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המערכת אינה אחראית על תוכן 
המודעות

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

קטנות קיבוציות
אברהם שרון

דאגו לנו להכל: לחינוך, 
ללימודים, אפילו לשידוך. 
אולי הדאגה הזאת הייתה 

בעוכריהם של אחדים, שאת 
כנפיהם היא קטמה, מרטה 

את נוצותיהם, קרקעה אותם 
בעודם מתכוננים, כמחממים 

מנועים, אל מעוף חייהם

שיחה על שפה
שביל  של  השפה  אבן  על  ישבו  הן 
פנימי שזה עתה נסלל. הוא הדיף עדיין 
ריח של זפת רותחת. "הבעל שלי יהיה 
מלך אצלי" אמרה הצנומה עם הצמה, 
פרפר מקועקע על עורפה. " הוא לא 
יעשה כלום בבית. התפקיד היחיד שלו 
יהיה להוריד את הזבל". היו לי חדשות 
בשבילה אבל לא רציתי לחדש לה. או 
לייאש אותה. רציתי להגיד לה שהמלך 
עצל,  איש  באשמתה,  גם  יהיה,  שלה 
טפיל, אשר במקרה הטוב לא יהיה לה 
רק  הרע  ובמקרה  וידיד,  שותף  חבר, 
ידבר אליה מעט ולא יפה. לרגע, בעודי 
חשבתי,  לא,  או  להתערב  אם  מהסס 
־כי אולי הדבר הנכון להגיד לה, כתגו

בה, הוא לאחל לה שלא תינשא לאיש, 
יתמצה  תפקידו  שכל  לאיש  לא  ודאי 
על  ממונה  להיות   – ממנו  בציפיותיה 

האשפה. מלך הזבל.

דאגה קיבוצית

להכל דאגו לנו. איך שלא נסובב את 
זה - דאגו לנו להכל: לחינוך, ללימודים, 
ביקורת  מילת  לי  אין  לשידוך.  אפילו 
־אחת, רק מלים טובות ויפות על החי

נוך הקיבוצי השיתופי. מה יש להגיד? 
בעוכריהם  הייתה  הזאת  הדאגה  אולי 
של אחדים, שאת כנפיהם היא קטמה, 
אותם  קרקעה  נוצותיהם,  את  מרטה 
מנועים,  כמחממים  מתכוננים,  בעודם 
הזאת,  היתר  דאגת  חייהם.  מעוף  אל 

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות. אין  
להעתיק, לתרגם, לשדר 
בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם 
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס 

בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

נולדו לנו 
דומיין 

ופייסבוק!
מהיום ניתן לקרוא את

www.zmanyarok.com

ובפייסבוק
של עיתוני

אדום מבפניםהמרחב הכפרי
עמ' 12 • עזרא דלומי

 תוכן

עלו ברשת. עולים חדשים בבריכה על סיפון אוניה מאודסה לישראל 1993. 

אחד  הייתה  המוקצנת,  המועצמת 
ממאפייניו המובהקים של מה שמכנים 
־כיום "הקיבוץ של פעם". כאשר מייח

וראוי,  נכון  וחוליים,  חולשות  לו  סים 
לייחס  ומההגינות,  מהיושר  כמתחייב 
היה,  הוא  בתכונות:  היפה  את  גם  לו 

ועודנו, אנושי מאין כמוהו. 

שביעות רצון

מופר או  שיתופיים  ־הקיבוצניקים, 
־טים, כך עולה מסקרים, מרוצים מחיי

הם. כמו כל תושבי ישראל, גם אנחנו, 
מ"המצב".  מושפעים  וכמשוער,  כצפוי 
אמורה  הכללית  הרצון  שביעות  האם 
שאני  בגלל  אולי  לא.  אותי  להפתיע? 
משום  אולי  בסקרים.  משתתף  לא 
הלא  הדומם,  הרוב  עם  נמנה  שאני 
כלול  לא  שאני  משום  אולי  נסקר. 
במדגם מייצג. אולי בגלל שלא ניתנה 

־לי הזדמנות למקם עצמי על ציר שב
צדו האחד "מרוצה מאוד" ובצדו השני, 
הקוטבי, "כלל לא מרוצה". את מידת 
־שביעות הרצון שלי ואת שיעורה אע

אותה  לבטא  ולא  לעצמי  לשמור  דיף 
בסקרים, אף ששם אני נדגם אנונימי. 

אולי בגלל עין הרע?

עכשיו כבר מותר לגלות

לפני המון שנים עשיתי דין לעצמי. 
למצרים.  הקיבוץ  אישור  ללא  נסעתי 
לא ביקשתי רשות, לא קיבלתי אישור. 
־נעלמתי לימים אחדים וחזרתי כלעו

מת שנסעתי. הימי היו ימי טבח סברה 
המזכרות  מחנויות  באחת  ושתילה. 
אנח מהיכן  המוכרת  אותנו  ־שאלה 
ובטיפשות בתמימותנו  הזדהינו,  ־נו. 

המוכרת,  ונהמה  שאגה  "ישראל?"  נו. 
שהייתה  החנות,  ממוצאנו.  מצומררת 

וא חניתות  פגיונות,  סכינים,  ־מלאה 
ביזרים נוספים שיכולים להינעץ עמוק 
בלב, עוררה בי תחושה כי אני כלוא 
בתוכה. נזוף ומאוים, יצאתי ממנה בלי 

לקנות דבר.

ספירת מלאי

נשיקות שתיים
אחת על כל לחי

אחת על השפתיים
אחת על האף שתיים על העיניים. 

נשיקה יחידה במקום שדי בו באחת 
וזוגות של נשיקות במקומות שלא.

שורה תחתונה

הזיכרון משחק מחבואים עם הילדות. 
הגעגועים משחקים עמם תופסת.

נס פך הכסף
עמ' 16 • נגה רוזנברג

דמי חנוכה
עמ' 13 • זוהר מלאכי
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 חדשות

 יעקב לזר

יואב, מצר, עברון, נצר שדה 
סרני, מעלה גלבוע, עין 

הקי שבעת  הם  חמה,  ומבוא  �המפרץ 
"חלופת  של  לפיילוט  שנבחרו  בוצים 
האגודה" שילווה במשותף על ידי צוות 

�משלוב של אנשי רשות מקרקעי ישר
ונציגי התנועה הקיבוצית. "מדובר  אל 

בקי הבנייה  בנושא  משמעותי  �בהישג 
�בוצים", אמר מזכ"ל התנועה איתן ברו
�שי לעיתון כלכליסט שפרסם את רשי

מת משתתפי הפיילוט. "עם זאת אנחנו 
השיוך  חלופות  את  לקדם  ממשיכים 
לא  שהפיילוט  כדי  ופועלים  הנוספות, 
יהיה צעד מנותק, אלא ראשית תקופה 

שבה הקיבוצים ישובו לבנות ולצמוח".
הביאה  הפיילוט  בקיבוצי  הבחירה 
בחשבון מיקום גיאוגרפי, מצב דמוגרפי 

נמצאים בא �והתכנות כלכלית. חלקם 
זורי עדיפות לאומית, מעלה גלבוע הוא 

�נציג הקיבוץ הדתי, וכל השבעה מתכ
מת יואב  בשדה  קליטה.  מהלכי  �ננים 

כוננת קליטה של 38 משפחות והרחבה 
 35 של  קליטה  במצר  אב,  בתי  ל�350 
במ� אב,  בתי   500 ל והרחבה  �משפחות 

עלה גלבוע קליטת 50 משפחות בחמש 
יחידות   104 בניית  סירני  בנצר  שנים, 
דיור בשני שלבים, בעין המפרץ קליטת 
דיור,  יחידות   30 ובניית  משפחות   15
משפחות   5 של  קליטה  חמה  במבוא 
ובניית 70 יחידות דיור, ובעברון בניית 
יחידות   140 ובהמשך  דיור  יחידות   26

נוספות. 
האגו� "חלופת  היא   ,1380 החלטה   

דה", מאפשרת לקיבוצים לרכוש מרמ"י 
�במרוכז את הזכויות בכל חלקת המגו
�רים, ולבנות ללא התערבות רמ"י. קי

בוץ שיבחר במסלול זה ימשיך להחזיק 
שהוא  להבטיח  ויוכל  בקרקע  בזכויות 

�לא יהפוך ליישוב קהילתי, כמו כן תפ
�טור הרכישה המרוכזת את הקיבוץ מה

פנימיים  להסדרים  אישור  לקבל  צורך 
לרמ"י  התשלום  חבריו.  עם  שייעשה 
חברים  בין  משתנה  האגודה"  ב"חלופת 
ותיקים לחברים חדשים, והוא עד 29% 
לרכוש  יתחייב  הקיבוץ  הקרקע.  מערך 
במרוכז את כל המגרשים המבונים שיש 
בו, ועוד 50% מהמגרשים הלא מבונים. 

בתש שמדובר  היא  הכספית  �ההערכה 
בקי שקלים  מיליוני  עשרות  של  �לום 

כדי  בנוסף,  בפריפריה.  שאינם  בוצים 
האגודה",  "חלופת  את  יאמץ  שקיבוץ 
ההצבעה  זכות  מבעלי   66% של  רוב 

בקיבוץ יצריך לתמוך בה.

משימה כספית לא פשוטה
עדיין  מתחדש,  קיבוץ  יואב,  בשדה 
אין החלטה על שיוך. ישנה קבוצה של 
אבל  לקליטה,  שממתינה  משפחות   38
אנחנו   " שנתיים.  כבר  תקוע  המהלך 
המנהל,  מול  הסאגה  את  לסיים  רוצים 
אנחנו חייבים לגדול", אומר רונן רותם 
"הכוונה  יואב,  בשדה  הקהילה  מנהל 
שלנו היא לבחון ב�2015 את החלופות 

זה הצעה מסו �השונות ולהביא בעניין 
דרת לקיבוץ. אני מאמין שבסיומו של 
שחלופת  יסכימו  החברים  רוב  ההליך 
את  ונקבל  הנכונה  הדרך  היא  האגודה 
העלויות  לגבי  לאישורה.  הדרוש  הרוב 
שמדובר  מעריכים  אנחנו   – הכספיות 
בכמה עשרות מיליונים, יש לנו בעניין 

הקיבו מהתנועה  שקיבלנו  אומדן  �זה 
צית. זו משימה כספית לא פשוטה, אבל 

�אנחנו משוכנעים שבהסדרי מימון מת
אימים, נאמר משכנתה ל�30 שנה, נוכל 

לעמוד במטלה הזו". 
 1366 החלטה  מדוע  השאלה  על 
חלופה  איננה  קנייני  שיוך  שבסיומה 
"לדעתי  רונן:  משיב  להם,  מתאימה 

חובת  מטילת   1366 החלטה  הפרטית, 
הוותיקים,  החברים  על  גבוהה  תשלום 
מה  הזה.  בנטל  לשאת  יוכלו  לא  והם 
שיותר בעייתי - השיוך הקנייני יגרום 

�בטווח הארוך לכך שאנחנו נחדל להת
תאבד  שהאגודה  משום  כקיבוץ,  קיים 

יהיו אלה שי �את היכולת להחליט מי 
תגוררו פה. בשדה יואב רוצים להישאר 

�קיבוץ, ואנחנו נמליץ על כן לבחור בח
לופה שתאפשר לנו להישאר קיבוץ". 

קיבוץ מצר קיבל ב�2007 החלטה על 
שינוי אורחות חיים, וביצע שינוי עומק 

הדו שמירה  תוך  הקיבוץ,  �בהתנהלות 
יסוד  ועקרונות  הדדית  ערבות  על  קה 
של  תכנית  "עשינו  אחרים.  קיבוציים 
החלטה  אין  אבל  דיור,  פערי  השוואת 
היו"ר  שוהם,  עמרי  אומר  שיוך",  על 
הכלכלי של מצר, "חלופת האגודה, אם 

העדי החלופה  היא  בה,  לעמוד  �נוכל 
לנו  תאפשר  שהיא  משום  בעינינו,  פה 
לשמור על מצר כקיבוץ. אנחנו צריכים 
לנו  יש  הכספיות,  העלויות  את  לבחון 

זה חשש גדול, ומצד שני אנח �בעניין 
יכולת  הקיבוץ  לחברי  לתת  רוצים  נו 
או  שלהם  המגורים  דירת  את  להוריש 

הח את  נבחן  שלה.  הכספי  הערך  �את 
שלה  השונות  המשמעויות  ואת  לופה 

ונחליט". 
פרסמה  השיתופי  המטה  מזכירות 

המתנג עמדתה  את  החודש  �בתחילת 
דת לשיוך ותומכת בשמירת "המשבצת 
הקרקעית" הכוללת את שטחי העיבוד, 
שטח המשק ושטח המגורים של הקיבוץ. 

�עם זאת קבע המט"ש כי "כחלופה שנ
ייה, עבור הקיבוצים שוויתרו על חלק 
על  ממליצים  אנו  השותפות,  ממרכיבי 
'חלופת האגודה', השומרת את הזכויות 
בקרקע בידי האגודה השיתופית. חלופה 
זו עדיפה על פני כל שיוך של הזכויות 
בקרקע לחברים או לתושבים בקיבוץ".

יובל דניאלי יצר את מנורת 
האדמה ושלום מחרסים

נגה רוזנברג

במסורת חנוכה 
היהודית 
החנוכייה  האור.  חג  גם  הוא 
דולקים  עליו  הבסיס  היא 
ימינו  את  המאירים  הנרות 

מכופ סמליות  ישנה  �כקדם. 
המב אור  האור.  למושג  �לת 

בין  ופיוס  לשלום  תקווה  שר 
העמים. 

(המעפיל),  דניאלי  יובל 
התנ אמני  חטיבת  ורכז  �אמן 
�ועה הקיבוצית בארכיון השו

התבקש  יערי,  יד  הצעיר  מר 
לאחרונה להכין מטעם גבעת 
הלבן.  לבית  מנורה  חביבה, 
הסתייע  לא  שהדבר  אלא 
לגבעת  הועברה  והחנוכייה 

חביבה ותשמש בטקס הדלקת הנרות של חנוכה. 
�"יצרתי חנוכייה פשוטה של עובדי אדמה, ישרת קצוות, ללא מניירות וס

לסולים. חומר הבסיס הוא עץ ועליו משוחה משחת צבע בגוון האדמה. בסיס 
החנוכייה מורכב מחרסים שנמצאו בשדות המעפיל", מספר דניאלי על היצירה 
המהווה פסל תלת�ממדי בגובה של 150 ס"מ וברוחב של 100 ס"מ ועומק 40 

ס"מ. 
"חרסים ששמשו במשך אלפי שנים עובדי אדמה, ללא הבדל דת מוצא ומין. 
מה שאיחד אותם זה הרצון להוציא לחם מהארץ בשלום. מעל החנוכייה מרחפת 
יונה  אלא  ומצוחצחת,  צחורה  יונה  לא  אדמה,  בצבע  היא  אף  יונת שלום  לה 

שהיא בת האדמה". 

מנורת האדמה והשלום. צילום: אחיקם בן יוסף 

 יעקב לזר

בכימשלחת  �של 
התנועה  רי 

הש יצאה  בישראל  �הקואופרטיבית 
הגג  ארגון  כאורחי  בסין,  לביקור  בוע 
בסין  החקלאיים  הקואופרטיבים  של 
אלף  ל�22  מעל  המאגד   ,(ACFMC)
קואופרטיבים, בהם חברים יותר מ�160 

מיליון חקלאים ועובדים. 
שערכה  לביקור  גומלין  ביקור  זהו 

מהאר משלחת  השנה  אוקטובר  �בסוף 
גון הסיני כאורחת "אג'יק� מכון הנגב". 

�ביומו הראשון של הביקור סיירה המש
בגרנות  שמואל.  ובגן  בגרנות  לחת 
רוברטו  המנכ"ל  עם  המשלחת  נפגשה 
סמנכ"לית  אנגל,  תמי  עם  קופרמן, 
יו"ר  מאיר,  ניר  ועם  באמבר,  השיווק 
הקיבוצית.  בתנועה  הארגונים  שולחן 
שמואל  בגן  המשלחת  ביקרה  בהמשך 
כדי לראות מהו קיבוץ וללמוד על אורח 
החיים השיתופי. בנוסף, אנשי המשלחת 
חתמו על הסכם שיתוף פעולה עם מכון 
 , בישראל  הקואופרציה  ותנועת  הנגב 
הקואופרטיב  מנהיגות של  על הכשרת 

הסיני בארץ, ופיתוח קשרי מסחר.

משתת לסין,  הישראלית  �במשלחת 
פים מולי דור ואריאל דלומי מ"אג'יק� 

�מכון הנגב", ירבעם שגב, מנהל המפע
�לים האזוריים גליל עליון, דנה שלזינ
מילו המפרץ  מפעלי  סמנכ"לית  �גר, 

אות, יעקב שצ'רנסקי, מנהל אגף רכזי 
הופמן,  וערן  הקיבוצית,  בתנועה  אזור 
סמנכ"ל קואופ ישראל. במהלך הביקור 
פגישות  סדרת  המשלחת  חברי  יקיימו 
לקידום שיתוף פעולה כלכלי ותיירותי 

בין ישראל וסין.
יו"ר משותף של מכון  דור,   מולי 
"המרכז  לסין:  וראש המשלחת  הנגב 
הנגב  מכון  קואופרטיבי של  לפיתוח 
מקדם מזה כעשור הקמה ופיתוח של 

המר ובעולם.  בארץ  �קואופרטיבים 
לקבוצות  ומייעץ  מלווה  מכשיר,  כז 
וגורמים המעוניינים בקידום התחום 
בין  הקשר  חיזוק  תוך  הקואופרטיבי, 

�התחום העסקי לתחום החברתי ולפי
יש  לנו  הזו  מהבחינה  קהילתי.  תוח 
ולהם   – מהסינים  ללמוד  מה  הרבה 
יש הרבה מה ללמוד מישראל. אנחנו 

הקואופר הרעיון  את  להוביל  �גאים 
בעולם  ישראל  את  ולייצג  טיבי 

כולו".

משלחת של התנועה 
הקואופרטיבית יצאה 

לביקור גומלין בסין 

שדה יואב. צילום ויקיפדיה

שבעה קיבוצים נבחרו 
לפיילוט "חלופת האגודה 

ברושי: אנחנו ממשיכים לקדם את חלופות השיוך הנוספות, ופועלים כדי 
שהפיילוט לא יהיה צעד מנותק
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 חדשות

אבי אובליגנהרץ

העועידת  �מפלגת 
אישרה  בודה 
עם  האיחוד  הסכם  את  ראשון  ביום 
"התנועה" וקבעה הבטחת ייצוג לכל 

�המגזרים המשקפים את החברה היש
ראלית: נשים (6 נשים עד מקום 22), 

ומוש קיבוצים   - �נציגי ההתיישבות 
המי� נציגי  ו�18),   ,15 (מקומות  בים 
(במקומות  וערבים  דרוזים   – עוטים 
לעולים  ונציגות  ברשימה)  ו�26   17

במקום 28 ברשימה לכנסת.
שעות אחדות לפני כינוס הוועידה, 

בבית  הקיבוצים  מחוז  חברי  התכנסו 
מזכ"ל  בהשתתפות  לדיון  התנועה 

�המפלגה, ח"כ חיליק בר, ובסופו אוש
רה הצעת יו"ר המפלגה יצחק (בוז'י) 
הרצוג בנוגע לתקנון הבחירות כולל 
הפריימריז  לקראת  ושריונים  מיקום 

שיתקיימו ב�13 בינואר.
לפני  הקודמות  לבחירות  בניגוד 

ול לקיבוצים  שוריינו  בהן  �שנתיים 
הפעם  ו�17,   15 המקומות  מושבים 
הנחש� ו�18   15 המקומות  שוריינו 
הסקרים  לנוכח  ריאליים  ליותר  בים 
 24 המאוחדת  לרשימה  המנבאים 
כי  נקבע  בנוסף,  ומעלה.  מנדטים 

ההתיישבות  מנציגי  שאחד  במקרה 
בפריימריז  יותר  גבוה  מקום  יקבל 
השני  המועמד  ה�15,  המקום  מאשר 
שקיבל את מירב הקולות מהקיבוצים 
או מהמושבים יוצב במקום ה�15 ולא 
18 שילך במקרה כזה למו� �במקום ה
עמד מהרשימה הארצית. לעומת זאת 

�הדרישה לקבע את המקומות כך שנ
ציג הקיבוצים שלהם יותר מתפקדים 
המקום  את  יקבל  המושבים,  ממגזר 

ה�15 נדחתה על הסף.
בהשוואה  הטבה  בהחלט  כאן  "יש 
שלי  עמדה  בהן  הקודמות  לבחירות 

לנצי המפלגה,  בראשות  �יחימוביץ' 

מרשק  חניק  אמרה  ההתיישבות",  גי 
�(גבעת השלושה), מזכירת מחוז הקי
�בוצים במפלגה. מרשק שנבחרה בוו

עידה לכהן כחברה בלשכת המפלגה, 
היו"ר שמנהל  בראשות  מצומצם  גוף 
לפני  כי  ציינה  המפלגה,  את  בפועל 

הקיבוצים מהמפ מחוז  דרש  �האיחוד 
המקומות  את  עבורו  לשריין  לגה 
הסק� לאור  שכאמור  אלא  ו�12,   11
המשותפת  לרשימה  המחמיאים  רים 

רי בהחלט  הם  שקיבלנו  �"המקומות 
אליים".

בנוסף, המחוז קיבל החלטה כי לא 
�ניתן להמליץ על אחד המועמדים לק

�ראת הוועידה, כיוון שרשימת המוע
מדים תיסגר רק ביום חמישי ה�18.12 
שורות  לכתיבת  נכון   .12:00 בשעה 
אלה הכריז על מועמדותו עו"ד שימי 
של  המשפטי  היועץ  (שפיים),  בראון 
מפלגת העבודה, ואילו יו"ר המועצה 
על  הודיע  עטר  דני  גלבוע  האזורית 

מועמדותו מטעם המושבים.
 5,000 כיום  מונה  הקיבוצים  מחוז 
מכלל   10.3% המהווים  מתפקדים 
ומרשק  העבודה,  מפלגת  מתפקדי 
שחלה  למרות  כי  בגאווה  מציינת 
ולמפלגה,  למחוז  בהתפקדות  ירידה 

המחוז הצליח לשמור על כוחו.

 ועידת מפלגת העבודה שריינה את המקומות
15 ו�18 לנציגי ההתיישבות העובדת

פיצויי מבצע 
צוק איתן 
לחקלאים 
מסתכמים 

ב�16.5 מיליון 
שקלים

יפעת זילברשטיין

רשות על  הערכות  פי 
הפי עלות  �המיסים, 

איתן  צוק  של  הכוללת  צויים 
וחצי  למיליארד  להגיע  עשויה 

�שקלים, כאשר מתוכם כבר שו
600 מיליון שקלים לתו� �למו כ

תביעות.  שהגישו  הדרום  שבי 
בעת  שניתן  מדיווח  עולה  כך 
שעבר,  ה'  ביום  שערך  ביקור 
בוועדת  שהוקם  המיוחד  הצוות 
לבחינת  הכנסת  של  הכספים 

הלחימה בדרום.
עד  כי  מהנתונים,  עולה  עוד 
מיליון שקלים   16.5 כה שולמו 
בגין נזקי חקלאות בדרום, עבור 
231 תביעות על נזק ישיר. 192 
תיקים נסגרו ו�39 תיקים נותרו 
רשות  אנשי  להערכת  פתוחים. 
 - הפודרה"  "נזקי  רק  המיסים, 
הנזקים שגרמו הטנקים והכלים 

�הכבדים של צה"ל שעברו בדר
כם לעזה דרך קרקעות המושבים 
והקיבוצים בעוטף - עומדים על 
של  "הסיור  שקלים.  מיליון   50
היום פתח לנו את העיניים לגבי 

המתבצ המשמעותית  �העבודה 
ברשות  הקלעים  מאחורי  עת 
שינוי  שיש  ספק  אין  המיסים, 
בנזקים  לטיפול  ביחס  ושיפור 
עוד  נדרש  זאת  עם  הישירים. 

הע בנזק  בטיפול  גדול  �שיפור 
קיף שנגרם, פי הנתונים רק 57 
אחוז מהתביעות טופלו עד כה", 
חבר  כלפה,  זבולון  ח"כ  אמר 
השדולה  ויו"ר  הכספים  וועדת 

החקלאית.

אשר אמדו

הכנועדת  של  �הכלכלה 
רביעי  ביום  דנה  סת 
ח"כ  לחקלאות.  המים  מחירי  בהעלאת 
מיכל בירן שיזמה את הדיון, אמרה כי 

לצר המים  מחיר  הוזלת  על  �ההודעה 
שכן  פופוליסטית,  היא  הביתיים  כנים 
היא באה על חשבון העלאת מחיר המים 

�לחקלאים. "את מחיר המים צריך להו
ולא  התאגידים  ביטול  באמצעות  ריד 

באמצעות היטפלות לחקלאים".
החקל משרד  הודיע  שעבר  �בחודש 

אות כי הושגה פשרה בעניין בין מנכ''ל 
המשרד רמי כהן לבין רשות המים, על 
ב�21  יעלה מחיר המים לחקלאות  פיה 

אג� השנה, ותיערך בחינה מחודשת של 
הסכם המים, תוך בחינת האפשרות של 

��אמבטיה חקלאית� - קרי, חישוב תע
למגזר  ביחס  המים  מקורות  כלל  ריפי 

החקלאי, ולא ביחס לציבור הכללי.
�מנגד טענו ראשי ההתיישבות והחק

לאים, כי ''מחירי המים בישראל מגיעים 
לסכומים בלתי סבירים ועולים עשרת 
 .OECD–מונים על מחירם במדינות ה

לשימו גם  המים  של  המופרז  �מחירם 
שים חקלאיים, הוא נדבך נוסף בגזירות 
שמטילה הממשלה על ציבור החקלאים 

�ומצטרף לכוונה להעלות את היטל הה
הטלת  פרטיים,  מפיקים  על  החל  פקה 
הזכות  נקודות  ביטול  המעסיקים,  מס 
להסכם  בהתאם  ועוד".  זרים  לעובדים 

המים, מגיע מחירם של המים לחקלאות 
לסכום של 2.15 ש''ח למ"ק ועתיד אף 
(המחיר  ש''ח   2.8 של  לסך  עד  לעלות 
כולל הובלה עד פתח היישוב). על כך, 
יש להוסיף כ�30 אג' עבור חלוקה פנים�

יגיע  המים  מחיר  כך שסה"כ  יישובית, 
לסך של 3.10 ש''ח למ"ק. 

�יו"ר התאחדות החקלאים החדשה אב
רהם דניאל, אמר בדיון בוועדת הכלכלה, 
כי החקלאים סופגים כל יום מכה חדשה, 

�ומדינת ישראל לא רק שלא עוזרת לחק
לאות אלא פועלת לחיסולה. הוא ציין כי 
השנה נסגרו 600 משקים וכתוצאה מכך 

יעלו מחירי התוצרת החקלאית. 
באגף התקציבים  וחקלאות  מים  רכז 
בשנת  כי  הסביר  מסר,  אלון  באוצר, 

2006 נחתם הסכם עם החקלאים, שיי�
2010, וקבע העלאה מדו� �שומו החל ב

רגת של התעריף לצד תמיכה של יותר 
לחקלאים  בשנה  שקל  מיליון  מ�100 

הוא דחה את הטע �לטובת התייעלות. 
נות כי העלאת מחיר המים תעלה את 
בין  אין קשר  כי  ואמר  מחירי התוצרת 

הדברים ודבר כזה לא קרה עד היום. 
מקום  את  שמילא  צור,  בן  יואב  ח"כ 
ועדת  כי  ואמר  הדיון  את  סיכם  היו"ר, 
המים  מחיר  בהוזלת  תומכת  הכלכלה 
למשקי הבית, אך לא על חשבון העלאת 
כי  צור  בן  ציין  עוד  לחקלאים.  התעריף 
הוועדה דרשה לקבל מהאוצר נתונים על 
השטחים המעובדים משנת 2010 ועד היום 

וכן נתונים על התמיכות לחקלאים.

ועדת הכלכלה: הוזלת מחיר המים לא 
על חשבון החקלאים

אשר אמדו

הכנסת ועדת  של  הכלכלה 
החק יום  את  �ציינה 

במשאבים,  בחיסכון  ודנה  בכנסת  לאות 
טכ והתפתחויות  מזון  איבוד  �מניעת 
"החק בתחום.  דרך  פורצות  �נולוגיות 

החדשנות  מפירות  נהנית  בארץ  לאות 
היא  וישראל  הישראלית,  הטכנולוגית 
זה.  בתחום  עולמית  מובילה  שנים  כבר 
בענף  חדשנות  כוללות  הטכנולוגיות 
הרפת, ניטור רפואי בעלי חיים, מערכות 
השקיה חדשניות החוסכות במים ועוד", 

אמר יו"ר הוועדה ח"כ אבישי ברוורמן.
בדיון הוצגו בפני הוועדה טכנולוגיות 
חדשניות מענף הרפת, מערכות השקיה, 

�חיישנים למטעים ועוד. מנכ"לית מוע
צת החלב, מיכל קראוס (קבוצת שילר), 

�אמרה כי החקלאים שמשלבים טכנולו
היא  שבכתר.  היהלום  הם  והיי�טק  גיה 
כי  והוסיפה  קראה לחזק את החקלאות 
ובלי  התיישבות,  אין  חקלאים  "בלי 

קר על  שמירה  תהייה  לא  �התיישבות 
קעות ולא תהייה מדינה". נציג התנועה 
אמר  בוקר),  (שדה  יהל  רזי  הקיבוצית, 
כי החקלאות הישראלית נמצאת במצב 
קטסטרופלי, וההשקעה עולה על הרווח 

של החקלאי שיורד בצורה תלולה.
ראש תחום פסולת ומחזור באדם טבע 
דין, רועי קוצר, אמר כי רשתות השיווק 
והכמות  המחיר  את  לחקלאים  קובעות 

כי  הוסיף  הוא  מולן.  אונים  חסרי  והם 
בעקבות התנאים הקשוחים של רשתות 
השיווק ופערי המחירים – תוצרת רבה 

נשארת על העצים ונזרקת לפח.
איתן  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 

והתוצ �ברושי, הוסיף כי הטכנולוגיות 
רת שהוצגה בפני הוועדה ממחישים את 

�הפער בין מצב החקלאות למצב החקל
�אים. "החקלאות בישראל היא הכי מת

קדמת בעולם ועל החקלאים יש איומים 
לדורו ישראל  ממשלות  האוצר.  �מצד 

תיהן אחראיות על הפער הזה. ביטחון, 
חינוך, חקלאות והתיישבות הם יסודות 

שאי אפשר לפגוע בהם", אמר ברושי.
את  להפסיק  קרא  ברוורמן  היו"ר 
הקיצוצים לחקלאות, לחזק את המחקר 
והפיתוח, לתת גיבוי לחקלאים ולקצץ 

את הבירוקרטיה.
הוועדה תיקון לתק כן אישרה  �כמו 
�נות תכנון משק החלב שיאפשרו לתמ

לייצר את מלא  יצרני חלב קטנים  רץ 
עו"ד  ולהתייעל.  שלהם  הייצור  מכסת 
הסבירה  החקלאות  ממשרד  טיש  דפנה 
כי כיום יש אפשרות להפחית מכסה של 
יצרן שלא עמד בדרישות הייצור, אולם 
הכוונה היא להחזיר ליצרן את המכסה 
צעדי  ביצע  הוא  אם  החולפת,  בשנה 
 10% של  הגדלה  והראה  התייעלות 
השנה  לעומת  הייצור  בכושר  לפחות 

�הקודמת או שהוא חזר למלא היקף מכ
סתו מהשנה הקודמת.

ח"כ ברוורמן: צריך להפסיק את 
הקיצוצים בחקלאות ולהשקיע במו“פ

ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ אבישי ברוורמן. צילום דוברות הכנסת 
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 קול קורא

בריחה משוויון
התחזית ש"קיבוץ מסוג 

חדש" , כולל גם קיבוץ מסוג 
קואופרטיב, יחליף את 
ה"קיבוץ" היא אשליה

בראשית דברי אני מבקש לשבח את 
עמיקם אוסם על הצהרתו שהוא "נפרד 
בכל הזדמנות מן ה'מתחדש'". הקיבוץ 
הוא חידוש גדול בעולם הקפיטליסטי, 
מצערת  נסיגה  היא  הקיבוץ  והפרטת 
אל הסדר הישן. לקרוא לתופעה הזאת 

"התחדשות" זוהי לדעתי הונאה.
יש  אוסם:  עם  לי  (קטן)  עניין  ועוד 
מתאר  שהוא  נכון  לשמות!  משמעות 

(השיתו �ביושר את השוויון שהקיבוץ 
פי!) חותר אליו. כבר למדנו שהשוויון 
המכאני לוקה בחסר. כבר מזמן אימצנו 
את  בחשבון  שלוקחת  שוויונית  שיטה 
את  למשפחה,  משפחה  בין  ההבדלים 
אין  ועוד.  ובצרכים  ביכולת  ההבדלים 
אבל  מושלם".  ל"שוויון  יומרה  לנו 

והת לשאיפה  טוענים  אנחנו  �בצדק 
לקרוא  השוויון.  אידיאל  אל  קדמות 
לזה "דיפרנציאליות" זה יותר ממשחק 

הדיפר ה"קיבוץ  הטעיה.  זו  �במילים. 
משוויון;  שבורח  קיבוץ  הוא  נציאלי" 
קיבוץ שמתקדם בגלוי אל אי�השוויון 

הנוהג בחברה הקפיטאליסטית.
קו הקואופרטיבי.  לקיבוץ  �ובאשר 
עוב שבו  מקום  הוא  יצרני  �אופרטיב 

דים כל חבריו�בעליו במפעל המשותף. 
אנשים  קבוצת  ידי  על  הנשלט  מפעל 

מנ "חברת  נקרא  בו  עובדים  �שאינם 
יות", לא קואופרטיב!

ובטכנו בכלכלה  שינויים  �בעקבות 
בעקרון  גדול  פיחות  ובעקבות  לוגיה, 

�העבודה העצמית (גם בקיבוץ השיתו
פי), עובר המשקל התעסוקתי בקיבוץ 
עבודת  אל  היצרני,  העצמי,  מהמשק 
את  תפסו  והאוטומציה  המיכון  החוץ. 
עבודה  גם  והקלשון.  הטורייה  מקום 

�שכירה זולה לקחה חלק בתהליך. הר
כוש היצרני המשותף הולך ומאבד את 

החשיבות החברתית שלו.
מכרו  המופרטים  מהקיבוצים  רבים 
את רכושם היצרני לכל המרבה במחיר, 
בין משקי  ולחלוקה  חובותיהם  לכיסוי 

קיבוצים שיתו (גם  המופרטים.  �הבית 
פיים חוטאים לעתים במעשה המסוכן 
את  זוכר  אני  חלקית).  לפחות  הזה, 
גברי  של  הנואשת  הפומבית  קריאתו 
לא  המופרטים,  הקיבוצים  אל  ברגיל 
שלהם.  התעשייה  מפעלי  את  למכור 
לדבריו הקיבוץ המופרט יישאר קיבוץ, 
משותף  יצרני  רכוש  לו  יהיה  אם  רק 
כבר  הקיבוצית.  הפעילות  את  שיממן 
הפעילות  שמימון  ברגיל,  העריך  אז 
ההדדית)  הערבות  (כולל  המשותפת 
"בהתנדבות" על ידי חברי הקיבוץ, זה 
עניין זמני. מרגע שהמדינה תטיל מס 
הכנסה דיפרנציאלי על חברי הקיבוץ 
המופרט (זה פשוט החוק!), היכולת של 
הקיבוץ לגבות מס דיפרנציאלי�קיבוצי 
על שארית ההכנסה של החבר הבודד, 
תשאף לאפס. כבר היום היכולת הזאת 
היא בירידה. כל הכוונות הטובות ירדו 

לטמיון.
לעצור  אפשר  שאי  תהליכים  אלה 

טרגדיה  היא  הקיבוץ  שקיעת  אותם. 
ש"קיבוץ  התחזית  וציונית.  אנושית 
מסוג  קיבוץ  גם  כולל   , חדש"  מסוג 
היא  ה"קיבוץ"  את  יחליף  קואופרטיב, 

�אשליה. ההתחדשות הדמוגרפית בקי
במוצהר,  קהילתית  היא  המופרט  בוץ 
לא קיבוצית. חבל, חבל מאוד. אבל זה 

המצב.
על  שומר  השיתופי  הקיבוץ  רק 
הגחלת. אין תחליף לקופה המשותפת, 

והח המשק  הכנסות  כל  של  �לאיגום 
כמקובל  בחוץ,  מעבודה  כולל  ברים, 

להפ תחליף  אין  (השיתופי).  �בקיבוץ 
לא  זה  אם  לצריכה.  השכר  בין  רדה 
קיבוץ  סתם  לא  קיבוץ!  אין   – קיים 
הקיבוצים  "קיבוץ�קואופרטיבי".  ולא 
רכוש  ברשותם  שישמרו  המופרטים 
יצרני משותף ניכר, כאשר חלק ניכר 
יוכלו  לו,  שותף  אינו  מהאוכלסייה 

קואופר של  מסוים  סוג  להיות  �אולי 
טיב. או חברת מניות... 

אולי. 
שאלה למערכת "הדף הירוק":

התפרסמו  אחדים  שבועות  לפני 
בתנועה  שנערך  מחקר  של  תוצאות 
רמת  את  שבדק  מחקר   – הקיבוצית 
מחייהם  החברים  של  הרצון  שביעות 
באמת  המעניינות  התוצאות  בקיבוץ. 

�היו ההשוואה שעשה המחקר בין הקי
הקי� לבין   (60 (כ השיתופיים  �בוצים 
הזאת,  ההשוואה  המופרטים.  בוצים 
המתחרה,  בעיתון  במפורט  שפורסמה 
הראתה שבכל פרמטר, בכל מרכיב של 
בקיבוץ  הרצון  שביעות  רמת  החיים, 
השיתופי גבוהה יותר, או גבוהה הרבה 
יותר, מאשר בקיבוץ המופרט. כך רמת 
האמון שהציבור רוחש להנהלה, ורמת 

�השירות שמקבל החבר בחינוך ובברי
נושא שנבדק! התמונה  בכל  וכך  אות. 
חד�משמעית  בולטת,  היא  הכללית 

ואינה משאירה מקום לספק.
בעיתונכם.  עמוד  חצי  לו  הקדשתם 
הזה  מההיבט  להתעלם  בחרתם  מדוע 

של המחקר? 
אסף אתר, קיבוץ חצרים
שפור� הידיעה  משיב: לזר   *יעקב 

על  התבססה  הירוק"  ב"הזמן  סמה 
המופיעה  הסקר,  נתוני  של  המצגת 
במצגת  הקיבוצית.  התנועה  באתר 
נסקרו ארבעה תחומים: הערכת המצב 
וחוסן חברתי,  בקיבוץ, ביטחון בעתיד 

�האמון בקיבוץ ובהנהגתו, קליטה בקי
קיבוצים  בין  הבחנה  במצגת  אין  בוץ. 

�מתחדשים לשיתופיים, אלא בין קיבו
וקיבוצים חלשים  חזקים כלכלית  צים 
כלכלית. באופן לגמרי צפוי, החברים 
שרוב  כלכלית,  החזקים  בקיבוצים 
עליהם,  נמנים  השיתופיים  הקיבוצים 
בכל  יותר  ובטוח  יותר  טוב  מרגישים 
שנמצאים  חברים  מאשר  התחומים, 
היחידי  המשפט  החלשים.  בקיבוצים 

מופיעה התייחסות לקי �במצגת, שבו 
השי "במודל  זה:  הוא  השיתופי  �בוץ 

שקיבוצם  בטוחים  חברים  יותר  תופי 
ידאג להם בעת זקנתם וכן בעת מצוקה 

�כלכלית, בהשוואה למודל הדיפרנצי
אלי". המסקנה הבולטת של הסקר היא, 

�שיש שיפור ניכר בתחושתם של החב
רים, הן ממצבו כלכלי של קיבוצם והם 
קיבוצים  כולל  וזה  בו,  ממצבם האישי 

שיתופיים ומתחדשים כאחד. 

חרחורי בחירות
הולכים  סוד,  לא  כבר  זה  עכשיו 
לבחירות!!! וכל מי שהיה מודאג, מוטב 

�שיהיה עוד יותר מודאג! לא מזמן ציי
איינשטיין,  אריק  של  ללכתו  שנה  נו 
המסמל לרבים את החמצן הרוחני של 
תקופה דרך שיריו המחשמלים, בפרט 

הגרז "משחיזי  שירת  נוצרת  �כשהיום 
נים", ע"י אמנים מוכרים. עד היום, לא 
מהמדינה  הדת  את  להפריד  מצליחים 
להעביר  המאמץ  אבל  חוקה,  ולכתוב 
צילומי  בתוספת  הלאום"  "חוק  את 

נא במדי  פוליטיקאים  של  �מונטאז' 
צים! את זאת, זכינו להעביר ועוד איך! 
..... עם  ושרפת בית הספר הדו�לשוני 
יד על הלב! מה כבר יכול לצאת מזה? 
ממע"מ 0 על דירות וירקות?! או פשוט 

טירוף להקמת בית שלישי!!!
קצב האירועים משיג את יבוש הדיו, 

"הדק  חיי  מכתיב  האלקטרוני  והדואר 
" לכל החפץ. ברגעי גסיסתה של  קל 
לאו� ימין   ,"19 ה (הכנסת)  �"הפארסה 
מני בתוספת דת ממוחזרת, הם נוסחה 
להתנחלויות  כספים  להעברת  מנצחת 

ומקורבים.
מלחמונת  רק  אולי  אלה,  כל  מול 

�קטנטונת יהיה בידה לעצור את המדי
נחלי הנפט  ולזרום עם  נה, מלהצטרף 
האפרטהייד  מדינת  אל  בנגב,  השחור 

המזרח�תיכונית חדשה ראשונה. 
מעבר  השכנים  נתבלבל,  ושלא 

מש לחומה,  שמעבר  אלו  וגם  �לגבול 
�תמשים בחומרי בערה אלה נהדר לל

דלק  היא  החוגגת,  הימנית  גיטימיות 
למעשיהם הרצחניים, דריסות באבנים 

וסכינים.
כשה לעשות  נשאר  באמת  �ומה 

פור כבר נפל: הייתה ממשלה? הייתה 
כנסת? היה מנוע? 

האם, מה שנותר הוא, להיכנס מתחת 
יע הזה  שהחושך  ולהמתין  �לשמיכה 

בור? ואנו הרי רצינו לראות לפיד של 
אור !!!

להת זוהעת  אין  מתבקש!  שזה  �אף 
ייאש, עכשיו, זה הזמן לישר את הגב, 
נמתין  לא  מעתה,  מבט,  להרים  הזמן 

שהחושך אותנו יסנוור ! 
המאמץ רב, אך ניתן לאסוף מילים 
תקווה,  לייצר  שתאפשרנה  מעודדות 
בשוך  עלינו  לבוא  העומד  הרס  בתוך 

הבחירות. 
הח במבוכי  מלכת  עומד  לא  �הזמן 

אוזל  הוא  אך  שעל",  "אף  של  שיבה 
במדינתנו המדממת עצמה לדעת!! 
לאן מכוונות המדינה פעמיה?! 

הנפלאים  בשיריו  להתנחם  נשוב 
של אריק איינשטיין, המשמשים מקור 
השראה, מחממים את ליבנו, זו דרכנו 

�הישראלית לסתור מרה שחורה הצור
בת תמיד אחרי מלחמה ולפני בחירות.

מסלולם  אל  חזרו  לא  עוד  החיים 
�הפצעים עוד לא הגלידו אולי זה ייש

לזה  לתת  צריך  אולי  לעולם  כבר  אר 
עוד זמן מה יהיה, ימים יגידו!

אורי דן, ניר עוז

מתי גויסו מתנדבי 
הבריגדה?

אחריהם"  שבי  "ללכת  בכתבה 
27.11.14 , צוין שאנ�  שפורסמה ב�
שי הבריגדה גויסו רק בשנת 1943 
לצבא הוד מלכותו, במסגרת בעלת 

צביון ישראלי.
לא מדויק: אבא שלי (צבי פנסטר 
צהרי  צבי  לימים   - יחזקאל  מכפר 
מבית שערים) וחבריו, התגייסו בשנת 
1940 לצבא הבריטי (אבי התגייס ב� 
10.11.1940). מטעמים פוליטיים מול 

להי הבריטים  מהם  מנעו  �הערבים, 
הזמן  כל  עסקו  והם  בגרמנים,  לחם 
מתקני  על  ובשמירות  באימונים 

שגר לא  ובפעולות  הבריטי,  �הצבא 
תיות (ביוזמה שלהם) כמו גניבת נשק 

ותחמושת, והעברתם להגנה.
�מאנשים אלה יצא הגרעין של לו

חמים ומפקדים בעלי ידע בהפעלת 
כוחות גדולים של לוחמים ובניהול 

מלחמה מודרנית.
בשנת 1943 אכן הוקמה הבריגדה 
הבריטי,  הצבא  במסגרת  היהודית 
מהאנשים שהיו בעצם מגויסים כבר 
כשלוש שנים. חיילי הבריגדה לקחו 
איטליה מעבר  בצפון  בקרבות  חלק 
גרמנים  צנחנים  מול  הסניו,  לנהר 

ואוסטרים. 
בתום המלחמה ושובם לארץ, אבי 
ורבים אחרים ממשוחררי הבריגדה, 

�לקחו בהצלחה חלק במלחמת העצ
שרכשו  הניסיון  בזכות  וזאת  מאות 
אבי  הבריטי.  בצבא  שרותם  בעת 
השתתף בקרבות במשמר העמק מול 

צבא קאוגג'י ובעמק הירדן.
איתן צהרי, עין השופט
על  ההכרזה  המערכת:  הערת   *
ניתנה  היהודית  הבריגדה  הקמת 
ביישוב  אלפים   .1944 בספטמבר 
בצבא  שונות  למסגרות  התגייסו 
העולם  מלחמת  במהלך  הבריטי 

השנייה.
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  הקשר השיתופי

יעקב לזר

לאחר  סכסוכים,  ויישוב  לגישור  קואופרטיב 
אלה  בימים  החליט  שנה,  כחצי  של  רקע  עבודת 
לפתוח את דלתותיו להצטרפות מגשרים חדשים. 

חזון האגודה
�"צוות האגודה מאמין כי השימוש בגישור ויי

שוב סכסוכים ומחלוקות בהסכמה, יתרום לקידום 
�ערכי סובלנות, פתיחות ודמוקרטיה בחברה היש

ראלית. על כן, צוות האגודה עושה רבות להביא 
לכך שפרטים, ארגונים ומוסדות ציבור בישראל, 
סכסוכים  ליישוב  ומנגנונים  הגישור  את  יכירו 

�בהסכמה, יבחנו אותם כמקור ראשון ליישוב סכ
סוכים ויבחרו להשתמש בהם במקרים ההולמים.

יש לציין שזהו הגוף היחיד בישראל שמטרותיו 
ועשייתו מתמקדים בעיקר ב:

הבאת הגישור למודעות הציבור ברחבי הארץ  .1
יצירת עבודה למגשרים  .2

הסמכת מגשרים לתחומים ייעודיים באמצעות   .3
מסלולים מיוחדים.

בית  בנו  רואים  אלינו  המצטרפים  "מגשרים 
אנשי  אומרים  פעיל"  באופן  לצרכיהם  הדואג 

הצוות.
המגשרת  שישה:  חברו  החדש  הארגון  להקמת 

וניהלה  שהקימה  פז,  גליה  העסקי  הניהול  ואשת 
מכון לגישור בהרצליה. מעיין גלוזברג שמנהלת 
את תחום הגישור, עורך הדין והמגשר איתן גליק, 
שמתמחה בדיני נזיקין, משפט מסחרי ודיני עבודה, 
איציק פרקש עוסק באסטרטגיה תקשורת ומדיה, 
איתי גל שהינו אחראי על כספים תקציב ובקרה, 

ואריאל ברנשטיין, אחראי אדמיניסטרציה. 
קונפל ומרובת  שסועה  בחברה  חיים  �אנחנו 

את  מציעים  והם  הקבוצה,  חברי  אומרים  יקטים, 
האגודה החדשה ככלי לניהול קונפליקטים בדרך 
של הידברות ובעיקר כמקום שבו מגשרים יוכלו 
לקבל הכשרות לתחומים ייעודיים, לקבל עבודה 

�כמגשרים עצמאיים ולקהל הרחב שיוכל להשת
תף בהרצאות הנערכות בחינם ברחבי הארץ. 

אל תרוצו לבית המשפט
צר הבנת  על  המבוססת  דרך  הינה  �"גישור 

כים והגעה להסכמה מכבדת, במקום שיח כוחני 
אותו אנו חווים כל כך הרבה בתרבות ובארץ 

להוות אלטרנטיבה אמי יכולה  ובהחלט  �שלנו 
"כמובן  פז,  גליה  אומרת  לבית המשפט",  תית 
שלא כל המקרים מתאימים לגישור – אולם רבים 
הגישור  באמצעות  לפתרון  שניתנים  המקרים 

ואף לקבל תוקף של בית משפט". 
האגודה עוסקת בנושאים הבאים: 

בישראל.

דיני  עבודה,  דיני  כגון:  ייעודיים  בתחומים 
משפחה וכו'.

המגשרים מול השלטונות ובתי המשפט.
�
תופי פעולה עם גופים אשר יבצעו את פתרון 
הסכסוכים באמצעות האגודה בשיתוף מגשרים 

התמחו עפ"י  (הממוינים  האגודה  של  �מומחים 
יות).

�
�כים שונות כגון ליווי והדרכה, על מנת להש

לגיטימי,  כאמצעי  הגישור  את  ולמצב  תלב 
איכותי ורב עוצמה.

בגישור כאלטרנטיבה לבתי המשפט.

�המגשרים החברים בו ורמת השירותים שהאגו
דה תעניק.

סכסוכים  יישוב  לנושא  מודעות  בארץ  "חסרה 
יוד "אנשים לא  פז.  גישור", מסבירה  �באמצעות 

המילה,  את  הם שמעו  גישור.  בדיוק  זה  מה  עים 
סכסוכים  ליישוב  שקשור  הליך  שזה  יודעים  הם 
את  מבינים  לא  הם  אבל  משפט,  בתי  דרך  שלא 

�המהות של העניין. אחרי שהקמתי את המכון לגי
שור, התקשרו אלי הרבה מאוד אנשים ושאלו, אם 
גישור זה משהו שתקף בבית משפט ואם יש לזה 

תוקף חוקי.
"תחום הגישור בארץ מאוד מבולבל, והוא לא 
לו,  הראוי  המקום  את  ולתפוס  להתרומם  מצליח 
למרות כל הניסיונות שנעשו בתחום הזה. ניסיתי 

�כל הזמן לחשוב בצורה חדשנית איך לעשות דב
רים, ועלה לי רעיון להקים קואופרטיב של גישור. 
ככל שחקרתי את הנושא הובהר לי שקואופרטיב 

�גישור הינו הדרך הנכונה לגבש ולהקים פלטפור
מה שמגשרים יוכלו להיות שותפים בה ולקדם את 

עצמם ואת עולם הגישור.....
יש לא מעט מגשרים בישראל. מה אתם מציעים 

שאחרים לא?
"מה שאנחנו מציעים בנוסף לאחרים זה שיתוף 
יכול  מגשר  שבו  מקום  אין  היום  המגשרים.  בין 
לאורך  תמיכה  לו  שנותן  למרכז,  מחובר  להיות 
כל הדרך. כולם יודעים שזה הליך נכון וטוב, אבל 
הוא לא מצליח לעמוד על הרגליים. הייתה "אמנת 
שמגשר  גוף  היום  אין  צלח.  לא  זה  אבל  גישור" 
יכול להתחבר אליו והמגשר יידע שגוף זה יעביר 
לו גישורים לביצוע, ייתן לו תמיכה וליווי במידת 

�הצורך, יארגן לו ימי עיון ולמידה, פורום מקצו
עי וספריית עיון עשירה - כל זה מוצע למגשרי 

הבית שלנו ". 
את מדברת על ארגון קואופרטיבי שיהיו בו 
מגשרים שיציעו את שרותיהם למי שיבקש?

עם  פעולה  שיתופי  בונים  אנחנו  בדיוק.  "לא 
�ארגונים שונים, באופן שהגישורים שאותם ארגו
�נים יצטרכו, ייעשו באמצעותנו. אנו נקלוט אלי

התחום  מקצועיות  על  ונדאג לשמור  מגשרים  נו 
להשתלמויות  יופנו  קורס  סיימו  שרק  ומגשרים 

�ויקבלו ליווי לפני שיתחילו לגשר. כל ארגון שק
בעזרת  כלשהו  סכסוך  לפתור  וירצה  אלינו  שור 
הליך גישור, יפנה אלינו בבקשה ואנו נתאים לו 

מגשר עפ"י תחום ההתמחות שלו." 
מה עושה את הארגון הזה לקואופרטיב? 

זה שהארגון  לקואופרטיב,  אותנו  "מה שעושה 
לא יהיה עסק למען עצמו ובשביל עצמו, אלא גם 
למען אחרים, ארגון שישתף אחרים בסל ההטבות 
שלו. בפועל, אם אני אסגור נניח עסקה לשיתוף 
את  אלי  אקח  לא  אני  כלשהו,  ארגון  עם  פעולה 
אלא  יצטרך,  הזה  שהארגון  בגישורים  הטיפול 

�אפנה אותם למגשרי הבית שלנו, בהתאם לקריט
ריונים שכבר הוסברו."

באיזה שלב ההתארגנות שלכם נמצאת? 
יש  וכיום  שנה  כחצי  כבר  ברקע  עובדים  "אנו 

�לנו הסכמים עם מספר גופים שאיתם קיים פוטנ
אנו  בנוסף  לייצור עבודה למגשרים.  גבוה  ציאל 
מרצים במקומות שונים, בהתנדבות, לקהל הרחב 
לגבי הגישור ומהותו. בימים אילו אנו מתכננים 

כנס בנושא לתחילת 2015." 
הקואופרציה  למרכז  להודות  רוצה  אני  "פה 

למזכי יואל  איציק  ולמר  בוכניק  דקלה  �לעו"ד 
הקואופרטיב, שעזר  המורחב של  ולצוות  חני  רה 
ללא  לסייע  וממשיך  דרכנו  בתחילת  רבות  לנו 

לאות". 
לשלוח  ניתן  אלינו  להצטרף  הרוצים  מגשרים 

קורות חיים למייל:\
נוספים  לפרטים   aguda@no-conflict.co.il

www.no-conflict.co.il :ניתן להיכנס לאתר

מרכז הכשרה
הכשרת מגשרים  .1

את  להביא  היא  ההכשרה  מרכז  מטרת 
על  ביותר  הגבוהה  לרמתו  הגישור  מקצוע 
ואתיים  מקצועיים  סטנדרטים  יצירת  ידי 
וזאת  כוותיקים  חדשים  למגשרים  גבוהים 
באמצעות הכשרות, ימי עיון, ליווי והדרכה, 
־התמקצעות בתחומי הגישור השונים, הער

כות מקצועיות־אישיות, ייעוץ וכו'.
הקהל הרחב:  .2

יצירת מודעות בציבור לערך הרב הט ־• 
מון בגישור וכליו, כדרך חיים ליצירת 

חברה סובלנית יותר ופחות אלימה.
מערכת שתקל על הציבור לפנות לגי ־• 
שור לשם פתרון סכסוכים ומחלוקות.

•  הפיכת השימוש בגישור בחיי היומיום 
־לכלי שיאפשר צמיחה והתפתחות אי

שית־חברתית ועתיד להביא להפחתת 
בקרב  והפיזית  המילולית  האלימות 

הציבור.
קיימים  בו  מקום  לכל  הגישור  הבאת   •
־קונפליקטים – בין הורים לילדים, בק

הילה, בבתי הספר, במקומות העבודה, 
בעסקים, במשפחה ובין בני זוג ועוד.

בשורת  את  הציבור  למודעות  להביא   •
באמצעות  ויתרונותיו  היבטיו  הגישור, 

ימי עיון וכנסים.
נגישים  תחומיים  רב  גישור  שירותי   •

לציבור.

המטה השיתופי מזמין אתכם, חברי קיבוצים ומתעניינים, לעקוב 
אחר פרסומיו, להגיב ולהשתתף.

אחר  ומעקב  המידע  דפי  המטה,  פרסומי  כל  של  ישיר  לדיוור 
shitufi@tkz.co.il  :הפעילות – אנא שילחו מייל ל

לאתר שווים  – אתר בו מתפרסמים מאמרים מהעיתונות 
הרחבה  עולמנו  בהשקפת  העוסקים  חברים,  של  דעה  ומאמרי 

  www.shavim.co.il     :ובצורת חיינו

לדף הפייסבוק "הקיבוץ השיתופי"  - דף העוקב אחר פעילותנו 
www.facebook.com/shitufi במלל, תמונות, סרטים ועוד

למקבלי  רלבנטי  מידע  המאגם  אתר   – התקנונים   לאתר 
החלטות ולחברים בקיבוצים – תקנונים בנושאים שונים, תהליכים, 

טקסים, החלטות גופי ממשלה רלבנטיות ועוד.
www.shavim.org.il/takanonim

לקצרים  – אוסף כתבות העוסק במחשבות על הקיבוץ, 
www.shavim.org.il/scandir/scandir46.htm ניהולו והתנהלותו

נשמח להצטרפותכם ככותבים וכקוראים פעילים!

המטה השיתופי הינו גוף המוביל את רעיון השיתוף 
כדרך חיים, מלווה ומייצג את הקיבוצים השיתופיים, 
עוסק בקידום הקואופרציה, נמצא בקשר מתמיד עם 

שותפים רעיוניים, עם הקבוצות השיתופיות של מעגל 
הקבוצות, של תנועות הבוגרים השונות ועוד.

גליה פז, יו"ר א.י.ל.י.ס. צילום יחצ

מגשרים על דרך חדשה 
כבר שנים רבות שתחום הגישור מנסה להתרומם ולתפוס את המקום הראוי לו בארץ. א.י.ל.י.ס – 
האגודה הישראלית לגישור ויישוב סכסוכים־קואופרטיב בע"מ, הרימה את הכפפה ועובדת במרץ 

חודשים רבים לשם השגת מטרה זו בשיתוף עם מגשרים מתחומים שונים ובעזרת גופים שונים.
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בברכה
איתן ברושי,

מזכ"ל
chinuch@tkz.co.ilבשם עובדי ועובדות התנועה הקיבוצית

ravid@tkz.co.il
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חרות מדומה
מה השתבש כל כך, שרוב החברים ברוב הקיבוצים, מוכנים 

היו לוותר על שלל החרויות שניתנו להם, בעבור נזיד 
העדשים של הקיבוץ המתחדש?

�ארוכה הדרך אל חירותנו. כול כך ארוכה היא, עד כי אינך באמת בטוח שבעוד 
סופה, חרות של ממש ממתינה לנו.

כשאני קורא את הוויכוחים המתלהטים ברשת, האם החרות נמצאת בצד ה"שיתופי" או 
בצד ה"מתחדש", מוצא אני טעם בטיעונים של שני הצדדים.

צריך קודם כול להבין את משמעות המילה הזו "חרות", אם תשאל את המאמינים בקיבוץ 
השיתופי, יאמרו לך שאין לשום אדם עלי אדמות חרות כזו הקיימת בקיבוץ השיתופי, ואכן 
כשאתה בוחן לעומק את מטרות הקיבוץ השיתופי, אתה מגלה הרבה חרויות בקיבוץ הישן:

* החרות מלשאת ארנק בכיסך האחורי לאורך היום.
* החרות מלדאוג לפת לחמך מדי יום ביומו.

* החרות מלדאוג לקורת גג.
* החרות מלדאוג לטיפול בבריאותך.

* החרות מלדאוג לחינוך ילדיך.
* החרות מלדאוג לפרנסתך.

שלל החרויות הללו, היה חייב ליצור חבר מאושר, שקם כל יום וחיוך מרוח על פניו. אבל 
מסתבר, שמשהו בכל זאת השתבש, ונשאלת השאלה הגדולה, מה השתבש כל כך, שרוב 
החברים ברוב הקיבוצים, מוכנים היו לוותר על שלל החרויות הללו, בעבור נזיד העדשים 

שהציע להם הקיבוץ המתחדש?
גרמניה  מזרח  ידוע. בשנים של המלחמה הקרה, כאשר  די  סיפור  אני לספר  חייב  כאן 
הייתה מוקפת חומה וגדר גבוהה, נמלט כלב שמירה משטרתי מדושן מהצד המזרחי לצד 

�המערבי. שם במערב הוא פגש שני כלבים די רזים, ששאלו אותו, איך התנאים שם? מצוי
נים, ענה חברם השמנמן, מלונה עם חימום, טיפולים וטרינרים סדירים, מזון? אתם רואים 
אותי, לא חסר, העבודה ממש לא קשה, רצים לאורך הגדר, ומדי פעם תופסים בעכוזו של 
איזה אזרח שנמאס לו... אז למה ברחת מכול הטוב הזה? תמהו חבריו המערביים. אההה... 

אמר להם חברם מהמזרח, גם לנבוח לפעמים מתחשק לי.
�כאן נמצא המלכוד של הקיבוץ השיתופי, לכאורה זהו גן עדן עלי אדמות, מדינת אוטו

פיה במיטבה, אז למה כה רבים הבורחים?
�איש אחד, הגיב לי באתר הקיבוצים וכתב כך, מילה במילה ואני מצטט: "גם להיות משו

עבד לעבודה בקיבוץ המתחדש זה עניין יחסי לחרות...." 
נדהמתי למען האמת, מונח חדש צמח בשדות הבור הקיבוציים: "משועבד לעבודה", מה 

זה בדיוק אומר לגבי חברי הקיבוצים השיתופיים, יחסם לעבודה ולצורך להתפרנס?
השאלה הנשאלת כמובן, איזו מין חרות היא זו, של החבר בקיבוץ השיתופי, האם זו חרות 
אמיתית, או חרות מדומה? האם יש לך באמת חרות של ממש, לקבל החלטות על חייך? מה 

בעצם קרה עם המעבר מהקיבוץ השיתופי לקיבוץ המתחדש?
נכון, אבדו לחבר שלל "חרויות", שנראה שאובדנן היה ממש קריטי לחייו, למשל, החרות 

�לאכול שלוש ארוחות בכול יום מיממות השנה בחדר האוכל, לאכול את מה שמוגש, לפע
מים גורמה של ממש, אבל איכות המזון הייתה תלויה בעיקר במצבו הכלכלי של הקיבוץ, 

ועד כמה היה מוכן האקונום למתוח את חבל התקציב (אם היה לו בכלל כזה).
מה הוא קיבל תמורת האובדן הזה? היום הוא אוכל רוב אורחותיו בביתו. ארוחת בוקר 
הוא לוקח לעבודה, צהריים, לעתים אוכלים בעבודה, לפעמים זה עדיין בחדר האוכל הישן 
הזכור לטוב, אבל זה מופעל מזמן כבר על ידי מפעיל חיצוני, ואתה קונה מהמבחר המבוקש, 
ככול שידך משגת. ערב אוכלים בבית עם המשפחה. לחלקנו גם זו חרות שלא הכרנו, החרות 

להחליט מתי ובאיזה שעה בא לך לאכול ארוחת ערב, ואין תורנים ואין תורניות עוד. 
אובדן החרות להשתמש עד בלי די בתשתיות הקיבוץ, במיוחד בחשמל, במים, בבריכת 

�השחייה, ובכל מה שהקיבוץ סיפק בחינם, את זה באמת קשה לכמת. תמיד הייתי אחוז פלי
אה מאותם חברים שאצלם המזגן עבד 365 ימים בשנה 24 שעות. הכפתור היחיד שהכירו 
היה כפתור מצבי המזגן, קירור, אוורור או חימום. חלקם לא שמע מעולם שיש כפתור נוסף, 

כזה שמכבה את המזגן, למה לכבות? החשמל הרי בחינם...
המזגן.  את  להפעיל  לא  או  להפעיל  בין  לבחור  החרות  חדשה,  חרות  לחבר  יש  עכשיו 

�מדוע? כי ביום נמהר אחד, החליטו בקיבוץ שמשלמים על החשמל. ההחלטה הנמהרת הו
כיחה שלא באמת צריך להחליף את תחנות החלוקה, אלה שעלו בסערה השמימה כל חמסין 

וגל קור, מסתבר שכשיש חרות לשלם, יש גם חרות להשתמש בשכל הישר.
ביום שבו החברים התחילו לשלם על חשמל בקיבוצי, ירדה הצריכה ב-50%. והחרות? 
נכון החרות של פעם קצת נפגעה, צריך היה להגיע הביתה ולחכות כמה דקות שיתחמם 
תחנות  לשדרוג  שיועדו  שקלים  אלפי  מאות  נחסכו  חשמל,  כספק  לקיבוץ,  שיתקרר.  או 

החלוקה.
�חרויות החבר שודרגו עם המעבר לקיבוץ מתחדש. לכאורה היה כאן אובדן חרויות, בפו

על קרה איזה נס: במקום לאבד חרויות כביכול, קיבלו החברים את החרות להחליט, על כל 
דבר כמעט בחייהם. החרות הגדולה ביותר לה הם זכו, הייתה החרות מעול הוועדות, מהצורך 
ללכת עם כל דבר קטנטן לוועדה כזו או אחרת, ושם לכבס לעיני כל העדה את הנושאים 
הכי פרטיים שלך, מהפריית מבחנה ועד בידה בגלל הפיסורה. כן,  גם אם צריך היית לעזור 

לבן או לבת, שהחליטו שלא להמשיך את חייהם בקיבוץ, גם לזה נדרשה ועדה.
החרות היא דבר מסובך להסבר, אבל את התחושה הזאת, של השחרור מהכבלים שהיו 

סביבנו, איש לא שוכח, תשאלו את אבי בן ה-88.
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הליגות התופעה  מן  מוכרת  הזאת 
מאמנים  ישנם  בכדורגל. 

ונכנ העונה  בתחילת  קבוצה  להם  לחפש  רצים  �שלא 
סים למצב המתנה. די ברור להם שקבוצה, או שתיים, 
או שלוש ייקלעו למשבר, הניצחונות יתמהמהו לבוא, 
האוהדים יאבדו את סבלנותם, ואז, בייאושם, הם ידרשו 

להחליף את המאמן, בטענה שמאמן חדש יחולל טלטלה 
וינער את הקבוצה.

ומכיוון  הפנוי.  המאמן  אל  כמובן,  יפנו?  מי  אל  ואז 
שבעת הזאת כבר לא יהיו הרבה מאמנים פנויים בשוק, 
כי כולם כבר מועסקים בקבוצותיהם, הוא יוכל לבקש 

ולקבל כל מחיר. הוא הרי בא להציל ספינה טובעת.
הזה למראה ההסכם התמוה שעשה  בעניין  נזכרתי 
בוז'י הרצוג עם ציפי לבני, כשמסר למאמנת המובטלת 
את חצי המלכות בחינם. אכן, היה ייאוש מן הסקרים, 
האוהדים נעשו קצרי רוח ו"היה צריך לעשות משהו". 
תחת  שכורעת  כדורגל  קבוצת  לא  היא  מפלגה  אבל 
לחץ האוהדים. היא לא צריכה לשלם כל מחיר בשביל 

החיזוק. יש תעריפים יותר שפויים. 
יותר כסחיטה מאשר  הרצוג ארז את הדיל שנראה 
לנצח  "בשביל  אלטרואיסטי:  בהסבר  הוגנת,  עסקה 
בבחירות, צריך לדעת לוותר על האגו." זה נכון, אבל 
למה רק הוא צריך לוותר על האגו? למה ציפי לבני, 
שבאה לעסקה בלי קלף משמעותי ביד, לא תוותר גם 
היא על מעט מהאגו שלה? ועוד עניין, רעיוני: לבני 
במהלך  מאוד  מיתנה  אצ"ל,  אנשי  של  בבית  שגדלה 
כיום  משיקות  והן  המדיניות  עמדותיה  את  השנים 

הכל בתחום  עמדותיה  מהן  אך  השמאל.  �לעמדות 
כלי חברתי? מי זוכר שהיא הייתה המפריטה הגדולה 
כמנכ"לית  כיהנה  כאשר  הממשלתיות,  החברות  של 

שלהן?

הדמיון הזה בין ליגות הספורט לפוליטיקה רחב יותר 
קשורה  היא   .  HOLDב� הנמצאים  המאמנים  מעניין 
שעברו  לשינוי  השחקנים;  של  וזהותם  לאופיים  גם 
המפלגות – מגוף רעיוני ארגוני המבוסס על סניפים 
גופים  מתוך  לכנסת  הנבחרים  נציגים  ועל  ומחוזות 
אלה – לארגון שחלקו הגדול מבוסס על שחקני רכש 
עונתיים: פעם הבון�טון היה לייבא קציני צבא בכירים, 
או  טלוויזיונית,  נראות  בעלי  אנשים  בעיקר  זה  היום 

שו ועושים  בחירות  תקציב  להם  שיש  פנויים  �ח"כים 
בין המפלגות. שחקני הבית, אלה שצמחו בסני �פינג 

המפלגות  ברשימות  ופוחתים  הולכים  ובמחוזות,  פים 
לכנסת. 

התצורה הזאת של מפלגות כוכבים, שהרכבן מתחלף 
בכל מערכת בחירות, שמצען, בעיקר הכלכלי�חברתי, 

אווי מפלגות  של  לצמיחתן  נוח  כר  יצרה  �מעומעם, 

רה שמגיחות באור בוהק וכבות במהירות רבה. כך היו 
ד"ש, שינוי, צומת, מפלגת המרכז, הגמלאים, יש עתיד 

�ובקרוב מפלגתו של כחלון. הן קמות כדי ללקט את קו
לותיהם של "אלה שאין להם למי להצביע", שמספרם, 
וזה לא מפתיע, הולך וגדל בהתמדה. המפלגות האלה 
מתאימות  שהן  כך  מרכז,  כמפלגות  עצמן  מגדירות 

לכל מי שאיננו "ימין" או "שמאל" מובהק. בהופעתן הן 
מקזזות בכוחן של המפלגות המרכזיות עד כי כיום אין 
יותר מפלגות עוגן כפי שהיו הליכוד והעבודה בשעתן, 

�כשהיוו בסיס לקואליציה. מה שיש היום הוא קונסור
המתחברות  וקטנות  בינוניות  מפלגות  כמה  של  ציום 
בהוראת שעה לקואליציה רופפת, שבה כל ח"כ�ממזר 

- מלך. 

הפוליטיקה הזו של כאן ועכשיו, של מערכת בחירות 
כל שנתיים, בעידן שבו האני חשוב מן האנחנו והאיש 
מן האישיו, מונעת בניית מפלגות בעלות בסיס רחב, 
החורשות בתלם  ומסורת, כאלה  רעיונית  עם תשתית 
וחיות  ומיזוגים  בפירוקים  העוסקות  כאלה  לא  ארוך, 
זו  מסקר לסקר. מצד אחד בנייה כזו היא עניין קשה: 
הליכה נגד רוח התקופה, זו פעולה לטווח הארוך. מצד 
שני, אין ברירה: אם רוצים לבנות מרכזי כוח פוליטיים 
משמעותיים, לא כמשחק לגו של פרק והרכב, אין דרך 

�זולת חזרה אל "הפוליטיקה המפלגתית הישנה" �. פו
ליטיקה מאורגנת, שבה צריך תקופת חברות מוגדרת 
ועדות  וכן, גם  במפלגה לפני שרצים מטעמה לכנסת 

והיקרה בין המתמו �שמווסתות את התחרות הפראית 
דדים. 

כשתיעלם תרועת הפסטיבלים מהדיל של בוז'י עם 
ציפי, יתחילו לצוץ הטענות, שהן עכשיו רק נלחשות, 
לשלם  יצטרכו  שאולי  הנוכחית,  הכנסת  חברי  של 

"התנ לחברי  שהובטחו  השריונים  מחיר  את  �בכיסאם 
ועה". 

אם המהלך הזה יביא את הרצוג לראשות הממשלה, 
"ייצא  והוא  ייעלמו  הללו  הרטינות  לקוות,  שיש  כפי 
גדול". אם לא, זאת תהיה יריית הפתיחה בהתמודדות 

היש הפוליטיקה  בלעדיו,  או  כיסאו. עם השלטון  �על 
ראלית זקוקה להרבה חומרים מייצבים, כדי לייצר בה 
מרכזי כוח ממשיים, שיאפשרו לממשלות למלא את כל 
לבחירות  הריצה המשוגעת  ויפסיקו את  כהונתן  משך 

כל שנתיים.

רוץ חיים רוץ 
(ילין) רוץ. מגיע לנו נציג נעים הליכות  רוץ חיים 

בכנסת, שיישא את שמנו בכבוד. 

פוליטיקה של פנויים פנויות
כדי לשוב ולהיות מפלגת עוגן גדולה, על מפלגת העבודה לחזור 

אל "הפוליטיקה הישנה" של מפלגה שליבה הם הסניפים והמחוזות, 
ולחדול מפוליטיקה של שחקני רכש, שהיום הם כאן מחר הם שם 

הדיל שנראה יותר כסחיטה מאשר עסקה הוגנת. צילום פייסבוק
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שאולי - "שמחה בליבי"

בליבי"  "שמחה   
הינו אלבום של הזמר 
שאולי, המאגד בתוכו 
7 רצועות. השיר הפו־
תח את האלבום הינו 
פיוט  ורננים"  "שיר 
בלחן  צור"  "מעוז 
לגמרי.  ושונה  חדש 
־"שאו שערים" כקוד

השיר  את  לוקח  מו 
מעניין  חדש,  לכיוון 
לי",  "למחול  וקליט, 
אשר  כטל",  "אהיה 

הסגנון  עם  שירים  מגוון  בתוכם  וכוללים  תהילים  מספר  לקוחים 
בשיר  נחתם  האלבום  בעצמו.  שאולי  שפיתח  והמוסיקלי  הייחודי 
"שמחתי". יש לציין כי סגנון השירים פשוטים ונעימים לכל אוזן, 

כך שכל אחד יוכל להתחבר אליהם בקלות. 

ישי ריבו - "בתוכו רצוף אהבה"

לעצ מאחל  ־"אני 
יתקבל  שהאלבום  מי 
אני  בציבור.  היטב 
לא רוצה לעשות שום 
דבר מעבר למוזיקה", 
"זה  ריבו.  ישי  אומר 
לשמח,  שלי:  החלום 
לגרום לאנשים לחייך 
כשזה  שיצרתי.  ממה 
שעשיתי  אדע  יקרה, 
את שלי". אם החלום 
־של ישי ריבו היה שה

היטב  יתקבל  אלבום 
השנה  הגשים  הוא  החלום  שאת  בטוח  להיות  יכול  ריבו  בציבור, 
מהוק אלבום  זהו  אהבה".  רצוף  "בתוכו  אלבומו  את  ־כשהנפיק 

של  מרגשת  קולקציה  כולם  שכל  רצועות  המכיל 11  ומדויק,  צע 
שירים חדשים, שקטים וקצביים כאחד. בין השירים ניתן לשמוע 
־אינטרפרטציה משלו לשיר "אם ננעלו" שכתב ר' שלום שבזי, סג

נון אתני בשירו "אהלן וסהלן" ו־"עוד ישמע", שיר מתנה לחתונה 
לזוגות שבדרך. 

יהושע לימוני - "סיכוי לאהבה"

עם  שניגן  אחרי 
אביתר בנאי, עבד עם 
ארקדי דוכין ואחרים, 
לימוני  יהושע  מנפיק 
השלישי,  אלבומו  את 
־"סיכוי לאהבה". מדו

המכיל  באלבום  בר 
רגישות  עם  שירים   9
בהפקתם  ועומק, 
המוזיקלית של לימוני 
"סיכוי  שמחון.  ואודי 
מתאפיין  לאהבה" 
טקסטים  בכתיבת 

עם ההוויה  בזמן קורצים  ובו  בשאלות קיומיות,  עמוקים הנוגעים 
המודרנית המנוכרת. שם האלבום איננו מקרי וזאת בשל החשיבה 

של יהושע לימוני, כי השמיעה לאלבום תביא את המאזינים "סיכוי 
לאהבה". בשירו "סיכוי לאהבה" דן יהושע לימוני על הקושי להאמין 
ו/או לחיות את האמונה. האמונה נבחנת בעיקר ברגע האמת ברגע 
שבו אתה מבין שאתה צריך לשלם מחיר, ועל הקושי לאהוב וכדי 
בסוף  האהבה  ו/או  האמונה  כי  בוויתור.  צורך  יש  יתקיימו  שאלו 

תמיד מנצחת.

"KEEP CLIMBING" - אברהם פריד

לטפס"),  "ממשיך  לעברית:  (בתרגום   " KEEP CLIMBING"
הינו אלבום המאגד בתוכו 13 רצועות אשר כל כולם שבח והלל 

אשר  עולם,  לבורא 
לקוחים ברובם מספר 
כדוגמת  תהילים 
"הפכת",  השירים: 
"יהללו", "למה השם", 
שם  המה".  ו־"המה 
מקרי,  אינו  האלבום 
כיום  ודווקא  היות 
שבו  המודרני,  בעידן 
הכל,  כמעט  לנו  יש 
ומבוגרים  צעירים 
מש מחפשים  ־כאחד 

את  שתמלא  מעות 
אברהם  אומר  חייהם, 

פריד, "לא רעב ללחם ולא צמא למים", אלא התחברות לנשמה 
כוחות  לאגור  הצורך  על  עונה  זה  דיסק  אמיתית.  יהודית  ושמחה 
ולהמשיך בעלייה, תרתי משמע, מעוררת ומגביהה אותה למדרגה 

עליונה. 

כתם פז - "עולה לציון"

חובבי  אתם  אם 
ובוב  הרגאי  מוסיקת 
לציון"  "עולה  מארלי, 
פז  כתם  להקת  של 
עבורכם.  הדיסק  הוא 
מכיל  לציון"  "עולה 
13 רצועות על טהרת 
שמקורו  הרגאי, 
והמסורות  בשורשים 
והקא ־האפריקניים 
הריתם־ דרך  ריביים 
האמריקאי,  אנד־בלוז 
וה"רוק  ה"סקא"  וכן 

־סטדי", אשר התגבשו בג'מייקה מתוך שאיפה לחזור לאפריקה ול
תרבותה. הרגאי אומץ בשנות ה־80 ע"י אמנים לבנים רבים ללא 
הקשר הדתי־עממי של הרגאי הג'מיקאני. וכך גם להקת "כתם פז", 
אשר חורטת על דגלה את האידיאל של חזרה למסורת היהודית 
ועושה זו בהצלחה רבה. השימוש ברגאי בשילוב מילים מהמקורות 
וכמובן ההפקה המוזיקאלית של ארץ עמרני, יוצרים דיסק יצירתי 

במיוחד. 

יונתן רזאל - "בין הצלילים"

"בין הצלילים" של יונתן רזאל הינו אלבום שזכה כבר למעמד 
מיוחד  כך  כל  מה  אז  מיותר.  יהיה  זה  שלהמליץ  כך  זהב,  אלבום 
באלבום זה? המיוחד באלבום זה, שהוא כולו פרי עטו של יונתן 
־רזאל ובהפקתו המוסיקאלית של אביתר בנאי המוכשר. "בין הצ

לילים" הינו אלבום שלוקח אותנו המאזינים למסע רוחני שהחל 

מזמן, שלא ברור איך 
כאשר  סופו,  ייראה 
בין  הצלילים,  מבין 
כביכול,  המלים, 
שמעבר"  מה־"מה 
קריאה  אלינו  יוצאת 
ובטוב.  בחיים  לבחור 
ללא  הצלילים"  "בין 
ספק הינו אלבום נכס 
צאן במוזיקה היהודית 
מחומרים  עשוי  והוא 

המעמידים את יונתן רזאל בשורה ראשונה של מוזיקאי ארצנו.

אבי בניון - "השלום בפתח"

"השלום בפתח " , 
־הינו אלבומו הרבי

בניון.  אבי  של  עי 
שי־  10 מכיל  הוא 

והפקה  עיבוד  רים, 
אבי  מוסיקאלית 
תומר  עם  בניון 
האלבום  חתוכה. 
פותח בשיר הנושא 
בפתח",  "השלום 
נגד  תוכחה  שיר 
שת חינם,  ־שנאת 

חלוקת  בשל  בוא 
הארץ. בניון מצוטט 

מספר זכריה פרק ג' הממשיל את הכוהן הגדול כדמות המסמלת 
את ישראל ומצבה הרוחני. וחותם את האלבום עם השיר, "לפרוץ 
את החומות", שיר שדן בשאלת הבחירה, אשר מצד אחד הקב"ה 
את  שחורצים  אלו  אנו  גיסא,  ומאידך  הכל.  את  ויודע  בנו  צופה 
־גורלנו והכל תלוי בנו. השילוב של טקסטים מהמקורות לצד שי

מוש בגיטרות חשמליות ומוסיקה אוריינטלית יוצרים אלבום חשוף 
ויצירתי.

יזהר שאבי - "לב טהור"

טהור"  "לב 
של יזהר שאבי 
אלבום  הינו 
קרוץ מחומרים 
חשק  שעושים 
ולשמוע  לשוב 
וזאת  אותו, 
המורכ ־בשל 

התחכום  בות, 
הצלי ־וחדות 

הכישרון,  לים, 
והמיומ ־הידע 

שאבי.  של  נות 
נשען  שאבי 
הרבה  בשיריו 

על ספר תהילים וזה מתבטא בשיר "שיר המעלות בשוב ה'", "שיר 
וכדומה.  תורתך"  אהבתי  "מה  עיניי",  את  נשאתי  אליך  המעלות 
מומלץ להאזין לשיר "דור המדבר" אשר נכתב בהשארת הביצוע 
של ג'ימי הנדריקס לשיר של 'בוב דילן' "לאורך מגדל השמירה", 
כל  מתוך  אך  יעשה.  בעיניו  הישר  ואיש  דיין,  ואין  דין  שאין  מצב 

השחיתות הזו תבוא הגאולה. 
אני אהבתי. מה אתכם?

לרגל חג האורים אספנו שמונה אלבומים מומלצים לחובבי המוזיקה היהודית, כנגד שמונה ימים בהם מדליקים נרות חנוכה 
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  זה רק ספורט

 חני סולומון

במיליון מי  זכייה  על  חולם  לא 
שקל? אך לזכות בפרס הגדול 
פופולאריות  היותר  התכניות  באחת 
כבר  זה  למיליון",  "המרוץ  בטלוויזיה 
דופן  יוצאי  באתגרים  עמידה  דורש 
על  שלמדו  כפי  מתאימים,  וכישורים 
פלטקובסקי,  וסיני  בהיר  אירית  בשרן 
אם ובתה, מורות לחינוך גופני מקיבוץ 

הרא המודחות  איחוד, שהיו  חרוד  �עין 
הרביעית של סדרת  העונה  שונות של 

הריאליטי בחו"ל.
הפרס  על  המתמודדים  הצוותים 
הרחוקה  לגיאורגיה  הגיעו  הנחשק 

�והיפה, ונדרשו להפגין לא מעט כישו
החוויתי  המסע  במהלך  לב  ואומץ  רים 
לטפס  מסוגלים  הייתם  נודע.  הלא  אל 
בגיאורגיה?  ביותר  הגבוה  המגדל  על 

�לרקוד ריקודי פולקלור מסורתיים, למ
צוא ביצת זהב אחת מתוך מאה? לנווט 
בנסיעה בדרכים צרות המתעקלות ועוד 

ועוד משימות תובעניות נגד השעון?
סיני  הבכורה  ובתה   54 בת  אירית 
בע� מחנכות  בעצמן  רואות   ,31  בת

לות שליחות. בהיר מגדירה את עצמה 
כאשה שמחה, חיובית, ספונטנית, אשר 
וטבע.  מנופים  דמעות  עד  מתרגשת 
יותר כמעשית  פלטקובסקי המצטיירת 
מבין השתיים, מעידה על עצמה שהיא 
טיפוס קליל, אוהבת להתנסות בחוויות, 
תחרותית, ויכולה לבכות תוך שנייה אם 

�משהו לא הולך כמו שהיא רוצה. מער
הדוקה  מאוד  השתיים  בין  היחסים  כת 
והן מאמינות בקשר כן ופתוח. לדבריהן 
מה שעובר  בכל  זו  את  זו  הן משתפות 

לבקר  בעיה  כל  להן  אין  אבל  עליהן 
האחת את השנייה במידת הצורך.

החלום שבמקרה 
התממש

היה  בתוכנית  להשתתף  "הרעיון 
מאחד  נבע  "הוא  סיני,  מגלה  שלי." 

בתוכ פעיל  חלק  לקחת  �מחלומותיי, 
זה. בעונות הקודמות צפיתי  נית מסוג 
בתוכנית בהנאה רבה, והתלהבתי, אך מי 

מעניין שכבר מהת יום?  ילד  מה  �ידע 
וכנית הראשונה שעלתה לאוויר בשנת 
2009, נבט בי החלום שיבוא יום ואש�

תתף. בזמנו אפילו שאלתי חברה טובה, 
אם היא רוצה שנרשם. מאז עברו הרבה 
מים בנהר, והכל נשאר בגדר חלום לא 

וגי עור  לקרום  החל  החלום  �ממומש". 
דים כאשר בלוח המודעות בחדר האוכל 
נתלתה מודעה על אודישנים לתוכנית. 
והפעם  להפסיד,  מה  לי  שאין  "חשבתי 

הצעתי לאמי שנשתתף יחד". 
לקיבוץ,  הגיעה  "המלהקת  אירית: 
ונשלח מסר להירשם למעוניינים. בתי 
סיני התלהבה מאוד, וביקשה שאצטרף. 
לעשות  מה  לי  שאין  לשכנעה  ניסיתי 

וייתרה מכך, שמש זה.  �בתכנית מסוג 
למשימה  אותי  ישחרר  לא  החינוך  רד 
ויתרה,  לא  סיני  אך  זו.  דופן  יוצאת 

ונר המלהקת  את  שאפגוש  �והתעקשה 
אה מה יתפתח בהמשך. השלב הבא היה 
להצטרף".  גם  אותי  דרבנה  שהמלהקת 
בהיר מבהירה ומוסיפה, שבחירתן כזוג 
מורות לחינוך גופני, שהן גם אם ובת, 

ומ "השתכנעתי,  בעיניהם.  חן  �מצאה 
וה האודישנים,  תהליך  התחיל  �כאן 

נבחרו.  שכבר  למתמודדים  הצטרפות 

חויבנו לשתף כמה שפחות אנשים. כך 
שסיפרתי רק למספר אנשים מצומצם: 

מנה שלנו,  האינטימית  המשפחה  �בני 
לא  בקיבוץ  והמפקחת.  הספר  בית  לת 
כל כך הבינו לאן נעלמתי. תירצתי את 
של  בהדרכה  שהייתי  בכך,  היעדרותי 

בני נוער באנגליה". 

"הקיבוץ תפור עלי"
קריספין),  הנישואין  (לפני  בהיר 
הייתה  ובצעירותה  בחיפה  נולדה 
ספורטאית מצטיינת בתחום האתלטיקה 
קלה. "נחשבתי ל'טום בוי' מובהקת. כל 
מה שנחשב לוורוד ובובות או להתגנדר, 
היה מחוץ לתחום. כבת בכורה לארבעה 
אחים ואחיות, הייתי מודל מיוחד מאוד 
לחיקוי. ילדה מאוד שובבה שלא רוצה 
כשהייתי  לקרוא.  אהבה  ולא  ללמוד, 
לקרוא  הסכמתי  משהו,  לקרוא  צריכה 

�רק כתבות ספורט. לצה"ל גויסתי כח
�יילת לחיל השלישות, ושימשתי כפקי

זאת  דת כוח אדם סדיר ות"ש חיילים. 
לא הייתה עבודה שהתאימה לי במיוחד. 
הישיבה במשרד העיקה עלי, והמפקדים 
שאהבו אותי ארגנו לי יציאות תכופות 

מהבסיס". 
לגייס  עליה  הוטל  השירות  במהלך 
אחד  יום  הכירה  וכך  מילואים,  חיילי 
עין  קיבוץ  בן  בהיר,  דוד  בעלה  את 
חרוד איחוד. השניים נשואים 33 שנים 
ולהם חמישה ילדים: שתי בנות ושלושה 
שהשתחררה,  אחרי  טבעי  באופן  בנים. 

�יצאה בהיר ללימודי חינוך גופני. בהמ
�שך הרחיבה את התחום בלימודים נוס
עי כושר,  מאמנת  הידרותרפיה,  �פים: 

סויים, לגיל הרך ובשנים האחרונות גם 
התמקצעה בפעילות עם הגיל השלישי. 
'עמק  "אני עובדת בבית הספר היסודי 
לעבוד  מאד  וגאה  שנה   26 כבר  חרוד' 
לדוגמא  כביה"ס  הנחשב  זה,  בביה"ס 
ובבחירתו  הקהילתיים,  בפרויקטים 
כן  כמו  בעמק.   ' החינוך  'פרס  כמקבל 
וההידרותרפית  הספורטיבית  הפעילות 
בקאנטרי בעפולה נותנת לי סיפוק רב. 
וגם העבודה עם בני גיל הזהב ב'מרכז 

הולצר' בקיבוץ ניר דוד". 
שי ללמד  נהנית  היא  הקיץ  �בעונת 
בברי וצעירים  למבוגרים  כושר  �עורי 

כות העמק. כך שעיסוקיה הספורטיביים 
רוב שעות עבודתה במה �תופשים את 

לך היום. כל אלו ועסוקים אחרים, לא 
חסכו ממנה לשמש כמה שנים בוועדת 
מתנדבת  היא  וכעת  בקיבוץ,  הספורט 
הזמן  "בממד  בקיבוץ.  בריאות  בוועדת 
אפשר לומר בוודאות, שהקיבוץ 'תפור 

�עלי'. זה התחיל עוד בהיותי נערה צעי
�רה שהגדירה עצמה כילדת טבע שגד

לה בעיר, 
ה  ר ב ע ו
כי �להתגורר 
בקי חוץ  �לדת 
השי בית  �בוץ 

בקיבוץ  טה". 
מדגישה  היא  זה 
לאידאו �שהתחנכה 

המקום.  ברוח  לוגיה 
הנעורים  מגיל 
קיב� כבר   16�15
לה וספגה ערכים 
המהווים  חשובים 

כמו:  יסוד  אבני 
מוסר עבודה, להסתדר בקבוצה, לתרום 
מחופש  ליהנות  לכלל,  שיותר  כמה 

וטבע ועוד ועוד.

"החברים בקיבוץ ממש 
מתלהבים" 

"נולדתי, גדלתי והתחנכתי בעין חרוד 
מאוחד וכיום אני נשואה ואם לילדה בת 
שלוש",´ מספרת סיני. "בצבא שירתתי 
מהעיסוק  ונהניתי  בשריון,  כמדריכה 

�בהדר
לכן  כה, 
בחרתי  גם 
ם  ו ח ת ב

ר ו ה �ה
כמורה  אה 

גופ �לחינוך 
העיסוק  ני. 
הממלא את 

המק �חיי 
תיכון  בביה"ס  העבודה  הוא  צועיים, 

גופ לחינוך  כמורה  עפולה  �'אורט' 
לה  חשוב  בנוסף,  כיתה".  וכמחנכת  ני 
להיות פעילה חברתית, ולנסות לשנות 

�ולשפר דברים בקיבוץ. אין ספק שדב
רים רבים שראתה בבית הוריה הטביעו 

את חותמם על דרכי התנהגותה. 
שות זה:  בקיבוץ  לחיות  �"מבחינתי 
וב ועוד.  לכלל  תרומה  קהילה,  �פות, 

נוסף העובדה הידועה, שגידול הילדים 
האידי היא  ורגועה,  קסומה  �באווירה 

לאורך כל התוכנית וגם אחרי הדחתן, אירית בהיר וסיני פלטקובסקי מקיבוץ עין חרוד איחוד, 
אם ובת שהתחרו בתוכנית הריאליטי "המרוץ למיליון", שמרו על הערכים שאפיינו אותן: מתן 
כבוד לבן הזוג וליריב כאחד. ריאיון עם האם והבת שידעו להפסיד בכבוד, על מה שעשתה 
ההשתתפות בתוכנית לזוגיות שלהן והתגובות שקיבלו מהחברים בקיבוץ ומהסביבה הקרובה

"הוצאנו מעצמנו את כל היצירתיות שבנו". צילום: פרטימאמינות בקשר כן ופתוח. צילום חיים ג'ורנו

רואות בעצמן 
מחנכות 
בעלות 

שליחות. . 
צילום עדי 

אורני
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אלית בחיים. כך לפחות זכור לי מימי 
התעסקות  אין  בקיבוץ.  שלי  הילדות 
בנושא של כסף, כי אתה בעצם מתוגמל 
מהעבודה ע"י פעילויות בחופש הגדול. 
ובקטיף  גיוסים בשדות  כילדה היו לנו 
אוסף  שהיוו  הקומביין.  על  העגבניות 
היום  של  שהילדים  מדהימות,  חוויות 

לא זוכים לעבור אותם, וחבל". 
מספרות,  הן  והמשפחה,  החברים 
מאוד תמכו ופרגנו לאורך כל הפרקים 
המשודרים. שלא לדבר על התלמידים, 
הילדים ובני הנוער. "העידוד והתמיכה 
הגעתי.  אליו  מקום  בכל  מאוד  ניכרים 
בתוכי  אך  אותי,  המביכים  מצבים  אלו 
ידעתי שזה יהיה זמני ועוד מעט אחזור 

ואילו פל �לאנונימיות", אומרת בהיר. 
הזוג  "בן  חיוך:  טקובסקי מציינת בחצי 
לקחת  יבואו  שלא  שעד  לי,  אמר  שלי 
אותי עם המונית. הוא לא יאמין שאכן 

�אני משתתפת. והנה זה קרה והיה, וא
בהצלחה.  האודישנים  את  עברנו  פילו 
בן זוג שלי הוא הכי תומך בעולם, וזה 

להצ והדרבון  הכוח  את  נותן  �תמיד 
ליח במשימה. לפני שטסנו אמי אמרה 
לכך  מצוין  כיסויי  סיפור  לה  שיש  לי, 

לאנ בתפקיד  טיסה  פתאום.  �שנעלם 
מח לקראת  נוער  בני  להדרכת  �גליה, 

מסבירה,  היא  בפועל,  אך  הקיץ".  נות 
"הסוד החזיק פחות מ�30 שניות. כולם 
בקיבוץ ידעו שטסנו להשתתף במרוץ. 
מתלהבים  ממש  בקיבוץ  החברים  ומאז 
בכל  במסירות  ועוקבים  מההשתתפות, 
לדעת:  ורוצים  מתעקשים  ופרק.  פרק 
איך, מתי , כמה ולמה? לא להאמין כמה 

ומס מרתקת  גלים,  מכה  �ההתעניינות 

קרנת את החברים. הם מוכנים לשמוע 
�כל חוויה, אפילו השטותית ביותר. הח

מקום  בכל  אותך  לעצור  יכולים  ברים 
�כמו: בחדר האוכל, על הכביש , במרכו

וברור לגמרי,  מובן  זה  או בכלבו.  לית 
התייחסות  זמן  לפנות  צריכות  שאנו 

והמון סבלנות".

האם ההשתתפות בתכנית קרבה 
אתכן, אחת לשנייה?

את  לתכנית  הבאנו  "אנחנו  בהיר: 
הביחד של אמא ובת. את הכבוד ההדדי 
שיא  של  במצבים  גם  לשנייה,  אחת 
סיני  ההדדי.  והעידוד  העזרה  הלחץ. 
אחרים  כילדים  בקיבוץ  גדלה  בתי 

הנעו גיל  עד  ההורים,  בבית  �שגדלו 
עברה  היא   16 שמגיל  אומר  זה  רים. 
היוצא  הפועל  נעורים'.  ב'שכבת  לגור 
מכך, שבעצם שבגיל ההתבגרות שהוא 
מחוץ  נמצאים  הילדים  הקריטי,  הגיל 

במע היחסים  נרקמים  זה  בגיל  �לבית. 
רכת המשמעותית הורה - ילד בקיבוץ. 

�התהליך הנרקם תלוי מאוד באופי היח
סים עם ההורים. זכינו במערכת יחסים 
טובה, שנתנה ביטויה בקרבה המיוחדת 

�בינינו. בתכנית 'המרוץ למיליון'. 'הבי
ומאתגר.  חשוב  נהדר,  היה  שלנו  חד' 
אנו מאמינות בקשר כן ופתוח. כל אחת 
שמרה על עצמה, ועל השטח האישי של 

האחרת. וכך יכולנו לשרוד". 
לדוגמא היא מספרת, שהן שרו שירים 
מוכרים, וגם המציאו מילים לשירים. זה 
ולהתגבר  להמשיך  הכוח  את  להם  נתן 
גם  הן  בדרך.  הנוספים  המכשולים  על 

במצ להתנהג  איך  חוקים  על  �החליטו 
בים מסוימים. "הוצאנו מעצמנו את כל 
היצירתיות שבנו. ובצורה כזאת שרדנו 

והמשכנו עוד שלב ועוד שלב. אין ספק 
אותנו  קירבה  בתכנית  שההשתתפות 

יותר".
פלטקובסקי: "אנחנו אם ובת ביחסים 
מצוינים. לשמחתנו התכנית לא פגעה 

למד זאת  ועם  במאום.  שלנו  �ביחסים 
עד  לספור  צריך  שלי  אימא  שעם  תי, 
20, ולהמשיך. אנחנו לא אימפולסיביות 
מדי  יותר  דורשות  לא  וגם  וקולניות 
תשומת לב, ודיי בפשטות מביאות את 
משהו  לא  באמת.  שאנחנו  כפי  עצמנו, 

�שאנחנו לא. הבאנו לתכנית שתי קיבו
צניקיות אמיתיות, בימינו זה זן די נדיר, 
כי הקיבוצים הולכים ונהיים מופרטים, 
ואז האנשים הופכים להיות אוטומטית 
קפיטליסטים, ואחרים ממה שהיו. עצם 
והדגישה  חיזקה  בתכנית  ההשתתפות 

קרו היינו  שלנו.  הטובים  היחסים  �את 
בות בנפשנו גם לפני. היא למדה אותי 
שלא  דבר  כל  על  להגיב  ולא  לחשוב, 

מוצא חן בעיני אצלה. בנוסף זה גרם לי 
ללמוד להכיל את אמי מחדש". 

בהיר: "לדוגמא, חשבתי שאני טובה 
מאוד  גרועה  שאני  והבנתי  בניווט, 

�בתחום. הדבר הבא שאני אלמד זה ני
ווט".

איזה חוויות מיוחדות מהתוכנית 
זכורות לכן? 

שנפלה  לציין  יש  "ראשית,  בהיר: 
חשי של  חד�פעמית  הזדמנות  �בחלקי 

מקורית,  יצירתית  אנשים  לקבוצת  פה 
שעובדים סביב השעון מלהקים, בוחנים 
סטייליסטים,  יחצ"נים,  פסיכולוגית, 
אנשי תוכן וטלוויזיה, מפיקים, במאים, 
שהתייחסו בכבוד והתחשבו בכל בקשה. 

מצ מעניינות,  היו  שעברנו  �המשימות 

חיקות, וחלקן קשות כמו משימות גובה, 
שהבנתי שהכול בראש ( אם אין לך פחד 
גבהים). כל הזמן ישנם נקודות שבירה 
וכל הזמן יש מי שלמטה ומי שלמעלה 

שנמ אחת  אותה  את  לאזן  צריך  �וכך 
הדבר  להרימה...  ולנסות  למטה  צאת 
גיל  שאין  הוא  למיליון  במרוץ  הנפלא 
למי שזוכה, תכונות אופי של אמביציה 
החלטיות, רצון לנצח ועבודת צוות, זה 

שם המשחק". 
לי  שזכורות  "החוויות  פלטקובסקי: 
שהיו  הניווטים  בעיקר  הן  מהמרוץ 
די  המשימות  את  זאת  לעומת  קשים. 
תקתקנו, ועשינו אותן ביחד, עם מעט 
הן  הקשות  החוויות  עימותים.  מאוד 
יותר  תמיד  בזיכרון  שנחרטות  אלה 
זוכרת  אני  ולכן  הטובות,  מאלו  חזק 

הנקו בניווטים.  התסכול  את  �בעיקר 
קרוב  שאתה  הנקודות  הן  האלה  דות 

במשי מצליח  שאתה  אחרי  �לשבירה. 
מה, אתה מתעודד וזה גורם לך לרצות 
היא  לייעד  הגעה  גם  הלאה.  להמשיך 
סוג של משימה, וכשמגיעים ליעד יש 

אוויר לנשימה".

מה הייתן עושות לו זכיתן במיליון? 
הייתה  לתכנית  שלי  "היציאה  בהיר: 
חוויות  במיליון  לזכות  מרצון  מונעת 
ואתגרים יוצאי דופן ומיוחדים. כמורות 
למשחקים  מודעות  אנו   , גופני  לחינוך 

ובמג בית הספר  �ספורטיביים במסגרת 
רשי הספורט ברחבי המדינה. מה שאנו 
רואות, זה שלא תמיד המפסידים יודעים 

והמ השליחות  לכן  בכבוד.  �להפסיד 
בשעת  שגם  מנוסות,  כמורות  שלנו  סר 
קושי ולחץ יש לכבד את בן הזוג ואף את 
היריב. יפה לזכות בפרס, אך צריך לדעת 
שבכל תחרות אפשר גם להפסיד בכבוד 

וצריך להמשיך הלאה מחוזקים יותר".
�פלטקובסקי: "אם הייתי זוכה במיל

ולי  לבעלי  עוזרת  הייתי  קודם  אז  יון, 
הכולל:  שלו  המתוק  העסק  את  למנף 

וקייט עוגיות  עוגות,  שוקולד,  �כדורי 
רינג בוטיק. אעשה הכל כדי שתמשיך 
שני,  דבר  מושלמת.  זוגיות  לנו  להיות 
הייתי מקימה עם אמי בריכה טיפולית 

�מחוממת. ובמיזם זה היינו בונות לעצ
מנו ממלכה קסומה, של עזרה לאנשים 

דרך טיפולים במים".

סיני בשיווי משקל על צמיגים

משתתפי העונה הרביעית של המירוץ למיליון. צילום עדי אורני

'הביחד' שלנו היה נהדר. צילום פרטי

סיני (משמאל) בעלה, בתה ואמה בקיבוץ. צילום פרטי"בכל תחרות אפשר גם להפסיד בכבוד" צילום מהפייסבוק של ה"מרוץ למיליון"

עד הקצה
־"המרוץ למיליון" היא הגרסה הישראלית לתוכנית המציאות האמריק

אית "The Amazing Race". התכנית שודרה לראשונה בערוץ 2 על ידי 
הזכיינית "רשת" החל מפברואר 2009. בתכנית משתתפים מספר צוותים 
בתחרות מסביב לעולם. המתחרים שואפים להגיע ראשונים לסוף "קטע 
המרוץ" בכל תחנה במהלך התכנית. בכל קטע מרוץ (למעט ארבעה "קטעי 
שלושה  נותרים  לבסוף  אחרון.  שהגיע  הצוות  מודח  הדחה"),  ללא  מרוץ 
־צוותים במשחק והם העולים לשלב הגמר. בנקודה זו, הצוות שמגיע רא

שון לסוף קטע המרוץ זוכה בפרס הגדול: מיליון שקלים חדשים. התכנית 
מתבססת על הפורמט האמריקאי, עם שינויים קלים. 

22 לנובמבר, בה־ ־העונה הרביעית של "המרוץ למיליון" יצאה לדרך ב
נחייתו של רון שחר. 14 הזוגות המתמודדים יגיעו אל קצה גבול היכולת 
־הפיזית, המנטלית והזוגית שלהם, דרך סימני דרך, מחסומים, צמתים, פר

הזוגי  במסע  אדרנלין.  ומקפיצות  מאתגרות  פרועות,  משימות  ועוד  סות 
הם מגלים את עוצמת הזוגיות והחברות, ואת הדינמיקה עם יתר הזוגות. 
נופי  רקע  על  הישראלית,  החברה  צבעי  כל  בין  לשלב  מצליחים  הזוגות 

העולם המשתנים.
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   מתחם נגה • נגה רוזנברג

העולם מצחיק

סיורים  החנוכה  חופשת  במהלך  יקיים  בחולון  הילדים  מוזיאון 
מודרכים בכל המסלולים והתערוכות ובהתאם לקבוצות גיל בימים 
־א' עד שבת (כולל). זאת ועוד, יתקיימו סיורים בתערוכה האינט

ראקטיבית החדשה 'מה זה מצחיק' במרכז 'בגובה העיניים' במרכזה 
עומד נושא ההומור, איך הוא בא לידי ביטוי, איך אפשר ליהנות 
ממנו ולבטא אותו דרך תחומי אמנויות שונים: אמנות פלסטית, 
־תיאטרון, מולטימדיה, קומיקס, קולנוע ומוסיקה. משך הסיור: כש

עתיים. מיועד לגילאי 4 עד 8. ליווי מבוגר חובה.
הזמנת כרטיסים בתיאום מראש בלבד בטלפון: 03-6503000.

אורות וצבעים

חגיגה של אור וצבע במוזאון לתרבות הפלישתים ע"ש קורין ממן 
באשדוד. סיור בתערוכות 'סירי מולדת – זיכרונות ממטבחה של 
סבתא' ו'עולמם של הפלישתים' – בעקבות שמן הזית: מאיר, בריא, 
מפיץ ניחוחות וטעים! 21/12 – 23/12, ימים א', ב', ג' בשעה 11:00 
במחיר כניסה למוזיאון . מותאם לכל המשפחה. במטבח עם סבתא 
גילה - אופים סביבונים ססגוניים, נרות צבעוניים, עוגיות בצורת 
סופגנייה וחנוכיות מתוקות ומקשטים בצבעי מאכל טבעיים! 21/12 

– 23/12, ימים א', ב', ג' בין השעות 10:00 – 14:00.
מתאים לגילאי 4־12. לפרטים והרשמה: 08-6224799.

קרחנה

מתחם ההחלקה על הקרח בפארק פרס חולון Ice Peaks, מזמין 
בחנוכה - 17/12 עד 24/12 לחגיגה על הקרח בחנוכה, עם מופעים 
־מרהיבים של החלקה אמנותית עם מחליקים מקצועיים, שלל דמו

יות שטח שיסתובבו וישעשעו את המחליקים והמלווים, מפגש עם 
ה'פינגווין' סמל ההיכל, שישמח להחליק ולהצטלם עמכם למזכרת, 
הדלקת נרות מדי ערב, הפעלות ומוסיקה לכל המשפחה שיתקיימו 
בכל ימי החנוכה. בהגעה למתחם מומלץ להצטייד בגרביים ובגד 
עם שרוול ארוך. נעליים, וקסדה מסופקים על ידי המתחם (קסדה 

חובה עד גיל 10).
.www.icepeaks.co.il :פרטים נוספים באתר המתחם

חשמל באוויר

חברת החשמל פותחת את שערי מרכזי המבקרים באתר תחנת 
לקהל  חפצי־בה  חוות  המבקרים  מרכז  ואת  רבין"  "אורות  הכוח 
הרחב במהלך חג החנוכה, בין התאריכים 21־23.12.2014 ומציעה 
בילויי חווייתי לכל המשפחה. הביקור כולל סיור מודרך בהנחיית 
במר הביקור  המבקרים.  לצרכי  הסיור  את  המתאימים  ־מדריכים 

כדוגמת:  תחומים,  במגוון  נוגע  החשמל  חברת  של  המבקרים  כזי 
־משק החשמל בישראל, תכנון ארוך טווח, טכנולוגיות חדישות, אי

כות סביבה, היסטוריה והנחלת מורשת. לקוחות החשמל נחשפים 
לשאלות  מענה  לקבל  ויכולים  החברה  מתמודדת  עמם  לאתגרים 
בנושא חשמל, כגון: איך מופק החשמל ואיך הוא מגיע לכל בית 

ומפעל? במה כרוך ייצור החשמל ועוד.
מראש  בהרשמה  מותנית  אך  בתשלום,  כרוכה  אינה  הכניסה 

בטלפון 076-8644333 .

חנוכיות וסביבונים ירוקים

מלון "כפר גלעדי" מציע מגוון פעילויות מגוונות לכל המשפחה 
־לאורחי המלון ולאורחים חיצוניים. הפעילויות כוללות סדנאות יצי

רת חנוכיות וסביבונים מחומרים ממוחזרים, סרטים לכל המשפחה, 
סיורי חליבת פרות, סיורים בסליקים הסודיים של הקיבוץ, סדנאות 
מתוקות "מאסטר שף לילדים"־ הכנת לביבות וסופגניות, תחרויות 

"כוכב נולד", מופעי קוסמים ולהטוטים, פינות חי ועוד ועוד.
30 ש''ח לאדם לאו־  הפעילויות חינם לאורחי המלון,ובעלות של

רחים שאינם אורחי המלון.
.giladi.co.il־office@kfar - לפרטים נוספים

בלוני השלום

השנה  חוגג  בחנוכה 18־27/12,  שיתקיים  כנרת,  טעם  פסטיבל 
־עשור וחולק יום הולדת עגול יחד עם הסכם השלום עם ירדן, שנח
20 שנה. בעקבות נקודות הציון האלו, השנה ית־  תם בדיוק לפני
מקד הפסטיבל ב"טעם השלום" ויקיים מגוון פעילויות סביב נושא 
השלום. בין הפעילויות יריד איכרים אורגני, חגיגת שירי שלום עם 
שרהל'ה שרון, סדנת שוקולד שבה מככבת יונת השלום, כתב חידה 
אינטראקטיבי והרפתקני המשלב אתרי מורשת הקשורים בשלום, 
סיור כרכרות והפרחת בלונים עם מסר לשלום לכיוון ירדן ועוד 

עשרות ארוחות מיוחדות, סיורים, סדנאות וטיולים.
.http://www.kinneret.info / 04-6752727 :לפרטים מלאים

נרות מדונג

משק דבורים "משק לין", המתמחה בגידול דבורים וייצור דבש 
ומגון מוצרי דבש ומוצרים טבעיים נוספים מהכוורת, מציע לקראת 
חנוכה פעילות חווייתית מהנה במרכז המבקרים של המשק בכפר 
בילו. במפגש ילמדו הילדים על עולמן המופלא של הדבורים, יכירו 
־את סודות הבריאות של מוצרי הכוורת, מהדונג של הדבורים יכי

נו שלל נרות צבעוניים ומיוחדים ומחומרים מהטבע הילדים יכינו 
חנוכיות. תאריכי הפעילות - בחול המועד חנוכה בימים־ו'־19.12 

א־ד־ 21־24/12 בין השעות 10־ 16.
יש לתאם מראש ב: 054-2207965

מסדר כנפיים

19־21/12 ייפתחו לצי־  במהלך ימי פסטיבל 'חורף של ציפורים'
בור שערי מאגר צד הקישון בכפר ברוך הסגורים כל ימות השנה, 
ולרשות המבקרים יעמדו כמה מבכירי מדריכי הצפרות בישראל. 
אוטובוסים יסיעו את הקהל לעמדות תצפית סביב המאגר לסיור 

תצפית מודרך. מומלץ מאוד להצטייד במשקפת!
בנוסף לסיורי הצפרות יתקיים בימי האירוע שלל פעילויות לכל 
המשפחה בנושא ציפורים. סדנאות יצירה לילדים בשלל חומרים 
וצורות, פינת איפור פנים צבעוניות של מאפרת מקצועית, כל ילד 
יוכל לבחור איזה ציפור הוא רוצה להיות ליום אחד! לאורך כל היום 
באווירה  וכיבוד  חם  תה  עמדת  הפסטיבל  אורחי  לרשות  תעמוד 
חורפית. חוברות צביעה ופעילות לילדים יחולקו במעמד ההרשמה 
־לאירוע. ילדים שיפתרו נכון את הפעילויות והחידות בחוברת, יעב

רו ביציאה בדוכן ההרשמה ויקבלו חותמת 'צפר מוסמך'. במתחם 
יוקרנו סרטונים המספרים את סיפורו של האתר ויתקיימו הרצאות 
־מרתקות בנושאי טבע וצפרות. הכניסה לאירוע והפעילויות במת

חם – ללא תשלום!
לפרטים נוספים והרשמה לסיור – מוקד המועצה האזורית עמק 

יזרעאל .04-6520100

צילום רון שלף כרכרות בטעם כנרת 

משק לין. צילום יחצמרכז המבקרים

אורות רבין. צילום יחצמרכז מבקרים

צילום יחצבמאגר כפר ברוך. סיור צפרות

חופשת החג גדושה במופעים קולניים וראוותניים, 
הנה תזכורת לבילויים מסוג אחר לכל המשפחה; 

אינטימיים, חווייתיים ומתאימים לכל כיס
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מאוזן:תשבץ היגיון מס' 102
1. הפסל מחזיק מעין סופגניה (6); 4. אומה עתיקה בעלת ציפורניים מצופות (4); 
8. ראו 19 מאוזן; 9. ארז מנגן גיטרה רגע פה ורגע שם (6); 11. הצחורים פתחו פאב 

לטיפשים (7); 12. התנ"כית מצווה לעזוב לתמיד (3); 13. כלב בהתחשבנות (3); 15. 
חוזרים להופיע אלה עם השפיץ מהעיר הגדולה (7); 18. זה שצריך לשלם אינו עושה 
ג'וגינג באזור גאוגרפי (3,3); 19. (עם 8 מאוזן) תנור כמו יגאל (4); 21. ציפי עבור ילדי 

(4); 22. המתפשטים גרמו לו להרגיש את הפרצוף (6).

מאונך:
1. דילן, תפסיק להקליט קולות לסרטים! (5); 2. נהרהר מדוע הוא עוד פעם בהפסקה 

(5); 3. (עם 20 מאונך) אם רק היה המדבר בשקט ממהר... (4); 5. מהצליל המסוים 
אפשר להצרב (5) (ע"פ דבורה שני); 6. התאוננות בגלל נעם (ש) (5) (ע"פ איילת צוק 

לביא); 7. שבן נשגב? הוא לא יוצלח (7) (ע"פ דבורה שני); 10. הבכורה של קייטי ועווד 
(כ"ח) (7); 13. תפתח עם לוחם נחות (5); 14. מתחזה מיילל למיילל (5) (ע"פ בן לאה)

16. עידוד זה שחי במסחרית (5); 17. שואלים במקלדת (5); 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 101:
מאוזן: 1. ערמומי; 4. זעתר; 9. טובעני; 11. בולוניה; 12. לאה; 13. קדר; 15. מרק 

היום; 18. רוטטים; 19. אלוף; 21. בינה; 22. שפמנון.
מאונך: 1. עיכוב; 2. מוזיל; 3. מיזע; 5. עלעול; 6. רפידה; 7. שולה זקן; 10. אנימציה; 

13. קירוב; 14. רנטגן; 16. יעלון; 17. מרצין.
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לקראת המועצה

־ עיתון, שמבקש מארגון כלשהו לממן את הו
פעתו, מוותר מראש ובמודע, על אחד התפקידים 
המרכזיים שהוא אמור למלא - לעסוק בביקורת 

הארגון וביקורת מנהליו.

אלה שמגרבצים ואלה שלא 

יגאל  מגרבצים.  רק  כלום,  עושים  לא  "אתם   
אלון וישראל גלילי היו מתהפכים בקברם", צעקה 
־חה"כ איילת שקד לחה"כ סתיו שפיר בדיון בווע

דת הכספים. סביר להניח שאת הביטוי הציורי הזה 
־- "מגרבצים", לא השמיעו לפניה בבית המחוק

קים שלנו לא חבר כנסת ובוודאי לא חברת כנסת, 
והרי לכם היסטוריה קטנה בוועדת הכספים של 

השבוע שעבר. 
 איילת שקד לא מגרבצת. איילת שקד עושה 
ועוד תעשה. נחום ברנע כתב במוסף לשבת של 
"ידיעות אחרונות" בשבוע שעבר, ששקד פגשה 
ואמר  הפרקליטות  מבכירות  אחת  את  לאחרונה 
לה: "בממשלה הבאה אני אהיה שרת המשפטים, 
אני אבוא אליכם כדי להרוס אתכם". ברנע הוסיף, 
שהוא לא הספיק לבדוק את הדברים עם שקד, 
או  ברצינות  נאמרו  הדברים  האם  יודע  לא  והוא 

כבדיחה.
דווח  שבועיים  לפני  רציני.  לגמרי  כנראה  זה 
כאן על כנס שערכה תנועת "אם תרצו" נגד בית 
־המשפט העליון. הכנס עמד בסימן הקריאה לשח

רר את מדינת ישראל משלטון הבג"ץ ולהחזיר את 
הדמוקרטיה לעם ישראל. איילת שקד השתתפה 
בכנס, (לא היו בו חברי כנסת נוספים מלבדה), 
העליון  המשפט  בית  את  קשות  במילים  תקפה 
וכמובן את התקשורת העוינת, ואמרה בין היתר: 
"יכול להיות, שאם אחד מהמפלגה שלי יהיה שר 
של  פניו  את  (לשנות  להצליח  נוכל  המשפטים, 

בית המשפט העליון)". 
 משתתף מרכזי נוסף באותו כנס, מייסד "אם תרצו" 
מקום  על  מתחרה  שהוא  השבוע  הודיע  שובל,  רונן 
ברשימת "הבית היהודי" לכנסת הבאה. גם אצל שובל 
מונח בית המשפט העליון על הכוונת, הוא אמר את זה 

בצורה לגמרי מפורשת באותו אירוע. 
"במקומה של איילת שקד הייתי נזהר מלספר 
בדיחות, הן עלולות להתגשם", סיים נחום ברנע 
את הקטע שכתב. הלוואי שזו הייתה רק בדיחה. 
־אם "הבית היהודי" תהיה מפלגה מרכזית בממש
־לה הבאה, הלא בדיחה הזו עלולה בהחלט להתג

שם. ראו, הוזהרנו. 

 ברכות למצטרפים

וברוך  גביר  בן  איתמר  ארי,  בן  מיכאל  יבורכו 
בראש  הבאה  לכנסת  לרוץ  החלטתם  על  מרזל, 
־רשימת "עוצמה יהודית". מי ייתן והרשימה תע

בור את אחוז החסימה. ככל שתהיה יותר "עצמה 
יהודית" כך יהיה פחות "בית יהודי".

 הרי את מגורשת

־אחת היוזמות היותר מעניינות שזימנה לנו מע
רכת הבחירות הבלתי צפויה שנחתה עלינו, היא 
יוזמתן של נשים חרדיות, שהציגו דרישה לשלב 
לא  כי  ואיימו  לכנסת,  החרדיות  ברשימות  נשים 
נשים.  ברשימתן  יכללו  שלא  למפלגות  יצביעו 
התגובה לא אחרה לבוא. מרדכי בלוי, איש "דגל 

התורה" ו"ראש משמרת הקודש והחינוך", מיהר 
"שתתק אישה  שכל  המורדות,  לנשים  ־להודיע 

רב למפלגה שלא בהנהגת גדולי ישראל", צפויה 
יסו ילדיה  רכוש,  ללא  מבעלה  מגורשת  ־להיות 

לקו מבתי הספר, וייאסר לרכשו ממנה כל מוצר. 
מכוונת  שאזהרתו  בלוי,  הבהיר  ברדיו  בראיונות 
גם כלפי עדינה בר שלום, בתו של הרב עובדיה 
הוזכר,  ששמה  החרדית,  המכללה  ומייסדת  יוסף 
ביום  דרעי  אריה  שערך  העיתונאיים  מסיבת  עד 
א' השבוע, כמי ששוקלת לרוץ לכנסת ברשימתו 
כך  כל  גלויים,  כך  כל  איומים  כחלון.  משה  של 
בוטים, כל כך מכוערים. צריך להיות חוק במדינת 
ישראל שיאפשר להעמיד את מרדכי בלוי לדין, 
ולא נורא אם הוא גם יישב איזה זמן בבית סוהר 

כדי שהלקח יילמד. 
מה דינו של גבר חרדי שמתקרב למפלגה שלא 
בהנהגת גדולי ישראל? נניח שאלי ישי יממש את 
איומו להקים או לחבור למפלגה מתחרה לש"ס. 

גם הוא צפוי לסנקציות מהסוג הזה?

כל הביצים בשקית אחת 

האם אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, תופיע 
בבית הדין לעבודה כדי שתוכל להיחקר על יחסי 
הממשלה,  ראש  מעון  עובדי  מול  שלה  העבודה 
כפי שתובע אב הבית לשעבר מני נפתלי, שהגיש 

תביעה נגד בני הזוג נתניהו? 
לפני כחודש הגיש נפתלי תצהיר לבית המשפט, 
־בו הוא טוען כי שרה נתניהו, שקבעה את סדרי הע

בודה במעון רה"מ, ראתה בכל עובדי המעון "בעיה 
־היגיינית", ולכן חויב כל עובד שעבד בקומה השני

בכל  בגדים  זוגות  שלושה  להחליף  הבית,  של  יה 
משמרת, ולהתקלח לפני שהוא נכנס לחדר השינה. 
הוא תיאר מקרה שבו גילתה שרה נתניהו, שאחת 
העובדות ארזה בטעות מספר ביצים בשקית אחת, 
"היא  כנדרש.  נפרדת,  בשקית  ביצה  כל  במקום 
דרשה ממני לחזור למטבח עם העובדת, ותוך 20 
שניות לדאוג כי העובדת תארוז כל ביצה בשקית 
נפרדת" כתב נפתלי, "שמעתי אותה צועקת – עשר, 
־תשע, שמונה, שבע ... אתה מעכב את ראש הממ

שלה, בגללך תתפרק הקואליציה, כי ראש הממשל 
־ייסע בשבת". בסופו של דבר הקואליציה התפר

קה, אבל לא בגלל הביצים שנארזו בשקית אחת. 
כמה סיפורים מהסוג הזה עוד נשמע, לאורך שנים 
ומפי דמויות שונות שעבדו בבית ראש הממשלה, 
כדי שנשתכנע שאין פה מזימה נסתרת ומתמשכת 

להכפיש את הזוג נתניהו דרך הגברת נתניהו? 

שקד. תהיה שרת המשפטים הבאה?.
צילום אתר הכנסת

ישות אגודה  הינה 
ת  י ט פ ש מ
והיא  הפרטי  המשפט  מתחום 
ניהול עצמי בדרך  מתנהלת תוך 
דמוקרטית, לרווחת החברים, לפי 

השיתו האגודות  רשם  הקואופרציה.  �עקרונות 
האגודות,  על  הממונה  "הרשם"),  (להלן:  פיות 

ובעק המחוקק,  הכלכלה.  שר  ידי  על  �מתמנה 
נרח סמכויות  לרשם  הקנו  הפסיקה,  גם  �בותיו 

ברישום  דעת  שיקול  זה  ובכלל  ומקיפות,  בות 
�אגודות ובשינוי סיווגן, סמכות לבירור בסכסו

בעסקי  חקירות  האגודות,  לעסקי  הנוגעים  כים 
אגודה ובדיקת פנקסיה, סמכות ייחודית בפירוק 
אגודות, וכן סמכות למנות ועד ממונה, להטיל 
להגיש  הנהלתה,  חברי  ועל  האגודה  על  קנסות 

הנהל וחברי  האגודה  נגד  משפטיות  �תביעות 
תה, לפרק את האגודה, ועוד סמכויות מנהליות 

ומשפטיות רבות. 
וחב לקיבוצים  הנוגע  הרשם  מתפקידי  �אחד 

להורות  הרשם  של  סמכותו  הינו  קיבוצים,  רי 
על עריכת חקירה בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות 
התשל"ג�1973  (חברות),  השיתופיות  האגודות 
(להלן: "התקנות"), הקובעת כי "לא יצווה הרשם 
משנה(א),  תקנת  לפי  החברים  פנקס  תיקון  על 
לפי סעיף  באגודה  חקירה  אלא לאחר שנערכה 
למתן  לדעתו  הדרושים  בעניינים  לפקודה   43
להשמיע  הזדמנות  לצדדים  ונתן  כאמור,  הצו 
6(א)  תקנה  את  גם  שתכירו  כדאי  טענותיהם". 
לתקנות הקובעת כדלהלן: "רשאי הרשם לצוות 
לגבי  החברים שלה  פנקס  אגודה לתקן את  על 
אדם פלוני, אם הוא חבר כדין באגודה או שאינו 
ופנקס  בה  חבר  להיות  כדין  שחדל  או  בה  חבר 

�החברים אינו משקף פרטים אלה כהלכה, ומשני
תן צו כאמור, יראו את הפנקס לכל דבר כאילו 
בין מיזמתו  זו  תוקן; הרשם יפעל על פי תקנה 
ובין על פי בקשת אדם כאמור, ועד האגודה, או 
אגודה אחרת החברה באגודה או שהאגודה חברה 

בה". 
בסמכו ישתמש  לא  הרשם  למעשה,  �הלכה 

לאחר שנערכה  אלא  החברים  פנקס  לתיקון  תו 
בעניי� לפקודה   43 סעיף לפי  באגודה   חקירה 

נים הדרושים לדעתו למתן הצו כאמור, וניתנה 
לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם.

פי  על  חוקר  מונה  אחד  במקרה  למשל,  כך 
סוגיית  את  לבדוק  מנת  על  לפקודה,   43 סעיף 
חברותה בקיבוץ של מועמדת, בעקבות טענתה 

הקי תקנון  להוראות  בניגוד  נוהג  הקיבוץ  �כי 
אותה  מגיש  לא  ובקשתה,  רצונה  אף  ועל  בוץ, 
להצבעה לחברות בפני האסיפה הכללית. לאחר 
חקירה המליץ החוקר לקבוע כי המועמדת אינה 
חברת הקיבוץ. על המלצה זו הגישה המועמדת 
ערעור במסגרתו נקבע, בניגוד להמלצת החוקר, 

�כי יש להכיר בחברותה של המועמדת מכח הת
נהגות. זאת, מאחר שהאגודה, שהיה עליה לדון 
בחברותה נמנעה מלעשות כן במשך שנים מספר 
ובכך הפרה את הוראות התקנון המחייבות לדון 

מוע מתחילת  שנה  בתוך  מועמד  של  �בעניינו 
מדותו. 

ביום  דין  פסק  ניתן  במסגרתו  אחר,  מקרה 
ענ� באותו  זה*.  בנושא  הוא  גם  עסק   ,13.1.13

בין המערערים לאגודה, על  יין התגלע סכסוך 
באגודה.  המערערים  של  חברותם  שאלת  רקע 
במרוצת השנים, ובהיעדר הסכמה בדבר שאלת 
הצדדים,  בין  נוספת  מחלוקת  נוצרה  החברּות, 
בשל חוב כספי אשר המערערים חבים לאגודה, 
לשיטתה, בגין מיסי אגודה שלא שולמו. האגודה 
הגישה לרשם תביעה נגד המערערים בגין חוב 

תחי יש  כי  היתר,  בין  טענו,  המערערים  �זה. 
ורק אם  לה לברר את שאלת חברותם באגודה, 
יהא מקום לדון  כי החברות טרם פקעה,  ייקבע 
הרשם  עוזרת  בפני  נדונה  זו  בקשה  בתביעה. 
ביאלר,  דנה  עו"ד  הבוררויות,  מחלקת  ומנהלת 
אשר קבעה כי אכן יש לברר תחילה את שאלת 
ממנה  שהרי  באגודה,  המערערים  של  חברותם 
ניסיונו  לאור  אולם,  הכספית.  נגזרת המחלוקת 
של  ומיומנויותיהם  זה  בתחום  הרשם  של  הרב 

�החוקרים מטעמו, נקבע כי ראוי ששאלת החב
ידי  על  שימונה  חוקר  באמצעות  תתברר  רות 
הרשם, לפי תקנה 6 לתקנות החברות ולפי סעיף 
תינתן אפשרות להש� לפקודה, כשלצדדים   43

מיע טענותיהם. המערערים השיגו על החלטתה 
�של עוזרת הרשם לבית המשפט לעניינים מנה

ליים וטענו, בין השאר, כי אין מקום לנהל הליך 
החב ודינה של שאלת  הואיל  בעניינם,  �חקירה 

רות להתבהר בהליכי בוררות, בהתאם לדרכים 
שנקבעו לכך בתקנון האגודה. 

והי הטובה  הדרך  כי  טענה  מאידך,  �האגודה 
�עילה ביותר לפתרון שאלת חברותם של המע
המש בית  החוקר.  מינוי  הינה  באגודה,  �רערים 

עוזרת  החלטת  כי  וקבע  הערעור  את  דחה  פט 
חברותם  בשאלת  להחליט  ראוי  לפיה   – הרשם 
של המערערים באגודה שממנה נגזרת המחלוקת 

נית �הכספית, באמצעות חוקר מטעם הרשם – 
נה בסמכות כדין לפי תקנה 6 לתקנות החברּות. 
ִהנה סבירה, זאת הן לנוכח התמשכות  ההחלטה 

המתנ הבוררות  בהליכי  הצדדים  בין  �ההליכים 
הלים ביניהם, והן לאור העובדה שהליך חקירתי 

והחלטה של הרשם שתינתן לאחר הח �כאמור, 
לגופו  קירה, אמורים להכריע בשאלת החברּות 
עילה  על  הצביעו  לא  המערערים  עניין.  של 
להתערבות בהחלטת עוזרת הרשם, בדבר מינוי 
חוקר מכוח סעיף 6 לתקנות החברּות. ההחלטה 
מספקת,  עובדתית  תשתית  סמך  על  נתקבלה 
ומתוך שיקולים ענייניים ובאה בגדרו של מתחם 

הסבירות. לפיכך, כאמור, נדחה הערעור. 

אנו ממליצים לקבל ייעוץ משפטי מתאים 
�על מנת לקבל החלטה בדבר הדרך המש

מבוקש  עת  והמתאימה  הנכונה  פטית 
לתקן את פנקס החברים.

08�10  איתן הלפרין �*עמ"נ (י�ם) 44554
חרות  משקי  של  קהילתי  כפר  חרמש,  נ' 

בית"ר בע"מ (פורסם בנבו, 13.1.2013).

"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
בתחום  שיתופיות,  באגודות  מתמחה 

�המסחרי�חקלאי וליטיגציה. המידע המו
להוות  כדי  בו  ואין  בלבד  כללי  הוא  פיע 

חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. 

חברות במבחן 
רשם האגודות השיתופיות לא ישתמש בסמכותו לתיקון פנקס 

החברים, אלא לאחר שנערכה חקירה באגודה לפי סעיף 43 
לפקודה בעניינים הדרושים לדעתו למתן הצו, וניתנה לצדדים 

הזדמנות להשמיע טענותיהם
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