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2014 באפריל   10 ה'תשע”ד,  בניסן  י'   •  1429 מס’   • הקיבוצים  כל  של  השבועון 

גם לקיבוצניקים יש זכות לעיתון חופשי ובלתי תלוי בארץ הזו   עמ' 4

סודות הגרעין

חברי  את  יחד  מחזיק  מה 
גדי  לעין  נאות  גרעין 
גיוסם   לאחר  שנה   43
« עמ' 22
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מבחן המרק
עם תחילת ההפרטה, יותר מכול עניינה את האנשים שגרים בעיר השאלות אם חדר 
האוכל פתוח ואם מוגשות בו ארוחות. לא אחת נשאלתי: “מה תעשה בצהריים בלי מרק?” 
לא ידעתי מה להשיב, לכן השבתי, מתחמק, כי חדר האוכל סגור ולא מוגשות בו עוד 
ארוחות. הניסיון מוכיח כי אין הכרח לאכול או לשתות מרק בצהריים. אפשר גם בערב. 
אפשר מחר. ואפשר גם לוותר. אף לא אחד מהשואלים שאל את השאלה שראוי ונכון 
היה לשאול בהקשר של ההפרטה: האם היא תיטיב את מצבם של החברים ותעשה אותם 
מסופקים ושמחים יותר בחלקם - גדול או קטן, רב או מעט, או, אולי, חלילה, תרע אותו. 
עם תחילת ההפרטה השאלה הזו לא עלתה, וכיום - כשההפרטה היא עובדה מוגמרת - 
על אחת כמה וכמה היא אינה עולה. מבחינה מסוימת ניתן להגדיר שאלה זו ולאפיינה 
כשאלה מוחמצת. מבחינה אחרת - כמהלומה מוחצת. זו שאלה שלא שואלים. יש בה טעם, 

אבל אין לה מקום. יש לה הצדקה, אבל אין לה תשובה גורפת. איש בתשובתו יחיה. 

■ עורך אבי אובליגנהרץ
avi.ob@tmags.co.il 

■ מנהלת עיתון עדנה זיו 

■ עורכת לשונית
 טל ארנון

■ מערכת
 אבי אובליגנהרץ ונגה רוזנברג

■ גרפיקה מערכת / מודעות
 אריה אנג'ל, בני בנגלס

■   כתבים ארנון אבני, שוש גרץ,
 עלי קדם, אביבית שוורץ ג'ון,

 עוזי בן צבי, טל חביב גליבטר,
 יובל דניאלי, צור שדה, עזרא דלומי,

 מאיר מינדל, מיקי נירון
 יפעת זילברשטיין, נגה רוזנברג,

 

■ מזכירה והפקה 
 טל' 073-2369058

 פקס' 073-2369088

■ מזכירת סניף דרום 
 מזי עזרא 

■ יועצי פרסום
 דניאלה גבאי, יעקב קניאל,

 אהובית פרידמן-להב, יורם טביבי 

■ מודעות לוח
 זוהר מלאכי

■ מודעות 
kav_daf@maariv.co.il 

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

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

הגדת זיכרונות / עזרא דלומי

וייסעו ויטיילו /
נגה רוזנברג חופש תמרון / מיקי נירון

נולדו לנו דומיין 
ופייסבוק!

מהיום ניתן לקרוא את

www.zmanyarok.com

12

קטנות קיבוציות / אברהם שרון

32

16

אוהבים לכתוב ורוצים לקחת 
חלק ביציקת תוכן חדש ל"הזמן 

הירוק"? במידה שהתשובה 
חיובית, אנא צרו איתנו קשר

"הזמן הירוק" פתח את שנת 2014 בתנופת 
עשייה וחדוות יצירה. בשבועות הקרובים 

תיחשפו בהדרגה למראה החדש והמרענן 
של עיתון הקיבוצים היחיד, שאינו תלוי 

במוסדות או בגופים אחרים.
כחלק בלתי נפרד מהמהפך שעברנו, אנו 
מעוניינים להרחיב את השורות ולפתוח 
את שערי העיתון בפני כל מי שיש לו 

יכולת כתיבה ודעה מקורית ומעניינת. אנו 
מעוניינים בכתבים שיכסו עבורנו את כל 
מה שמתרחש ברחבי התנועה הקיבוצית, 
ויש באפשרותם לתרום מידע בתחומים 
הבאים: תרבות, ספורט, אמנות, כלכלה, 
פוליטיקה, חקלאות, גינון, משפט, הגיל 

השלישי, איכות סביבה וכל מה שקרוב אל 
לבכם; וכן יתקבלו בברכה כותבי טורים, 
שמוכנים להביע את דעתם ללא מורא 

ומשוא פנים.

זמן 
לכתוב

ניתן ליצור קשר במייל: 

Obligen@netvision.net.il
avi.ob@tmags.co.il

“כלב במים“:
שער העמקים 2013

צולל  מועד,  או  “קופץ 
או  שוחה  שוקע,  או 
סיוט”  או  חלום  טובע, 

)ורדי כהנא(.

התערוכה  מתוך  צילום 
אוצ צילומי“,  י“זיכרון 
פסטי כהנא,  ורדי  ירת 

הבינלאומי  הצילום  בל 
 5-19 בין  הנערך   2014
פסח  חוה”מ   - באפריל 
ראשל”צ.  כרמל  ביקבי 
2655 צלמים , 1000 יציי

 15 תערוכות,   30 רות, 
חללי תצוגה.

משואה
עם כל הכבוד - ויש כבוד! - בבחירת 14 נשים להדליק משואה ביום 
להאדרתן,  וביטוי  אות  בבחירתן  יש  מאשר  יותר  הקרוב,  העצמאות 

יהבחירה היא סימן ועדות להדרתן. דווקא הבחירה בנשים בלבד, מכוב
דות וראויות ככל שהן )אחתיאחת(, מחדדת ומעצימה את התחושה כי 
יש בה משום אפליה מתקנת, רשמית וחגיגית, אשר באופן פרדוקסלי 
השנים.  כל  השנה,  כל  החול,  ימות  בכל  קיפוחן  את  דווקא  ממחישה 
ובכל זאת, בהינתן ההחלטה על ייחוד הטקס השנה לנשים בלבד, נראה 
לי שהיה מקום וטעם לשקול להעניק את הכבוד הזה גם למי מהנשים 

יבתנועה הקיבוצית. יש לא מעט )אם לנקוט לשון צמצום והמעטה( הר
אויות להדליקה. אבל מי סופר אותנו, המּודרים. תעלה אפוא המשואה 

לתפארת מדינת ישראל, בלעדי מי מהנשים – שיתופית או מופרטת.

ובפייסבוק של עיתוני 
המרחב הכפרי
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קול קורא
avi.ob@tmags.co.il

איתן ברושי לכנסת - קריאת השכמה
רק החלטה שאיתן ברושי הוא מועמדה של התנועה הקיבוצית לכנסת הבאה תרגיעו 

ותאפשר לו לגלות סובלנות לתקשורת. קריאת השכמה
יהרבה שנים אני מכיר את איתן ברו

שי. אני יודע שהוא אדם כוחני מאוד. 
כזה שכמעט כלום לא עומד בדרכו. 
ובכל זאת, חשבתי שעם השנים והגיל 

אנשים מתרככים, מתמתנים.
יאיתן כיהן הרבה שנים כראש מוע

צה אזורית ואחר כך כעוזרו לענייני 
בתפ ברק.  אהוד  של  יהתיישבות 

קצת  ללמוד  אמורים  כאלה  קידים 
התקשורת.  עם  ויחסים  דיפלומטיה 
מקום  לתת  שיש  לכוח,  גבול  שיש 

ראוי לביקורת.
ייתן  לא  הוא  איתן.  אצל  לא  לא, 
לא  בטח  עליו,  להיכתב  לביקורת 

בעיתון – כבר לא של התנועה, אך 
 – בו  כותבים  קיבוץ  שחברי  כזה 

המסקר את הזירה הקיבוצית. 
לב,  ובשרירות  סמכות  בלא  איתן, 

הי "הזמן  יהחליט למנוע את פרסום 
ירוק" – מקודם באתר הקיבוצים ועכ

שיו באתר "שווים". הוא הפקיע ממני, 
כעורך "שווים", את שיקול הדעת.

טיפשות.  כאן  יש  מבריונות,  חוץ 
ערוי לחסום   ,2014 ב יהמחשבה, 
כתבות,  לחסום  אינפורמציה,  צי 
על  מעידה   – יתפרסם  מה  להכתיב 
תלישות מהמציאות. שהרי מה שלא 
ייכנס דרך הדלת, ייכנס דרך החלון, 

כאן או במקום אחר.
כך  כל  מופרך,  כך  כל  מעשה  זהו 
שבשום  כוחני,  כך  כל  מקובל,  לא 
מקום לא ניתן יהיה להסבירו. ככזה 
גם לא ניתן יהיה לכלוא אותו בדלת 
יעורר  זה  לציבור,  כשֵיצא  אמות. 
מבוכה וייצור הקשרים לא מכובדים 
שהם  שחשבנו  העבר  מן  לאירועים 

נעלמו ואינם.
איתן ברושי ניסה בעבר להתמודד 
זה מופרך לשער  יהיה  ולא  לכנסת, 
שכך ירצה גם בתום כהונתו כמזכ"ל. 

"לה בימינו  הרווחת  הנטייה  ינוכח 
מן  תהיה  זאת  המערכת",  את  צעיר 

הסתם ההזדמנות האחרונה שלו.
מקנן בי חשש שהרצון )הלגיטימי( 

להצ "חייב  זה  והלחץ שהפעם  יהזה 
חוסר  יותר את  ליח", מקצינים עוד 

סבלנותו של איתן לביקורת.
ההודעה  בין  הפער  על  שעמד  מי 
על  התנועה  דובר  של  הדובשנית 
לבין  בכנסת  הפנסיה  בנושא  הדיון 
הדיווחים על הביקורת שנמתחה על 
מזכירות התנועה שם, יוכל להיזכר 

יבקלות במה שכונה פעם בבוז "דיוו
חים מצריים". זה, כנראה, מה שאיתן 
אני  הזאת,  להנחה  בהתייחס  רוצה. 
שאיתן  היום  כבר  להחליט  מציע 

יהיה מועמדה של התנועה הקיבוצית 
לכנסת הבאה ברשימת העבודה.

ותע אותו  תרגיע  כזאת  יהחלטה 
)כמו  יותר  ומפויס  אדיש  אותו  שה 
ולוולה, למשל( לנכתב עליו, שהרי 

היעד שלשמו התכנסנו כבר נכבש.
בכל  הזה  הדיל  את  מציע  אני 
נידונים  אנחנו  בלעדיו  הרצינות. 

תקשו צנזורה  של  ארוכה  ילתקופה 
רתית, פסילת פרסומים ויד רוטטת 

על הדק סתימת הפיות.
עזרא דלומי

לאן הולכת הארנונה של הכור בדימונה
ב"הזמן  אובליגנהרץ  אבי  של  בדיווח 
3.4.14( על נאומו של שר הרי )הירוק" 
ווחה איש מפלגת "יש עתיד" מאיר כהן, 
לשעבר ראש עיריית דימונה, במסגרת 

מצו הוא  חברתי"  וכנס  "ציונות  יכנס 
טט כמי שאמר כי הכור הגרעיני שליד 

ידימונה משלם את הארנונה שלו למוע
צה האזורית תמר, מעוטת האוכלוסייה, 
אייצדק  של  נוסף  גילוי  בכך  ורואה 
חברתי הנובע מהשתלטות ההתיישבות 

ברח נרחבות  קרקעות  על  יהעובדת 

 "40 "כביש  בירחון  ואילו  המדינה.  בי 
היוצא לאור במצפה רמון )בגיליון 152 
מחודש אפריל 2014( מדווח כי עיריית 
תשלומי  את  להעלות  דורשת  דימונה 
מי5  לעירייה  הכור  שמשלם  הארנונה 
מיליון שקל ל-653 מיליון שקל. כלומר, 
אינו  כבר  הכור  מכבר,  לי  שידוע  כפי 
לעיריית  אלא  לתמר  ארנונה  משלם 

דימונה.
אז מה קורה כאן? האם אובליגנהרץ 
טעה או הוטעה, או שהשר אינו דובר 

לבדוק  מהעורך  מבקש  אני  אמת? 
לקוראים  ולדווח  העניין  את  מחדש 
על ממצאי הבדיקה. זה אינו רק צורך 

יבתיקון טעות, כי לנושא חלוקת הקר
והמוש הקיבוצים  בין  במדינה  יקעות 

משמעות  יש  הפיתוח  ערי  לבין  בים 
אם  לנו  ודי  רבה.  ופוליטית  חברתית 
שהשיגה  הקרקעות  בג"ץ  את  נזכור 
הקשת הדמוקרטית המזרחית בי2002 
והיא "רוכבת" על הישג זה עד היום.

אורי יזהר, משאבי שדה 

תגובת העורך: בעקבות מכתבו של מר יזהר, ערכתי בדיקה 
עבר  שנים  עשר  לפני  עמו.  הצדק  כי  וגיליתי  בגוגל  פשוטה 
לעיריית  תמר  האזורית  המועצה  של  שיפוטה  מתחום  הכור 

דימונה, שבראשותה עמד לא אחר מאשר... מאיר כהן.
והגדלת  לחיזוק  וכסלר  ועדת  מהמלצות  בחלק  אגב  מדובר 
תחום שיפוטה של דימונה, שבמסגרתה סופחו לעיר גם שטחי 

יפארק התעשיות תמ"ד ושטחים נוספים למגורים אשר משי
קים לגבולה המזרחי של המועצה האזורית תמר ודימונה.

את  בכך  והטעה  קלה  ב"שכחה"  לקה  השר  שכבוד  כנראה 
הנוכחים במפגש ואת כלי התקשורת.
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על-בד משואות יצחק תקים מפעל חדש בדימונה 
המפעל שיוקם בהשקעה של כ-150 מיליון שקלים, צפוי להעסיק כ-40 מתושבי העיר

רווחי פלסאון קוצצו ב-24% ב-2013 והמכירות עלו ב-3% 

תג מחיר בגוש חלב: "אנשים שפלים" 

חדשות

אבי אובליגנהרץ

לחברה  הנחשבת  יצחק  משואות  על-בד 
הבינלאומית השלישית בגודלה בעולם ביצור 
והספקית  ממותגים,  שאינם  לחים  מגבונים 
הגדולה בארה"ב ליצור טמפונים לא ממותגים, 
הודיעה הבוקר על הקמת מפעל חדש לייצור 
בהשקעה  דימונה  בעיר  שיוקם  ארוג,  לא  בד 

של כ-150 מיליון שקלים. 
פני  על  הראשון  בשלב  יוקם  החדש  המפעל 
דונם  כ-32  מתוך  מ"ר  כ-7,000  של  שטח 
להעסיק  וצפוי  לפרויקט  דימונה  שהקצתה 
כ-40 עובדים תושבי העיר, ביניהם מפעילים, 
יעברו  ועוד אשר  איכות  בקרת  החזקה,  אנשי 
הכשרה במרכז החברה במשואות יצחק. הקמת 

המפעל צפויה להמשך כ-18 חודשים ועתידה 
בכפוף   ,2015 של  השנייה  במחצית  להסתיים 

ילקבלת האישורים הנדרשים וחתימה על הס
כמים מול ספקי קו הייצור .

קו הייצור החדש יוקם על ידי על-בד ישראל 
המספקת חומרי גלם לייצור מגבונים עבור כל 
מפעלי התאגיד בישראל, גרמניה, פולין וארה"ב. 

ימדובר בקו חדש וייחודי מבחינת מרכיביו הטכ
בהרכ מגוונים,  בדים  יצור  שיאפשר  ינולוגיים 

יחודיות.  בי חומרים שונים שיקנו לבד תכונות 
הק לפעילות  סינרגטי  פעילות  בתחום  ימדובר 

יימת בעל-בד בתחום המגבונים הלחים, מוצרי 
ההיגיינה הנשית ומוצרי ספיגה. השקעה זו עולה 
בקנה אחד עם הקו האסטרטגי של החברה לפיו 
ליצור  הבדים  מרבית  את  לעצמה  מייצרת  היא 

היקף  החברה  להערכת  המוגמרים.  המוצרים 
אירו  מיליון   25 כ-  להיות  צפוי  הקו  מכירות 
לשנה. עלות קו היצור מוערכת בכ-120 מיליון 
₪ ועלות המבנה כ-30 מיליון ₪. החברה בוחנת 
גיוס ההון הנדרש לצורך מימון ההשקעה בדרך 

ישל הקצאה פרטית. לחברת על-בד פעילות יצו
בישראל  בעולם. שלושה  מפעלים  בשבעה  רית 
ליצור בדים, מגבונים וטמפונים, שניים בארה"ב 
ליצור מגבונים ומוצרי ספיגה ושניים בגרמניה 

ופולין ליצור מגבונים.
לה גאים  "אנו  על-בד:  יו"ר  ברודי,  יאמנון 

ישראל  במדינת  התעשייה  את  ולפתח  משיך 
לנו אפ ובנגב בפרט. למרות שהייתה  יבכלל 

שרות להקים את המפעל בגרמניה, בסמיכות 
ילשווקי היעד שלנו, העדפנו להקים את המפ

אחרי  אידיאולוגיים.  משיקולים  בישראל  על 
קיבלנו  בדרום,  תעשיה  אזורי  מספר  שבחנו 
את המלצת משרד הכלכלה להקים את המפעל 
החדש בעיר דימונה בה רמת האבטלה גבוהה 
ואנו שמחים לספק מקור תעסוקה חדש בעיר 

לעשרות מתושבי האזור.
"המפעל החדש יתווסף לשני מפעלינו הקיימים 

יבקיסריה ובמשואות יצחק, כשהמפעל החדש שי
יוקם יאפשר לנו להגדיל את סל המוצרים המוג

מרים לקטגוריות צומחות ורווחיות יותר"
י"הקו החדש מגלם בתוכו שיעורי רווח גול

לנו  ויאפשר  מכירים,  שאנו  מאלו  גבוהים  מי 
פיתוח מנועי צמיחה חדשים לצד שמירת נתח 

ומי יהשוק של החברה בתחום מגבונים לחים 
צוב החברה כמובילה טכנולוגית בתחום זה".

נגה רוזנברג

 2013 בשנת  תעשיות  פלסאון  של  הרווח 
מהמכירות(   8%( ש"ח  מיליון  ב-78.5  הסתכם 
מהי  10.9%( ש"ח  מיליון   103.5 ל -בהשוואה 

מכירות( בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 
הסתכם  הרביעי  ברבעון  הנקי  הרווח  כ-24%. 
לסך של 165.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 

13.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הסתכי  2013 בשנת הקבוצה  מכירות   סך 

ל-947.65  בהשוואה  ש"ח  מיליון  ב-979.3  מו 
מיליון ש"ח בשנת 2012, גידול של כ-3.3%. 
והמכירות  בכ-38%,  גדלו  בארץ  המכירות 

בחו"ל קטנו בכ-1.4%.
כ-65.5%  עלו  הרביעי  ברבעון  המכירות 
מיליון   221 לעומת  שקל,  מיליון  ל-235.5 

ברבעון המקביל ב-2012. הרווח הגולמי בשנת 
והיווה  ש"ח  מיליון  ב-3654.1  הסתכם   2013
37.2% מהמכירות, בהשוואה ל-3765.8 מיליון 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיוו כ-40% 

מהמכירות.
הרווחי וקיטון   )3.3% הגולמי  הרווח  )קיטון 
יות הגולמית )65.5%( הינם בעיקר פועל יוצא 
בשנת  שנצרכו  הגלם  חומרי  התייקרות  של 

החליפין של המט"ח  וכן שחיקת שערי   2013
בהם מבוצעות המכירות. מנכ"ל החברה, גלעד 
אגמון: "אנו מסכמים היום את 2013, שנה בה 
בסביבה  מתנהלת  העולם  שאר  כמו  פלסאון 
מאתגרת ובתנאי סחר קשים, הן מבחינת שערי 

תנוד עקב  והן  החוץ  מטבעות  של  יהחליפין 
השפיעו  אלו  תנאים  ח"ג.  במחירי  רבה  תיות 

על הביצועים שאנו מציגים".

שר הרווחה מאיר כהן. צילום: אלי דסה

חברי גבעת השלושה תרמו בגדים לפליטים מדרום ת"א

יאיר קראוס

הע שבגליל  חלב(  )גוש  ג'יש  יבכפר 
ליון נוקבו ביום חמישי האחרון צמיגים 
בכ-50 מכוניות. בנוסף, רוססה כתובת 
גויים מפנים  "רק  נכתב:  בה  על מבנה 

מארצנו". המשטרה פתחה בחקירה. 
לי סיפר  הכפר  תושב  חלול,  שאדי 
nrgg מעריב: "יצאתי בזול, עשרות רכי

בים ניזוקו. לפחות 200 איש התעוררו 
המשטרה  מפונצ'רים".  לרכבים  הבוקר 
לא  ואני  מחיר  תג  פעולת  שזו  אומרת 

הא נכון.  לא  מקום  זה  מה.  על  ימבין 
לרע  טוב  בין  מבינים  לא  האלה  נשים 

ובכל אופן אסור להם לקחת את החוק 
לידיים".

הפגנת  בכפר  התקיימה  יותר  מאוחר 
האזור.  מקיבוצי  תושבים  של  הזדהות 
"הגענו  אמר:  סאסא  מקיבוץ  צורן  יוני 
כדי להביע הזדהות כי מה שנעשה כאן 
הוא מעשה נבלה. באזור שלנו יש יחסי 

שכנות ידידותיים".
צורן העריך כי מבצעי המעשה אינם 
שמישהו  להאמין  לי  "קשה  מהאזור. 

מכאן מסוגל לבצע דבר כזה".
למעשה  עדים  שוב  אנחנו  "הבוקר 
אזרחים  המדינה,  תושבי  כלפי  שנאה 
שווים לכולנו שסובלים מהתנכלויות 

על לא עוול בכפם. תושבי הכפר הם 
ידידים גדולים של כל תושבי הגליל 

וה היפים  הכפרים  אחד  זהו  יהעליון, 
וותיקים באזורכם ששומר על מסורת 
של שכנות ושלום בית עם כל יישובי 
כפרים  מושבים,  קיבוצים,  הסביבה: 
אמר  ודרוזים",  צ'רקסים  ערביים, 
העליון,  הגליל  אזורית  מועצה  ראש 
גיורא זלץ בתגובה לפעולת תג מחיר 

בג'יש.
את  תעשה  שהמשטרה  מקווה  "אני 
המבצעים  את  מהר  ותתפוס  מלאכתה 
ומאחל לתושבי הכפר שהשקט והשלווה 

פעולת תג מחיר בגוש חלב. צילום באדיבות: NRGיחזרו לשכון בו במהרה".

נגה רוזנברג

שתי  השבוע  יצאו  הליל  חצות  לקראת 
עמו השלושה,  גבעת  מקיבוץ  ימכוניות 
בהתנד שאספו  בבגדים  לעייפה  יסות 

בות חברי הקיבוץ ונחתו בגינת לוינסקי 
להם עשרות  חיכו  אביב, שם  תל  בדרום 
אותם  וקיבלו  מקור  רועדים  פליטים 

בתשואות ובתודות.
במסגרת  לערב  מרגש  סיום  זה  היה 

הלומ הקיבוץ  בני  שבו  נופר"  י"פרויקט 
יזמו  ירקונים  האזורי  הספר  בבית  דים 
הפליטים  מנהיגי  עם  אירוח  משימת 

הבגדים  נאספו  לקראתו  הקיבוץ.  לחברי 
והגיעו ליעדם אחרי חצות. 

נצפו  שבהם  רגעים  היו  הארוך  במפגש 
דמעות התרגשות וכעס לאור תיאור המצב 

יעל ידי מנהיגי הפליטים, מולי, נדים, נצי
הישראלים  עמותת  ומרכז  הפליטים,  גי 

"מרק לוינסקי" הצייר יגאל שתיים.
חברת הקיבוץ עדה רגב מספרת: "קשה 
שחיים  אנוש  בני  יש  שעדיין  להאמין 
ושכל  וזכויות  תנאים  בחוסר  בעולמנו 
חזרה  אותם  שיגרשו  הוא  הגדול  פחדם 
רצח  סכנת  להם  מחכים  שבהן  לארצות 

ומאסר עולם". 

המפגש:  מיוזמי  הי165,  בן  פרץ  שלומי 
פליט  פוגש  שאני  הראשונה  הפעם  "זו 
את  רהוטה  בעברית  לתאר  שהצליח 

ימצבם ושכנע אותי לפעול למענם". כא
ליוזמת  ביטוי  שנתן  המרגש  הערב  מור, 
צעירים בקיבוץ בהשתתפות חברים סביב 
בעיה לאומית השאיר את רישומו העז על 
משתתפיו והסתיים בהצהרה אישית שלא 
הפתיעה את החברים על ידי מולי, מנהיג 
"יש אצלכם חבר  הפליטים מאריתריאה: 
קיבוץ שפועל עמנו והוא כמו אבא שלנו. 

כל הכבוד לו". 
בני גבעת השלושה ופליטים. צילום יח"צ
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חדשות

אולם ספורט ומחול חדש וממוגן נחנך באשכול 

עידאן מחה בפני שר התחבורה על העיוות במפת הטבות המס החדשה
יפעת זילברשטיין

ראש  נפגש  האחרון  רביעי  ביום 
נגב, תמיר  המועצה האזורית שדות 

יעידאן, עם שר התחבורה, חה"כ יש
ראל כץ. בפגישתם הם דנו בנושאים 
בפרויקטים  וכן  שונים  תחבורתיים 
המועצה  בכבישי  טיפול  שיבטיחו 

ונסיעה בטוחה יותר. 
עידאן, שלא מפסיק לרגע במאבקו 
על הטבות המס, הציג בפני השר את 
מפת הטבות המס ואת חוסר השוויון 
הביע  התחבורה  שר  יוצרת.  שהיא 

נגרמה  אכן  כי  וטען  לסייע  נכונות 
נגב  שדות  מיישובי  לשמונה  עוולה 
ויש לטפל בה בהקדם. בהמשך היום 
שר  עם  נוספת  פגישה  התקיימה 
מחברת  נציגים  נכחו  בה  התחבורה, 
'נתיבי ישראל', נציגי רכבת ישראל 

יוראשי הרשויות מאזור הנגב. בפגי
זו הם שוחחו על הקמת מסילת  שה 

רכבת רביעית.
זור בו  אזור  על  תוקם  זו  ימסילה 

מים מי השיטפונות של נחל איילון. 
הגורמים  לכל  פנו  הרשויות  ראשי 

השיטפו מי  את  לנתב  יבבקשה 

יושקו שדות  נות למאגרים שדרכם 
בנגב  האזוריות  במועצות  חקלאיים 
המערבי. עידאן סיכם את הפגישות 
עם השר ישראל כץ: "חה"כ ישראל 
נגב  לשדות  לסייע  נכון  תמיד  כץ 

ועל כך אני מודה לו.
במועצה ישנם כבישים שלא טופלו 
ואנו עושים הכול כדי  במשך שנים 
לרווחת  בהם  הטיפול  את  להבטיח 

בפרו התחלנו  השנה  יהתושבים. 
ואני  תחבורה  בנושא  רבים  יקטים 
נחוש להמשיך ולטפל בכל הכבישים 

הזקוקים לטיפול, זה בדמנו".

יישובי המועצה האזורית חוף אשקלון עוברים לתאורה חסכונית
יפעת זילברשטיין

האזורית  המועצה  יישובי  ב-21 
אלו  בימים  מחליפים  אשקלון  חוף 
 LED לנורות  הרחוב  תאורת  את 
יאיר  המועצה,  ראש  חסכוניות. 

'' פרויקט חשוב בעל תרו יפרג'ון: 
ימה סביבתית משמעותית לצד חס

כון כספי''.
אשקלון  חוף  האזורית  במועצה 
תכנית  האחרונות  בשנים  מובילים 
כ'מועצה  ההכרה  במסגרת  קיימות 

לקי היא  הפעילות  מטרת  יירוקה'. 
במחשבה  הסביבה  על  אחריות  חת 

על צריכת המשאבים בראייה יום-
יומית ועתידית. 

פיילוט  במסגרת  האחרונה,  בשנה 
כל  הוחלפו  נתיב-העשרה,  במושב 
וואט,  ביישוב מ-150  גופי התאורה 
לנורות לד 70 וואט. לאור התוצאות 

הסביב היחידה  בפיילוט,  יהחיוביות 
יתית בחוף אשקלון יישמה את תוצ

21 יישובי המועי  אות הפיילוט בכל
צה ואלו יזכו במערכת תאורה מדגם 
דגם  הרחובות.  לאורך   )LED( לד 
תאורה זה שופך אור באיכות גבוהה 
ואף חוסך בצריכת החשמל עד לכדי 

30%-20% מנורה רגילה. 

אש חוף  האזורית  המועצה  יראש 
פרויקט  ''זהו  פרג'ון:  יאיר  קלון, 

מש סביבתית  תרומה  בעל  יחשוב 
מעותית לצד חסכון כספי. אין ספק 
לחיסכון  בכסף,  החיסכון  מלבד  כי 
באנרגיה יש תרומה להקטנת זיהום 

האוויר ופגיעה סביבתית''.
הסבי היחידה  מנהל  סעדה,  יחן 

על  הממונה  אשקלון,  בחוף  בתית 
להקצות  ממשיכים  ''אנו  הפרויקט 
את המשאבים ולהצעיד את יישובי 

מתקד בפרויקטים  אשקלון  יחוף 
המועצה  את  לצבוע  מנת  על  מים 

בלבן''.

תלמידת כתה ה' מחוף אשקלון זכתה בתחרות כתיבה ארצית
יפעת זילברשטיין

שני לביא מהמועצה האזורית חוף 
יאשקלון, זכתה בתחרות כתיבה אר
יצית שנערכה על ידי אגודת הסופ

רים בישראל.
בביה''ס  ה'  כיתה  תלמידת  שני, 
סיפור  לעוף',  'זמן  את  כתבה  ניצן, 

יעל התמודדות של ילדה בימי השו

אה ותזכה להשתתף בספר היצירות 
של ילדי ישראל. 

20,000 יצירות שהוגשו לתי  מתוך
שנות  )כמניין  ילדים   6565 כ-  חרות, 
המדינה( בכיתות ג'- ו', זכו בתחרות 
ויצירותיהם יפורסמו בספר היצירות 

ישל ילדי ישראל המצטיינים בכתי
בה. לצדם ישובצו ברכות של נשיא 
המדינה, שר החינוך, שרת התרבות 

וברכות סופרי ומשוררי ישראל.
ניצן  בי''ס  מנהלת  שרון,  איזבל 
בקיבוץ ניצנים: ''השפה הנה מרכיב 

יחשוב ביותר בגיבוש הזהות התרבו
מכאן,  ילדינו.  של  הלאומית,  תית, 
לטיפוח  נכבד  מקום  מייחדים  אנו 
השפה מתוך הבנה כי לכתיבה חלק 

בחב והשתלבות  בתקשורת  ימהותי 
עומ ותרבותה  העברית  הלשון  ירה. 

דים במרכז הלמידה בבית הספר.''
חוף אשק יראש המועצה האזורית 

לון, יאיר פרג'ון, ברך את שני וציין 
תלמידים  של  היענותם  את  לשבח 

רבים לאתגר הספרותי.
מוצא חשיבות רבה בתחרות  ''אני 
זו המעודדת הבעה ויצירה אישית''. 
יוני  בחודש  ייערך  הרשמי  הטקס 

בתל אביב.

יפעת זילברשטיין

אולם ספורט ומחול חדש נחנך השבוע 
כולל  החדש  המבנה  אשכול.  במועצת 
שתי כיתות מחול ובלט ממוגנות ואולם 
המכיל  אוהדים  יציע  ובו  גדול  ספורט 
250 מקומות ישיבה. האולם ישמש את 
תושבי אשכול ואת תלמידי בתי הספר 
וישמש  מגוונות  ספורט  לפעילויות 

כמקום כינוס ממוגן בעת הסלמה. 
"הוכי הממוגן  האולם  של  ינחיצותו 

חה את עצמה" בהתקפה שארעה לפני 
כשלושה שבועות, עת נורו בשעות אחר 
אשכול.  לעבר  רקטות  כ-12  הצהריים 

יתלמידים ששהו בקריית החינוך בפעי
הוכנסו  פורמאלי,  הבלתי  החינוך  לות 
המתנה  להם  התאפשרה  ובכך  לאולם 

לסיום  עד  ובטוח  מוגן  מרווח,  במקום 
באופן  לישובים  ולפיזורם  ההתקפה 

מסודר.
הודות  התאפשרה  האולם  בניית 

באמצ ליברנט,  דניאל  של  ילתרומה 
"קרן היסוד מקסיקו" בשילוב עם  עות 

והג הנגב  לפיתוח  מהמשרד  יכספים 
התרבות משרד  השיכון,  משרד   ליל, 
של כוללת  בעלות  והטוטו,   והספורט 

10 מיליון ₪.
יחיים ילין, ראש מועצת אשכול: "האו

הספורט  פעילויות  ומגוון  החדש  לם 
שלנו  מההשקעה  חלק  הן  בו  הנערכות 
בחינוך בדגש על שעות הפנאי של בני 
הנעורים. החדרים הממוגנים מאפשרים 
חירום  בשעות  גם  רציפה  פעילות  לנו 

ובכך שומרים על שגרת חיינו".

שני לביא. צילום מועצה אזורית חוף 
אשקלון
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אדום מבפניםארץ הצבי

 עזרא דלומי
בפרת'  הימצאי  ממקום  רחוק  לא  תעופה  משדה 
לחפש  הממשיכים  המטוסים  ונוחתים  ממריאים 

ינואשות שרידים שחושבים שאולי הם שייכים למ
מכאן.  ק"מ  כי2,500  שנמצאו  האבוד,  המלזי  טוס 
אלא שלפני כמה ימים איתר לוויין )סיני?( חפצים 
צפים במקום רחוק יותר ממקום החיפושים שעליו 
כבר נאמר שהוא רחוק יותר מטווח הטיסה שאליו 

ייכול היה המטוס להגיע, מה שהעלה השערה שאו
לי הוא "טס מהר יותר" מכפי שהמומחים העריכו.
היכו וחוסר  תוצאות  ללא  החיפושים  יהימשכות 

פלסטי  בקבוק  כל  הופכים  החידה  את  לפצח  לת 
שצף על המים לאביזר של המטוס ומרימים לאוויר 
מאלה  בהרבה  דמיוניות  קונספירציה  תיאוריות 

ישמסתובבות בארץ סביב נושאים אחרים. בלי תי
אוריית קונספירציה קשה להסביר איך נעלם מטוס 
בעולם שבו המפות של גוגל והלוויינים המקיפים 
המאפשרות  ברזולוציות  צילומים  מספקים  אותנו 

וחפצים. הקונספיר ילראות בחדות בתים, אנשים 
ציה מתחילה במקום שבו השכל לא יכול להסביר. 
כשהוא ניצב מול מציאות לא מציאותית. זה גם מה 
שמייצר את הטענה שהממשלה המלזית יודעת מה 

קרה, אך מסתירה את העובדות מהציבור. 
ערב הטיסה למלבורן, מקום הכינוס, נפגשנו אני, 
ריימונד ושירלי - המארחים שלי - עם אלן, חבר 
נוסף בקבוצה שחי בפרת'. אלן הוא טייס מסוקים 

ישמשנע עובדים של חברות לקידוחי נפט וגז לא
כי לכל  שעות  כמה  של  טיסות   - הקידוח  יתרי 

להיות מרותק  אותו  וון. מאחר שעבודתו מאלצת 
בצה"ל.  לטבח  בדומה  עובד  הוא  הקידוח,  למקום 
שבועיים בבית, שבועיים בחוץ. ביום פגישתנו הוא 
אחות  מעניין:  משפחתי  שיוך  לאלן  מטיסה.  חזר 
שהתחרדה ומגדלת 11 ילדים בישראל ואח שגילה 

השע שמע  הוא  בתווך.  נמצא  אלן  הנצרות.  יאת 
רה לגבי גורל המטוס המלזי, שלפיה המטוס נשא 
והטה  ליעדו  שיגיע  רצה  לא  אסור שמישהו  נשק 
את המטוס ממסלולו. מי יודע, אולי ילדי תימן היו 

בטיסה הזאת.
* * *

טימי,  ורותי.  טימי  פניי  את  מקבלות  במלבורן 
וכיום – לאחר שעב יפעם חניכה, אחר כך חברה 

רה את מסלול הודו ויתר חיפושים – היא אושיה 
בקהילת חב"ד המקומית. היא מנהלת את המקווה 
כמעט  תקווה  מהווה  וגם  בעיר  חב"ד  קהילת  של 
ביבוא  בטיפשותם  שהסתבכו  לישראלים  אחרונה 
סמים או חומרים אסורים לאוסטרליה, נכלאו בצו 

יהיחס הקשוח שיש כאן לנושא, ומבקשים שתחל
בכך.  לה הצלחות  ויש  מגייסת ערבויות  היא  צם. 
בביתה, שבו ייפתח הכינוס בקבלת שבת מסורתית 
מלובביץ'  הרבי  של  תמונתו  ניבטת  לייט(,  )אבל 

מכל קיר. 
שנים  כמה  זה  מעניין.  סיפור  יש  לרותי  גם 
כאן שנקרא  מה  משמשים  זוגה  ובן   שהיא 
שדייי בבתים  חיים  כלומר   ,"House Sitting"
לעס או  לטיול   – ממושך  לזמן  מהם  יצאו  יריהם 

עם  או  גינה  עם  בית  מאחוריהם  והשאירו   – קים 
חיות מחמד שהם רוצים שמישהו יטפל בהם. את 
הבית שלהם בסידני הם מכרו והם נעים בקרוואן 
על פני היבשת וגם מחוצה לה, למשל בטזמניה או 
ניו זילנד או אפילו בארצות הברית. יש להם אתר 
אינטרנט, הלקוחות מזמינים אותם זמן רב מראש 
והם מגיעים, לעתים לאחר נסיעה של שבוע ויותר 

כי המרחקים כאן עצומים, ומחזיקים את הבית. 
האזור שאני נמצא בו במלבורן חב"די לחלוטין. 

יהרבה מוסדות – לבנים, לבנות, בתי כנסת, ישי
בות – בלוק תחום בין ארבע רחובות, כולו שלהם. 
המוסדות האלה מוגנים באבטחה ובמצלמות, כמו 

אזור צבאי.
יבערב שבת שמעתי נגינה של שיר ישראלי חסי

שירים  לשמוע  הללו.  הבניינים  מאחד  כלשהו  די 
מהבית בחו"ל זה אחרת, יותר נוגע. התקרבתי כדי 
זינקה  ומיד  השער  ליד  קמעה  השתהיתי  לשמוע, 
מתוך הבודקה קצינת ביטחון חמורת סבר ושאלה: 

היי אולי  כאן?"  עושה  אדוני  מה  לדעת  י"אפשר 
אותי.  תיכונית שהחשידה  המזרח  החזות  זאת  תה 
אחר כך, עם כניסת השבת, התחילה הריצה בשחור 
לבתי הכנסת, שהזכירה את ההתרוצצות בשכונות 
הדתיות של ירושלים אל תחילת התפילה. לרגע 

חשתי סמוך לבית.
יעוד מעט קבלת שבת שתפתח את הכנס, והחב

רים מתחילים להגיע טיפין טיפין מרחבי היבשת. 
לדחוס  צריך  יותר.  הרבה  ועוד  צחוקים  חיבוקים, 

40 שנה לתוך סוף שבוע אחד.

מה נרצה לעשות עם 
עצמנו לכשנגדל?
אין זה פשוט לקחת קיבוץ בן 100 כמעט, 

עם הליכון וקביים בדרך כלל, ולהוליך אותו 
במהירות לשינוי טוטאלי באורחות החיים. 

מדובר במסע קשה הדומה ליציאה של תינוק 
מהרחם האימהי המגן ומספק את כל הצרכים 

לעולם העוין בחוץ. מאמר ראשון בסדרה

 עוזי בן צבי
הקיבוץ שהתחיל לפני 100 שנה, לבש 
וקיבוצים,  קבוצות  צורה,  ופשט  צורה 

אידיאולו ענק,  וקיבוצי  מיני  יקיבוצי 
לימין  ועד  המרקסיסטי  מהשמאל  גיות 
המגוון  כל  את   – החרד"לי  ואף  הדתי 
ניתן היה למצוא, מיד חנה הקומוניסטי 

יבצד הכי שמאלי ועד חפץ חיים ושעל
בים בקצה הסופרידתי.

הירוק,  לקו  מעבר  גם  נמצאו  קיבוצים 
היו גם בסיני ופונו עם הסכם השלום עם 
מצרים. קיבוצים נבנו ברמת הגולן, וחלקם 
חוגגים כבר יותר מי40 שנה, גוש עציון 
חזרה על קיבוציה, קיבוצים שהיו על ממש 
על הגבול מצאו עצמם, כמו אייל למשל, 

יאחרי מלחמת ששת הימים במרכז המדי
מצאו  ומצרים  הרצועה  גבול  קיבוצי  נה, 
לזמן  מהגבולות  מורחקים  הם  גם  עצמם 
רב )המצב השתנה לחלוטין רק עם חתימת 
הסכם השלום עם מצרים והנסיגה מסיני. 

שלא לדבר על היציאה מעזה(.
אבל, אחרי כמה שנים של רווחה כביכול 
ברוב הקיבוצים, הלחצים מבפנים לעבור 
ההורים  בבתי  ללינה  משותפת  מלינה 
הכניסה את כל הקיבוצים שבחרו לעבור 
)בסופו של דבר עשו זאת כולם( לסחרור 
של בנייה והרחבה של כל בתי המשפחות 
בקיבוץ. אם קודם לכן הסתדרנו בדירות 
של עד 50 מטר מרובע, חדר שינה, סלון 
עם מטבחון ושירותים, לפעמים מרפסת, 
שלושהי שכזו  לדירה  עכשיו  תכניס  לך 

הפכו  הקטנות  הדירות  ילדים.  ארבעה 
לסיוט הן עבור ההורים שוויתרו על חדר 
קומתיים,  מיטות  שתי  לטובת  השינה 
והסלון הפך לחדר השינה של ההורים. כך 
אמנם ירד הסיכוי לילד חמישי, אבל הלחץ 
החברתי בכל הקיבוצים להרחיב ולהוסיף 
חדרי ילדים גדל כל כך, והקיבוצים ניגשו 
להרחבות הללו, גם כאשר לא עמדו להם 

עתודות הממון לעשות כן.
שלוו הכלכלית,  להתמוטטות  ימכאן 
בלקי כושל,  משאבים  בניהול  גם  יתה 

חת הלוואות מסוכנות, בשעבוד נכסים 
ישוב ושוב, במשחקים בבורסה, בהתחב

תשואות  שהבטיחו  עסקים  לאנשי  רות 
ולהרחיב  לבנות  בכדי  הכול  מטורפות, 

בכל מחיר – הדרך הייתה קצרצרה.
שנות  בתחילת  שהחל  החריף  המשבר 
באדום.  ולא  בצהוב  עצר  לא  השמונים 
20 שנה של הסי  מהרגע שהתחיל ובמשך

הלכו  החובות  משלימים,  והסדרים  דרים 
לדרך,  יצאו  ושלישי  שני  הסדר  ותפחו, 
אבל הכתובת הייתה על הקיר, כתוב היה 

ישם "רבותיי, זה סוף הדרך", אבל הקיבוצ

ניקים השיתופיים לקו בהבנת הנקרא. יש 
לציין בהזדמנות זו שהקיבוצים מהקיבוץ 
הרבה  בכלל,  אם  המשבר,  את  חוו  הדתי 
המחויבת  והמשמעת  ייתכן  לאט.  יותר 
משמירת מצוות הדת פעלה היטב גם כאן. 
לעומת זאת, במשקי פועלי אגודת ישראל 

זה לא בדיוק עבד.
המקרים  ברוב  כלכלית  ממוטטים  כך 
- והיוצאים מהכלל מעידים על הכלל - 

ימגיעים הקיבוצים, לשינוי, שינוי שנו
לחב שנראה  שינוי  אילוץ,  מתוך  יבע 

של  שבר  העולם,  סוף  ממש  רבים  רים 
עמו,  להשלים  ניתן  שלא  משהו  חלום, 
המלט: של  כמו  הייתה  הברירה   אבל 

.TO BE OR NOT TO BE
יתהליכי השינוי שעדיין מתקיימים בקי

בוצים לא מעטים, אותם קיבוצים שעדיין 
ומסובכים  קשים  היו  שיתופיים,  נותרו 
בן  קיבוץ  לקחת  פשוט  זה  אין  להפליא. 
בדרך  וקביים  הליכון  עם  כמעט,   100
בדרך  )כי  במהירות  אותו  ולהוליך  כלל, 
כלל זה קרה לאחר ההתמוטטות( לשינוי 
טוטאלי באורחות החיים. התהליך שכלל 
בדרך כלל כתיבת חוברת השינוי, בניסיון 
לבצע שינוי בקונצנזוס, לא תמיד הצליח 
מבלי להביא פרויקטור חיצוני שהתמחה 
בביצוע שינויים בקיבוצים. היה זה ועודנו 
לרבים מסע קשה ביותר, בדומה ליציאה 
ומספק  המגן  האימהי  מהרחם  תינוק  של 
את כל הצרכים לעולם העוין הזה בחוץ, 
ואז מה עושה התינוק עם יציאתו לאוויר 
העולם, מתחיל לבכות ולצרוח, מפגש לא 

פשוט עם העולם שבחוץ.
בתהליך נאלצו חברי הקיבוצים שעד 
אז סמוכים היו לשולחן הוועדות ששלטו 
שמספרן  לזכור  ויש  חייו,  תחומי  בכל 
היה מדהים: ועדת מזכירות, ועדת משק, 
ועדת חברים, ועדת חברה, ועדת עבודה, 

הוו מינוי  )שמיד לאחר  מינויים  יועדת 
עדות מתחילה הייתה עבודתה לקראת 
מינוי הוועדות של השנה הבאה(, ועדת 
בריאות,  ועדת  צריכה,  ועדת  תרבות, 
ועדת הגיל הרך, ועדה לטיפול מיוחד, 
ועדת חינוך, ועדת קליטה, ועדת שיכון, 
ועדת  ספורט,  ועדת  שירותים,  ועדת 
ועדת  )ח"ץ(,  צעיר  דור  ועדת  ביטחון, 
חקלאית,  ועדה  מפעל,  ועדת  עלון, 
ועדת השכלה ועוד, בקיבוץ אחד ספרו 
40 ועדות, להפוך לפתע מהיום למחר, 

ליצור עצמאי לחלוטין.
עתה  היה  צריך  המתחדש  הקיבוצניק 
ללא  ומנוכר  קר  בעולם  דרכו  לפלס 

יועדה וללא מי שיחליט עבורו, וזה רבו
תי, היה ממש לא פשוט.

אבל על זה,תקראו במאמר הבא. 

גלויה מתחתית העולם )ב(
מכאן ממריאים המטוסים המחפשים את המטוס המלזי 

האבוד. בלי תיאוריית קונספירציה קשה להסביר איך 
נעלם מטוס בעולם שבו המפות של גוגל מספקות צילומים 

המאפשרים לראות בחדות בתים, אנשים וחפצים זעירים

רותי עושה בייסיטר לאווזים. צילום וויין קוסינס
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 יובל דניאלי
"תמונה אחת שווה אלף מילים" נהפך כבר לקלישי  הפתגם

אה עיתונאית. יחד עם זאת ישנה אמת גדולה באמרה. לעתים 
תמונה אחת אכן שווה הרבה, ובאמצעותה ניתן לחוש אווירה, 

אופי, נחישות, מרקם תרבותי, אהבה, שנאה ומה לא... 
למעשה היא תיעוד של רגע, הקפאתו של זמן שמאחוריו עולם 
ומלואו. כאשר הרהרתי לכבוד חג הפסח בתצלום אולטימטיבי 
אחד שיבטא בשבילי יותר מכול את סדר הפסח הקיבוצי, ריצדו 

לנגד עיניי כמה תצלומים: 

תמונה א': גפילטע בלי פיש
יחדר האוכל הקיבוצי בסדר פסח צפוף ודחוס. החברים והאו
ירחים בחולצות חג לבנות ישובים ללא רווחים לאורך השולח

נות על ספסלי עץ ארוכים שמּוצאים כל שנה ממחסן התרבות 
לכבוד החג. השולחנות עם המפות הלבנות, עמוסים בכל טוב. 
בקבוקי יין לארבעת הכוסות, בקבוקי מיץ לשתייה בין הכוסות, 

יצלחות לרוב, קציצות דג ממולא, חזרת אדומה וחריפה. מנש
נשים את המצות עם כבד קצוץ כמו עוגיות טובות, כי הרעב 

ימציק עד שעורך הטקס ייתן את האות לתורנים להגיש בזהי
רות ובמהירות את מרק העוף עם הקניידלך. התורנים )שמשום 
מה אני תמיד נמניתי עמם...( עושים מאמץ גדול לא לשפוך על 

המסובין את המרק. 
יברשותכם, אשרטט להנאת החיך את תפריט ליל הסדר המשו

תף בקיבוצי על פי זיכרוני:
מנה ראשונה: גפילטע פיש )היה זה גפילטע בלי פיש(, כבד 
קצוץ, מרק עוף עם קניידלך. שתייה קרה ויין, מצות וחמוצים. 
אדמה  ותפוחי  חגיגי  אורז  עם  בקר  ובשר  עוף  שנייה:  מנה 
קטנים אפויים. צימעס )גזר מתוק עם צימוקים( ואפונה ירוקה 

יחמה. לצמחונים ניתנה למנה העיקרית מצה מגולגלת )שהורט
בה( במילוי פטריות.

מנה אחרונה: לפתן פירות.

תמונה ב': "תרועת החג"
יבימת החג שעליה יושבים חברי התזמורת והמקהלה של הקי

בוץ. 
הבמה מקושטת בשיבולי זהב ובמגלי קציר העומר. למקהלה 
היה הוד מיוחד. מי שהשתייך אליה אחרי הסינון הקפדני של 

פירוק(.  הגשה,  )סידור,  החג  מתורנויות  משוחרר  היה  מנצחה 
"עבדים  הפסקה  מימוש  של  הרגשה  הייתה  מהתורנים  לחלק 

יהיינו"... החג נפתח תמיד ב"תרועת החג", תרועה של כלי נשי
פה. ומיד לאחריה שיר אביב בכמה קולות:

"הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, 
חנטה  התאנה  בארצנו.  נשמע  התור  וקול  הגיע  הזמיר  עת 

פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח" )שיר השירים ב'(

 תמונה ג': "מה נשתנה"
ללא פחד ומורא

את  ושרה  המסובין  שורת  בתוך  עומדת  וחמודה  קטנה  ילדה 
"מה נשתנה" מתוך ההגדה הקיבוצית )באיוריו של שמוליק כץ( 

ללא פחד ומורא. 
אצלנו בקיבוץ היו מחלקים את הקריאה לפי סדר מסוים, לא 
על פי הידע בעברית או צלילות וחדות הקריאה. יצא לעתים 

שהקריאה בציבור של ההגדה הייתה משובשת ולא מובנת. שנה 
יאחת החליט צוות החג "לשים קץ לביזיון" ולארגן צוות מקצו

עי של קריינים שבקול רם וצלול יקרא את פרקי ההגדה מעל 
העילגת  הקריאה העממית,  דווקא אהבתי את  אני  הבמה.  גבי 
במקצת לעתים, הלא מקצועית. היה בה ביטוי אותנטי של עמך 

קיבוץ.

תמונה ד': המעבר "מעבדות לחירות"
לקבלת  מוכן  הכול  השולחנות.  עריכת  את  סיימו  התורנים 
המעבר  את  נוכחותו  במלוא  מבטא  המרכזי  החג  קישוט  החג. 

"מעבדות לחירות". 
יחג הפסח הוא מהחגים המקושטים והמושקעים בקיבוץ. הקי
ישוט עובר כמסורת טובה וישנה, משנה לשנה, מדור לדור ומש

תבח עם הזמן. מסופר שלפני שנים החליפו בקיבוץ ותיק בעמק 
את אחד מקישוטי החג הוותיקים, שהפכו עם הזמן לסמלו של 

יהחג, בקישוט חדש לפסח. קם קול זעקה בציבור והקישוט הוו
תיק והטוב הוחזר אל מקומו. 

תמונה ה': "מעבדות לחירות"
ילדים.  חברת  של  ו'  כיתה  ילדי  בביצוע  גדיא"  "חד  מופע 
מופע היתולי בתלבושות מיוחדות שנתפרו במתפרת הקיבוץ. 
היה זה מופע משעשע, גם אם תכניו אלימים, לסיומו של סדר 
פסח ארוך ולעתים קצת מייגע. שמרו את הופעת הילדים לסופו 
של ליל הסדר כדי שיישמר המתח ויישארו אנשים עד סיומו 

ול לנו  "כוס ברכה נשא  כוס רביעי שהוא  ישל הסדר... אחרי 
ולתנובת האדם, ליום  ידינו, לפרי האדמה  ולכל מעשה  בנינו 
העמל ולחיי השיתוף, לחיים ולברכה!" באה ההודעה המיוחלת 

הגדת זיכרונות
החברים והאורחים בחולצות חג לבנות ישובים ללא רווחים לאורך השולחנות על 

ספסלי עץ ארוכים. השולחנות עם המפות הלבנות, עמוסים בכל טוב - מסע נוסטלגי 
מרתק בעקבות ליל הסדר הקיבוצי

ילדה קטנה וחמודה עם ההגדה בגת. צילום צבי נהור

המקהלה והתזמורת בסדר פסח, המעפיל 1972

חדר האוכל בגת ערוך לקראת הסדר. צילום צבי נהור
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של עורך הטקס: "חסל סדר פסח כהלכתו", ומיד אחרי "חד גדיא" התורנים 
מתייצבים לחיסול! 

תמונה ו': אין פסח קיבוצי ללא קניידלך
בשבילי  החג.  לציון  שבחרתי  המנצחת  התמונה  זו  הקניידלך"  "נשות 

זו יהיא אומרת הכול. היא מבטאת באופן המרוכז ביותר את אלה שלא 
כים לתשואות. את החצר האחורית שבלעדיה לא קיים חג בקיבוץ. את 
הסולידריות הקיבוצית במיטבה, את הגיוס למטבח ערב החג. את אותה 
חבורת נשים מופלאה היושבות סביב השולחן, לבושות סינרים, כתף אל 
יותר אחרי  כתף, חברות קיבוץ בגיל שישים פלוס בצוותא עם צעירות 
צבא )איפה הגברים כולם?( מרכלות על כל העולם, פותרות את בעיות 
הקיבוץ, מה היה אתמול בשיחת הקיבוץ ומי נגד מי, ובמקביל לשיח הרבי

דורי, מגלגלות בכפות ידיהן הזריזות את כופתאות הקניידלך למרק העוף 
המפורסם של פסח... 

יהתמונה המופלאה הזו מקיבוץ גת מתאימה בדיוק גם למטבחו של קי
בוצי המעפיל ושל הקיבוץ השכן שלי ושל עוד רבים מהקיבוצים בארץ 

בערבו של חג. 
יאין פסח קיבוצי ללא קניידלך, ואין קניידלך ללא חבורת הנשים החרו

צות שנתפסה בעדשת המצלמה של צבי נהור ז"ל. 
יהיום, כאשר חג הפסח הקיבוצי המשותף הודר מהתפריט התרבותי הקו

לקטיבי של קיבוצי, לפעמים אני שומע בחשכת געגועיי את רחש כפות 
ידיהן של נשות הקניידלך המגלגלות את כופתאות הסדר במטבח. 

הערות:
- צבי נהור נולד בווינה בי1913. עלה לארץ בי19365 עם חבריו לתנועת 
השומר הצעיר והיה ממקימי קיבוץ גת. לימים נהג אוטובוס בקו גתיתל 
אביב. תיעד את מראות הדרך באמצעות מצלמתו. צילם את חיי היוםייום 

בקיבוצו וברשותו שורת תצלומים מחג הפסח. נפטר בקיבוצו בי2009.
־התצלומים של צבי נהור באדיבות ארכיון השומר הצעיר גבעת חבי

בה. תצלומים נוספים באדיבות ארכיון קיבוץ המעפיל.
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בלדה לעוזב קיבוץ
אחרי שנים רבות אזר ארז רוסו אומץ ועבר בעזרת המוזיקאית עדי ויינברג לקדמת הבמה. 

רוסו מספר על האלבום שבדרך, על זיכרונותיו מהקיבוץ ועל השותפות החדשה
 עזרא דלומי

 מיקי נירון
"הזמן הירוק" שמח להציג מדור חדש שבו נפגוש מדי שבוע 
חיים  וגדל בקיבוץ, אך בשלב מסוים עזב לטובת  אמן שנולד 
מוזיקלי,  מפיק  רוסו,  ארז  הוא  הראשון  האורח  בכרך.  אחרים 

יוצר ומלחין, והגיטריסט של להקת "ג'ירפות". 
עם  יחד  והקים  הבמה  לקדמת  לעבור  רוסו  החליט  לאחרונה 
 .Russo & Weinbergg הצמד  את  ויינברג  עדי  המוזיקאית 
המשותף  אלבומם  על  השניים  עבדו  האחרונות  בשנתיים 
באינטנסיביות שקטה, ומתוכו יצאו בינתיים שני שירים שזכו 
להצלחה גדולה. ארז רוסו על האלבום שבדרך, על זיכרונותיו 

מהקיבוץ ועל השותפות החדשה.
איפה נולדת ועד איזה גיל נשארת שם?

"נולדתי בקיבוץ מרום גולן. עזבתי אותו עוד כשהייתי תינוק 
ועברתי לקיבוץ כפר בלום )בדרך היה עוד קיבוץ שאני לא זוכר 

את שמו( ושם גרתי עד כיתה א'".
בהמשך גרת בקיבוצים נוספים?

"בנוסף למרום גולן ולכפר בלום, יצא לי לחיות גם בגנוסר".
באיזה מהם הכי נהנית?

"אני מניח שבמרום גולן, כי הייתי תינוק חסר דאגות, אבל 
אני לא באמת זוכר את זה אז נלך על גנוסר".
משהו שלא תוכל לשכוח מילדותך בקיבוץ?

"המתנדבות, ללא ספק".
חיים  באורח  לחיות  חוזר  עצמך  את  רואה  או  מתגעגע  אתה 

הזה?
י"לעתים יש לי ערגה לימים ההם, אבל אני מכור לרחש העי

רוני שבו אני חי".
מה היית מעתיק מהקיבוץ לתל אביב?

"את המתנדבות של פעם".
מחיי  במיוחד  לך  שזכור  נסבל  בלתי  משהו 

הקיבוץ?
"אלו היו תקופות שהכול בהן היה נסבל". 

בעשור  וההצלחה  ג'ירפות  בלהקת  החברּות 
האחרון שינו אותך במידה מסוימת?

אינטנסי קבוצתית  אינטראקציה  בכל  י"כמו 
יבית, אתה נדרש לעשות שינויים בהשפעת הא

נשים הקרובים אליך ולומד ומחכים מהחוויות 
הרבות שעוברות עליך. אז התשובה היא כן". 

מה מעסיק אותך בימים אלו?
האישי  הפרויקט  על  שוקד  אני  אלו  "בימים 
 Russo – שלי עם הזמרת הנפלאה עדי ויינברג
Weinbergg &. זהו שיתוף פעולה שהחל לפני 

כשלוש שנים, ובימים אלה אנחנו עובדים על אלבום הבכורה 
ישלנו ומופיעים ברחבי הארץ. גם שחררנו שני סינגלים שהת

בנוסף לכך אני מפיק אלבומים  קבלו באהדה בתחנות הרדיו. 
לאמנים שונים, וכותב מוזיקה לקולנוע ולטלוויזיה". 

איך נרקם החיבור עם עדי ויינברג?
על  חלב  לה  היה  כשעוד  שנה,  כי11  לפני  הכרתי  עדי  "את 

יהשפתיים, במפגש מקרי בתל אביב. נדלקתי עליה ברמה האי
שית ונהיינו חברים טובים, אבל לאחר זמן לא רב היא נעלמה 
מחיי לכמעט עשור. עד שפגשתי אותה שוב באופן מקרי, או 

ישלא, ורק אז היא סיפרה לי שהיא בעצם זמרת מודחקת. הזמנ
תי אותה לסשן באולפן והשאר היסטוריה".

איך זה לעבור מעמדת הגיטריסט 
בלהקה לקדמת הבמה?

"נורא ואיום".
האלבום  את  מאפיין  היית  איך 

שבדרך?
השירים  רוב  שבָּבסיס  "למרות 
האקוסטי,  העולם  מתוך  נולדים 
האלבום לא נשאר בהכרח במחוזות 
האלה של הפולק. הוא יהיה מורכב 

ימאלמנטים רבים, כמו שאנחנו עצ
מנו מורכבים".  

 Russo אלבום הבכורה של הצמד
Weinbergg & צפוי לצאת בקרוב 
זיכרונות  שם  לשמוע  תצפו  אל   –

מהלינה המשותפת בבית הילדים.

נשות הקניידעלך בגת. צילום צבי נהור

שורת המקהלה- סדר פסח בשנות השישי בהמעפיל

חג גדיא בהמעפיל שנות ה-80
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חופש תמרון
פרויקט "יוצאים למרחב בגליל" מבקש לקדם העסקת בעלי מוגבלויות בציבור. 

מדובר במיזם השואף לכך שבכל עיר או מחוז יהיה מתחם שאליו יוכלו להגיע בעלי 
המוגבלויות כדי לעשות בו כל מה שיבחרו וישתפו בצורכיהם את כל הסובבים

מרחב מוגן

 מיקי נירון
"אתה יודע לאן הייתי רוצה להגיע בחלום? למצב שבו המדינה 

יתדאג לבעלי מוגבלויות, כפי שצה"ל דואג לנכי צה"ל", מתוו
דה עופר מיכאלי. כדי להגשים את החלום הזה משקיע מיכאלי, 
חבר להבות הבשן, את כל זמנו במאמצים עילאיים כדי לקדם 
פרויקטים והחלטות משמעותיות בתחום. את המערכה החשובה 
ברוך,  סיון, חברת מעיין  נגה  הוא מנהל בשיתוף מלא עם  הזו 

שמנהלת יחד איתו את 'המרחב לחיים עצמאיים בגליל'.
ילפני כחודש התקבלה החלטה הקובעת כי מועצה אזורית הג
יליל העליון תקדם העסקת בעלי מוגבלויות נראות במועצה וב

ארגוני הסמך שלה. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה שהגיעה 
מפרויקט "יוצאים למרחב בגליל", המבקש לקדם העסקת בעלי 
מוגבלויות בציבור. בפגישה שהתקיימה בין מיכאלי ובין צוות 
כוח אדם במועצה הוחלט כי כאשר אדם בעל מוגבלות נראית 
אדם  של  לזה  זהה  בניקוד  הסופי  לשלב  ויגיע  במכרז  ישתתף 

נוסף, תינתן העדפה לאדם עם המוגבלות. 

נפל במילוי תפקידו
שינוי,  ליצור  כדי  מספיקה  לא  שההחלטה  להבהיר  לי  "חשוב 
חשוב גם להודיע על כך בקול רם ושידעו בכל היישובים באזור 
את דבר ההחלטה, כדי שבעלי מוגבליות נראות לא יחששו לגשת 
להתמודד על מכרזים". כך צוטט מיכאלי כשפורסמה ההחלטה, 

יוכשפניתי אליו כדי לברר על הארגון שעומד מאחורי המהלך גי
ליתי שמדובר בפרט קטן מתוך מפעל גדול שמתפתח בקצב מואץ 

למען שיפור איכות החיים של בעלי מוגבלויות בגליל.
מיכאלי היה מזכיר להבות הבשן כש"נפל במילוי תפקידו" כפי 
גבוה  מעץ  נפלתי  מזכיר  להיותי  האחרון  "ביום  מגדיר:  שהוא 

ימאוד וזה הוביל לפציעה קשה. ריסקתי את הרגל, שכבתי חוד
שים רבים בבית החולים ולקח לי יחסית שנים רבות להתאושש. 
אצבע  ביישובי  למדעים  מורה  להיות  התחלתי  כשהתאוששתי 

הגליל, או ליתר דיוק המורה האחרון לחיות בר בישראל. אחר כך הקמתי את קבוצת 
הנכים של הגליל העליון כדי להנגיש כמה יעדים בכל קיבוץ, וכתבנו את אמנת הנכים 
בקיבוצים שעליה חתמו גם המזכירים. בהמשך יזמתי גם מסע של קלנועיות מקריית 

ישמונה לירושלים כדי לזעוק בשם נכי הפריפריה, כך שהפכתי לפני כעשר שנים לפ
עיל מאוד בנושא. בי2010 התחלתי לעבוד מטעם הג'וינט יחד עם גדעון פלס ממחניים 

והקמנו את 'המרחב לחיים עצמאיים בגליל' שקיים עד היום".
הברית  מארצות  ש"יובא"  במיזם  מדובר 
השואף לכך שבכל עיר או מחוז יהיה מתחם 
שאליו יוכלו להגיע בעלי המוגבלויות כדי 

ילעשות בו כל מה שיבחרו וישתפו בצורכי
הם את כל הסובבים. ארגון הג'וינט שתומך 
מאז  במרחב  ומקצועית  כלכלית  מבחינה 
הקמתו, בחר את העמותה לנגישות ישראל 
כגוף שיפעיל אותו בפועל בגליל. העמותה 
ולשיפור  הנגישות  לקידום  פועלת  עצמה 

סוגי המוגבלו כל  החיים של בעלי  יאיכות 
יות, פיזית וחושית, אנשים עם לקות שמיעה 
ועיוורים, מוגבלות  ולקות ראייה  וחירשים, 
שכלית התפתחותית ומוגבלות נפשית, נכי 
תאונות  נכי  איבה,  פעולות  ונפגעי  צה"ל 
כתוצאה  נכים  עבודה,  תאונות  נכי  דרכים, 

ממחלה או ממום, קשישים ועוד. 
מרחב סקירה צוק מנרה. עופר הדרכה חטיבה 769.

סדנת בישול נתנאל ורדה.
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פעם לא היו מסתכלים עלינו
ינגה סיון, דרמהיתרפיסטית, קואצ'רית ומדריכת פעילות את

גרית בהכשרתה, הגיעה לארגון למעשה כפרויקטורית. "לאחר 
שהקמתי בית ספר דמוקרטי בגליל חשבתי על פרויקט העסקה 
לבעלי מוגבלות. הגעתי לעופר ואז הוא אמר שזה לא מתאים. 
התקשר,  עופר  שנה  חצי  אחרי  אבל  אחרים,  לכיוונים  הלכתי 
המרחב  את  במשותף  מנהלים  אנחנו  ומאז  התפקיד,  את  הציע 

מטעם עמותת הנגישות". 
כמה  עד  להרחיב  ניסיון  יש  הקיימים  המשאבים  במסגרת 
שניתן את האפשרויות עבור בעלי המוגבלויות כפי שמתארת 
נגה: "יש ארבעה תוכני ליבה שאנחנו מחויבים אליהם – ייעוץ 
עמיתים, אביזרי עזר לאנשים עם מוגבלויות, הגברת המודעות 
ופעילויות לחיים עצמאיים. לתוך הפעילויות אנחנו מתאימים 
כל מה שנראה נכון בהתחשב באזור ובאנשים שלנו על בסיס 
העיקרון שאימצנו: 'כל מה שעלינו איתנו'. קורס מחשבים, חוג 

יתיאטרון, בישול או כל דבר שיכול להעצים את האנשים. הש
קיימת  שלא  ייחודית  פעילות  לראשונה  נפתחה  למשל,  בוע, 

יבכלל בארץ – קורס 'כדור שער' שמותאם במיוחד ללקויי רא
ייה ולעיוורים". באמצע דבריה של נגה, עופר מתפרץ ומתאר 
בהתלהבות חריגה את הפעילות שבה נכח ביום הקודם: "אתמול 

יהיינו באיילת השחר במשחק שנקרא 'ֶּפַטְנק', והיית צריך לר
שהוא  הקבוצה  מחברי  אחד  העיוורים.  של  המיומנות  את  אות 
עיוור לחלוטין – אלוהים יודע איך, אבל הוא זרק את הכדור 
בדיוק לנקודה הנכונה. כולם שם היו המומים. מי לוקח עיוורים 
לפטנק?! זה נשמע לי בזמנו הכי אידיוטי, ופתאום ראיתי את זה 
מול העיניים והבנתי שהם יכולים לבוא פה לידי ביטוי בדיוק 

כמוני". 
"לעיוורים יש חושים עליאנושיים!" משיבה לו במקביל נגה, 
ולי נותר רק להתפעל. ההתלהבות הבלתי נשלטת הזו שהביע 
עופר באותו רגע ותחושת הסיפוק שניכרה על פניה של נגה 
בעלי  בחיי  והמעורבות  האכפתיות  כמה  עד  עבורי  המחישו 
המוגבלויות של השניים היא אינסופית. אין עוררין על מידת 
ההשפעה של הפרויקטים השונים של המרחב, כפי שמתאר זאת 
אבשלום רצפורקר מקריית שמונה שלקה בניוון שרירים בשנות 
העשרים לחייו והצטרף למרחב לפני כשנתיים: "פעם לא היו 

ימסתכלים עלינו, אבל כיום יש לנו הרבה יותר ביטחון ואנח
נו יכולים להשפיע. רואים את זה בשטח, כי משנים לא מעט 
בשביל הנכים והולכים לקראתנו. לא הייתה מודעות, ועכשיו 

יאנחנו יודעים מה הזכויות והתנאים שמגיעים לנו. כשאנו פו
ינים, יש מי שיקשיב לנו. לומדים מזה המון וזה יעזור גם לאח

רים בעתיד".

מרחב מוגן

המשך מעמ' 16

אנחנו רק טיפה בים 
נגה ועופר הם כמובן לא היחידים, ואליהם מצטרף מערך של 

וחיילים מח ימתנדבים המבוסס על סטודנטים ממכללת תליחי 
טיבת 7659. המדהים הוא שהמשתתפים הם לא היחידים שחווים 
תהליך של שינוי במהלך הפעילויות, אלא גם צוות המתנדבים 

אנוש בתליחי, המתגור סטודנטית לשירותי  סירי,  עדי  יעצמו. 
רת כרגע בקיבוץ נאות מרדכי, הגיעה למרחב במסגרת עבודה 
"למען  בחלקה:  שנפלה  ההזדמנות  על  במיוחד  ושמחה  מעשית 
האמת, הגעתי בלי היכרות גדולה של התכנית, וזה בהחלט העלה 

ימודעות לגבי הנגישות בישראל. פתאום שמתי לב לדברים שכ
מובן אנשים שאינם סובלים ממוגבליות לא שמים לב אליהם. 

"זה סוג של רגישות שמתפתחת רק במקומות כאלה. זה חלק 
הכרתי  הנגישות  בסיירת  וכאן  אנשים,  המון  של  מהיוםייום 
קבוצה מגובשת ונפלאה של אנשים. זה יצר חיבור חזק מאוד 
ולראות שיש  והבנה לאופן שבו המודעות מתגבשת, להיפתח 
דרכים לעשות דברים אחרת. עופר ונגה מובילים את זה בצורה 
נהדרת, כל אחד בדרכו מפגין המון סובלנות ופתיחות כדי לתת 
לנו להיות חלק מהסיפור. אני מאמינה מאוד בעשייה הזאת - 

בלי האמונה הזאת זה בלתי אפשרי".
כדי לגייס תמיכה נוספת ולהגביר את המודעות ככל הניתן, 
העמותה מקיימת מדי פעם "יום מודעות" בבתי ספר, במוסדות 

יוברשויות מקומיות. ביום המודעות המשתתפים מתחלפים בי
ניהם בארבע תחנות הממחישות מוגבלויות שונות. כל אחד מהן 
מעביר בעצמו בעל מוגבלות ומספר את הסיפור האישי שלו. 
אזורית  כזה במועצה  יום  לנו אחרי  סוציאליות אמרו  עובדות 
גליל עליון, ש"אחרי 20 שנה הן פתאום קיבלו את זה בפרצוף", 
מתארת נגה את החותם הענק שמשאיר אחריו היום המיוחד, אך 

ילמרבה הצער זה לא תמיד מסייע. הקושי המרכזי שעליו מצ
ביעה נגה הוא היעדר התחבורה באזור: "בגליל העליון כמעט 
ואין תחבורה ציבורית. כל פעילות שאנחנו מארגנים מתחילה 
בי1,500 שקל לפני הכול, רק בשביל להסיע את האנשים. זה 

עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  קשה.  ומאודימאוד  מתיש  מתסכל, 
מתעסקים בתמרונים בינינו יחד עם הסטודנטים, ואפילו כשיש 
מדי פעם אוטובוסים, ברור שהם לא נגישים לכיסאות גלגלים, 
בזה, גם  למשל. אנחנו לא מוותרים, אבל צריכים המון עזרה 

בסיוע תרומות".
עצמ לחיים  'המרחב  של  ככלל  הפעילויות  כי  לציין  יחשוב 

פתוחות  אך  מוגבלויות,  לבעלי  אמנם  מיועדות  בגליל'  איים 
לקהל הרחב. זה מה שמבדיל את העמותה הבדל רב מפעילויות 

ידומות, כיוון שהדבר יוצר סיטואציה חברתית שלא הייתה מת
קיימת אחרת עבור אותם אנשים.

הזה  טוען בהקשר  פילוסופית",  יותר מדי  הזו כבר  "השאלה 
זקוק לקבוצת השווים שלו או לקבו יעופר, "האם אדם עיוור 

צת השונים? ואני הייתי רוצה שהוא יוכל לשחק עם זה: מתי 
זה  היום  לצערי,  ולהפך.  השווים,  בקבוצת  יהיה  הוא  לו  שנוח 
לא ככה, ובינתיים אנחנו רק טיפה בים". הדרך האחרונה שבה 
ניתן להגדיר את הפעילות של 'המרחב לחיים עצמאיים בגליל' 
היא "טיפה בים". העשייה של הפעילים היא אדירה בכל קנה 
מידה, ותרומתה לשיפור אורח החיים של בעלי המוגבלויות לא 

מובנת מאליה כלל וכלל. 
"כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא 

עוצמים את עיניהם".

נחים לאחר סקירה ארוכה של אתר צוק מנרה. 

נגה סיון

סיירת נגישות.
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ערבות הדדית
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 חני סולומון
יחברי גרעין "נאות" נמנים עם זן הולך ונכחד בחברה הישרא

לית. החבר'ה שהיו נח"לאים חלוצים בשנות השבעים בהיאחזות 
השו מופלאה  חבורה  מהווים  גדי,  עין  לקיבוץ  ויועדו  יקטורה 

מרת על קשר והווי חברתי לאורך כל השנים. בני הזוג נעמי 
וגיורא נדב התחתנו ונשארו לחיות בקיבוץ, וכך גם החבר דוד 
פלזן שנשא לאישה את צביה העירונית. מזכיר הגרעין ברוך 
סטיר שומר בנאמנות על התפקיד מאז ימי ההיאחזות ומהווה 
את האחראי העיקרי על שמירת הקשר ועל תכנון הפעילויות 

המשותפות לאורך השנים. 
העצמאות  יום  שאת  מאליו  מובן  זה  "נאות"  גרעין  לחברי 
לדוגמה חוגגים בביתם של ברוך ואיילה סטיר ברמת גן, פעם 
בשנה בחורף נוסעים לפסטיבל דרום אדום בנגב, ובנוסף לכך 
פעם בשנתיים בערך נוסעים לכנס גרעין לסוף שבוע בקיבוץ 
פעילויות  גם  מתקיימות  פעם  מדי  באזור.  ומטיילים  גדי  עין 
השחקן  של  להזמנותיו  הודות  ברובן  המתרחשות  תרבותיות 
המוכר אלברט אילוז. חברי הגרעין נפגשים בשמחה כשחברם 
יוצא עם הצגה או מופע חדש. לעתים אף נוסעים יחד לחו"ל, 

לטיול ג'יפים ולטיולים מופלאים אחרים.

ידידים טובים לחיים
מאלי מובנות  אינן  האלה  החברתיות  הפעילויות  כל  יאולם 

הן. למרות שידוע שגרעיני נח"ל קמו וממשיכים לקום מימיה 
הראשונים של המדינה, יש להניח שרובם לא שמרו ושומרים 
אחת  הם  "נאות"  גרעין  חברי  השנים.  לאורך  רציף  קשר  על 
הדוגמאות הפעילות לחברותא לחיים, ולמעשה כל אחד מחברי 
הגרעין שמקפיד לשמור על קשר הרוויח ידידים טובים לחיים. 
כמי שמלווה את ההווי החברתי מימי הצבא, ובמיוחד לאחר 
נישואיי לחבר הגרעין ירון סולומון, אני יכולה להעיד מקרוב 
כמו  השנים.  לאורך  מתמשכת  חוויות  חגיגת  מהווה  שהקשר 
"המפגשים  סטיר:  ברוך  היום  ועד  מאז  הגרעין  מזכיר  שאומר 
שלנו תמיד מוצלחים וכיף להיות יחד. זה נובע מכך שהחבר'ה 
תמיד רוצים ושמחים להיפגש, ולא מוותרים. נוצרה לנו כבר 
הכול  אנחנו מתקדמים". לחשוב שבעצם  יפה, שאיתה  מסורת 
התחיל עוד בי1971. בני הי18 מתגייסים לצה"ל, כחברי גרעין 
המיועד לנח"ל, חיילים ירוקים שאינם יודעים מה צופנים להם 
החיים. לחברי הגרעין המרכזי מצטרפים חיילים וחיילות, חלקם 

האופציה הגרעינית

גילוי נאות
מהו הסוד שמאחורי הקשר המופלא שנוצר בין חברי חברי גרעין נאות לעין גדי 

שהתגייסו לפני חמישה עשורים? "כיף לנו להיות יחד. החבר'ה תמיד רוצים ושמחים 
להיפגש, ולא מוותרים", מסביר מזכיר הגרעין מאז ועד היום ברוך סטיר

חברי הגרעין בבריכת עין גדי מימין לשמואל למעלה יוני כץ אלי 
יוחימק עמוס שנון דויד פלזן חני אהרונוביץ למטה מימין דניאל לו.

הצילומים מתוך אלבומים פרטייםחוגגים 40 שנה לגרעין ביום העצמאות בבית ברוך ואיילה סטיר 2012.
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וחברים נוספים מהפנימייה", מגלה סטיר.

להתקרר עם סילוני המים
זכתה  ובזמנו  בקטורה,  הירק  גן  על  לאחראי  מונה  פלזן  דוד 
גידולי  על  וזאת  החקלאי,  במשק  הראשון  במקום  ההיאחזות 
הזכייה,  על  מאוד  "שמחנו  המשובחים.  והמלונים  המלפפונים 
"במקרה  פלזן.  נזכר  יטבתה",  מקיבוץ  טולי  המשק  מרכז  עם 

יאחר גילינו מלפפון אחד ענק במיוחד, בשטח הירקות. התגאי
היינו גם שובבים.  נו מאוד באותו מלפפון שהפך לאטרקציה. 
הירק  בגן  הממטרות  את  לפתוח  נהגנו  שבחמסינים  לי  זכור 
עירומים. מעבר ללימודיי  סילוני המים, אפילו  ולהתקרר עם 
החקלאית  ב'מדרשה  ירקות  קורס  חנה, עברתי  פרדס  בחקלאי 
של הנח"ל'. אלו היו ימי כיף, במיוחד שמפקד הקורס היה חברי 
מבית הספר וחבר הגרעין ירון סולומון. הקורס לווה גם בסיורים 

בשטח, שהפגישו אותנו עם הנושא מקרוב". 
וירדנה ארזי להו יבאחד הערבים הגיעו להיאחזות גידי גוב 

פעה. לקראת ההופעה נערכה ארוחת ערב חגיגית לאור נרות, 
כי הייתה הפסקת חשמל. אולם כשהזמרים הגיעו הם התלהבו 
מהרומנטיקה וחשבו שכך תמיד אוכלים בקטורה. מאוחר יותר 
פינגל'ה הצליח להדליק את הגנרטור  התברר שאחד החברים 

והודות לכך המופע התקיים. פלזן מבהיר כי "החיים החלוציים 
המשותפים בקטורה היוו הכשרה טובה להמשך הקשר המלוכד 
גם בעין גדי. צורת חיים זו מצאה חן בעיניי, והחלטתי לבנות 
את חיי בקיבוץ. את אשתי צביה הכרתי במסגרת תפקידי כרכז 
קניות, והיא עבדה ב'משקי הנגב' כמזכירה. היה קשה לשכנע 
את העירונית מרמת גן להפוך לקיבוצניקית. אך השנים עשו 
כמקרין  פלזן שימש  כך,  על  נוסף  והיא התרגלה".  את שלהן, 
הסרטים של הקיבוץ במשך 30 שנה וכיום הוא מנהל את ענף 

התובלה ומשמש כנהג אמבולנס. 
לגרעין  הגיע  שנון  עמוס  השממה"  את  להפריח  "הצלחנו 
ניהל קשר רומנטי  במסגרת הקבוצה מהפנימייה, אך במקביל 
חזק עם חברתו מימי התיכון ולימים רעייתו פועה מפרדס חנה. 
ראשו ומחשבותיו היו נתונים רוב הזמן לצעירה שהייתה עדיין 

תיכוניסטית, והוא כבר חייל. 
"המוטיבציה שלי לצאת לקורס נוי ב'מדרשה החקלאית של 
הנח"ל' הייתה גבוהה מאוד. לקורס הגיעו נח"לאים מהיאחזויות 

ולהתנסות בהת הייתה ללמוד  והמטרה  ישונות ברחבי הארץ, 
אמת מגוון הצמחים לגינות ההיאחזויות לפי הקרקע והאקלים. 
ניסיתי להיות חייל ממושמע, כדי לצאת לאפטרים לבקר את 
פועה. שמחתי על ההיכרות המוקדמת עם מפקדת הקורס חני 
מעשית  הכשרה  שנקבל  שדאגה  סולומון(,  )לימים  אהרונוביץ 

להיות אחראים לגינון בהיאחזויות", מגלה שנון. 
התנאים  את  להכשיר  מיד  נרתם  הוא  לקטורה  שחזר  אחרי 
האדמה  כי  קל,  היה  לא  "זה  הנוי.  על  כאחראי  לגינון,  בשטח 
והיה צורך לשדרגה עם אדמה נוספת  ויבשה,  הייתה מדברית 
וזבל מהרפת. למרות הכול, הצלחנו להפריח את השממה. מעל 
לעשרים שנים אנו מתגוררים בפרדס חנה, וגם כיום אני אחראי 

על גינת הבית, ונהנה מכל רגע". 

פרספקטיבה על החיים שלנו 
יוני כץ מבית  חיה פרי, שהגיעה לגרעין עם חברתה הטובה 

יהספר התיכון סליגסברג בירושלים, כיהנה עד לא מכבר בתפ
25 שנה. "הגי  קיד דוברת משרד התמ"ת )כיום הכלכלה( במשך
המכרעת  להחלטה  במקרה.  ממש  הגרעין  ולחברי  לנח"ל  ענו 
הגרעין,  מייסד  משה,  בן  צחי  החבר  של  משכנע  ביקור  קדם 

יוברוך סטיר בבית ספרנו. הם פשוט כל כך הלהיבו אותנו כש
והצטרפנו  התגייסנו  גרעין.  זה  ומה  הנח"ל  על  לכיתה  סיפרו 
מספרת  פלוגתית",  פקידה  להיות  שתכננתי  למרות  לגרעין, 
פרי. היא מציינת שנושא החברותא הרשים אותן מאוד. מה גם 

שהחיים בהיאחזות חדשה נשמעו לה מאתגרים. 
עבדתי  בקטורה  זו.  החלטה  על  מאוד  שמחה  אני  "בדיעבד 
במטבח ובחדר האוכל, ובקיבוץ עין גדי כמטפלת בגני הילדים. 
גם שנים  להיפגש,  הרצון  הוביל את  אותנו  אך הקשר שחיבר 

ילאחר השחרור מצה"ל. וכיום המפגש עם החבר'ה נותן לנו פר
יספקטיבה על החיים שלנו. זה בהחלט לא מובן מאליו ששומ

רים על קשר כזה לאורך זמן. לפני כמה שנים ביקרתי בקיבוץ 
קטורה במסגרת סיור מקצועי בתקופת עבודתי, ונהניתי לראות 

איך הקיבוץ מתקדם ופורח". 

שיא השיאים
בני מולכו נחשב לצייר של הגרעין, אבל מי שיער שבעתיד 

והמ החיילים  כל  הקבוצתי של  הציור  מצליח?  אדריכל  ייהיה 
היה שיא השיאים  סיום השירות  פקדים בהיאחזות קטורה עם 

האופציה הגרעינית

טיול גרעין לדרום אדום במאגר ניר עם 2014.

ברוך סטיר מזכיר 
הגרעין מחזיק את 

גביע החתונות לצידו 
ירון סולומון .



25  ||  10.4.14    

באותם הימים. הציור שוכפל וחולק לחברי הגרעינים "נאות", 
"שחם" ו"שונית" במסיבת הסיום. 

רבה.  ברצינות  התיעודי  התפקיד  את  עצמו  על  לקח  מולכו 
כשצייר את הציור, המזכיר סטיר היה בקורס חובשים ולכן הוא 

ילא צויר. זה לא מנע ממולכו להוסיפו לאחר שנים לציור. "הג
עתי לגרעין עם חבורה מ'חוות הנוער הציוני' בירושלים. היינו 
עולים חדשים מי15 מדינות שונות. זה היה כור היתוך אמיתי, 
כהכנה טובה לחיים בארץ. בהיאחזות קטורה התמניתי לאחראי 
על ועדת התרבות והקישוט, יחד עם החבר רוני ארנייה. זכור 
הצעתי  ביותר.  היפה  ההיאחזות  לקראת תחרות  לי שהתכוננו 

ילצייר ציורים צבעוניים אבסטרקטיים על הקירות מסביב לג
נרטור. החבר ארנייה, ששימש נושא הכלים שלי, סחב את דליי 
הצבע וצבע משטחים גדולים )העבודה השחורה( לפי ההנחיות 
זאת,  לעומת  ארנייה,  מולכו.  מגלה  שציירתי",  המתאר  וקווי 
סבל קשות והיה מסכן, כי צביעתו לא הייתה טובה ולכן אולץ 

לצבוע שוב ושוב. 

זכורה לי כתקופה עם המון חוויות בלתי נשכחות. קבוצה של 
כמאה חיילים ומפקדים חיה שם במעין אוטונומיה עצמאית. בין 

יהחוויות היו ארוחות לילה מושחתות במטבח, וערב בנוסח 'לי
לות ערב' כשהרס"פ הקשוח לכאורה, אבל בעל לב הזהב, מכהן 
כמלך. זיכרון אחר הוא מתחרות 'ההיאחזות היפה ביותר', שבה 

זכינו במקום שני". 
החבר בני מולכו, היא מספרת, יישם את כישרון הציור שלו על 
גדר שהקיפה את הגנרטור. "עבדנו ימים ולילות לנקות ולקשט 
המלך".  כיד  ארוחה  לשופטים  הכנו  וכמובן  ההיאחזות,  את 
"הפרס", היא מספרת בהתלהבות, ועיניה בורקות, "היה ארוחה 
טובה במסעדה באילת. בכלל, נסיעות האפטר לעיר 'הגדולה' 
אילת היו חגיגה של ממש. לשתות את השוקו של יטבתה היה 
להשיגו  היה  ניתן  לא  ימים  באותם  כי  ענק,  צ'ופר  בשבילנו 
בשום מקום אחר בארץ". לאחר חצי שנה בקטורה הצטרפה נילי 
לשל"ת המאוחר בעין גדי, והחברות העמוקה נמשכת עד היום. 

לרוץ עירומים ברחבי הקיבוץ 
"לדעתי סוד הדבק והקשר ארוך השנים בגרעין נובע מעובדת 

יהיותנו יוצאי עדות שונות ובעובדת היותנו חלוצים בהקמת הי
אחזות חדשה", אומר אלברט אילוז. "היו קשיים, אבל הם חיברו 
להציג  חופשית  במה  לנו  נתנו  גדי  בעין  חבריי  האנשים.  בין 
זכור לי שערבי הבידור אחרי ארוחת שישי  את כישרונותינו. 

יבחדר האוכל היו שיחת היום בקיבוץ משבוע לשבוע. הקיבוצ
ניקים כל כך אהבו לצחוק מהקטעים שלנו". לדבריו, שם הומצא 
הסטנדאפ הראשון בארץ, ולקראת עזיבתם אמרו הקיבוצניקים 
שעכשיו הם יחזרו לגילם האמיתי והסבירו שסחפו אותם להיות 

צעירים.
י"עד היום, כשאנו מגיעים לקיבוץ מקבלים אותנו בחום ובצ

חוקים, ומזכירים לנו איך העזנו לרוץ עירומים ברחבי הקיבוץ 
ללא כל בושה, כמתנת פרידה. בתקופה מסוימת עבדתי בקיוסק 
הביקור  להיות חלק מחוויית  וראיתי בכך שליחות  דוד,  בנחל 

למטיילים באתר מהעולם ומהארץ".

החברה משתעשעים בחמי עין גדי מימין לשמאול אלי 
חסון מיכאל דורון אריק כהן אלי שגיא ואלברט אילוז.

כנס גרעין בעין גדי 2009 מטיילים בואדי קלט.

מתנדבות  ובקטיף  תמרים,  בגדיד  עבדתי  גדי  עין  "בקיבוץ 
עליי  החברים.  עם  יחד  ומשוודיה,  מהולנד  מדנמרק,  שהגיעו 

ילציין שהמפגשים המשותפים גורמים לחברים הנאה רבה, חוו
ייות והמון צחוקים. רק בנובמבר האחרון חגגו לי את יום הולד

תי הי650 במסיבת הפתעה בעין גדי, ולי אמרו שזה אחד מכנסי 
הגרעין. זה היה גדול". 

המון חוויות בלתי נשכחות 
נילי לוי )גרבר(, כיום עורכת לשון, התגייסה לנח"ל במסגרת 
גרעין אחר, אך אחרי המפגש עם חברי גרעין 'נאות' בהיאחזות 

קטורה, החליטה לעבור גרעין ולהצטרף לקיבוץ עין גדי. 
ינקלביץ,  אבישי  בעזרת  הבירוקרטי  השלב  על  "התגברתי 

הטירו אחרי  גדי.  עין  קיבוץ  מטעם  החברתי  המדריך  ישהיה 
נות עברתי קורס קשר, ובקטורה הייתי קשרית. תקופת קטורה 
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קריאת כיוון
אילו כיווני עבודה נחוצים לקידום תהליכי התחזקותו וביסוסו של הקיבוץ המתחדש?

כיוון מהלכים

 צפריר בן אור
הקיבוץ המתחדש עומד, כידוע, על ארבע 

הדי שיוך  חיים,  באורחות  השינוי  ירגליים. 
וצמיחה  הנכסים  הנכסים/פירות  שיוך  רות, 
היא  הללו  מהרגליים  אחת  כל  דמוגרפית. 
בעלת דגשים, מורכבויות ומבנה משל עצמה 
הדורשים התעמקות רבה, אך וככלל בהיעדר 
הראייה והביסוס של כל ארבע הרגליים, לא 

ייכון לאורך זמן הקיבוץ המתחדש.
בתנועה  המתרחש  על  מהצד  למתבונן 

הרו ייווצר  האחרונים  בחודשים  יהקיבוצית 
מלבד  לעשותו  בידינו  נותר  לא  שדבר  שם 

ימאבק איתנים ברשויות בנוגע להיתרי בנ
ייה לבנינו החברים החדשים והעלאת סכום 

הפנסיה המובטח להורינו ולסבינו.
יההתעסקות בנושאים אלו הפכה כה אינטנ

בשיח  שלפחות  עד  דומיננטית  וכה  סיבית 
הציבורי לא נותר מקום לנושאים אחרים.

במאמר שלפניכם אנסה להצביע על כמה 
נוע ואשר  הזו  לעת  נחוצים  עבודה  יכיווני 

וביסוסו של  התחזקותו  לקדם את תהליכי  דו 
הקיבוץ המתחדש גם בעת מורכבת זו.

 מה עשו לנו
המאבקים האחרונים

והי הפנסיה  בנושאי  האחרונים,  יהמאבקים 
המשותפים  במכנים  מאוד  פגעו  הבנייה,  תרי 
ובלכידות של הקיבוצים המתחדשים. מאבקים 

לוותי ותיקים  בין  ישנים  פצעים  פתחו  יאלו 
קים פחות, בין מרכז לפריפריה, בין הקיבוצים 
לבין חבריהם ועוד. מאבקים אלו ואופן ניהולם 
כך,  גם  המוגזמת  התלות,  את  מאוד  העמיקו 
רצונם  בהיעדר  דיוק,  וליתר   - הטוב  ברצונם 
השונים המתערבים  הרגולטורים  - של  הטוב 

וב האגודות,  ורשם  המינהל  ובראשם  יבחיינו 
יאופן טבעי הקטין ומקטין את ביטחוננו בעצ

מנו ובדרכנו.

מה רצוי וניתן לעשות
יאם נבחן באופן קר וביקורתי את מצבם האו

חבריו  ושל  המתחדש  הקיבוץ  של  בייקטיבי 
אשר   - מאבקים  שני  לאותם  שמעבר  נראה 
נושאים  שאינם  בוודאי  שיהיו,  ככל  חשובים 
מה  הרבה  עוד  נותר   - היום  סדר  על  יחידים 

לעשות.
יותר  מסובך  בעולם,  ארגון,  שאין  בהינתן 
הנלמד  הראשון  שהשיעור  ובהינתן  מקיבוץ 
בניהול עסקים הוא שכל ארגון חייב להשתנות 
המסקנה  הוא,  חיים  חפץ  אם  מתמיד  באופן 
בהקדם  נגיע  ולא  הגענו  שלא  היא  הפשוטה 
לאיזושהי מנוחה ונחלה המאפשרת לעזוב כל 
התעסקות ולהשקיע את כל כולנו באותם שני 

מאבקים.
ינבחן הדברים בקצרה, על יסוד ארבעת מר

כיבי הקיבוץ המתחדש:

שינוי באורחות חיים
אורחות  את  שינו  קיבוצים  מי200  למעלה 

חייהם, אך כמה מהם השיגו מודל מתפקד שהם 
שכמות  נגלה  זאת  נבחן  אם  ממנו?  מרוצים 
תקועים  נותרו  קיבוצים  אותם  מתוך  נכבדה 
כאשר  הדיפרנציאלי,  לשכר  המעבר  במודל 
המיסוי גבוה מדי וברובם בעצם מדובר במעין 
"רשת" של היטלים כאשר לכל שקל שגובים 
וזה  זה לשם  לחוגים,  זה  לנוי,  )זה  יש כתובת 
כוח לבצע  אין  כך שלמערכת  כדי  עד  לכאן( 

והשימו המקורות  במערכת  שהוא  תמרון  יכל 
שים העומדת לרשותה.

השינוי המרכזי הנדרש בתחום זה אם כן הוא 
למס.  מהיטלים  קרה,  טרם  שזה  היכן  מעבר, 

יהיינו, גבייה של סכום קבוע או משתנה ששי
מושיו נקבעים בנפרד, בדיון ענייני, מדי שנה 

כאשר מתגבש תקציב הקהילה.
אם בהזדמנות זו ניתן יהיה להיפטר מהמושג 

י"מס איזון" - שהוא סוג של שם קוד שמשמ
עו: הבה לא נאפשר לאף אחד בתוכנו להרוויח 
בכנפיו  נקצץ  אלא  שביכולתו,  כפי  מעבודתו 

יכל הזמן - בכלל ניתן יהיה לומר שאנו מת
קדמים.

בנוסף לכך, בתחום אורחות החיים יש להוסיף 
של  המתודולוגיה  פיתוח  בהמשך  הצורך  את 
העזרה ההדדית, הן לוותיק והן לנקלט. בתחום 

יזה יש הרבה מה לעשות על מנת שאכן תפי
סת העזרה ההדדית שבבסיס הקיבוץ המתחדש 

תפותח, תתחזק ותכה שורש.
ילא יהיה זה מיותר לציין שקיבוצים שמצלי
יחים להרים את הראש מעל טרדות השיוך, הק

ליטה והמיסוי, חוזרים לעסוק בסוגיות קלסיות 
החינוך,  נושא  ובתוכם  המשותפים  חיינו  של 
החינוך המשלים, הפנסיונרים ועוד. התעסקות 

שכזו היא ערובה לחיי ארגון ארוכים.

שיוך הדירות
אין כל סיבה שלא להשלים את ביסוס ההסדר 
שבין הקיבוץ לבין חבריו. ההמתנה, שקיבוצים 

שי גואל  הסדר  לאיזשהו  בה,  נמצאים  ירבים 
מלקדם  להימנע  תירוץ  איננה  מהמדינה  בוא 
קיבוצים  מעט  לא  יש  אך  השיוך,  הסדרי  את 

הנמנעים מכך.
בנושא הקליטה יש כרגע לפריפריה יותר מה 

ילתרום מאשר למרכז, שאכן נמצא בצבת לח
המינ של  התנהלותו  בגלל  ביותר  קשה  יצים 

הל.
היא  מבקשת  כי  הפריפריה  תוכיח  אדרבה, 
ההרחבה  חיבור  של  למשל,  מהלך,  להוביל 
הקהילתית לקיבוץ על דרך של קבלת תושבי 
ההרחבה לחברות. אם אנו סבורים כי הקיבוץ 

יהמתחדש הוא ארגון שרצוי שניצור לו המש
כיות, ברור היום כי לאורך ימים ושנים אין לו 
מהיישוב  משמעותי  חלק  כאשר  ממשי  סיכוי 
הקיבוצי מאוכלס דרך קבע על ידי תושבי קבע 
קיבוץ(   - השיתופית  באגודה  חברים  )שאינם 

שדירותיהם בבעלותם.

שיוך הנכסים היצרניים
ניתן היום למצוא את הבשורות היותר טובות, 
התאגידי  מהמודל  התרחקות  רואים  אכן  ואנו 
ונישול  הוותיקים  לחברים  מניות  הנפקת  של 
הנקלטים, ויותר הליכה לשיתוף אמיתי ומלא 

של החברים הנקלטים.
יקליטת חברים חדשים נושא זה נמצא במרכ

זו של הקונפליקט מול המינהל רק וככל שזה 
נוגע לקיבוצי המרכז. הנחת העבודה של מאמר 
זה היא, בין היתר, כי בכך שנעסוק בנושאים 
ייווצר  המתחדש,  הקיבוץ  את  הם  אף  הבונים 

תהליך שיוביל לחידוש תהליכי הצמיחה.

איומים מרכזיים לעת הזו
כל בעצמאות  החבר  מעמד  לקעקע  יניסיון 

כלית
מבלי ששמנו לב כל כך, הולך ומסתמן שיתוף 

בין רשם האגודות השי יפעולה מדאיג מאוד 
תופיות לבין מינהל מקרקעי ישראל שמטרתו 
לקעקע את הלגיטימיות של החבר בעצמאות 

כלכלית כחבר לכל דבר ועניין בקיבוץ.
הקבוע  אף  ועל  המסתמנת  הכוונה  פי  על 

יבדין, מנסים שני אלו להפוך את החבר, שהגד
רתו כנ"ל, לבלתי לגיטימי. זהו נושא לטיפול 

תנועתי "פר אקסלנס", אך אל לו לאף קיבוץ 
ילהסכים לדבר ולשתוק לגביו ולקוות שהנו

שא ייפתר מעצמו.

 התנהלות המדינה
בנוגע להחלטה 1155

מופע  הוא  והמרכזי  יותר  החמור  האיום 
באופן  ישראל  מקרקעי  מינהל  של  האימים 
שבה  הדרך   .1155 החלטה  בנושא  טיפולו 
מטופלים אופני יישום ההחלטה מלמדת על 
להיטות יתר לחסל בהקדם את הקיבוץ ואת 

העוסקים במ מנקודת מבטם של  ייסודותיו. 
ממשלתיים  )ומשרדים  הרשות  מטעם  לאכה 
נוספים( הנושא הכרחי, שכן לצנינים הדבר 
מי  לחצרו  לקלוט  כוח  שלקיבוץ  בעיניהם 
שהוא בוחר בכך )"פטור ממכרז" - בשפתם( 
ואולי אף, בהתנהלות נכונה ואינטליגנטית, 
דיור  של  פרמטרים  בסיס  על  זאת  לאפשר 
בריהשגה, הכה פופולריים בהצהרות בימינו 

אלה וכה דלים בהישגים מחוץ לקיבוצים.
יהתקפת מצח מצדנו על אלו לא תעזור, להי
יפך. אם אתה תוקף אותם ישירות - הם מתחז

קים. אדרבה, אם תתעלם מהם - ירוצו אחריך. 
אין לשכוח שהיינו כאן קודם וצריך סבלנות, 

יאבל לא על חשבון זכויות החברים לבית מש
אף  על  אשר  קיבוצים  שיש  ידוע  שכן  להם, 
שכבר החליטו מזמן על שיוך דירות לחברים 
בדירה  הזכויות  העברת  השלמת  את  מונעים 

מהקיבוץ לחבר וזהו מצב שאיננו רצוי. 

מנגנוני עזרה הדדית 
משמעותיים 

קיבוצי  של  היפה  שעתם  להיות  יכולה  זו 
יהצפון והדרום המשוחררים יחסית מצבת היע

דר האפשרות לקבלת היתרי בנייה.
בחיפוש אחר מכנים משותפים וחיזוק אגפינו 

ילעת מורכבת זו, דווקא הצפון שקידם את תה
של  מהלכים  להוביל  היום  יכול  השינוי  ליכי 

יפיתוח קהילתי משמעותי הכולל מבנה מיסו
ובריקיימא של  נכון  פיתוח  מודרני,  פנימי  יי 
ושאפשר  משמעותיים  הדדית  עזרה  מנגנוני 
יהיה להתגאות בהם ולא רק לצאת ידי חובה. 
קבלה  של  דרך  על  אמיתי,  חיבור  נדרש  לכן 
שביישוב  התושבים  אוכלוסיות  של  לחברות, 

הקיבוצי.
ילקיבוצי המרכז תהיה הזדמנות להצטרף לע

יוכיח הקטנת תלות  שייה שכזו, מהלך שמיד 
ממשית ברגולטורים, דבר שהם יתקשו לשאת 

יומיד יקטינו את החנק - ובפרט אם יגלו שאפ
שר להסתדר בלעדיהם.

כאן תפקיד  להיות  יכול  הקיבוצית  לתנועה 
ישל ממש, שמצדו גם יצדיק את המסים המשו

למים לה אם תשכיל לעסוק גם בנושאים יותר 
בהם  לעסוק  תשכיל  ואם  כביכול  "אפורים" 

המתחד לקיבוצים  ממש  מחויב  שהוא  יבאופן 
שים ולחבריהם, מבלי לקרוץ ומבלי להתבלבל 

יותוך למידה אמיתית של מה שמתרחש. *הכו
ובעל  איחוד  חיים  גבעת  קיבוץ  חבר  הוא  תב 

משרד עורכי דין.
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ארבעה מי יודע?
החג הזה כולו אלבומים עבריים חדשים. מבקרת המוזיקה של "הזמן הירוק" ממליצה 

על ארבעה אלבומים שיעשו לכם וליקירכם את הפסח

פריצת דיסק

 זוהר מלאכי

כוורת - "המופע האחרון"
כוורת  הודיעה   2013 במרס  בי10 
צפויה  היא  כי  עיתונאים  במסיבת 
להתאחד פעם נוספת לשתי הופעות 
בירוי הסולטן  בבריכת   2013  ביוני
ישראל  פסטיבל  במסגרת  שלים, 
40 שנה לצאת אלבום הבכוי  ולציון

הכרטיסים  כל  פוגי".  "סיפורי  רה 
כך  בשל  ספורות.  שעות  תוך  אזלו 

יהחליטה הלהקה על קיום הופעה נו
ספת, שהתקיימה בי22 ביוני 2013, 
שגם אליה אזלו כל הכרטיסים תוך 
הרב  הביקוש  לאור  אחדות.  שעות 
הופיעו פעם נוספת בפארק הירקון 
גם  בי8 באוגוסט 2013.  בתל אביב 
להופעה זו אזלו 45 אלף הכרטיסים 
תוך 12 שעות בלבד. בי30 באפריל 
בעקבות  כי  הלהקה  הודיעה   2013
7 באוגוסט 2013. כעת ניתן ליהנות מהי יהביקוש היא מוסיפה עוד הופעה בפארק הירקון, ב
מופע האחרון של להקת כוורת במלואו, כפי שחוו אותו 50 אלף צופים נרגשים בפארק הירקון 
עם שלל הלהיטים: "למרות הכול", "גולית", "היא כל כך יפה", "סיפורי פוגי", "ילד מזדקן", 
"המגפיים של ברוך", "צליל מכוון", "נתתי לה חיי" ועוד רבים וטובים. אז אם הייתם שם, זו 
הזדמנות לשחזר את רגעי הקסם – ואם לא, זו הזדמנות נוספת להיות שם. הדייויידי והדיסק 
הכפול )הנמכרים בנפרד( כוללים את המופע במלואו עם כל הלהיטים הגדולים, המערכונים 
הבלתי נשכחים ושירים מאלבומי הסולו של חברי הלהקה. ללא ספק חגיגה נוסטלגית לכל 

חובב מוזיקה. 
צילום: יחסי ציבור

אביתר בנאי - "יפה כלבנה" 
יצא  בנאי"  "אביתר  האלבום 
1997, ולהפתעת רבים הפך להצי יב
50 אלף עוי ילחה מסחרית ומכר כ
הרא הדיסק  הצלחת  לאחר  יתקים. 

הופעות,  ולאחר כשנתיים של  שון 
ארוך  לטיול  לצאת  בנאי  החליט 
מצברים".  ומילוי  "הפסקה  לצורך 
באלבומו השני מי1999 "שיר טיול" 
היה אפשר לראות סימני התחזקות, 

יוהשינוי הגדול באמת התרחש דוו
קא אחרי שחזר לתל אביב. איכשהו 

"מסי של  עותק  לידיו  יהתגלגל 
הספר  את  קרא  בנאי  ישרים".  לת 
בלילות, ואז הבין ש"יש כאן אוצר 
זה  לשורשי".  ששייך  עמוקיעמוק 
היה קשר אינטואיטיבי לדבריו, וזה 
השלישי  אלבומו  את  שהוליד  מה 
"עומד על נייר". השינוי הרוחני התבטא בתמונה שבה הוא מצולם חבוש כיפה גדולה. בי2009 
יצא לחנויות אלבומו הרביעי, "לילה כיום יאיר", שסיכם 12 שנות עצמאות ואף זכה לאלבום 
זהב. עכשיו יוצא אלבומו החמישי, "יפה כלבנה", בהפקתו של אמיר צורף ובעיבודם של צח 
דרורי, איתמר דוארי ושניר בלומנקרנץ. "יפה כלבנה" מכיל 11 רצועות השמעה שבהן חוזר 
בנאי לעבר, תרתי משמע, ולילדות, כדוגמת השירים "גנב", "גל" ו"נער", ולתהליך שעבר 
בחייו, כדוגמת השירים "ילדים", "יפה כלבנה" ו"תל אביב". "יפה כלבנה" הוא אלבום חשוף 
ומפוקס יותר, שלוקח אותנו לרגעים קסומים בחייו של אביתר בנאי, עם ספק שירי אהבה, 

ספק שירי תפילה, אך ללא ספק אלבום מושלם.
צילום: יחסי ציבור

אריק איינשטיין ויוני רכטר - "משירי אברהם חלפי" 
לודז'  בעיר  נולד  חלפי  אברהם 
ישי 1924 עלה לארץ  וב ישבפולין 
ראל ועבד בבניין ובחקלאות. חלפי 

שיי הצעירים  גרעין  עם  ינמנה 
בי1925,  'אהל'  תיאטרון  את  סד 
הקאמרי.  לתיאטרון  עבר  ובי1954 
היה  מוכשר  שחקן  להיותו  בנוסף 
"עטור  השיר  מוכשר.  משורר  גם 
יוני רכטר הוא מן  מצחך" שהלחין 
המפורסמים שהוקלטו על ידי אריק 
נבחר  פעם  אחר  ופעם  איינשטיין, 
בזמר  ביותר  היפה  כשיר  זה  שיר 

העברי.  
אריק איינשטיין, שהרבה להקליט 
בי1988  הנפיק  חלפי,  של  משיריו 
אלבום שלם משיריו בשם "משירי 
שאותו  המשורר  של  לאלבום  מחודשת  הוצאה  על  איינשטיין  עבד  בי2012  חלפי".  אברהם 

יכה אהב. לאחר מותו, במהלך החיפושים אחר סרטי ההקלטה המקוריים של האלבום באר
כיון חברת אןיאםיסי, התגלו למרבה ההפתעה שירים נוספים של חלפי שהקליט איינשטיין 
בתחילת  ורכטר  איינשטיין  שהקליטו  שיר  "ולמות",  היה  השירים  אחד  רכטר.  של  ללחניו 
שנות התשעים, אך טרם סיימו את העבודה עליו. בתחילת השנה נכנס רכטר לאולפני 'ברדו'  
)'המון' לשעבר(, שם הוקלטו השירים במקור, ובעזרת הפרטיטורות המקוריות וחבורת נגנים 
עבד  שעליו  האחרון  הפרויקט  לראשונה.  אור  כעת  שרואה  השיר  על  העבודה  את  השלים 
איינשטיין יחד עם גיא בוקאטי כולל את שלושת השירים האחרונים שהקליט עם בוקאטי 

ושני שירים שהתגלו לאחר מותו.
צילום: יחסי ציבור

יוסי בנאי - "המיטב"
"נשים נשים" )19654(, "אהבה בת 
מלאי"  "ספירת   ,)1973( עשרים" 
 ,)1974( דומייה"  "דקה   ,)1974(
"אני וסימון ומואיז הקטן" )1979(, 
כל  "על   ,)1979( אהבה"  "מרוב 
מיין"  ולא  "שיכור   ,)1980( אלה" 
)1983(, "אם נדע לאהוב" )1984(, 
"תחת עץ האהבה" )1988(, "תחזור 
תחזור" )19965( ו"תרנגול כפרות" 
)20065( – זהו רק מקבץ קטן משלל 
באלבום  לכם  שמחכים  השירים 

יהחדש "יוסי בנאי - המיטב", המ
אגד בתוכו שני דיסקים הכוללים 
40 שירים של מעל לחמישה עשוי

רים.
"יוסי בנאי היה אמן יחיד בדורו, 

יצי בתחומי  שנגע  בוהק  ימטאור 
רה רבים: תיאטרון, כתיבת שירים 
וסיפורים, קריינות, וכל חומר שנגעה בו ידו הפך לזהב טהור שופע אור. יוסי לוקח אותנו 

ילמסע אינסופי בארץ קסומה, שבה ירושלים, תל אביב ופריז מתמזגות לעיר אחת. השוק הפ
ריזאי מתערבב עם שוק מחנה יהודה, ושירה עכשווית מתערבבת עם פיוטי תפילה עתיקים. 
יוסי מושיט יד למאזין ואומר לו: בוא איתי, נשתה על הבוקר קפה צרפתי ברובע הלטיני, 
ואחר כך לימונדה עם שקדים אצל עזורה. נצא להליכת ערב לאורך שדרות ח"ן בתל אביב 
לכיוון הבימה, וכשנביט למעלה נראה את אור הנרות היקר דולק בחלונות האבן המקושתים 
של מזכרת משה בירושלים". כך כותב אהוד בנאי בפתיח לאוסף הכפול של יוסי בנאי. "והנה 
וקריצה, אהבת  ועצב, פאתוס  כאן באלבום הזה מבחר השירים הנפלאים, המשלבים שמחה 
חיים וגעגועים, זר פרחים צבעוני וססגוני, עטרת לראשו, ושמחה גדולה לנו המאזינים". אני 

אהבתי - מה איתכם?
צילום: יחסי ציבור
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דין התנועה

 עו"ד איילת רייך־מיכאלי

ממנו  והמתחייב  ההתיישבות  חוק  סוגיית 
ביותר  הרלוונטיות  הסוגיות  לאחת  הפכה 

וב ככלל  החקלאי  במגזר  האחרונה  יבעת 
קיבוצים בפרט, וזאת לאור הגברת האכיפה 
מטעם הרשות המוסמכת. כפי שוודאי ידוע 
)סייגים  החקלאית  ההתיישבות  חוק  לכם 
לשימוש בקרקע ובמים( תשכ"ז-19657 מסדיר 
את השימוש המותר בקרקע חקלאית ובמים. 
בתמצית יוסבר כי חוק ההתיישבות קובע כי מי אשר קיבל קרקע 
ולא  ומים מהמדינה לשימוש חקלאי יעשה בהם שימוש לעצמו 
יעבירם לאחרים. הקניית זכויות בקרקע, יצירת שותפות, הקניית 
זכות מגורים ועוד, מוגדרים בחוק כ"שימוש חורג" ויתאפשרו רק 
לאחר קבלת היתר משר החקלאות או ממי שהשר הסמיכו לכך, 
ללא  בקרקע  חורג  שימוש  העושה  המוסמכת.  מהרשות  דהיינו 
קבלת היתר חושף עצמו לכך כי תוגש נגדו תביעה מטעם הרשות 
המוסמכת אל ועדת ההכרעה שהוקמה מכוח החוק. הרשות יכולה 
לדרוש מהוועדה את הפקעת זכותו של המפר בקרקע שבה הוא 
נוהג שימוש חורג ללא היתר, ואם מדובר בהפרה חוזרת אף את 
הפקעת זכותו לגבי כל הקרקע שבה הוא מחזיק. על החלטת ועדת 

ההכרעה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
ילפיכך,  חשוב מאוד כי טרם הקניית זכות שימוש בקרקע חק

לאית לצד ג', ואף לאחר מכן ככל שהנושא לא הוסדר, יש לפנות 
ניסיון רב בעריכת הסכמים  בבקשה לקבלת היתר. משרדי צבר 
התואמים את המתחייב לצורך קבלת היתר. הניסיון הרב שצבר 
שותפות  להסכמי  חורג  לשימוש  היתר  יינתן  כי  מלמד  משרדי 
המבחן  ככלל,  אמת?  שותפות  מהי  אמת".  "שותפות  המבטאים 
המרכזי הוא מבחן הסיכון והסיכוי. כך, לא ייתכן כי לשותף תוקנה 
זכות שותפות ברווחים הצפויים מבלי שיהיו לו סיכוני הפסד. כך, 
לא ייתכן שהשותף המחזיק בקרקע החקלאית יקבל לידיו רנטה 

קבועה בגין השימוש שעושה השותפות בקרקע. קיבוצים רבים לא 
מעלים בדעתם את האפשרות כי קיים סיכון ממשי לכך שהקרקע 

התקשרויו להסדיר  ישכילו  שלא  ככל  מהם  תופקע  יהחקלאית 
תיהם בהתאם לנדרש. דעו לכם כי פסק הדין שניתן ביום 3.11.13, 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מהווה הוכחה נוספת לכך כי על 
הקיבוצים לדאוג להסדרת השימוש בקרקע החקלאית, ככל שהוא 

בגדר שימוש חורג כמשמעותו בחוק - בטרם יהיה מאוחר.
מתיישב  כנגד  תביעה  המוסמכת  הרשות  הגישה  עניין  באותו 
ממושב עין הבשור, בטענה כי התיר על בסיס של קבע לצדדים 
שלישיים לעשות שימוש בחלקתו, בין לצורך הצבת מבני מגורים 
וניהול  ובין לצורך החניית כלים חקלאיים  זרים  והלנת עובדים 

יעסקיהם מתוך החלקה. ועדת ההכרעה קיבלה את התביעה והו
והחזרתה  ידי המתיישב  על  רתה על הפקעת הקרקע שהוחזקה 

למינהל מקרקעי ישראל.
בערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי טען המתיישב כי הכלים 
חונים בחלקה ובתמורה לכך הם עומדים גם לשימושו ולכן אין 
מדובר בשימוש חורג. עוד טען המתיישב כי לא הוכח מהי זהותו 
של צד ג' אליו העביר כביכול את השימוש בקרקע. לבסוף נטען 
כי לא היה מקום להפקיע את החלקה, שכן מדובר בהפרה ראשונה 

של החוק, אלא להורות על תשלום כופר.
תוך  טענותיו של המערער  כל  את  דחה  המחוזי  בית המשפט 
שהוא מציין כי חוק ההתיישבות נועד למנוע את התופעה שבה 
חקלאית  בקרקע  להשתמש  רשות  מהמינהל  שקיבלו  חקלאים, 
שהיא נחלת הלאום לשם עיבוד עצמי, יעבירו לצד שלישי זכויות 
בקרקע החקלאית, בכל צורה שהיא. בית המשפט קבע כי גם אם 
התמורה היחידה שקיבל המתיישב מצד ג' הייתה רשות להשתמש 
בכלים החקלאיים לצרכיו )להבדיל מתמורה כספית(, אין בכך כדי 

ילהכשיר את השימוש שנעשה בחלקה. זאת משום שהזכות לח
נות בשטח החלקה היא זכות השמורה למחזיק בקרקע, והקנייתה 
לאחר היא בבחינת "העברה או הקניה של כל זכות שיש למחזיק 
בקרקע או בחלק ממנה". עוד נקבע כי בהתאם לסעיף 11 לחוק 

יההתיישבות, כי כאשר הוכח שאדם זולת המחזיק עשה את הפ

עולות הנזכרות בסעיף )הכשרת הקרקע, עיבודה, זריעתה ועוד( 
שימוש  בקרקע  נהג  לא  כי  להראות  למחזיק  עובר  הראיה  נטל 
חורג. בית המשפט לא קיבל את טענת המתיישב כי על הרשות 
המוסמכת להוכיח את זהותו המדויקת של צד ג' על מנת להעביר 
את נטל הראיה, וקבע כי די בהוכחה כי אדם כלשהו עשה את 
הפעולות נשוא סעיף 11 לחוק בקרקע. בנסיבות אלו זהותו של 
אותו אדם ידועה למתיישב ועליו להפריך את הטענה כי עשה 
שימוש חורג בקרקע. כאמור, באותו עניין לא הרים המתיישב את 
נטל הראיה ואף בית המשפט המחוזי השתכנע כי נעשה שימוש 
חורג בקרקע. עוד טען המתיישב כי היה על הוועדה להטיל עליו 
עיצום כספי חלף הפקעת החלקה. בית המשפט לא קיבל טענה 
על  כי  קובע  ההתיישבות  לחוק   8 סעיף  כי  נקבע  זה  בעניין  זו. 
מנת להמיר הפקעה בכופר על המחזיק לבקש מהוועדה לעשות 

בגר דבק  אלא  זאת,  לעשות  טרח  לא  דנן  המתיישב  אולם  יכן, 
סתו שלא עשה שימוש חורג בחלקה. עוד הוסיף בית המשפט כי 
בכל מקרה מדובר בסמכות הנתונה לשיקול דעתה של הוועדה 
ולא בזכות מוקנית של המחזיק. לנוכח התנהלותו של המתיישב, 
שהתמיד בעשיית השימוש החורג לאורך זמן רב, כולל במהלך 
ונשנות  חוזרות  מהתראות  התעלמות  תוך  נגדו,  המשפט  ניהול 
שקיבל עוד קודם להגשת התביעה, נקבע כי לא היה מקום להמיר 

יאת ההפקעה בכופר אף אם היה המתיישב מבקש זאת. לאור מס
קנותיו דחה בית המשפט את הערעור, אישר את הפקעת החלקה 
וגזר על המתיישב הוצאות משפט בסך של 30 אלף שקל. שוב אנו 
עדים לחשיבות הסדרת השימושים החורגים בקרקע מבעוד מועד 

תוך קבלת ייעוץ משפטי מתאים.
וגישור" מתמחה באגודות  * "איילת רייך – משרד עורכי דין 
המידע  וליטיגציה.  המסחריימנהלייחקלאי  בתחום  שיתופיות, 
המופיע הוא כללי בלבד ואין בו כדי להוות חוות דעת מוסמכת 
http://  - קשר  צור  ב:  נוסף  ומידע  שאלות  מוסמך.  ייעוץ  או 

www.ayelet-rgaich.co.il

מבחן הסיכון והסיכוי
מהו חוק ההתיישבות? האם באמת קיימת חשיפה כי קרקע חקלאית תופקע אם לא 

עומדים במתחייב מהחוק? מה על הקיבוץ לעשות על מנת לעמוד בהוראות החוק?

אפליה מהוונת 
 דורון שטיין

מתי תסתיים הסאגה המתמשכת של 
בעלות הקיבוצים בקרקע?

ישראל( ממ )רשות מקרקעי  ירמ"י 
סכומי עתק  מקיבוצים  לדרוש  שיכה 
לכל מגרש למגורים של חברים וזאת 
שבהן  התיישבות  שנות   100 לאחר 
חכירה  דמי  לרמ"י  הקיבוצים  שילמו 

שנתיים סדירים.
אפשרה  שלטונית  רשות  אותה 
לעשרות אלפי בתי אב עירוניים ולא 
דירות  על  פרוטות  לשלם  עירוניים 
ניתנו  אשר  ציבורי"  ב"דיור  שמקורן 

לישראל בש חדשים שעלו  ילעולים 
נות השישים ואילך. 

ימדוע מופלים הקיבוצים לרעה ונד
רשים לרכוש מחדש את שטח דירתם 
את  משקפת  רמ"י  האם  מהמדינה? 

עמדת המדינה?
שקיימת  לטעון  החלו  הקיבוצים 

בק קיבוצים  חברי  של  קשה  יאפליה 
דירת  על  לדורות  חכירה  זכות  בלת 
הנדרשת  התמורה  כאשר  המגורים, 
מהם גבוהה פי תשעה מהתמורה בגין 
חכירה לדורות מהוונת למגורים של 
המינהל  העירוני.  במגזר  ותיק  חוכר 
טוען כי אין מקום לשוויון בין החוכר 

העי במגזר  מגורים  למטרת  יהוותיק 
אף  המבקש  הקיבוץ,  חבר  לבין  רוני 
הוא חוזה חכירה לדורות, וזאת מתוך 
במגזר  החוכר  בעבר  שלפיה  ההנחה 
ריאליים,  חכירה  דמי  שילם  העירוני 
משוללת  רבים  דעת  פי  שעל  טענה 

כל יסוד. 
במגזר  כי  טוען  המינהל  כן,  כמו 

יהעירוני כבר שולמו דמי חכירה רא
ואילו במגזר  שוניים של 40%–80%, 

יהחקלאי, ככלל, לא שולמו דמי חכי
חכירה  דמי  רק  אלא  ראשוניים,  רה 
שקל  כי400–6500  של  בסך  שנתיים 
התוצאה  כולה.  הנחלה  עבור  בלבד 

למגורים  ותיק  שחוכר  שבעוד  היא, 
מערך   3.75% של  סכום  שילם  בעיר 
חכירה  חוזה  לקבל  וזכה  הקרקע, 
לדורות, נדרש חבר קיבוץ ותיק, על 
פי החלטה 979 החדשה, לשלם 33% 

מערך הקרקע. 
והקי המינהל  ניצבים  להיום  ינכון 

בוצים על סף הסכם היסטורי - שאם 
אופן  את  דרמטית  ישנה  יתממש, 
המגורים  במתחמי  המקרקעין  ניהול 

באוקטו בקיבוצים.  המחנה” (  י )“שטח 
בר האחרון אמר בנצי ליברמן, מנהל 
החדש  ישראל  )שמו  מקרקעי  רשות 
בוחנים  ברשות  כי  המינהל (,  של 
הצעה של מסלול שיוך דירות, שלפיו 
הקיבוץ יוכל לפדות את שטח הקיבוץ 
הבנוי מידי הרשות בתשלום חדיפעמי 

של דמי חכירה. 
דוח מינהל מקרקעי ישראל לשנת 
מבצע  תוצאות  סך  את  מסכם   19965
ההיוון בבנייה הרוויה – נכון לשנה זו, 

655% מהחוכרים בבנייה הרי  הצטרפו
כל התקבול  סך  ההיוון.  וויה למבצע 
עבור היוון של 108,919 חוזי חכירה 
בבנייה הרוויה למגורים עמד על סכום 
של 305,507 שקל, קרי כי2,800 שקל 

בלבד ליחידת דיור.
הצטרפו  לדוגמה,  אביב,  תל  במחוז 
70% מהחוכרים למבצע ההיוון, ושילמו 
דיור,  ליחידת  כי4,078 שקל  בממוצע 
במחוז צפון הצטרפו כי58% מהחוכרים 

ושילמו בממוצע כי6557 שקל. 
מי1995 החל המנהל להעניק הטבות 
גם לחוכרים בבנייה הנמוכה למגורים. 

יבנייה נמוכה אופיינית לשכונות יוק
רה, בעיקר בגוש דן. כך למשל במחוז 
מי13  למעלה  ישנם  בלבד  אביב  תל 

יאלף חוזי חכירה בבנייה נמוכה למגו
שי אגודה  במסגרת  החוכרים  ירים. 

תופית אפקה, אגודה שיתופית מעוז 
אביב, אגודה שיתופית צהלה – כולם 

הם חוכרים בבנייה נמוכה למגורים.

החלטה  התקבלה   1995 באוגוסט 
כל  בפני  לפתוח  תכליתה  אשר   729
אחד ואחד מהחוכרים למגורים בעלי 
בנייה  שעניינה  מהוונת  חכירה  זכות 
חוזה  לקבל  העירוני  במגזר  נמוכה 

חכירה מהוון.
התש עקרון  את  אימצה  יההחלטה 

לום האחיד של 3.75% מערך הקרקע 
לדורות  החכירה  זכות  להיוון  כתנאי 

במגזר הבנייה הנמוכה.
דוח מינהל מקרקעי ישראל לשנת 
19965 מראה כי תוך חודשים ספורים 
אלף  כי49  ההיוון  למבצע  הצטרפו 
אלף  כי81  של  כולל  מסך  חוכרים 

יחוכרים בבנייה נמוכה למגורים, דה
יינו כי651% מכלל האוכלוסייה שאליה 
בממוצע  הגבייה  וכי  המבצע,  יועד 

עבור דירה היא 14,127 שקל.
מגזר  ראש  הוא  המאמר  כותב   *
זיו   ,BDO בפירמת  התיישבות 

האפט
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 נגה רוזנברג

צפון
במסגרת פרויקט "כפר ביקרתם" לקידום התיירות הדרוזית 

יוהצ'רקסית יתקיימו בכפרים אירועים ייחודיים בדגש על מו
זיקה ופולקלור, סיורים מודרכים, קולינריה וטעמים. 

בגליל המעי  "פסטיבל אביב – מוזיקה ופולקלור בירכא"
ומחול,  מוזיקה  על  בדגש  ססגוני,  פולקלור  בערב  יפתח  רבי 
סולניים  הרכבים  מתופפים,  ומעגלי  סדנאות  זמרים,  הופעות 
קאמרית  מוזיקה  קלאסית,  אמנותית  מוזיקה  בציבור,  ושירה 
מודרכים  סיורים  יתקיימו  השבוע  בסוף  פולקלור.  ולהקות 
מפגשים  יתקיימו  שבהם  פתוחים  בבתים  ביקור  כולל  בכפר, 
בישול  וסדנת  מופע  הקשה,  וכלי  מוזיקה  סדנת  מוזיקליים, 

יומוזיקה קאמרית בבית המורשת. הסיורים ללא תשלום. לפר
טים והרשמה: סאלח 054-4420301. 

הכפר"  "טעם  פסטיבל  את  לראשונה  יקיים  ג'וליס  הכפר 
שבמהלכו ייהנה הציבור הרחב משלל מטעמים בעשייה ביתית. 
המטבח הדרוזי יוצג במלוא הדרו בבתים עתיקים ברחבי הכפר. 
מספרי  ישיבה,  פינות  לצד  ומטעמים,  טעמים  של  רב  עושר 
במהלך  הכפר.  בסמטאות  מודרכים  וסיורים  מוזיקה  סיפורים, 
היום יהיו גני אל מונא פתוחים לביקור, וכך גם מוזיאון העדה 
הדרוזית בגרעין הכפר. הסיורים ללא תשלום. יום שישי 265.4, 

10:00–14:00. לפרטים והרשמה: עדנן כבישי 054-7890557.
הרמוי חיי  מציג  בגליל  ראמה  הכפר   - ראמ  על  הסיורים 

ניה בין שלוש הדתות שחיות בו. בימים שבת וראשון יתקיימו 
בכפר סיורים מודרכים, ובמהלכם יתקיים מפגש בלתי אמצעי 

ונגנים שינעימו את הסיורים, לצד דוכ יעם אמנים מקומיים 
ני אוכל אותנטייביתי, דברי מתיקה ביתיים, סבונים טבעיים 
19-20/4. לפרטים והי  משמן זית ועוד. הסיורים ללא תשלום.

רשמה: מג'די 052-8388143.
פקיעין כמו שלא הכרתם – הכפר פקיעין נערך לרגל ימי החג 
לתכנית סיורים מודרכים בסמטאותיו הציוריות של הכפר. משך 
הסיור: כשעה וחצי. כל שעתיים בין השעות 10:00–165:00. -15

17.4. לפרטים: גאלב 057-76584751, 04-65885438. 
שטיין טיולי אופניים חשמליים - מרכז שטח קיבוץ רמת 
בקיי אלו  בימים  נפתח  הפסח  חופשת  לקראת  )תמונה(  דדו 
בוץ רמת דוד, במבנה המיתולוגי של מועדון הוורטיגו הוותיק, 
חשמליים",  אופניים  טיולי  "שטיין  של  החדש  השטח  מרכז 

אופניים חשמליים מוגבלים ליל ומשפחות.  יהמארח קבוצות 
14. ַּבמקום אופניים רגילים )שטח( גם לילדים צעיי  דים מגיל

רים, ריקשה נגררת לאופניים לילדים שאינם יודעים לרכוב, 
מציע  מרכז השטח  צעירים.  לילדים  ומושבים  אופניים  חצאי 

יטיולים מאורגנים לקבוצות מאורגנות וטיולים פרטיים למש
פחות בסופי השבוע ובחגים בשדות העמק, סביב מאגרי המים 
ונחלי הסביבה, תוך היכרות עם ערכי הטבע, הנוף וההיסטוריה 

של העמק. המסלול משולט לגמרי, מעגלי ומציע חוויה לכל 
ואוויר צלול עם הפריחה  הגילאים בשילוב אדרנלין, אנרגיה 
ועד  מנהלל  המוריקים  התבואה  ושדות  האביב  של  הנפלאה 
בטיחות  הדרכת  קסדות,  הסברים,  מקבלים  המטיילים  שריד. 
ויוצאים לסיור. החוויה מתאימה לכל בני המשפחה, וגם אם לא 
רכבתם שנים תגלו שעם אופניים חשמליים הטיול בטבע הוא 

באמת משחק ילדים. 
 ,04-655065785  ,053-2738359 נוספים:  לפרטים   .265-30.4

www.steinbikes.com
הפסטיבל הבין־לאומי לפיסול אבן בגליל מתקיים במעלותי
ומחו"ל,  מהארץ  אמנים  של  פיסול  תערוכות  ומציע  תרשיחא, 
הצגות לילדים, מופעי לוליינות, מופעי סטנדאפ, סדנאות ועוד 
הבוקר  משעות  תשלום  ללא  המשפחה  לכל  פעילויות  מגוון 
165- התאריכים  בין  יתקיים  הפסטיבל  הערב!  ועד  המאוחרות 
19.4 במתחם אגם מונפורט. לפרטים נוספים: 04-9578871/658.

המועד פסח פסטיבל  חול  בימי  ייערך  גדר"  "חמת  באתר 
של  אישיים  מכתבים  יוצמדו  שאליהם  הליום,  בלוני  הפרחת 
מדי  לגבול.  מעבר  לשכננו  המיועדים  באתר  שיבקרו  ילדים 
יום בשעה 15:00 יופרחו בלוני ההליום. כמו כן, מדי יום בחול 
שבמסגרתם  האפיקומן",  את  "חפש  משחקי  ייערכו  המועד 

וה במתחם  המתקנים  או  מהאתרים  באחד  האפיקומן  ייוחבא 
מוצאים יזכו באחת מאטרקציות האתר ללא תשלום.

ולי למשפחות  מציעים  אליהו שדה  שבקיבוץ   בביו-תור 

מתחם נגה

וייסעו ויטיילו

קח מקל, קח תרמיל ובוא לטייל בארץ ישראל בחג החירות. ארץ של נופים יפים, 
פעילויות מעניינות ושאר ירקות... אטרקציות לכל המשפחה בחול המועד
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יקבוצות סיורים מודרכים בחוויה של חקלאות אורגנית ומזמי
ינים אתכם לצאת אל הטבע ואל השדות האורגניים של הקי

בוץ. בואו לפגוש את הפריחה של הרימון והסמדר, את ראשית 
האביב ושיר השירים, לשבת בין גן הירק וכרם הענבים ולגלות 

התנ של  הקינון  תיבות  את  לבקר  האורגנית,  החקלאות  יאת 
החיטה,  בשדות  מזיקים  בהדברת   24/7 שפועלים  והבז  שמת 
ביולוגית,  הם קשורים להדברה  איך  ולהבין  חמורים  להאכיל 
ללמוד שלא צריך לפחד מחרקים טורפים אלא דווקא לשמור 

יעליהם, וליהנות מעבודתה החרוצה של דבורת הבומבוס המא
בימים  פסח,  המועד  בחול  יתקיימו  למשפחות  סיורים  ביקה. 
ד'-ה' 165-17.4 בשעות הבוקר והצהריים, ביום ו' 18.4 בשעה 
10:30, וביום ג' )אסרו חג( 22.4 במהלך היום. הסיורים בתשי

לום וברישום מראש. לפרטים נוספים: 04-6509659865.

מרכז
־בקניון עיר ימים בנתניה יתקיים "פסטיבל עפים עם בלו

עולם  של  הכמוסים  סודותיו  את  לחקור  נוכל  בפסטיבל  נים". 
בעזרת  באוויר  ריחוף  אקרובטיקה של  מופע  יתקיים  הבלונים: 

יבלוני ענק, נוכל ללמוד מבלונאי כיצד מעצבים ומקפלים בלו
ואף להתחרות על תואר "המקפל הטוב ביותר"  נים בסדנאות 
שעות   ,165-17.4 פסח,  המועד  בחול  יתקיים  הפסטיבל  ועוד... 
הפעילות: 11:00–14:00 וי165:00–19:00. הכניסה חופשית. קניון 

עיר ימים, רח' בני ברמן 2, נתניה. לפרטים: 09-7738740.
האמן  המיחזור.  תערוכת  תתקיים  שרון  אריאל  בפארק 
הבינלאומי HA Schult מביא לישראל את תערוכת המיחזור 
הבינלאומית TRASH PEOPLE. המיצג מכיל מאות פסלי 
ממוחזרים,  חומרים  טון  מכי20  העשויים  טבעי  בגודל  אדם 
יוצרים  אשר  ועוד,  פחיות  מחשב,  חלקי  זכוכית,  ברזל,  בהם 
יחד מראה מרהיב וייחודי של המון אדם, בדומה לצבא חיילי 
ליהנות  המבקרים  יוכלו  התערוכה  במסגרת  בסין.  הטרקוטה 

ימסיור חווייתי ולהתרשם מהדמויות השונות ומחפצים ממוחז
רים שונים שמרכיבים כל פסל. התערוכה תתקיים בתאריכים 

.5-265.4
מזמין  ביל"ו  בכפר  לין  דבורים  מרכז המבקרים של משק 
הפעילות  יום  במשך  מהנה.  לימוד  של  נשכחת  בלתי  לחוויה 

מו יכירו  תחנה  ובכל  שונות  הפעלה  בתחנות  הילדים  ייעברו 
שגים חדשים הנוגעים בחיי הדבורה, בעבודת הכוורן, בתקשורת 
בין דבורים ועוד. הלמידה נעשית באמצעות הפעלות ומשחקים, 
ואופי  ההדרכה  רמת  לילדים.  המוכרים  במושגים  שימוש  תוך 
הפעילות מותאמים לכל קבוצה. יש לתאם מראש: שחר -054

.22079655
מוזיאון ישראל בירושלים מציג תערוכה חדשה - "שפת 
למעלה  מוצגים  בתערוכה  היהודי".  הבגדים  ארון  הלבוש: 
המאה  ועד  הי19  המאה  מראשית  לבוש,  ופריטי  בגדים  ממאה 
חליי שמלות,  של  נדיר  אוסף  יוצג  העולם.  רחבי  מכל   ,20 יה

פות, בגדי חתן וכלה, בגדי ילדים והלבשה תחתונה, המאפשר 
ולהת שונות  בקהילות  יהודים  של  העשירה  לתרבותם  יהצצה 

ד',  ב',  א',  בימים  פתחות אופנות לבוש שונות בארצות רבות. 
ה', שבתות וחגים: 17:00-10:00; ג': 21:00-165:00; ו' וערבי חג: 

.14:00-10:00
שדרות רופין 11, ירושלים. לפרטים: 02-65708811

.סיור במרכז המבקרים נחלת בנימין חוויה מומלצת ומיוי
שלושה  פסגות,  ביקב  ביקור  הכוללת  המשפחה  לכל  חדת 
מיצגים שונים הממחישים את סיפורי התנ"ך והיין שהתרחשו 
במרכז  הסיור  אנו.  לימינו  והחיבור  שנה   3,000 לפני  באזור 

יהמבקרים וביקב אורך כשעה וחצי וכולל בתוכו שלושה מיצ
גים שונים: מיצג מיוחד המסביר על תהליך ייצור היין מהכרם 
בהיבטים  בנימין  של  סיפורה  את  המביא  מיצג  לבקבוק;  ועד 
זהו  הארץ.  לב  האחרון של  ההגנה  קו  על  האסטרטגיים שלה 
מיצג חווייתי בשני ממדים המוקרן על מסך עומק ענק ומסך 
אישי המקנה חוויה ייחודית ומקורית; צפייה בסרט המסכם את 

יהביקור במרכז המבקרים ומבוסס על סיפור רגשי וחיבור היס
טורי בין חבל ארץ תנ"כי זה ובין אנשים בעלי ערכים החיים 
יתקיימו  המבקרים  במרכז  המשפחה.  לכל  מתאים  הסיור  בו. 
חמישה  של  בעלות   - לילדים  צבעוני  וחול  פסיפס  סדנאות 

ישקלים בלבד! ביקב ניתן לחוות טעימות יין )ארבעה סוגי יי
לפסח.  כשרות  משובחות  גבינות  פלטת  לצד  המוגשות  נות( 

עלות פלטת גבינות וטעימות יין: 70 שקל לזוג. 
www.n-binyamin.co.il ניתן לרכוש כרטיסים באתר
ילרשות המטיילים נפתח מרכז מידע חדש של עמותת תיי

רות חבל בנימין במתחם תחנת הדלק מכמש )כביש 650( שיהיה 
בין  ד'-ה'  בימים   ,165-18/4 בימים  פסח  המועד  בחול  פתוח 
 .13:00–8:00 השעות  בין  שישי  וביום   ,15:00–8:00 השעות 
לפרטים נוספים על האירועים והאטרקציות התיירותיות בחבל 
 ,)1-800-34-54-54( בנימין-1-800  המידע:  במוקד  בנימין 
www.gobinyamin. :באתר אינטרנט שמתעדכן כל הזמן

orgg.il ובדף הפייסבוק: "תיירות חבל בנימין".
־ביד יצחק בן צבי מקיימים במהלך חול המועד פסח סיו

המגי הסיורים  ומיוחדת  חגיגית  באווירה  בירושלים  .רים 
וונים מיועדים לכל המשפחה וכוללים סיור בעקבות מסורות 
לקראת חג הפסח, סיורים אל מעיינות הסטף בין נופי הרים, 
בוסתנים וגני ירק, סיפורים מרתקים בפינות מוכרות ונסתרות 

של העיר על ההיסטוריה המרתקת של ירושלים ועוד...
יד  של  ראשון,  בית  בימי  ירושלים  לתולדות  אריאל  מרכז 

ייצחק בן צבי, ייכלל ברשימת האתרים הייחודים אשר מאפ
שרים לקהל לבקר בהם ללא תשלום במהלך חול המועד פסח, 
בחסות בנק הפועלים. סיורים מתקיימים בין התאריכים -165

 ,02-5398855 צבי:  בן  יצחק  ביד  ולהרשמה  לפרטים   .22.4
had@ybz.orgg.il :ובמייל

דרום
תפסטיבל קטיף הנוריו הפך מזמן למותג ולאטרקציה מוביי
לה לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים במושב קדמה, כ-3 ק"מ 
מאי  סוף  ועד   11.4 מיום שישי  החל  קסטינה.  לצומת  דרומית 

ייתקיים פסטיבל קטיף הנוריות המסורתי ויציע כמידי שנה חוו
יה צבעונית משמחת של פריחה בשלל צבעים – המיועדת לכל 
בני המשפחה. בפסטיבל כולם משתתפים וכל המשפחה מוזמנת 
במגוון  נוריות  של  עצמי  בקטיף  ולהשתתף  לשדות  לצאת 
צבעים, על פני כ-30 דונם של מרבדים מרהיבים שממתינים 
רק לכם. אם אתם מחפשים בילוי משפחתי לסופ"ש, לחופשת 
המציעה  לאטרקציה משפחתית  מוזמנים  הנכם  ולאביב,  הפסח 

במיו ובמחיר אטרקטיבי  בחיק הטבע  יבילוי של מספר שעות 
חד. שעות הפתיחה שישי 9:30-17:00, שבת וחול המועד פסח 

9:30-19:00. לפרטים נוספים: 052-265765780.
)סברס( הגדולה במזי גידול הצבר  חוות   , יחוות צברי אורל

פיתוח  פרי  פטנט,  מזני  צבר  של  דונם   1,100 עם  התיכון,  רח 
ומהווה  לירוחם  דימונה  בין   ,204 ישראלי, ממוקמת על כביש 
אטרקציה לאלפי מטיילים, עוברי אורח ומקומיים. מידי שנה, 
גינה  תוקם  בחווה  החג.  לכבוד  ייחודית  פעילות  בפסח  תציע 
מיוחדת, בה יוכלו הילדים לשתול שתילי ירקות וליד כל שתיל 
שלט עם שם השותל. אנשי 'צברי אורלי' יצלמו את השתיל עם 
שם ויעלו לעמוד הפייסבוק של צברי אורלי. כך יוכלו השותלים 
לעקוב אחר התפתחות השתיל ולבקרו בביקור הבא בחווה. עוד 
במסגרת הבילוי ייהנו המבקרים משפע של פעילויות נוספות 

יכגון: סיור ברכבת ה'צבר' בין שבילי המטע, פינת ליטוף ופי
כמו  ועוד.  לילדים מענפי צבר, מתנפחים  יצירה  חי, סדנת  נת 
כן, המבקרים יוכלו לרכוש מוצרים מתוצרת המקום המבוססים 
על פרי הצבר כדוגמת קונפיטורות, חמוצים, דבש, סחוג ופרי 
הצבר. עלות שתילת שתיל עם שם: 10 שקלים )לשתיל(. עלות 
כניסה למרכז: 20 שקלים לאדם )כולל: כניסה למרכז המבקרים, 
טעימות, , נסיעה ברכבת הצבר, כניסה לפינת חי ופינת ליטוף(. 
שעות פתיחה: 10 –15 . לפרטים נוספים: שחר: 058-4707070 

0584707070 ,
ימי  בכל  חינם  לציבור  נפתחים  ואתרים  מוזיאונים   50

חול המועד פסח, בחסות בנק הפועלים.
מאות אלפי משפחות בישראל נהנות במהלך חופשת הפסח 
מביקורים ללא תשלום במוזיאונים ובאתרים בכל רחבי הארץ 
ונהנים מחיסכון כספי משמעותי של מאות שקלים למשפחה. 
לאמנות,  אביב  תל  מוזיאון  בפרויקט:  הנכללים  האתרים  בין 
גן גורו, גן החיות בחיפה, המוזיאון הישראלי במרכז רבין, הגן 
הבוטני בירושלים, מוזיאון חיל האוויר, מוזיאון חיפה לאמנות 
ישראלית, יער האיילים, מוזיאון בית התפוצות, מרכז מורשת 

ימנחם בגין, יד לשריון לטרון, מוזיאון רמת גן לאמנות ישר
אלית, מוזיאון ארצות המקרא, מוזיאון העיצוב חולון, חי נגב 
פרטים  ועוד.  אילת  מוזיאון  לאמנות,  הנגב  מוזיאון  רביבים, 

www.bankhapoalim.co.il :נוספים

דרס קוד.

אופניים חשמליים.

קטיף נוריות בקדמה. צילום ענבל עלמה בצר.

חוות צברי אורלי.

בלונים לשלום.
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תשובות לתשבץ הקודם, מספר 71:
מאוזן: 1. יתפגרו; 4. סמוך; 8. זכרי; 9. אדמוני; 11. התלחששה; 12. שדה; 13. 

קרש; 15. גראם נאש; 18. עלומים; 21. נדיר; 22. קרוסלה.
מאונך: 1. יומרה; 2. פרזול; 5. מנומש; 65. כלימה; 7. עדן הראל; 10. משוגעים; 

13. קלעון; 14. שמוטי; 165. נרקיס; 17. שתולה; 20. פריק.

תשבץ היגיון מס' 72 
מאוזן:

1. הייתכן שרביץ? כך הייתי סבור )65(; 4. ראו 19 מאוזן; 8. ראו 20 מאונך; 
9. המיילל טיגן והיא ביקשה סליחה )65(; 11. כובש דר"א מפגין רצינות )3,4(; 

12. מה עשה החמור בגיל הטיפש-עשרה? )3(; 13. בית כנפיים )3(; 15. הענקה 
תורשתית של השירים שברקע )7(; 18. אמן היפ-הופ מיהר בשובו אל הטניסאית 
)3,3(; 19. )עם 4 מאוזן( הנפלד וקרדשיאן מתהדקים זה לזו )65(; 21. שולט לבדו 

לנגד עיניך )4(; 22. רן רואה קיבוץ )3,3(.

מאונך:

1. רגב לא קשה קיבל הוראות והסברים )5(; 2. אדון איכות מתיז מים )5(; 3. 
כבוד כפפות )2(; 5. איזו נקודה בגלל העדר? )ש( )5(; 65. מתפאר בכך שצביקה 
נפטר )5(; 7. זאת שילדה כלב ארוך סגרה חובות )7(; 10. הוא חתך אותם כמו 
קרן על שלטי חוצות )3,4(; 13. מחבר אותם עם הלחצן הגבוה )5(; 14. באיזו 

אוניברסיטה הוא זימר בקול? )5(; 165. שקעה בשינה אל מול מאור לא אמיתי )5(; 
17. אדון אנגלי שואל לזהות זה שהפליק )5(; 20. )עם 8 מאוזן( שרוע באכסניה 

אמריקנית )4(.

פוסט טראומה
נער ישראלי עובר בתיכון הכנות 

למסע לפולין והכנות לגיוס לצה"ל, 
אבל אף אחד לא מכין אותך לרגע שבו 
תצטרך להתמודד לראשונה עם עולם 
המבוגרים - עם הביטוח, עם הפנסיה 
ועם חשבונית המס של המעסיק שלך

 צור שדה
תאמינו לי, שיגעתם אותי. אתם ועולם המבוגרים הזה שלכם.

והמילים שאתם כל כך אוהבים – צ'קים, ביטוח, פנסיה, פוליסה, שוטף פלוס 20, ושאר 
כך  כל  מאיימות,  כך  כל  נראות  ולי  שיחה  בכל  האוויר  לחלל  זורקים  שאתם  המילים 

רחוקות ממני.
נער ישראלי עובר בתיכון הכנות למסע לפולין והכנות לגיוס לצה"ל, אבל אף אחד לא 
מכין אותך לרגע שבו תצטרך להתמודד לראשונה עם עולם המבוגרים – עם הביטוח, עם 

הפנסיה ועם חשבונית המס של המעסיק שלך.
את עזה לא כבשתי מעולם ובמסע לפולין הסתדרתי מצוין, אבל תאמינו לי שההכנה 

כאן היא לא פחות חשובה. לא ידעתי את זה עד שזה הגיע אליי.
זה נפל עליי בהפתעה, באמצע יום בהיר אחד הגיע הרעם.

שיחת טלפון מסוכן ביטוח שמסביר שצריך לפתוח קרן פנסיה. לא כל כך ידעתי מה 
ילומר, ניסיתי להסביר שאבא שלי הוא זה שמטפל בדברים האלה אבל זה לא עזר. נשב

רתי – קבענו פגישה.
יומיים לפני התאריך שנקבע לפגישה נאלצתי לדחות אותה בשבוע. אני אומר "נאלצתי" 

כי באמת היה משהו חשוב, אבל לא אשקר – לא בכיתי מאייקיומה. 
עברו יומיים, וסימני השפעת הופיעו אצלי. אני לא רוצה להאשים את הסוכן הנחמד 
לשווא, אבל כבר שנה שלא חליתי, והנה! אני צריך לפתוח קרן פנסיה, והופ! 38.9 חום. 

דוחים שוב את הפגישה.
עובר עוד שבוע, אין תירוץ הגיוני נוסף ואנחנו נפגשים. 

הוא מסביר לי על קרן פנסיה, על ביטוח חיים, ביטוח משלים – והכול נשמע כל כך 
גדול. כל כך לא קשור אליי ולא רלוונטי. אבל למרות האופי המרדני שלי אני זורם עם 
השיחה, חותם בעט על מגש פלסטיק ויומיים לאחר מכן מקבל אסיאםיאס מחברת ביטוח 
על כך שרכשתי פוליסה. "פוליסה"? מה זה? לא דיברנו על ביטוח? אמרתי לכם, שיגעתם 

אותי. ולא, זה לא נגמר כאן.
עובר שבוע, ועכשיו צריך לעשות ביטוח לאוטו החדש.

איכשהו כשלתי בלהפיל את כל התיק על אמא. והנה אני, חסר המושג, מדבר בטלפון 
עם סוכנת ביטוח ומנסה לברר כמה יעלה המקיף )את מי הוא מקיף?( וכמה המשלים )את 

מה?( ועכשיו טלפון לחברה אחרת וניסיון מיקוח כושל. ואוי, כמה שאני סובל.  
בעולם קפיטליסטי ובמדינה שבה הימין הקפיטליסטי שולט קצת מוזר לדרוש זאת, אבל 

היה ממש נחמד אם כל נושא הביטוח היה שייך למדינה ולא לחברות פרטיות.
תחשבו כמה קל היה להתקשר ל"משרד הביטוח" ולשלם את האגרה השנתית על ביטוח 
בלי   – אחד  בטלפון  הכול  לסגור  היה  נוח  כמה  הבריאות.  וביטוח  הרכב  ביטוח  החיים, 
להתמקח, להשוות מחירים ולהתבלבל בתוך ים הפתקים מלאי הפרטים מכל שיחה, טלפון 

אחד. שילמת – נסעת.
ישלושה שבועות אחרי אותה פגישה עם סוכן הביטוח ואני חושב שאני חווה פוסט טר

אומה.
במיוחד כשהכול ממשיך לרדוף אותי – אני מקבל מיילים, הודעות אסיאםיאס וחוברות 
בדואר שאמורים להקל עליי להבין את הכול אבל רק מסבכים יותר ויותר. כתוב שם הכול 
– סעיפים על גבי סעיפים, טבלאות, נוסחאות והסברים מפורטים מדי שכנראה נכתבו 

ככה בכוונה ולא בתמימות.
חבל שבחוזה עם סוכן הביטוח אין סעיף שמחייב אותו ואת חברת הביטוח לא ליצור 
איתי קשר בחמש השנים הקרובות. אני מוכן אפילו להוסיף כמה שקלים בחודש בשביל 

זה, דמי שתיקה.
ואני באמת לא מזלזל, ברור לי כמה הדברים האלה חשובים וכמה חשוב לקחת אחריות 
על העתיד שלי ועל מה שיקרה עם הכסף שלי, הבריאות שלי ושלמות האוטו שלי, אבל 
הדבר  מה  לחשוב  אותי  מפחיד  קורה.  הכול  שבה  מהפתאומיות  להתעלם  יכול  לא  אני 

הבא. 
תכף תתחילו להגיד לי מילים כמו "ארנונה", "תמ"א 38" ו"איגרות חוב" – נשבע לכם 

שאם זה קורה, אני הולך למשרד החינוך ומבקש לחזור לתיכון.
שם אף אחד לא ישאל אותי מה מספר הפוליסה שלי. 

טור שדה


