדי  את  חוצה  "המסך  העבודה: 
קועוטף אותך בכבדות עומדת. ניתן לה

סך  את  לראות  ולא  העבודה  דרך  ביט 
מורכבת  שהיצירה  מכיוון  חלקיה".  כל 
בממדיה, מסבירה ששון, אפשר לבחור 
לשנות  או  ממנה,  בחלק  רק  להתמקד 
מצדה  ולעמוד  במרחב  המיקום  את 
הרשת  את  לפורר  יד  בהינף  או  השני, 

שסימני הזמן ניכרים בה. 
ניצבת  לבן  הצבועה  אחרת  יצירה 
בקוטר  חישוק  נראה  ובה  לקיר,  קרוב 
100 ס"מ. עליו מתוחה רשת שחלק מחק

יצירה  דווקא  לבן.  בצבע  מלאים  לליה 
זו היא המרמזת ביותר את פרי לימודיה 

קומחקרה האמנותי והרעיוני בנושא הת
חרה. "זה זמן רב אני בוחנת את דימוי 
התחרה במדיות שונות בתחום האמנות. 
זהו תחום מרתק, שהוביל אותי למחוזות 

מעניינים". 
וה הפלסטית  השלישית,  קהיצירה 

מופשטת ביותר, מתבטאת בצורת מלבן 
המונח על הרצפה  דק,  לוח  כעין  גדול 
המשטח  על  שניים.  על  מטר  בגודל 
התזה  ענני  בכתמי  מבחינים  המלבני 
שחור,  בצבע  גרגיריקאבקתי  חומר  של 
היוצרים רישום שהוא בעצם חדקפעמי. 
שנוצרו  הצורות  נזיז,  או  ניגע  רק  אם 

ישתנו )אסור לגעת, כמובן(. 

קו המפריד בין שתי ישויות
מתייחסת  היא  איך  מסבירה  ששון 

"בשבי ליצירותיה:  רעיונית  קמבחינה 
קו  המייצג  הפרדה,  קו  של  סוג  זה  לי 
המפריד בין שתי ישויות, בין חוקי ללא 

קחוקי ובין דבר סופי לאינסופי ללא גבו
לות. גבול לעתים מייצג משהו שלילי, 

קשלא עוברים. המילה 'קצה' מגיעה מה
מילה 'קץ', ומתארת עוד דרך לומר מהו 
גבול, שמפריד בין שני דברים". לעומת 
בבסיסה  לדבריה,  "סף",  המילה  זאת, 
שער,  או  בית  של  פתח  או  "כלי"  היא 

ורק בהשאלה היא משמשת כדי לבטא 
משמעות  מקבלת  "סף"  המילה  גבול. 
חיובית. "קו שצריך לעבור כדי להיכנס 
למקום כלשהו, מעורר, נמצא על הסף. 
נוכח בין כבדות מאיימת לבין תחושת 
ולהתפרק,  לקרוס  המטה  שבריריות 

והנעלם, הקיים והמתקיים. מא קהנוכח 
יים לשנות את תזוזתו בחלל בכל תזוזה 
של הגוף במרחב. נוכחות העוצמה לדבר 

אפסי מבחינת קיומו הממשי בעולם". 
על  הרישום  בעבודת  גם  לדבריה, 
ולתכונותיו.  לחומר  חזרה  יש  המלבן 

קדלות החומר וגרגיריו האבקתיים המש
קרים מראה כבד של אבק שחור - בנשי

פה קלה הוא מאיים להתפזר ולהשאיר 
לשנות  ובכך  אותו  הסובב  בכל  חותם 
את  מותיר  זה  "כל  ומקומו.  צורתו  את 
תחושת הרושם הכבדה על הדף. הרצון 

זאת לאפ קהעז לשלוט בחומר, אך עם 
שר איבוד שליטה. לתת לחומר להוביל 
ולהגיע למחוזות לא מוכרים. זהו בעצם 
בין  והגלוי,  הנסתר  בין  שעובר  הגבול 
והנשלט,  בין השולט  חשיפה להסתרה, 
והמתכלה,  הנעלם  והנעדר  הנוכח  בין 
בין היציב לקורס, בין הדמיון למציאות 

ובין המחשבה למציאות". 
וקבלת  לימודים  שנות  ארבע  בתום 
תרבות,  אמנות,  בלימודי   B.A תואר 
מנחה",  "אמן  ותעודת  והפקה  אוצרות 
"להמשיך  הצעירה  האמנית  מתכוונת 
במכללה  בלימודיי  ולהשתמש  לשלב 
החינוכי  בעיסוקי  ויצירתי  יעיל  ככלי 

בקבוצת יבנה". 

אוצר של אמנות 
ואו מנחה  מורה,  אמנית,  ילין,  קזיוה 

ורעייתו של  בארי  קיבוץ  ילידת  צרת, 
חיים  אשכול,  האזורית  המועצה  ראש 
ילין - חיה ונושמת אמנות מגיל צעיר 
להיות  זה  בתחום  בחרה  טבעי  ובאופן 
"התחלתי  בחייה.  עיקרי  עיסוק  נושא 

לתיכון  עברתי  בבארי,  הספר  בבית 
את  והקמתי  הבשור'  ב'נופי  האזורי 
מגמת האמנות, שבה אני מלמדת כבר 
27 שנים. כמו כן אני מרצה בבית הספר 

וחברה במכללת ספיר, ומלמ קלאמנות 
בו ילין,  ציור", מציינת  לרוב  קדת שם 

גרת המדרשה לאמנות בית ברל. נוסף 
על כך היא משמשת כאוצרת תערוכות 
'גלריה בארי'  ומנהלת את  זה 20 שנה 
ומציגה  יוצרת  ילין  במקביל  בקיבוץ. 
ווידאוק מיצב  ציור,  בתחומי  עבודות 

עבודת  כותבת  היא  אלו  בימים  ארט. 
קמחקר לתואר שלישי בנושא "ייצוג הז

של  במדיומים  ישראלית  באמנות  הות 
צילום, וידאו ופרפורמנס". 

ילין  לימדה  בוגרות  של  זה  במחזור 
ציור בשנה ב', ובשנה ד' עסקה בליווי 

קפרויקט הגמר שלהן עם האמנית והאו
הבו "תשע  לוי.  קצרת המקבילה סמדר 

עברו  היסוד,  מן  מזו  זו  השונות  גרות, 
יחד כקבוצה את 'כור ההיתוך' האמנותי 
של בית הספר. הן מציגות כיום תשעה 
גופי עבודה נבדלים זה מזה ובעלי קול 

קושפה אישית מובחנת וביקורתית. עבו
דות ציור, פיסול, מיצב, הקרנה, וידאו 
והאוק ילין   .")soundscape )וסאונד 

לוי  צרת הנוספת של התערוכה סמדר 
כאחד  הביקורתי  המבט  את  מסמנות 
את  המייחדים  הבולטים  המאפיינים 
ביקורתי  הנוכחי. מבט  בוגרות המחזור 

סרקזם מש בסוג של  קהמעורב לעתים 
תלח; מבט ביקורתי כלפי הממסד, כלפי 
מבנה ארגוני או כל "סדר טוב" שעמד 
מולן; כלפי הלכות דת או סוגיות בשיח 
העלו  הבוגרות  והן  ותרבות.  אמנות 
שאלות, ראו אחרת, התעקשו על שלהן, 
הן  ולשיח.  לשפה  והגיבו  מחדש  ניסחו 
לא חסכו את שבטן )גם לא מהמרצים/

עד  וחקרו  ומהאוצרות(  מהמנחות  ות, 
תחת  אם  גם  הקיים,  וערעור  פירוק 
כואב,  באופן  או  דק  הומור  של  מעטה 

האוצרות  כתבו  וכך  ודרמטי.  אישי 
"לקבו התערוכה:  בקטלוג  ולוי  קילין 

צת התשע, שאתגרה אותנו ולא הקלה 
להודות  אנו מבקשות  הסוף,  עד  עלינו 
מולנו  שהצבתן  והאתגר  העניין  על 
מתוח  היה  שלעתים  ההנחיה,  בתהליך 

וב יציב  מקום  אינה  ההנחיה  קוסוער. 
טוח, ובבואה להאיר, להעיר ולחדד את 
השאלות ועומק המחשבה, היא מייצרת 
הספק,   – והאחרון  וספק.  כאוס  לעתים 
התעורר גם בנו, כי אתן בהתעקשותכן 
הבלתי מתפשרת, ערערתן לא פעם את 

שחשבנו, ראינו ושמענו". 

האם יש השפעה של המצב 
הביטחוני לאורך השנים על 

היצירה? 

לא הספר  בית  ראש  שמיר,  קמיכל 
האקד במכללה  ותרבות  חברה  קמנות, 

אבל  השפעה,  שיש  "ודאי  ספיר:  מית 
היא לא בהכרח מתורגמת אחד לאחד. 

ומ אמנות  של  אג'נדה  יש  קלמכללה 
שגם  כך  ופוליטית,  חברתית  עורבות 
יש חלק בכך".  לתפיסת העולם שלנו 

שמיר מצביעה על כך שהמכללה שמה 
דגש מיוחד על מעורבות בקהילה, ועל 
במגדלי  יוצגו  לא  שהתערוכות  כך 
השן. "רק לאחרונה התקיימה תערוכה 
חשובה, 'במדבר דברים', שהיא פרויקט 
תשע  המרכז  בנגב,  עכשווית  אמנות 
הארץ  דרום  ברחבי  אמנות  תערוכות 

בוקזמנית". 
זיוה ילין: "המציאות היא דבר נתון, 
וכילידת בארי אני מכירה אותה מקרוב 
מאוד. האמנות המתבטאת ביצירותיהן 
זה  בחיים שלהן.  הבוגרות עוסקת  של 

קמתבטא בתכנים נפשיים ברבדים שו
נים. מכל אלו ואחרים, אין אנו יכולים 
להצביע בבירור ובהחלטיות שיצירתן 
נובעת ונוצרת מתוך המצב הביטחוני". 
להפריע  יכול  מוסיפה,  היא  זה,  מצב 

קולשבש מבחינה טכנית, אך לא להש
"איני  ששון:  סימה  היצירה.  על  פיע 
יצירתי,  על  משפיע  שהדבר  מרגישה 

והיצי הרעיונות  במקצת.  לא  קגם 
פנימי  אחר,  ממקום  אצלי  נובעים  רה 
יותר, ולאו דווקא ביחס למצב הפוליטי 

במדינה".

אוצרות התערוכה מימין: סמדר לוי וזיוה ילין יצירה מופשטת של סימה ששון  

יצירתיות שופעת דימויים ביצירתה של ששון



 || 1624.7.2014  

 יעקב לזר

ביותר  הקשה  הפגיעה  את 
ניר  קיבוץ  ספג  עזה  בעוטף 
עוז. ביום שלישי שעבר אחר 
שנורו  טילים  כמה  פגעו  הצהריים 
ישירה בסככת הבקר  מהרצועה פגיעה 
של הקיבוץ, הנמצא במרחק של כק2.5 

קק"מ מהגבול. כמה עשרות עגלים נהר
קגו במקום, עשרות נוספים שנפצעו בד

רגות חומרה שונות היו צריכים להמית 
המתת חסד. בסך הכול נהרגו או הומתו 

כתוצאה מהפגיעה הקשה 80 עגלים. 
יו"ר ההנהלה הכלכ ליפשיץ,  קעודד 
קלית של הקיבוץ: "בשלושת הימים הא

חרונים )שני עד רביעי בשבוע שעבר( 
בתקופות  מאשר  יותר  נפגעים  אנחנו 

קס הרבה  בעבר  עלינו  ירו  קקודמות. 
מדויק.  לא  מאוד  נשק  זה  אבל  אמים, 
פצמ"רים  עלינו  ירו  האחרונים  בימים 
מדויק.  יותר  הרבה  נשק  וזה  גדולים, 

קביום שלישי פגעו שני פצמ"רים בקי
אחד  ממש.  של  נזקים  גרמו  ולא  בוץ 

בית  ליד  ואחד  הטניס  מגרש  ליד  נפל 
ארבעה  פגעו  הצהריים  אחר  חבר.  של 
נזק  וגרמו  הבקר  של  בסככה  טילים 
רציני. אני הייתי זה שהלך לספור את 
תפקיד  לא  ונפצעו.  שנהרגו  העגלים 
נעים, אבל היה צריך לדווח על הנזק", 

מדווח ליפשיץ. 

בגדול אנחנו מתפקדים 
הבקר  מעובדי  אחד  עם  "הלכתי 
שהטילים  אחרי  שעה  בערך  וספרנו 
41 עגלים הרוגים ועוד 36 פצוק  פגעו,

לתת  צריך  שהיה  וטרינר  הוזעק  עים. 
דיאגנוזה לגבי מצב העגלים הפצועים 
להמית  צריך  מהם  שחלק  החליט  והוא 
שרובם  בעגלים  מדובר  חסד.  המתת 
היו לקראת שיווק, כלומר במשקל של 
400 עד 500 ק"ג, והנזק המצטבר הוא 
שקלים,  אלפי  מאות  של  גודל  בסדר 

המ העגלים  של  הסופי  במספר  קתלוי 
רכוש  למס  מיד  שדיווחנו  כמובן  תים. 

על הנזק". 
אם לא די בכך, הרי שביום שני שעבר 

נחת טיל גראד במרכז הדשא שליד חדר 
קהאוכל וניפץ חלונות רבים בחדר האו

כל של הקיבוץ הוותיק. "זה קרה אחרי 
קארוחת הצהריים, וממילא אין הרבה אנ

שים בקיבוץ, ככה שאף אחד לא נפגע. 
קסא כמה  חשוב  שלא  אמרתי  קתמיד 

מתי  זה  שחשוב  מה  אצלנו,  נפלו  מים 
ואם מגיע הרגע שבו אמהות מתחילות 
לפחד להיות עם הילדים על הדשא. אז 

הקיבוץ עובר למצב של חרדה. 
"בגדול אנחנו מתפקדים בסדר בענפי 
י"ל( נפגע,  )נירלט,  החקלאות. המפעל 
מהם  גדול  חלק  עובדים,   400 בו  יש 
מאופקים, וחלקם לא באים לעבודה. זה 
המצב בכל המפעלים באזור. יש שדות 
ליד הגבול שפיקוד העורף אסר לעבוד 

בהם, ואנחנו כמובן נשמעים לו". 

פגיעה ישירה בלול 
פגע  פגז  קשה.  נפגע  כיסופים  גם 
בלול הנמצא מחוץ לשטח הקיבוץ וכל 
התרנגולות שבו מתו או הומתו. היו גם 
נפילות בתוך החצר, שלא גרמו לנזקים 

פגיעה  בבתים,  רסיסים  משמעותיים: 
ידי  על  מהר  שתוקנה  גבוה  מתח  בקו 

חברת החשמל.
קבני חסון, מרכז הלול: "בסיום העבו

דה בק7 בחודש, קצת אחרי ארבע אחר 
הצהריים, היינו התאילנדי שעובד איתי 
שריקה  כששמענו  הביתה  בדרך  ואני 
כל  כדי  ותוך  מחסה,  תפסנו  פגז.  של 

לצפ התחילו  בלול  ההתראה  קמערכות 
צף, ואמרתי לעצמי – הלול נפגע. אחרי 
שהמצב נרגע חזרנו ללול וחשכו עיניי. 
הייתה פגיעה ישירה בלול אחד, ובלול 
השני אחד הקירות קרס. בלול שנפגע 
ישירות היו 15 אלף עופות, חלק גדול 

בהת פצועים.  גדול  וחלק  מתים  קמהם 
ייעצות עם הרופא הראשי של השירות 
חסד  המתת  לבצע  החלטנו  הווטרינרי 
השני  בלול  הפצועים.  העופות  כל  של 

מספר העופות שנפגעו היה קטן.
ואז פה  ק"בגדול, הפצמ"רים שעפים 

גורמים  בזה  וכיוצא  'צבע אדום'  עקות 
תמותה  יש  החיים.  בעלי  אצל  לבהלה 
מוגברת גם בלי פגיעות ישירות, וקצב 

היינו  בלילה  ברביעי  מואט.  הגידול 
אבל  מהעופות,  חלק  לשווק  אמורים 
במצב הנוכחי זה בלתי אפשרי. לשדות 
בבעלי  יוצאים,  לא  האבוקדו  ולמטע 
מה  את  ועושים  לטפל  חייבים  החיים 
את  קורא  החקלאות  שר  אם  שהכרחי. 
הדברים האלה, אני מבקש ממנו שיגיע 
קורה  מה  מקרוב  לראות  ויבוא  לאזור 
לפגוש  נשמח  עזה.  בעוטף  לחקלאים 

אותו".

רוב המשפחות עברו למקומות 
בטוחים

רונית מינקר, דוברת מועצה אזורית 
מסמך  שעבר  בשבוע  הוציאה  אשכול, 

הפגי על  נוסף  הנזקים:  את  קהמסכם 
בעין  הייתה  ובכיסופים,  עוז  בניר  עות 

ופגי בבית  ישירה  פגיעה  קהשלושה 
נזק קל לבתים  עה קלה בלול; בנירים 
בכרם  בלול;  קלה  ופגיעה  ולמכוניות 
לתשתיות  היישוב  בתוך  נזקים  שלום 
קלה  ופגיעה  למבנים,  קלים  ונזקים 
לבתים  קל  נזק  יצחק  בניר  בלולים; 
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תכנית הכנס

08:00-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה 

09:00-09:15
דברי ברכה 

עו"ד אפי נוה, יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז 
גב' רחל צדקה, יועצת מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל 

עו"ד אורן אבלה, משרד עורך דין אורן אבלה

09:15-10:45
שינוי ייעוד בקרקע חקלאית 

עו"ד ניסים אברהם, מנהל אגף תורה ונהלים, רשות מקרקעי ישראל 

11:00-12:00
החלטות מועצה חדשות

עו"ד יעקב קוינט, היועמ"ש, רשות מקרקעי ישראל  

12:00-13:15
שמאות והשגה על שמאות ברשות מקרקעי ישראל 

מר אוהד עייני, שמאי רשות מקרקעי ישראל

עו"ד אורן אבלה
משרד עורך דין אורן אבלה 

מרכז אקדמי:

כנס חד יומי בנושא:
הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל 

7.8.14 | יום חמישי | 08:00-16:30 | מלון הרודס, תל-אביב

13:15-14:15
ארוחת צהריים במסעדת מלון הרודס על חוף ימה של תל-אביב 

14:15-15:45
חקלאים לאן?

מר אסף רפלד, מנהל אגף חקלאי, רשות מקרקעי ישראל 

15:15-16:30
הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל בדגש על העברת בעלות 

עו"ד עדיאל שומרון, מנהל מחוז מרכז, רשות מקרקעי ישראל  

עלות ההשתתפות:
עו"ד ותיק: 189 ₪ | עו"ד צעיר )עד 8 שנות ותק( | עו"ד מעל גיל 60: 139 ₪ 

העלות כוללת: השתתפות בכלל ההרצאות והמושבים המקצועיים
ארוחת בוקר קלה | ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון 

| כניסה זוגית לבריכה ולספא מלון הרודס |

עלות ההשתתפות:
עו"ד ותיק: 189 ₪ | עו"ד צעיר חבר מועדון 8 ועו"ד מעל גיל 60: 139 ₪  

העלות כוללת: השתתפות בכלל ההרצאות והמושבים המקצועיים |
ארוחת בוקר קלה | ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון 

| כניסה זוגית לבריכה ולספא מלון הרודס החל מהשעה 14:00

פגיעות בנפש לא נרשמו, אולם קיבוצי עוטף 
עזה סובלים מפגיעה מתמשכת ברכוש 

ומנזקים כלכליים כבדים מאז פרוץ מבצע "צוק 
איתן". בניר עוז נהרגו והומתו כ־80 עגלים, 
בכיסופים חוסל לול ובו 15 אלף תרנגולות, 

צילום: מ.א אשכולובכפר עזה נרשמו שלוש פגיעות ישירות שריפה שפרצה כתוצאה מנפילה בשדות של סופה.  
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טיולי איילה גיאוגרפית
טיולי עומק באירופה

איסלנד - 12 יום
29.7 מוטי בלושטיין מובטח | 31.7 אשחר יופה 

 מובטח | 12.8 רמי אמיר מובטח
| 19.8 רבקה פרץ מובטח

גיאורגיה - 11 יום
11 יצחק  28.7 גל קורן מובטח | 4.8 יובל ארד | 8.

יצחק | 8.9 יריב אברהם | 2.10 | 6.10 | 13.10
גיאורגיה וארמניה - 15 יום

8.9 אחיק דור | 6.10 מובטח
פירנאים - 7 ימים

 14.8 שילה מזרי | 11.9 שילה מזרי מובטח
| 9.10 שילה מזרי מובטח

נורבגיה - 10 ימים
28.8 רז מור

מקדוניה, אלבניה ומונטנגרו -
11 יום

10.9 שאול שרגאי מובטח | 8.10 שאול שרגאי
רומניה - מסלול מיוחד לדלתת

הדנובה - 7 ימים
8.10 | 19.10 יוסי בוכמן מובטח

מונטנגרו -אל שמורות הטבע -
7 ימים

4.9 רבקה פרץ | 11.9 רבקה פרץ
טיולים לפורטוגל - 10 ימים

8.9 תמי פורטיס | 9.10 תמי פורטיס
פורטוגל - 10 ימים

)כולל סנטיאגו דה קומפוסטלה(
9.10 יעלה טבנקין

יוון - 11 יום
8.10 זוהר לפיד

טיולי ג'יפים
בנהיגה עצמית

ג'יפים בגיאורגיה - 8 ימים
7.8 אחיק דור | 14.8 יצחק יצחק | 6.10 | 9.10 | 13.10

ג'יפים בקירגיסטאן - 11 יום
 30.7 רונן חייט מובטח | 29.9 רונן חייט

| 8.10 רונן חייט
ג'יפים בנמיביה - 15 יום

2.10 ערן חקלאי מובטח )בלודג'ים( | 2.10 שמוליק פרידמן 
מובטח )קמפינג(

נפאל ברכבי שטח - 11 יום
)אפשרות לנהיגה עצמית(

5.10 אחיק דור מובטח, 6.10 נועם בן משה מובטח
ג'יפים במונטנגרו - 7 ימים

 7.8 אסף הרשטיג מובטח
| 14.8 ערן חקלאי מובטח | 21.8

ג'יפים בפירנאים - 7 ימים
14.8 עומרי פישר מובטח

ג'יפים במרוקו - 12 יום
7.10 מיכה זילברמן מובטח

ג'יפים ברומניה - 7/8 ימים
9.8 ורד אביבי מובטח | 8.10 אסף הרשטיג מובטח 

| 9.10 דני מדור מובטח
ג'יפים ביוון - 8 ימים

9.10 רענן חורש מובטח

הרצאות מקדמות מסע לקבוצות סגורות ולארגונים לשלל 
יעדים בעולם. לפרטים נוספים: בלהה גזית, 052-8194491

טיולי עומק באסיה
דרך המשי  מקירגיסטן לבייג'ינג -

23 יום
25.9 אשחר יופה מובטח

אינדונזיה לעומק - 20 יום
2.9 רנן הורקני מובטח | 7.10 מוטי בלושטיין

ניו זילנד - 23 יום
16.12 אורי לוין | 24.1 רבקה פרץ

בהוטן וקטמנדו - 14 יום
23.10 עדי אבולעפיה מובטח | 1.11 רנן הורקני

סרי לנקה - 11 יום
 20.10 לינה וסטפריד | 26.11 אילן זיו

| 3.12 לינה וסטפריד
ויטנאם וקמבודיה - 16 יום

11 אורי לוין | 9.12 איתן קרן מובטח .11 
| 7.1 שאול שרגאי

בורמה - 15 יום
 30.9 פסטיבל אינלה - שאול שרגאי מובטח

 | 2.11 יובל ארד | 23.11 איתן קרן
| 10.12 שאול שרגאי

נפאל - כולל רכבי שטח
ברכס האנפורנה - 11 יום

5.10 אחיק דור מובטח | 6.10 נועם בן משה מובטח

יפן בשלכת
14 יום

 6.10 איתן קרן מובטח | 29.10 איתן קרן
| 18.11 יובל ארד

17 יום
23.10 רז מור | 2.11

טיולי סין
סין הקלאסית - 14 יום

9.9 יובל ארד מובטח | 19.10 רבקה פרץ
מסלול מיוחד כולל שבטי המיעוטים

בגויז'ו - 16 יום
2.10 משה בנישו מובטח

יונאן ולאוס מסלול מיוחד - 18 יום
31.10 שמוליק פרידמן מובטח | 7.12 רז מור

טיולי הודו
הודו הקלאסית - 16 יום

 7.10 עדי אבולעפיה | 13.11 גל קורן
| 7.12 רוזי יוניוב

מזרח הודו - 13 יום
6.11 שאול שרגאי

דרום הודו - 15 יום
2.11 אחיק דור | 4.12 עדי אבולעפיה

טיולי עומק
באפריקה

אתיופיה כולל שבטי הדרום -
14 יום

17.1 משה בנישו 9.10 רז מור | 2015.

טיולי מרוקו
מרוקו - 12 יום

18.9 מוטי בן שטרית | 10.11 מוטי בן שטרית
מרוקו - 11 יום

12.10 ירון אבין מובטח
מרוקו - 15 יום

1.10 מוטי בן שטרית

טיולי עומק
במרכז אמריקה

קוסטה ריקה וגואטמלה - 17 יום
7.2 נועם בן משה

קובה וקוסטה ריקה - 16 יום
12.11 רענן חורש

קובה לעומק - 15 יום
10.2 רענן חורש

החלה ההרשמה
לטיולי העומק

בדרום אמריקה
ארגנטינה, צ'ילה וברזיל -

המיטב של פטגוניה - 18 יום
5.12 איתן דביר | 7.2 עידן פינק

ארגנטינה, צ'ילה וברזיל כולל דרך
הקראטרה אוסטראל - 23 יום

 21.11 אשחר יופה | 2.1 עמיר ראש
| 2.2 אשחר יופה

פרו, ארגנטינה, צ'ילה וברזיל -
26 יום

7.2 משה בנישו
הטיול המקיף - פרו, בוליביה,

ארגנטינה, צ'ילה וברזיל - 32 יום
23.1 צוות איילה

לבתים  לרכבים,  נזק  בסופה  ולרכבים; 
ולכבישים; ובגבולות נזק קל בלול.

מאות נפילות מסוגים שונים נרשמו 
עזה.  עוטף  ביישובי  האחרונים  בימים 
פגיעות בנפש, תודה לאל, לא היו, אבל 

קנזקים כאלה ואחרים נגרמו לכל היישו
בים. התמונה המאפיינת את הקיבוצים 
המשפחות  שרוב  היא  לגבול  הקרובים 
בטוחים  למקומות  עזבו  הילדים  עם 
ומשפחות  מבוגרים  רק  ונשארו  יותר, 

ללא ילדים. 
בכפר עזה, למשל, מתוך אוכלוסייה 
של כק800 איש נשארו 200. מצד אחד 

ייפג שאנשים  הסיכוי  את  מקטין  קזה 
זה משבש את כל שגרת  עו, מצד שני 
החיים ביישוב, עם כל ההשלכות שיש 
אי  לגבול  הקרובים  השדות  את  לכך. 
אפשר לעבד, המפעלים עובדים בצורה 
חלקית, בעיקר משום שחלק מהעובדים 

אינם מגיעים. 

פגיעות פיזיות ונזק מהיירוטים
במועצה אזורית חוף אשקלון, לעומת 
שעבר  השבוע  אמצע  עד  נספרו  זאת, 
מאות אירועי ירי שונים. עשרות בלבד 
בבתי  פגיעות   - ממשי  בנזק  הסתיימו 

מגורים, לולים וחממות. 
ק"ישנם שני סוגים של נזקים", מס
בקי היישוב  ועד  יו"ר  נאור,  רן  קביר 

ההרחבה,  שכונת  ותושב  כרמיה  בוץ 
"סוג אחד זה פגיעות פיזיות. בכרמיה 

שכו בתוך  קסאם  של  נפילה  קהייתה 
לחומת  גם  נזק  ההרחבה, שגרמה  נת 
המעטפת של הבית וגם רסיס שחדר 
לצד.  מצד  אותו  וחצה  הבית  לתוך 
מדובר בבית שבנוי מבנייה קלה, סוג 

של קרווילה. רק בנס לא נפגע איש. 
הקסאם נפל 15 מטר מבית אחר, שבו 
הבתים,  שני  דיירי  זמן  באותו  שהו 
שעשו סבב טלפוני מי מהיישוב נמצא 
ומי לא. כל זה קרה במקביל לחדירה 
זיקים.  קיבוץ  לכיוון  שהייתה  מהים 

ומס הגדר  יד  נפילות על  הרבה  קיש 
ביב, במעטפת הקיבוץ. הייתה נפילה 
לקיבוץ  שמחוץ  הלולים  באזור  אחת 

שעשתה נזק למבנה. 
ק"נזק נוסף נגרם מהיירוטים של הטי

לים שמתבצעים מעלינו. אחרי היירוט 
שמה רסיסים,  הקרקע  לכיוון  קנופלים 

ולרכוש.  לאנשים  גדולה  סכנה  ווים 
אם רסיס כזה פוגע בבן אדם הוא יכול 

קלהרוג אותו ובוודאי לפצוע אותו. בב
תים זה שובר קולטי שמש, חודר רעפים 
רסיס,  נפל  שלי  מהרכב  מטר  וכדומה. 
שאם היה נופל על הרכב הוא היה גורם 
לו נזק גדול. צריך הרבה מזל בכל מה 
שקורה פה בימים האחרונים. עד עכשיו 
בנפש,  פגיעות  ואין  לנו  משחק  המזל 

שהסיפור  עד  ימשיך  זה  שככה  ונקווה 
הזה ייגמר". 

שלוש פגיעות ישירות 
אזורית  מועצה  של  הקיבוצים  בשני 

קשדות נגב, סעד ועלומים, לא היו פגי
סעד  מזכיר  ברט,  בוקי  ממש.  עות של 
שהיו  אומר  מהגבול(,  ק"מ  )ארבעה 

קאצלם עד סוף השבוע שעבר חמש נפי
רכב  רציניים.  נזקים  גרמו  שלא  לות 
מעבר  לא  אבל  נפגע,  טוסטוס  נפגע, 
בקיבוצים  שקורה  למה  בניגוד  לכך. 
חדר  עזבו,  לא  התושבים  רוב  אחרים 
למקומות  הועברו  הכנסת  ובית  האוכל 
ממשיך  הקיבוץ  הכול  ובסך  ממוגנים, 

להתנהל די כרגיל. 
מספר הקיבוצים הגדול ביותר נמצא 
ראש  הנגב.  שער  אזורית  במועצה 
מנה  )מפלסים(,  שוסטר  אלון  המועצה, 
ברשימת הנזקים כתוצאה מ"צוק איתן" 

נפ לתמיכה  שנזקקים  תושבים  קמאות 
שית, ופגיעה בתוצרת חקלאית, בכושר 

בשכר  התעשייה,  מפעלי  של  הייצור 
העובדים ועוד. 

פגיעות  שלוש  לנו  היו  הזה  "בסבב 
שלמרבה  מגורים,  בבית  אחת  ישירות: 
המזל לא היה בו איש כי המשפחה ירדה 
לאילת; פגיעה נוספת במבנה שמשמש 
נזק  לו  שגרמה  ליצירה  וסדנה  גלריה 
גדול; ופגיעה במחסן של בית שכילתה 
את המחסן אבל לא גרמה לנזק נוסף", 
מדווח דובר קיבוץ כפר עזה, נעם שטהל. 
"פרט לכך היו עוד שלוש נפילות בתוך 
 - סביבתיים  לנזקים  שגרמו  הקיבוץ 
פגעו בעצים, גרמו שריפת קוצים, אבל 
לא מעבר לזה. יש גם נזקים אחרים. יש 

קלנו למשל חברת הגברה ותאורה לאי
רועים שנקראת סינקופה. בגלל המצב 
רוב העבודות שלה בוטלו, חלקן הפקות 
ממש גדולות, והנזק הכלכלי הוא רב". 

מתרגלים אבל גם נשחקים
שהמזל  אומרים  עוז  נחל  בקיבוץ 
במצב  עוז  "נחל  כה.  עד  להם  שיחק 
ענן'",  ב'עמוד  שהיה  מזה  יותר  טוב 
הקיבוץ.  דוברת  ברנע,  ינינה  מסבירה 
"ב'עמוד ענן' ספגנו המוןקהמון פגיעות 
בתוך היישוב, שגרמו לנזק ניכר. ב'צוק 
בודדות,  נפילות  עכשיו  עד  היו  איתן' 

קשלא גרמו לנזק של ממש, פרט לפגי
הסתיימה  שגם  בבית  אחת  ישירה  עה 
בנזק קל. ביום חמישי שעבר, כשצה"ל 
נכנס לרצועה, עלה טנק על קו מים של 

קמקורות ופגע בו, ועכשיו אין מים ביי
בעיה  כמובן  יש  יתוקן.  שהקו  עד  שוב 
ואי אפשר  לגבול  של שדות שסמוכים 
לעבד, אבל בסך הכול, בנוגע לפגיעות 

פיזיות, ידענו ימים גרועים יותר".

של  הנפשי  במצב  הפגיעה  לגבי  ומה 
האנשים? חנה סל, כרמיה, מנהלת מרכז 
חוסן במועצה אזורית שער הנגב: "אנחנו 
נמצאים במצב של לחץ ביטחוני ברמות 
שונות כבר 14 שנה. מצד אחד זה יוצר 
מתרגלים.  מסוים.  חוסן  האנשים  אצל 
אבל מצד שני נוצרת שחיקה שהיא בלתי 
נמנעת. אני חשה את זה על עצמי. רוב 
המשפחות עם הילדים, בעיקר בקיבוצים 
למקומות  עזבו  לגבול,  סמוכים  שמאוד 
יותר בטוחים. אבל גם אצלן יש דאגות 

וחרדה למה שקורה בבית.
כלל  בדרך  מי שנשארו, שהם  "אצל 
יותר מבוגרים ויותר מנוסים, אנחנו לא 

במפ משמעותית  מאוד  עלייה  קמזהים 
אחרי  שדווקא  צופה  אני  החרדה.  לס 

יירג והדברים  ייגמר  הזה  קשהמבצע 
עו אז נקבל פניות רבות של מבוגרים 
אירועי  בעקבות  סיוע  וילדים שיבקשו 

'צוק איתן'". 

נזק שנגרם למפעל מכסף בניר עם. צילום: מ.א שער הנגב

80 עגלים הרוגים מפגיעת פצמ"ר בניר 
עוז. צילום: מ.א אשכול
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יואל מרשק, גבעת השלושה

שבת, 27 בדצמבר 2008, ואנו במשלט 
ק)בית התנועה הקיבוצית(, עוסקים בה
קכנות אחרונות למסע י"ב העומד להת

חיל בלילה עם צאת האוטובוסים הראשונים מרמת 
הגולן למצפה רמון.

מכת  את  האוויר  חיל  הנחית   14:00 בשעה 
הפתיחה למבצע "עופרת יצוקה", שבו נהרגו 13 
פלק  1,000 מ ולמעלה  חיילים,  חלקם  קישראלים, 

חיילים מקבלי משכורות  כק750  סטינים, מתוכם 
מהחמאס.

לנוע  שעמד  י"ב,  מסע  את  שביטלנו  מובן 
אר במשך  עזה  רצועת  אורך  לכל  הגבול  קעל 

גייסנו  חמ"ל,  מיד  פתחנו  ובמקומו  ימים,  בעה 
כק1,200 מתנדבים לעבודה במקלטים ובאחזקת 

קהנוער והקשישים בבאר שבע, בנתיבות, באופ
העמיד  העורף  פיקוד  כאשר  ובאשקלון,  קים 
ומזון. שיבצנו את יציאות  לרשותנו אוטובוסים 
המשפחות ובני הנוער מהקיבוצים המופגזים אל 

הקיבוצים בצפון.
עבדנו יחד עם ועדת ביטחון ואגף הרכזים 24 

שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. בתום המבצע 
זכינו לציון לשבח מפיקוד העורף.

לאחר המבצע הצבאי, התרחש מבצע קטן, בעל 
יתומי  אירוח  והוא  ובהשפעתו,  באיכותו  חשיבות 

חיילי החמאס שנהרגו במהלך "עופרת יצוקה".
החמאס  ושלטונות  ישראל  ערביי  באמצעות 
שהתעקש  החמאס,  דובר  ובין  ביני  קשר  נוצר 
תמיד לדבר אנגלית למרות שידע היטב עברית. 
באמצעותו הושג האישור העקרוני. כאן, במשרד 
הביטחון אישרו מיד את המבצע, ואולי מפני שלא 

האמינו.
ובהרבה  בתנועה הסתכלו על המבצע בפליאה 
חוסר אמונה, אך אנו התעקשנו כי ראינו בכך סיוע 
אנושי לילדים בני 7–15, יתומים מאבותיהם ולהם 
כפו  שאבותיהם  האומללה  במלחמה  חלק  כל  אין 

קעליהם ועלינו. לבם של הנערים ביקש שקט, מש
חקים, למידה והרבה חום ואהבה.

את כל זה הצענו להם לשבוע ימים, והאמהות 
11 יתומים הסכימו לשלוח את ילדיהן לתנוק  של

עה הקיבוצית.
יצוקה"  "עופרת  מבצע  סיום  לאחר  שבועיים 
האוטובוס  עם  התייצבנו  ואנו  התאריך,  נקבע 
)שמומן על ידי אגף המשימות( במעבר ארז ואיתנו 

קאנשי כפר קאסם ועובדי מחלקת החינוך של עי
ריית חיפה דוברי ערבית, אשר שמעו על המבצע 

וביקשו גם לארחם.
יום שלם חיכינו במעבר ארז ואיש לא הופיע. 
ימים  שלושה  וכעבור  מאוכזבים,  הביתה  חזרנו 

נקבע תאריך חדש.
קבדיעבד התברר כי שיירת היתומים עוכבה ונ

וזאת  ברצועה,  החמאס  חיילי  של  במחסום  עצרה 
קמשום שלחייליו לא הגיעה פקודה מהנהגת האר

גון לאפשר זאת.
קבפעם השנייה זה קרה! ראינו אותם יוצאים בז

הירות מתוך המעבר של חיילי צה"ל במחסום ארז. 
כך החל מסע היכרות שלהם עם עולם חדש.

שבוע ימים הם בילו בסיורים ובפגישות. תחילה 
עם המון פחדים ובסוף עם המון שמחה.

קבאמצע ביקורם הבאנו להם את בני הנוער מקי
בוצי ניר עם וכפר עזה שהיו בני גילם, ובהנחייתה 
אחרונות"  מ"ידיעות  שיר  סמדר  העיתונאית  של 
כאב  רווי  שהיה  שעות  שלוש  בן  מפגש  התקיים 
ודמעות כאשר כל אחד סיפר על הרגשותיו בעת 

ההפגזות ליד ביתו.
היה קשה בעבודה מול האורחים והמארחים, אך 
שהיו  הרגישו  כולם  הכול!  שווה  הייתה  התוצאה 
ותובנות כי  ראשונים ליצירת מסכת של רגשות 
פתרונות  למצוא  ינסו  בוגר  לגיל  יגיעו  כאשר 
לסכסוך בין העמים וכי כל הרג הוא מיותר. כי יש 

למנוע ואפשר גם אחרת.
החשיפה התקשורתית שמה שוב ושוב את אגף 
לברכות  וזכינו  הלאומית,  המפה  על  המשימות 

מכולם.
היתו של  מבטיהם  בין  ההבדל  את  אשכח  קלא 

מים המפוחדים ביום הכניסה לבין מבטי השמחה 
והתודה ביום שובם לארצם השסועה ולמשפחתם 
השלום  זרעי  נבטו  אכן  אם  יגידו  ימים  היתומה. 

והאחווה בין הנערים משני צדי הגבול הלוהט.
אשר  המשימות  אגף  פעילי  לכל  ענק  ותודת 
נעשה  אולי  והצליחו!  מרצם  כל  את  נתנו  העזו, 

זאת שוב?

עשינו זאת!
ראינו אותם יוצאים בזהירות מתוך המעבר של חיילי צה"ל 

במחסום ארז. כך החל מסע ההיכרות שלהם עם עולם חדש. האם 
גם הפעם נעז לארח יתומים מעזה בעקבות מבצע "צוק איתן"?

 אייל בצר

ענף הבשר בישראל מפרנס מאות בתי 
רבים  ועוד  העובדת  בהתיישבות  אב 

בפריפ בעיקר  החקלאית,  קבתעשייה 
תורמים  הבקר  את  המגדלים  החקלאים  ריה. 
של  קיומה  ועל  פתוחים  שטחים  על  לשמירה 
עוינת  פעם  שלא  במציאות  בישראל,  החקלאות 
אותם. כבר יותר ממאה שנים שומרים החקלאים 
על שטחי מרעה פתוחים, ריאות ירוקות וביטחון 
מזון החיוני כל כך לכל מדינה. כל אלה נעשים 

קללא תמורה לרווחת כל תושבי המדינה. עם הש
קנים התפתח כאן הון אנושי של חקלאים, והחקל
אות מתקדמת ומועשרת באמצעים טכנולוגיים.

של  קיומה  בערך  מכירה  מערבית  מדינה  כל 
קהחקלאות, בערכה הכלכלי והנופי ובחשיבות הבי

טחון שמקנה ייצור מזון עצמי, ולכן היא מתגמלת 
הסיוע  בישראל  לצערנו,  במישרין.  חקלאיה  את 
לענפי החקלאות הוא מהנמוכים בעולם המערבי: 
ועל החקלאות מוטלים  המים הם היקרים בעולם, 
מסי עבודה שלא מוכרים כלל בעולם ואף המליץ 

ארגון הקOECD לבטלם.
המכס על תוצרת חקלאית בענף בוטל לחלוטין 
השנה, ומתאפשר יבוא עצום של עגלים המתחרים 

וע שנותר,  המכס  המקומית.  החקלאות  קבתוצרת 
דיין שריר וקיים, מוטל רק על מוצרי הבשר הטרי, 

מייב והמשווקים  התעשיינים  היבואנים,  קכלומר: 
על  מכס  מהגנת  ונהנים  אפסי  במכס  עגלים  אים 
שהק היא  המשמעות   .190% של בגובה   מוצריהם, 

מדינה מגנה במסיה על התעשייה ומערכות השיווק 
ולא על החקלאי בפריפריה! כמות העגלים שיובאו 
לארץ הכפילה עצמה השנה. כאשר מתאפשר יבוא 
פרוע של עגלים, הפגיעה בחקלאי ישראל אנושה. 
היבוא גורם להפחתת מחיר הבשר החי – הוא נמכר 
כלכלית  להתמוטטות  וגורם  הפסד  במחירי  היום 
של חקלאים רבים בישראל. למי שקיווה שהצרכן 

קומשק הבית ירוויחו מכך, נכונה הפתעה לא נעי
בתי  במאות  והפגיעה  הפרוע  היבוא  למרות  מה: 
לפרנסתם  מאוד  קשה  שעובדים  חקלאים  של  אב 
ולשמירה על החקלאות וענף המזון בישראל, מחיר 

הבשר לצרכן לא ירד!
במחי פרוע  יבוא  המאפשרת  היחידה  קהמדינה 

זמני  נוצר עודף  רי היצף מכל מקום בעולם שבו 
כזה או אחר היא מדינת ישראל. המדינה, לצערנו, 

ומרכ התחרות  את  מקטינה  ההיצע,  את  קמקטינה 
זת את הייצור בידי יבואנים גדולים ובעלי עניין 
אחרים המקבצים את שרשרת הערך ומשאירים את 
מלוא התמורה בכיסם, נהנים מפטור על יבוא בשר 

חי כעגלים, והגנה במכס על בשר טרי כמוצרים.
קמקור הבעיה מצוי בפערי התיווך הגבוהים שגור
ולא אצל החקל ורשתות השיווק,  היבואנים  קפים 

אים שמייצרים בשר טרי במחירי הפסד ועומדים 
בפני קריסה. אם יימשך תהליך ההתמוטטות, בעוד 
שנים מעטות יהיה כל תהליך ייצור הבשר ביבוא 
הוא  רבות:  בחובו סכנות  צופן  כזה  בלבד. תהליך 

בט לפגיעה  להביא  ועלול  הבשר  לייקור  קיגרום 
ריות הבשר ובזמינותו. מדינת ישראל תאבד חלק 

מביטחון המזון שחיוני לכל מדינה עצמאית.

האו את  לראות  הרחב  הציבור  את  מזמין  קאני 
פן שבו מייבאים עגלים מאוסטרליה. הם מגיעים 
הפלגה  לאחר  במכלים,  דחוסים  ישראל  לנמלי 
זו  ומזעזעת  מחפירה  יבוא  צורת  מאוד.  ארוכה 
לבדה הייתה צריכה לגרום לביטול היבוא האכזרי. 
הרחוקה, כשכאן,  מאוסטרליה  בשר  לארץ  להביא 
חקלאי ארצנו, נאבקים על פרנסה ועל דור המשך 
מבקשים  כך  האם  מהדהד.  אבסורד  זה  בחקלאות, 

קלעודד כאן צעירים שימשיכו את המשקים החקל
איים של הוריהם? 

לעו להיכנס  ישראל  לממשלת  קוראים  קאנחנו 
בי הקורה ולהביא פתרון הולם והגון לשמירה על 
לא  לצרכן.  הוגן  ומחיר  לחקלאי  הוגן  בשר  מחיר 
ולצערנו,   - השמן  הקופון  את  הגוזרים  החקלאים 
ירוויחו   - כולנו  ושל  שלהם  הבית  משקי  לא  גם 

קמיבוא פרוע. ההפסד יהיה של כולנו וגם של הדו
רות הבאים. 

עמק  האזורית  המועצה  ראש  הוא  *הכותב 
יזרעאל, חקלאי ויו"ר מרכז חקלאי העמק

 דעת יחיד גילוי דעת

אל תחתכו בבשר 
החי )של החקלאים(

כמות העגלים שיובאו לארץ הכפילה עצמה השנה. כאשר 
מתאפשר יבוא פרוע של עגלים, הפגיעה בחקלאי ישראל 

אנושה. היבוא גורם להפחתת מחירי הבשר החי

שמור תחת השם: 

מכרז לפעיל/ה במחלקת בריאות ורווחה
של התנועה הקיבוצית

תיאור התפקיד
ייעוץ, הדרכה וליווי של מערכות בריאות, סיעוד ורווחה בקיבוץ.

עבודה עם משרדי ממשלה, מועצות אזוריות ומוסדות ציבוריים בנושא בריאות, רווחה וסיעוד.
דרישות התפקיד:

השכלה פורמאלית במקצועות הבריאות והסיעוד )תואר שני יתרון(.   .1
ניסיון ניהולי במערכות בריאות ורווחה.  .2

ניסיון בעבודת ייעוץ והדרכה.   .3
ניסיון ויכולת בהובלת תהליכים.   .4

יחסים בינאישיים מעולים, יכולת עבודה בצוות.  .5
גרף לימוד מהיר, סקרנות, כושר ארגון.  .6

רשיון רכב.  .7
שליטה מלאה ביישומי מחשב.  .8
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 פריצת דיסק

זוהר מלאכי

ונגנבו מאוק בראשון במאי נפרצו 
חומ ועליו  יקר  ציוד  קלפני העוגן 

רים מוקלטים, בין השאר הקלטות 
קשל ברי סחרוף מאלבומו הבא. אז נכון נצט

רך לחכות עד צאת אלבומו החדש של ברי 
סחרוף המוכשר. אבל עד אז אפשר לשמוע 

קשני שירים שהוא הנפיק לא מזמן עם התז
מורת העממית, להקה מוכשרת בפני עצמה.

המונה  להקה  הינה  העממית  התזמורת 
המוזיקא ]הפקה  כרמי  נאור  נגנים:  קשישה 
טנ קונטרבס,  בס,  גיטרה  עיבודים,   , קלית 

]בריטון, עוד  וייספירר  בור וקלידים[ גרשון 
וגיטרה קלאסית[ תום לב ]סקסופונים[ אליהו 
דגמי ]גיטרות[ נרי’ה מויאל ]שירה[ ויוסף לוי 

ק]תופים[ היא מבין הלהקות המצליחות והמו
חידוש  ומביאה  דרך  הפורצת  בארץ,  בילות 

והניגון  היהודית  המוסיקה  בתחום  מרענן 
של  הנשמה  בין  משלבת  התזמורת  החסידי. 
הניגון החסידי לבין המקצבים הסוחפים של 
הייחודי  הניחוח  את  ומביאה  אירופה,  מזרח 

קשלה אל מגוון רחב של סגנונות החל מניגו
קני חצרות חסידיים אותנטיים, הרקדה חסי

דית, פיוטים והרקדה מזרחית, וכלה ברגאיי 
ומוסיקה ישראלית.

מארחת  רבה”  “אהבה  החדש  באלבומה 
התזמורת העממית את ברי סחרוף וביחד הם 
חוגגים פסיפס מדהים, שמח ועמוק של מוזיקה 
יהודית בטעם חדש בין השירים ניתן לשמוע 
ניגון החב”די הידוע “צמאה לך נפשי” שזכה 
לעיבוד מרענן ועם השיר “רחמנא” המשלב 
רוק לצד מוזיקת כלייזמרים.  כל זאת, מתוך 
אמנות וירטואזית שקשה לשבת בפניה. לפני 
אני  מאליהן.  יזוזו  כבר  הרגליים  שתבחינו, 

אהבתי - מה איתך?

בס"ד

dorin.segev@tmags.co.il

מפרגנים לעסקים
מדור פרסומי

מים הם הגורם הקריטי להישרדותו של הצמח, המקביל הוא הדם לבעלי החיים. מים ודם הם 
מושגים כוללניים, וללא הדברים הנוספים שיש בהם אין חיים. לא ניתן לכפות על הצמח את 
דרך השימוש במים שהם תוצאה של אבולוציה בת מיליוני שנים, אלא להעמיד לרשות הצמח 
את כמות המים האופטימאלית שינוצלו על ידו בהתאם למצב גידולו העכשווי. לקביעת כמות 
המים המדויקת הנמצאים בקרקע שהם כידוע נוזל, יש צורך בכלי. להמחשה- אם ניקח קרקע 
יבשה נכניס לכלי ונשפוך כוס מים, חלק מהקרקע יהיה רטוב וחלק יהיה יבש, גודל החלק הרטוב 
יקבע על פי סוג הקרקע ועל פי כמות המים שנתנו. בקרקע המצב דומה בתוספת גורמים נוספים 
נהפך  כך שהכלי  ועוד,  מיקרוביולוגים  התאיידות, תהליכים  ע"י השורשים,  המים  צריכת  כגון: 
לכלי דינמי, או אם תרצו מערכת דינמית שמחייבת בדיקות רציפות ותכופות. להגשמת הרעיון 
 הנוכחי והעתידי, קומנסנסור ייצרו מכשיר אלקטרוני מתקדם בעולם, המוגן ע"י זכויות יוצרים

U.S. Copyright TX 7-804-260 המפוקח ע"י בקרה לווינית, שאינו מצריך ידע לשימוש.
הכל נבחן אך ורק על פי מבחן התוצאה. אם יש לך אילוץ שמשמעו הכספי הוא קריטי זה הפתרון.

 Fax: 08-6999365 / Tel: 054-4543710 / Facebook: CommonSensorIsrael / Skype: CommonSensorIsrael

קרוזר 770 אינטרנשיונל בע"מ זו חברה המתמחה ברכבים חשמליים קלים כגון אופניים חשמליים, 
קלנועיות, רכינוע )סגווי( רכבי גולף ועוד...

החברה מייבאת לארץ בבלעדיות את מותג הקלנועיות היוקרתי הארטווי HEARTWAY חברת 
הקלנועיות מהמובילות בעולם.

כמו כן קרוזר מייבאת את מותג האופניים החשמליות היוקרתי SOLO וגם את הרכינוע קרוזר 
אינמושין CRUISER INMOTION  פרי פיתוח משותף של קרוזר 770 וחברת אין מושין.

אצלנו בקרוזר 770 אינטרנשיונל בע"מ דואגים תמיד ללקוח, ואנחנו נעשה כל שביכולתנו כדי 
שאתם תצאו מאתנו שמחים מאושרים ובלי חורים בכיסים.

קרוזר 770 אינטרנשיונל עוזרת להפוך את כדה"א לנקי יותר שקט יותר ובטוח יותר.
קרוזר 770 אינטרנשיונל בע"מ. רח' העצמאות 10, יהוד ׀ טל. 03-5019903.

office@cruiser770.com :דילרים וסוכנים, לפרטים

כלים שלובים
שיתוף פעולה של התזמורת העממית עם ברי סחרוף 

באלבום החדש, “אהבה רבה”. אלבום מארג שלל סגננות 
מוסיקליים החל ממוסיקה חסידית וכלה במוסיקה רגאיי 

וישראלית
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תשבץ היגיון מס' 84

מאוזן:
1. לחקור את הפרידה מהגבינה הצהובה )6(; 4. מצב רוח אנגלי יורד וממריא )4(; 8. 

ראו 20 מאונך; 9. מספרת לתקשורת על מכשיר המדידה שקיבלה ירקוני )6(; 11. 
כיצד נברך בתחילת היום את החנון שיצא מהמקלחת? )3,4(; 12. ראו 3 מאונך; 13. 
קוסם פה באיטליה )3(; 15. ריכך אסון בעזרת סדרה )7( )ע”פ מתן פלדי(; 18. הענן 
הבחין עם שובו ברחוב תל אביבי )6(; 19. עוף מלגלג )2(; 21. רימה בשביל רכושה 

)4(; 22. שמעת איפה הנחש של אלוהים נשאר ללון? )6(.

מאונך:
1. להמתין בסתר למיעוט )5(; 2. תגיע בזמן עם המגש של צביקה )ש( )5(; 3. )עם 12 

מאוזן( משמיעה קולות מהפה בגלל ידית עצומה )5(; 5. דיין כאן, אפשר להתחיל 
במפגש )כ”מ( )5(; 6. קדימה, הרוג את הכלבה! )5(; 7. ילדי עני בים באשמת מבנה 

ההנצחה )5,2(; 10. במבול התזזיתית קשה לפגוע במטווח )4,3(; 13. החישה פעמיה 
להתעדכן לגבי רכילות על תינוקות צפויים )5(; 14. לחתיכת הלחם של שובל יש נותן 

חסות )ש( )5(; 16. קוסם השביעית מגיע פעם בשבוע או בחודש )5(; 17. תעשו קול 
של עז בזמן שאני הולך לשנת צהרים זריזה )5(; 20. )עם 8 מאוזן( לפצות על חטא 

החזקת השור )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 83:
מאוזן: 1. התאבנה; 4. בכור; 8. מלוק; 9. הינו הך; 11. מתלהמים; 12. הית’ 

לדג’ר; 13. מטה; 15. ויסוצקי; 18. ערירית; 22. מקריבה.
מאונך: 1. התרים; 2. אקמול; 3. נחשף; 5. כמורה; 6. רוכבת; 7. איש מוסד; 10. 

גמלונים; 13. מגעיל; 14. הרינג; 16. צרפתי; 17. ישמרה.

 מתחם נגה

נגה רוזנברג

התותחים רועמים בחוץ 
ובבית הילדים. אנחנו 

רצים בין מקלט לממ”ד 
והילדים... לא קל להם. 

אין להם לאן ללכת, 
אי אפשר לצאת לשחק 
וכל המלחמה מתנהלת 
בחופשה הגדולה. לכן, 
אספנו והבאנו לפניכם 

מגוון מקומות מאובטחים 
וסגורים שבהם ניתן 

לבלות עם הילדים. חלק 
מהמקומות נמצאים 

בתוך מבנה ממוגן וחלקם בסמיכות לשטח 
ממוגן. חלקם בתשלום ורובם ללא תשלום... 

והעיקר, לא לפחד ולשמור על מורל גבוה.

פסטיבל תל אביב הבינלאומי העשירי 
לסרטי ילדים ונוער נפתח באירוע חגיגי 

ביום חמישי האחרון ומעניק לילדי ישראל 
חוויה חד־פעמית של קולנוע איכותי מכל 

העולם. סינמטק תל אביב מתפקד בחללים 
מוגנים.

הנהלת הפסטיבל החליטה להזמין את 
תושבי הדרום ליהנות מהשפע הקולנועי 

שהפסטיבל מציע לבני כל הגילים, 
ומכרטיס מיוחד ב־50 אחוז הנחה. השנה 
יוקרנו כ־90 סרטים לילדים, לנוער ולכל 

המשפחה משעות הבוקר עד הערב באולמות 
סינמטק תל אביב. אלפי ילדים ובני נוער 
יגיעו לפסטיבל כדי לצפות בסרטים מכל 

העולם, בהזדמנות נדירה של הקרנות בכורה 
והקרנות חד־פעמיות של סרטים עטורי 

פרסים מאנגליה, אתיופיה, אורוגוואי, צ’כיה, 
לטביה, הולנד, נורווגיה, הודו ועוד. 

לרשימת הסרטים, פרטים נוספים ורכישת 
www. :כרטיסים באינטרנט באתר הסינמטק

cinema.co.il

 BIGוקניוני ה־ BIG מרכזי הקניות של
FASHION מציגים קיץ של כוכבים במהלך 

חודשי חופשת הקיץ יולי־אוגוסט ומארחים 
את כוכבי הילדים במופעים גדולים: שי 
ורועי, אליאנה תדהר, הדוד חיים, רינת 

גבאי, יובל המבולבל, כוכבי החממה, מיכל 
הקטנה, מיקי ועוד. 

כמו כן יוצאים המרכזים בתכנית קיץ מגוונת 
וגדושה בפעילויות חינם לילדים ולמשפחות. 
כך לדוגמה יתקיימו במרכזים ברחבי הארץ 
פסטיבלי מים, פסטיבל מולטימדיה, מופעי 

קרקס, סרטי קיץ, מופעי סטנד־אפ של 
מיטב הסטנדאפיסטים, מסיבת אוזניות, 

פסטיבל קולנוע ועוד שפע של אטרקציות 
והפתעות. 

www. :הכניסה חופשית. לקבלת מידע נוסף
facebook.com/BIGCENTERISRAEL

קניון ויצמן סיטי במרכז תל אביב מציע 
במהלך חודש יולי מגוון רחב של פעילויות 

איכותיות ומעשירות לילדים שאסור לפספס 
– והכול בחינם. האזור המוגן נמצא בכניסה 

לחניון התת־קרקעי, בסמוך למשחקייה, 
שבה מתקיימות הפעילויות )קומה -1(.

בכל יום שני בשעה 17:30 מתקיימת פעילות 
קצב ומוזיקה: פעילות לקטנטנים בהנחייתו 

של המוזיקאי והשחקן שמעון סמיט. בכל 
יום שלישי בשעה 17:30 “ילדים מזיזים את 

הגוף”: הפעלה אקטיבית במיוחד, במסגרתה 
תעביר חוה שרמן שיעורים בליווי מוזיקה 

ואביזרים, תוך מתן דגש על למידה והנאה. 
בכל יום רביעי בשעה 11:00 “קטנטנים 

נכנסים לקצב”: פעילות המותאמת לגילאי 
שישה חודשים ועד שנה +. 

קניון עופר גרנד קניון באר שבע יקיים 
במהלך החופש הגדול פסטיבלי ילדים 

ומופעים אטרקטיביים לכל המשפחה. בימים 
ראשון עד חמישי, בין השעות 11:00–14:00 
ו־16:00–19:00 יתקיימו מתחמי פעילויות, 
שיתופי פעולה עם ערוצי ניקולודיאון, הופ 
וזום, ויוקרנו סרטים לכל המשפחה בקומת 

המזון על גבי מסך ענק בגודל 50 מטר רבוע 
באיכות HD. ביום רביעי 30.7 בשעה 17:30 

מופע של רוי בוי.

קניון לב אשדוד מקבל את חודשי הקיץ עם 
שלל פעילויות מרעננות, מופעים, הצגות, 

מסיבות ופעילויות לכל המשפחה: בימי ב’ 
וד’ בשעה 17:30 מופעים והצגות לילדים, 
ביניהם “כיפה אדומה”, “המסע בעקבות 

הצבעים”, “כספיון” ו”שוקי שוקולד”. 
לפרטים נוספים: הנהלת הקניון  -08
www.lev-ashdod.co.il ,8544051

קניון עופר השרון בנתניה הקים בימים 
אלה בתוך הקניון מתחם ענקי בעיצוב 
מיוחד, שישמש לפעילות הקיץ לילדים 

ולכל המשפחה במהלך ימי החופש הגדול: 
סדנאות יצירה מיוחדות בין התאריכים 

20.7–28.8, ימים ראשון עד חמישי, שאינן 
כרוכות בתשלום. בין הסדנאות ייהנו 
הילדים מחדוות יצירה מיוחדת שהם 

לוקחים לעצמם במתנה. הסדנאות כוללות 
מפגשים עם מותגים גדולים: גיבורי על 
- עם שלושת הכוכבים הגדולים ביותר: 

סופרמן וונדרוומן ובאטמן, לה לה לופסי, 
ועוד. תכנית הקיץ תפעל בימים ראשון עד 

חמישי, בין השעות 11:00–14:00, 16:00–
19:00. לפרטים:

www.hasharon-mall.co.il ,09-8620707

הסרט אסקיל וטרינידד. צילום יח"צ

המרחב המוגן
היכן ניתן לבלות בימים אלה מחוץ לממ”ד ועדיין להרגיש בטוח?
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עו"ד איילת רייך־מיכאלי

הקיבוץ  ניהל  כשנתיים  לפני  שאלה: 
בוררות  של  הליך 
בפסק  תאגיד.  כנגד 
הבורר  דחה  הבוררות 
הקיבוץ.  טענות  את 
בקשה  הגיש  הקיבוץ 
בורר  פסק  לביטול 

לאח נדחתה  קאשר 
האם  המחוזי.  המשפט  בית  ידי  על  רונה 
ניתן להגיש ערעור על פסק הדין שניתן 

במחוזי?
:תשובה סעיף 38 רישא לחוק הבורר
"החק כדלהלן:  קובע   1968 ררות תשכ"ח
לטה של בית המשפט לפי חוק זה ניתנת 
לערעור ברשות לפי סעיף 19)ב( לחוק בתי 
המשפט תשי"זק1957". בהתאם לסעיף זה 
יש לשים לב היטב לכך כי למבקש לערער 
הבוררות,  חוק  לפי  שניתנה  החלטה  על 
פסק  לביטול  בבקשה  החלטה  השאר  ובין 
לא קנויה הזכות לערער ועליו להק  בורר,
גיש תחילה לבית המשפט העליון "בקשת 
רשות ערעור". יש להקפיד על כך, שכן 
ערעור שהוגש בטרם ניתנה הרשות לכך 
דינו להידחות. עוד חשוב לציין כי הגישה 
שננקטה בפסיקה היא גישה הרואה במקרה 

כיושב בע העליון  בית המשפט  קכזה את 

הערכ  - כלומר  ערעור שלישית.  קרכאת 
אה הראשונה היא הבורר עצמו, הערכאה 
וכעת  המחוזי,  המשפט  בית  הוא  השנייה 

קנדרש בית המשפט העליון לדון בתיק כע
רכאה שלישית. בעניין זה קובעת ההלכה 
הפסוקה כי ככלל לא תינתן רשות ערעור 

קלעניין המגיע לבית המשפט העליון בגל
גול שלישי, אלא אם כן מצביע המבקש על 

קשאלה בעלת חשיבות כללית הטעונה הכ
רעה )ראה למשל: רעא )יקם( 4368/00 נגד 
חברה לבניין בע"מ נ' מוריס דוד )פורסם 
לכך  מביאה  זו  גישה   .)05.12.2001 בנבו, 
שבהם  התיקים  של  המכריע  ברובם  כי 
החלטת  על  ערעור  רשות  בקשת  מוגשת 
בית המשפט המחוזי בבקשה לביטול פסק 
במאמר  ערעור.  רשות  ניתנת  לא  בורר, 
מעמדת  להסתייג  ניתן  כי  יצוין  מוסגר 
ראשונה  כערכאה  בבורר  הרואה  הפסיקה 

ק)כשלעתים מדובר בבורר שכלל אינו מש
פטן!(, אולם כאמור זוהי ההלכה המחייבת 
בעניין זה וכך נוהגים בתי המשפט הלכה 

למעשה. 
רבים  עובדים  מעסיק  הקיבוץ  שאלה: 
הסוציאליות  הזכויות  מהן  בחקלאות. 

שעלינו להעניק לאותם עובדים?
לשאלתך  הרלוונטי  הדין  תשובה: 
לפי  החקלאות  בענף  ההרחבה  צו  הינו 
התשי"זר1957  קיבוציים  הסכמים  חוק 

הזכויות  את  מגדיר  הצו  )להלן:"הצו"(. 
לעוב לשלם  מעביד  שעל  קהסוציאליות 

כי  יצוין  והאריזה.  החקלאות  בענפי  דים 
הצו אינו חל על עובדים שיש להם תנאים 

קעדיפים בהסכמים קיבוציים וכן על עוב
קדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכ

ליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר 
יצוין כי  המדינה משתתף באחזקתם. עוד 
לעניין תשלום הזכויות הסוציאליות מבחין 
הצו בין עובד זמני, בניסיון או קבוע. עובד 

קזמני הוא מי שמתקבל מלכתחילה לעבו
דה זמנית. עובד בניסיון הוא עובד בששת 
חודשי העבודה הראשונים. עובד קבוע הוא 
מי שהגיע לקביעות לאחר תקופת הניסיון, 
עיקרי  יפורטו  להלן  הזמניות.  תקופת  או 
כאמור,  קבוע.  לעובד  המגיעות  הזכויות 
יש לזכור כי קיימת הבחנה בין העובדים 

השונים לעניין היקף הזכויות. 
שעות נוספות - ככלל, היקף העסקת 
העובדים בענפי החקלאות והאריזה הינו 
יעבדו  א'–ה'  בימים  בשבוע.  שעות   43
יעבדו  שישי  ביום  שעות.   38 העובדים 
עבודה  במקומות  שעות.  חמש  העובדים 
שבהם עובדים חמישה ימי עבודה בשבוע, 
האק בשבוע.  שעות   43 העובדים  יעבדו 
מור אינו חל על שעות העבודה בחודשים 

קיולי, אוגוסט וספטמבר, שבהם חלות הו
ראות עבודה בקיץ כאמור בצו. במקומות 

הש בעד  לעובד  ישולם  רגילים  קעבודה 
על   25% של  תוספת  הראשונות  עתיים 
שעה  כל  על  רגילה  עבודה  שעת  שכר 
השלישית  לחלקי שעה. מהשעה  ויחסית 
ואילך תשולם תוספת של 50% על שכר 
עבודה רגילה, בגין כל שעה ויחסית לגבי 
חלקי שעה. עבודה ביום מנוחה - השכר 
בעד ימי עבודה בימי מנוחה שבועית וחג 
הינו בשיעור של 175% משכר יום עבודה 
רגיל. במקומות עבודה שבהם עובדים 43 

קשעות שבועיות בחמישה ימי עבודה בש
עבודה  יחייבו  המשק  שצורכי  ככל  בוע, 

קגם ביום שישי, ישולם לעובד שכר בשי
עור של 150% בעד כל שעת עבודה ביום 
שישי. בהתאם לצו יש לשלם תוספת יוקר 
ימי  לעובד  להעניק  יש  ותק.  ותוספת 
האמורה  למכסה  בהתאם  שנתית  חופשה 
בצו. כך למשל לעובד שנתי קבוע בשנים 
1ק3 מגיעים 12 ימי חופשה בשנה, בשק

נים 4ק6 16 ימי חופשה וכן הלאה. 
דמי מחלה  על המעסיק לשלם לעובד 

להור בהתאם  יחלה,  העובד  קבמקרה שבו 
אות הצו. כמו כן, על מעביד לשלם לעובד 

לצו מהעבודה  נעדר  שבהן  השעות  קבעד 
מעבדתיות  רפואיות  בדיקות  עריכת  רך 
העובד.  שימציא  רפואי  לאישור  בהתאם 
עבור  רגיל  יום עבודה  יקבל שכר  עובד 
בהתאם למספר החגים המוק  חופשת חגים

פיע בצו. ימי היעדרות - עובד קבוע שנתי 
תאונה  מחלה,  עקב  מעבודתו  נעדר  אשר 
בעבודה, ימי מילואים, ימי אבל, וכן בגין 
זכאי  מרצונו,  נעדר  העובד  שבהם  ימים 
300 ימי עבודה הכוק  למינימום מובטח של

עובד  לעיל.  המפורטים  הימים  את  ללים 
םזכאי לתשלו דמי הבראה ותוספת משר
פחה בהתאם להוראות הצו. כמו כן, עובד 
זכאי לדמי כלכלה ומענק שנתי בשיעורים 
נסיר הוצאות  בצו. הקבועים   ובמועדים 
עה - עובד זכאי להוצאות נסיעה במלואן 
ממקום מגוריו למקום עבודתו ובחזרה, לפי 
התעריפים הרשמיים בתחבורה הציבורית. 

קבמשקים שבהם נהוג להסיע עובדים, ימ
שיכו לקיים את הנוהג. 

עיקרי  רק  הוא  לעיל  המובא  כאמור, 
הזכויות. זכויות נוספות המופיעות בצו הן: 

רשי לחג, שיקום, הפרשי תאונה, קרן הש
. כמו כן יש לבדוק אילו זכוק דתלמות ועו
קיות מגיעות לכל עובד באופן פרטני בהת

אם להגדרתו. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי 
בנושא על מנת להתנהל בהתאם לדין.

דין  עורכי  משרד   – רייך  "איילת   *
שיתו באגודות  מתמחה  ־וגישור" 
ולי המסחרי־חקלאי  בתחום  ־פיות, 

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

מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

 דין התנועה

רשות הערעור
האם הקיבוץ יכול להגיש ערעור על פסק הדין שניתן במחוזי, ומהן הזכויות הסוציאליות שעליו להעניק לעובדי חקלאות?


