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החזון  את  ויעצבו  היישוביות  בחגיגות  השתתפו  קבלה,  ותהליך  מרוכזים  ימים  עברו  חקלאי,  משק  עם  בית  על  חולמים  הם 
המשותף. המשפחות שבחרו להקים את ביתן במיצר, עדיין קיבוץ באופן רשמי, עומדות לייסד מושב בדרום רמת הגולן • עמ' 14

2014 באוקטובר   30   ה'תשע"ה  בחשון  ו'     1454 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 
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היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

ראו פרטים בעמ' 17
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עורך: אבי אובליגנהרץ   
obligen@netvision.net.il  

סגן עורך: יעקב לזר  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  

עורכת לשונית: טל ארנון  

מערכת:  
אבי אובליגנהרץ ונגה רוזנברג

עיצוב ועריכה גרפית:  
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות:  
אריה אנג'ל  

כתבים: ארנון אבני, שוש גרץ,  
אביבית שוורץ ג'ון, עוזי בן צבי,    
חני סולומון, יובל דניאלי, עזרא 
דלומי, מאיר מינדל, מיקי נירון, 

יפעת זילברשטיין, נגה רוזנברג, 
אשר אמדו, שרה כוכבי, דונדי 

שוורץ

הפקה: דורין שגב  
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073  
פקס' 2369088־073  

מזכירת סניף דרום: מזי עזרא  

יועצי פרסום:  
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי  

מודעות לוח: זוהר מלאכי  

מודעות:  
dorin.segev@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן 
המודעות

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

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

קטנות קיבוציות
אברהם שרון

אין אלוהים. אבל בהעדר 
השגחה עליונה, מה יש? 
השגחה פנימית? העדר 
השגחה מכל סוג שהוא?

שתיים אחת

להחליט  כמובן,  רשאי,  קיבוץ  כל 
שמכנים  כמו  להחליט",  ("סוברני 
־זאת בעגה הקיבוצית), על פער מש
־כורות סביר, לתפיסתו, בין המשכו

המשכורת  לבין  ביותר  הגבוהה  רת 
כמו  הזו,  ההחלטה  ביותר.  הנמוכה 
־רבות אחרות המתקבלות כחלק מה

המתנגדים  חברים  לשכנע  ניסיונות 
מחזיקה  לא  בה,  לתמוך  להפרטה 
מים. ספק אם זה ניתן לביצוע בתוך 
או (חיצוני,  תמחור  לאחר  ־הקיבוץ, 

בייקטיבי לכאורה) של משרות חבריו 
העובדים בקיבוץ, אין ספק כי האיום 
הממשי, הקיומי, המאיים למוסס את 
פערים  על  המבוסס  שינוי  היתכנות 
הוא  החברים,  משכורות  בין  נמוכים 
אי-האפשרות המוחלטת לקיים פער 
הוא  המשכורת  משלם  כאשר  נמוך, 
מעסיק חיצוני. מיסוי חריף וכבד על 
־בעלי המשכורות הגבוהות, כדי לאפ

שר קיום פער מתון, הוא, אולי, מוסרי 
להשקפתם של המוהלים תה בקפה, 
אבל הוא לא מציאותי. נסו והיווכחו.

מניח תפילה

תפי להניח  אותי  שידל  ־האברך 
מניח  "אני  בנימוס.  לו  סירבתי  לין. 
תפילה", השבתי לו. חייכנו ונפרדנו 

במבט. 

כשהיינו יחפים

 הכי כיף היה ללכת יחף. היחפנות 
הקיבוצית לא הייתה יחפנות של עוני. 
־היא הייתה יחפנות של ביטחון; יחפ

לד'  מעבר  אל  שנמשך  בית  של  נות 

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

מפגן שיתופיהמרחב הכפרי
עמ' 10 • עזרא דלומי

עבר שבוע
עמ' 16 • יעקב לזר

  תוכן

מצאה חינה בעינייה טקס חינה בעפולה ספטמבר 2014. צילום בועז לניר

האמות הבנויות. הבית היה גם שבילי 
הקיבוץ, הסלולים והבלתי סלולים. אי 
נעילת סנדלים או נעליים לא הייתה 
צורך.  להעדר  אלא  לעצלות  ביטוי 
אפשר ומותר היה ללכת יחפים. תמיד 
קוצים   בחודי  להידקר  צפויים  היינו 
אחד  לא  אף  הניא  לא  החשש  אבל 
היחפנות,  חוויית  על  לוותר  מאתנו 
על התענוג הפשוט של כפות רגליים 
היה  וסנדל.  נעל  מכל  ויחפות  חפות 
ב"חצי  בקיבוץ  להסתובב  מקובל  גם 
־גוף ערום". החום והתום גם יחד אפ

שרו את ההופעה הזו, שעיקרה – עור.  
הזו  החירות  הייתה  מסוימת  במידה 
הקי שהשרה  לביטחון  וסימן  ־אות 

בוץ. הוא היה מקום חם ומגן. בעינינו, 
הקיומיים  האיומים  במניפת  הילדים, 
קיבוצי.   אחד  קפל  לא  אף  היה  לא 
לפחד  או  לחשוש  סיבה  הייתה  לא 
מאי מה, מאי מי, ולכן לא היה צורך 
להתגונן. אפשר היה ללכת יחף וחצי 

אפשר  היותר  לכל  כי  ולדעת  עירום 
"ללבוש  להיגער  גם  ואולי  להידקר 
כניסה  לפני  מהר",  עכשיו,  חולצה, 
אל אחד מהיכלי הקודש - כיתה, חדר 

אוכל,  צריף ישן.

הג'ינס הראשון בחיי

מגניב,  היה  שהוא  משום  אולי 
הג'ינס הראשון שקיבלתי בחיי נגנב. 
היה זה בעידן שבו טרם נכחדו אחרוני 
הדינוזאורים ובקיבוצי השומר הצעיר 
היו מקלחות משותפות. האחות שלי 
מאנגליה.  מתנה  אותו  לי  הביאה 
ועל  הלח,  הדרגש  על  אותו  הנחתי 
פי התווית שטרם הוסרה, היה אפשר 
להיווכח כי המכנס חדש. יותר מאשר 
תדהמה על עצם הגניבה, הממה אותי 
לפרש  ניתן  כי  לדעת,  ההיווכחות 
באופן כה מרחיק לכת את משמעותו 

של העדר רכוש פרטי בקיבוץ.

שאלות

בהעדר  אבל  אלוהים.  אין  בסדר. 
־השגחה עליונה, מה יש? השגחה פני

מית? העדר השגחה מכל סוג שהוא? 
הכול מקרי, אקראי וסתמי? האם יד 
נעלמה היא זו הקובעת ומכוונת את 
לא  (אף  יד  כלל  שאין  או  הדברים 
הסמכות  מקור  מי  אלוהים?)  אצבע 
אלה,  שאלות  להפנות  ניתן  שאליו 
אשר עצם שאילתן מעוררת תחושה 

כי אין מקור ואין סמכות?

שורה תחתונה

מעט  ,עוד  באוויר  גשם  של  ריח 
יבוא גם הטעם.

בין המיצרים
עמ' 14 • טל חביב גליבטר
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   חדשות

נגה רוזנברג

הפ ושיתוף  הקשר  חידוש  �במסגרת 
נגב  שדות  אזורית  מועצה  של  עולה 
ראש  ערך  לישראל,  הקיימת  הקרן  עם 
המועצה, תמיר עידאן, סבב פגישות עם 
גאל  סגנו  שטנצלר,  אפי  קק''ל,  יו''ר 

או עמי  דרום,  מחוז  ומנהל  �גרינוולד 
מהרצון  התרשמות  הביעו  אשר  ליאל, 
הרבות  ומהתכניות  פעולה  לשיתוף 

בש מגמה  שינוי  זהו  האזור.  �לפיתוח 
משקיעה  שנה  כ�20  שלאחר  נגב,  דות 
קק''ל סכום גדול של כ�10 מיליון שקל 
לכלל  הפונים  מגוונים  בפרויקטים 

האוכלוסייה. 
�אחד הפרויקטים המשמעותיים שאו
יישו לכל  הכניסות  הסדרת  הוא  �שרו 

וביחידה  הנדסה  במחלקת  המועצה.  בי 

לפיתוח אסטרטגי תכננו יחד עם יישובי 
המועצה כניסות חדשות לכל היישובים 
ובמהלך השנה האחרונה החלו העבודות 

והן נמשכות כל העת. 
פרויקטים נוספים שעוסקים בפיתוח 
הציבורי  השטח  פיתוח  כמו  היישובים, 
ויער  אופניים  שביל  הקמת  בהרחבות, 
נוער  בשיתוף  שוקדה  ביער  קהילתי 
בית  חצר  ופיתוח  המועצה  מיישובי 

הספר החדש בקיבוץ סעד.
רי הוא  נגב  ייחודי לשדות  �פרויקט 

לישראל  הקיימת  הקרן  הכבישים,  בוד 
ושיפוצם  לתיקונים  לפעול  אישרה 

טופ שלא  במועצה  רבים  כבישים  �של 
לו במשך שנים רבות והפכו למפגעים 
רובדו   2014 שנת  במהלך  תחבורתיים. 

כבישים רבים במועצה.
בנוסף לפרויקטים העוסקים בפיתוח 

ומשמעותי  גדול  חינוכי  פרויקט  ישנו 
והוא  במועצה  האחרונה  בשנה  שפועל 

�פרויקט מעו''פ, עליו אחראי מנהל מח
הפרו במסגרת  והנוער.  הילדים  �לקת 

הפעילות  להגברת  במועצה  פעלו  יקט 
החינוכית�קהילתית באופן חווייתי, כמו 

�טיולים וסיורים ברחבי הארץ. בפעילו
את  המדריכים  מטמיעים  השונות  יות 

ובק הנוער  בבני  הארץ  אהבת  �ערכי 
בתי  בשישה  וייבנו  נבנו  בנוסף,  הילה. 
ירוקות  מנהיגות  כיתות  במועצה  ספר 

בהן נערכת פעילות הפגה לילדים. 

מחניים ישלם 400 אלף שקל שכ"ט לעורך דין 
שכ"ט הנו 10% מסכום הקטנת התשלום בתביעה שהוגשה נגד הקיבוץ

יעקב לזר

16במאי, 2009, הגיע סרגיי קשי� �ב
מחניים,  קיבוץ  של  דייג  לבריכת  רין 
הדייג  במקום.  דגים  לדוג  מנת  על 

כש תשלום.  ותמורת  ברשות  �נעשה 
מתח  בקו  פגעה  היא  חכתו,  את  הניף 

גבוה והלה התחשמל ומת.
לאחר האירוע הטראגי דיווח הקיבוץ 
חקלאי,  ביטוח  שלו,  הביטוח  לחברת 
על התאונה ודרש את הכרתה בכיסוי 
דחתה  חקלאי  ביטוח  לאירוע.  ביטוחי 
את הדרישה בנימוק שהקיבוץ לא רכש 

�באמצעות הפוליסה לצד שלישי, "הר
חבה להעמדת שטח לבריכות דגים" .

 הקיבוץ הבין כי תוגש נגדו תביעה 

�נזיקית ע"י משפחת המנוח, ושכר לצו
רך התגוננות מפניה את עו"ד מרדכי 
סכום  על  הוגשה,  אכן  התביעה  תגר. 
הטר� שכר  לגבי  שקל.  מיליון   4  של
חה שיקבל עו"ד תגר מהקיבוץ נערכו 
בגין  כי  הוסכם  ולבסוף  דיונים  מספר 
 75 הקיבוץ  ישלם  הגנה  כתב  הכנת 
אלף שקל, ובנוסף עוד 10% מכל סכום 
להקטין  הדין  עורך  של  בידו  שיעלה 

את התשלום בו יחויב הקיבוץ. 
על יסוד הסכם שכ"ט החל עו"ד תגר 
בטיפול המשפטי בשם הקיבוץ, ובכלל 
זה הגיש בשם הקיבוץ כתב הגנה וניהל 
מו"מ עם ביטוח חקלאי, והקיבוץ שילם 
75 אלף שקל. לאחר מכן  לו כמוסכם 
בבית  חלקם  שונים,  דיונים  התקיימו 

של  ובסופו  בנצרת,  המחוזי  המשפט 
�דבר החליטה ביטוח חקלאי להכיר בכ

סוי הביטוחי לקיבוץ וליטול על עצמה 
את ייצוג הקיבוץ, ואף הודיעה על כך 

לבית המשפט. 
עו"ד תגר טען, כי בעקבות הייצוג 
חזרה  לקיבוץ,  העניק  אשר  המשפטי 

לה נכונותה  מאי  חקלאי  ביטוח  �בה 
בנעליו  ונכנסה  הביטוחי,  בכיסוי  כיר 
הנזיקית.  התביעה  לגבי  הקיבוץ  של 
בנסיבות אלו, לטענתו, במקום לשלם 
ישלם  שנתבע,  כפי  שקל  מיליון   4
זכאי  הוא  ומשכך,  שקלים,   0 הקיבוץ 
לשכר טרחה בשיעור של 10% מסכום 

�הקטנת התשלום. מכיוון שהקיבוץ הו
�דיע לו שאין בכוונתו לשלם את הס

לבית  תביעה  כך  על  הגיש  הזה,  כום 
המשפט. 

 הקיבוץ התגונן וטען כי דין הסכם 
שעו"ד  משום  להתבטל,  הטרחה  שכר 
מצגי  בפניו  הציג  אותו,  הטעה  תגר 
שעה  הנאמנות  לחובת  וחטא  שווא, 
הסכם  על  הקיבוץ  נציג  את  שהחתים 
תמימותו  ניצול  תוך  הטרחה,  שכר 
מסוג  תביעות  בניהול  ניסיונו  וחוסר 
עו"ד  עם  ההסכם  כי  נטען,  בנוסף  זה. 
לו  שניתנה  בהודעה  כדין  בוטל  תגר 

�תוך פרק זמן קצר לאחר שביטוח חק
לאי הודיעה על כוונתה להכיר בכיסוי 

הביטוחי. 
מבית  ביבי�ממן  לימור  השופטת 
קיבלה את  בהרצליה,  המשפט השלום 

מחניים  את  וחייבה  תגר  עו"ד  עמדת 
400 אלף שקל. היא לא הת�  לשלם לו

רשמה שמדובר בהסכם שנחתם בלחץ 
אפשרות  לקיבוץ  שניתנה  ומבלי  זמן 
כי  קבעה  היא  אחרת.  אופציה  לבדוק 
עו"ד תגר לא הפר את חובת הנאמנות 
כלפי הקיבוץ וכי הציג בפניו "מצגים 

�סבירים בהתחשב בנתונים כפי שעמ
על  מחלוקת  שאין  מכיוון  בפניו".  דו 
כך שעו"ד תגר הצליח לגרום לשינוי 
לכך  וגם  חקלאי  ביטוח  של  עמדתה 

הביטו בכיסוי  הקיבוץ  כלפי  �שתכיר 
את  ביצע  שהוא  ביבי�ממן  פסקה  חי, 

ומ שכ"ט  בהסכם  שהוגדרה  �המשימה 
כאן שיש לחייב את הקיבוץ בתשלום 

שכר הטרחה כפי שסוכם. 

מס התנועה 
יועלה ב�2015 

ב�10 אחוז 
יעקב לזר

על  היום  העומד  התנועה,  מס 
יועלה  קיבוץ,  לחבר  שקל   450
בשנת 2015 ב�10 אחוז ויעמוד על 
495 שקל. החלטה על כך התקבלה 

שנער התנועה  מזכירות  �בישיבת 
נמסרת  והיא  באוקטובר,  ב�19  כה 

התנ שעורכת  האזוריים  �בכנסים 
אישור  לקראת  אלה,  בימים  ועה 
ל�2015.  ותקציב  העבודה  תכנית 
מ�2016  החל  כי  הוחלט  כן  כמו 
אם  למדד.  התנועתי  המס  יוצמד 
התקציב  במועצה,  תאושר  ההצעה 
יעמוד  ב�2015  התנועה  למחלקות 
ב�2014  שקל.  מיליון  כ�20  על 
היה תקציב מחלקות התנועה קרוב 
קצת  ב�2013  שקל,  מיליון  ל�18 
 16 ו�  שקל,  מיליון  מ�17  למעלה 

מיליון שקל ב�2012. 
הגז הציג  המזכירות  בישיבת   �

את  (מעברות),  שפירא  אפרים  בר 
 2014 בשנת  המיסים  גביית  מצב 
ואת עבודתה של הוועדה להסדרי 
ב�2013  הוקמה  הוועדה  הגבייה. 
קיבוצים  בפניות  לדון  ותפקידה 
שמצבם הכלכלי קשה, לקבל פטור 
או הנחות בתשלומי המס. משמעות 
200 חב�  ההצעה היא שקיבוץ שבו

רים ישלם לתנועה מס של כ�100 
אלף שקל בשנה. ב�2011 הסתיים 
כלל  אשר  ההטלות  קיבוצי  משבר 
קיבוצים  מספר  מצד  מסים  מרד 

�חזקים, שנמשך שלוש שנים, והכ
ביד מאוד על תקציב התנועה. 

מס התנועה לא הועלו מאז 2007, 
אולם בשנים האחרונות חל צמצום 
לא  ולכן  הפעילים  במספר  ניכר 
נמסר,   . נוסף  צורך בתקציב  נוצר 
למע� של  גידול  היה   2014 ב �כי 

לשכת  בתקציב  שקל  ממיליון  לה 
המזכ"ל לעומת השנה שקדמה לה. 

יפעת זילברשטיין

הכללית,  קופ"ח  מבוטחי  כ�1200 
מס כפר  בקיבוצים  מתגוררים  �אשר 

המרכז  תלמידי  וכן  המפרץ  ועין  ריק 
ליהנות  מעתה  יוכלו  בנעמן,  החינוכי 
ומרווח,  חדיש  במתקן  רפואי  משירות 
שיינתן במרפאה חדשה שנחנכה בשבוע 
שעבר והחליפה את המרפאות הקטנות 

�שפעלו עד כה בנפרד בכל אחד מהקי
בוצים. המרפאה החדשה משתרעת על 
חדרי  ארבעה  וכוללת  מ"ר  כ�300  פני 

משפ לרפואת  יחידות  ושהייה,  �טיפול 
חה, מחלקת ילדים וטיפת חלב.

ליידי  התורמת  הסירה  חגיגי  בטכס 
בריל שטיינברג ממנצ'סטר שבאנגליה, 
את הלוט משלט ההקדשה של המרפאה 
לזיכרו של בעלה, לורד שטיינברג ז"ל, 
ולכבודם של נכדיה. בטכס השתתפו גם 
נישאו  ברכות  שטיינברג.  משפחת  בני 
יורם  אשר  מטה  המועצה  ראש  ידי  על 

�ישראלי, וע"י יונה לוין, המנהלת האד
מיניסטרטיבית של כללית במחוז חיפה 
הפעלת  כי  ציינה  לוין  מערבי.  וגליל 

�מתכונת זו של מרפאה אזורית, המשר
תת את לקוחות כללית בשני הקיבוצים 

�הגדולים, הינה מהלך פורץ דרך, שמו
במתן  המתחייבים  לסטנדרטים  תאם 

"השילוב  ה�21.  במאה  רפואי  שירות 
כי  שירות,  של  גבוהה  זמינות  מאפשר 
המרפאה תפעל שעות רבות ומידי יום, 
ברמה מקצועית גבוהה ובתנאים פיזיים 

נוחים". 

כ�500  הקמתה  שעלות  במרפאה, 
על  במשותף  שגויס  סכום  דולר,  אלף 
הוכן  האזורית,  והמועצה  התורמת  ידי 

�איזור ממוגן המאפשר המשך מתן שי
רות רפואי גם בשעת חירום.

תמיר עידאן, ראש מועצה אזורית שדות נגב. צילום יחצ

קק''ל תשקיע 
בשדות נגב כ�10 

מיליון שקל

ליידי שטיינברג גוזרת את הסרט בטכס החנוכה. צילום: דוד חורש

נחנכה מרפאת נעמן, 
שתשרת את עין 

המפרץ וכפר מסריק
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איכות, יעילות וחסכון

אצלנו תמצאו מבחר נוסף של כלים למשימות נוספות

כלי רב תכליתי 
לביצוע מספר רב 

של משימות לענפי 
הגינון והחקלאות במעיין חרוד 4.11.14בתערוכת יבול שיא מחכים לראותכם 
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 חדשות

אשר אמדו

משנ למעלה  בן  קיפאון  �לאחר 
הצעת  את  הממשלה  אישרה  תיים, 
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה 

�והמים, סילבן שלום, להגדלת המכ
סות לייצור חשמל באמצעות גגות 

סולאריים פוטו�וולטאיים. 
ההחלטה מאפשרת הסטת מכסות 
שמלכתחילה  מגה�וואט   330 של 
ניתנו לייצור חשמל ירוק באמצעים 

מטי אנרגיה  וייצור  (רוח  �אחרים 
פול בפסולת), לטובת ייצור חשמל 

בעק פוטו�וולטאית,  �בטכנולוגיית 
שחלה  המשמעותית  ההוזלה  בות 
זו. המטרה  טכנולוגיה  במחירה של 

למשק  העלויות  את  להקטין  היא 
2.4 מיליארד שק� �החשמל ביותר מ

לים, מהוון למשך 20 שנה.
הסבה  הממשלה  אישרה  בנוסף, 
מש� בקיבוצים  מגה�וואט   180  של
שמלכתחילה  וצאלים,  שדה  אבי 
סולאריים  פאנלים  להקמת  ניתנו 
בטכנולוגיה תרמו�סולארית, מכסה 
פוטו�וול� של  מגה�וואט   30  בסך

מגה�וואט   30 ועוד  באשלים  טאית 
בשטחי יהודה ושומרון.

את  במקביל  אימצה  הממשלה 
התועלות  לקביעת  העקרונות 
הכלכליות של אנרגיות מתחדשות 

המתודולו קנדל.  ועדת  �שהציגה 
עשויה  קנדל,  ועדת  שהציעה  גיה 

להוביל לתמרוץ היזמות לכיוון של 
טכנולוגיות  ופיתוח  מחקר  המשך 
לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות 

והוזלתן. 
את  מקדמת  הממשלה  �החלטת 
צעד  המתחדשות  האנרגיות  תחום 
ענק קדימה" אמר השר שלום. "על 
ידי יצירת שוק אנרגיות מתחדשות 

�משמעותי וגדול, נוכל לפתח ולהת
היעד של 10%  קדם לקראת השגת 
מתחדשות  באנרגיות  חשמל  ייצור 
הבי� על  שמירה  תוך   .2020  בשנת
קוש, על הצרכים ועל רמת מחירים 
סבירה, נמשיך את המגמה לפתח את 
ולהפחית  תעריפים  להוריד  המשק, 

את יוקר המחייה בישראל".

חידושים מ"יבול שיא"
מפזרת ביעילות

מפזרת רב�תכליתית, שיכולה לפזר חומרים שונים 
בזרם קבוע, תיחשף בתערוכה החקלאית ב�4.11

רב�תכליתית  מפזרת   ,AP Multi Divider של  והמכירה  השיווק  בישראל  החלו  אלה  בימים 
מבית AP MACHINEBOUW ההולנדית. המפזרת מיובאת לישראל על�ידי י.ע.ר טכנולוגיות 

בע"מ. המפזרת תוצג בתערוכת החקלאות "יבול שיא" שתתקיים ב�4 בנובמבר במעיין חרוד.
"המפזרת הרב�תכליתית הנה מכונה 

�שיכולה לפזר חומרים שונים בזרם פי
זור קבוע", אומר רוברט ברגר, מבעלי 
החברה, המתמחה בשיווק ציוד חקלאי. 
ויכולה  עצמה  את  טוענת  "המפזרת 
לפזר נסורת, זבל פרות יבש, קומפוסט, 
קש קצוץ או תערובת מזון, לפי הצורך. 
מאוד.  ומדויקת  אחידה  הנה  החלוקה 
מתאים  המפזרת  של  ההטענה  מתקן 

�לרתמה קדמית או אחורית. עבור טעי
�נה קדמית, אפשר להתקין מתאם לחי

בור מהיר. לרתמה אחורית ישנו חיבור 
שלוש נקודות".

היא  רבים:  המפזרת  של  היתרונות 
יכולה לטפל במגוון חומרים ולשמש את המשק החקלאי במספר מטלות ומבטיחה חלוקה אחידה, תוך 
מניעת בזבוז. הפיזור אפשרי ימינה או שמאלה. בדגמים השונים של המפזרת אפשר להעמיס מ�700 

ועד 1,300 קילוגרם.
חברת AP היא חברה ותיקה ומבוססת בהולנד המתמחה בייצור ציוד לענפי החקלאות וההנדסה 
האזרחית. לא אחת, החברה מייצרת ומתאימה ציוד לדרישות הלקוח. החברה מציגה בהצלחה רבה 

בתערוכות חקלאיות ברחבי העולם.

ה"פיק אפ" הנמכר 
בארה"ב מגיע לישראל

FORD המודל המתקדם והחסכוני של 
SUPERCAB F-150 יוצג בתערוכה במעיין חרוד

ומש מסחריים  פרטיים,  לרכבים  גמישים  מימון  בפתרונות  שעוסקת  ליסינג",  "גזפרו  �החברות 
מוטורס"  ו"איילון  איות, 

באו לארץ  לייבא  �החלו 
פן בלעדי את ה"גוליית" 
של הטנדרים מסוג "פיק 
פורד,  של   F-150 אפ": 
ביותר  הנמכר  המודל 
ונחשב  הברית  בארצות 

לחזק בתחומו.
להיות  עשוי  הטנדר 
בהוצאות  ביותר  חסכוני 

האפש בזכות  �השוטפות 
מערכת  את  לשלב  רות 
הטנדר  בגפ"מ.  ההנעה 
בנזין  מנוע  עם  משווק 
אפ� עם  ליטר   3.7  בנפח

שרות להנעה בגז, 302 כוחות סוס, גיר אוטומטי, הנעה ארבע על ארבע. הרכב מתאים לנהגים בעלי 
רישיון ב', יש בו שישה מושבים, כושר גרירה של 2,727 קילוגרם וארגז ענק.

 F-150 למרות עוצמתו, לטנדר יש יישומים מתקדמים נוספים, שתורמים לנהיגה מהנה ובטוחה. ה�
מוצע כעת בעסקת ליסינג, לפרטים אפשר לפנות לנציגי "גזפרו" בתערוכת "יבול שיא" במעיין 

חרוד, ב�4 בנובמבר 2014.

המפזרת החדישה. אפשר להעמיס מ�700 עד 1,300 קילוגרם
"פיק אפ" F-150 של פורד. ה"גוליית" של הטנדריםצילום: י.ע.ר טכנולוגיות בע"מ

מועצת גלבוע מבקשת 
להעלות הארנונה לתעשייה 

בשיעור של עד 280%
אשר אמדו

לשרי  פנתה  גלבוע  האזורית  המועצה 
ייקור  לאשר  בבקשה  והפנים,  האוצר 
של  בשיעור  לתעשייה,  בארנונה  חריג 
וזאת  הקרובה  מהשנה  החל   ,280% עד 
באמצעות הגדלת התשלום למ"ר ושינויי 

סיווג. 
היא  המבוקשת,  ההעלאה  תאושר  אם 

�תפגע קשות בשורה של מפעלים הנמצ
אים בשטח המועצה, ובהם פלבם וריקור 
פולירם  גבע,  בקרה  איחוד,  חרוד  בעין 

חק בשותפויות  וכן  חפציבה  פלגל  און,  �רם 
לאיות.

�מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אור
נשטיין, קרא לשרי האוצר והפנים שלא לאשר 
של  גם  כמו  הגלבוע  של  החריגה  הבקשה  את 
האזוריות  המועצות  אחרות.  אזוריות  מועצות 
אמנם נמצאות במצוקה בשל החלטות הממשלה 
בתחום המוניציפאלי, "אולם העלאת הארנונה 
ממילא  הכפוף  גבם  על  נוספת  משקולת  הינה 
בפריפריה  התעשייה  באזור.  התעשיינים  של 
מתמודדת עם עלויות הולכות ומאמירות" כתב 
אורנשטיין, "יוקר המחייה אינו מושג רלוונטי 

רק לאזרחים, אלא גם למגזר היצרני". 
תהליך  הואץ  לדבריו,  האחרון  בעשור 
מדאיג מאוד של מפעלים המעדיפים לפתח 
ופחות  בחו"ל  דווקא  בפעילותם  ולהשקיע 

איך  רואים מצד אחד  בארץ. אותם מפעלים 
להם  מעניקים  בחו"ל  ארץ  וחבלי  מדינות 

�תמריצים נדיבים כדי שיפעלו אצלם, ומאי
המועצות  כולל  בישראל  הרשויות  את  דך 
האזוריות והמקומיות, שמכבידות על המגזר 
לא  ככה  אפשרית.  דרך  בכל  כמעט  היצרני 
לגאווה  מקור  שהם  פרנסה  מקורות  בונים 

ליישוב ולאזור.
�לפני מספר חודשים הגישה המועצה האזו
�רית חוף השרון בקשה להעלאת ארנונה חרי

בה לאחר שבחנה  חזרה  אולם  גה לתעשייה, 
על  לכך  שיהיו  הכלכליות  ההשלכות  את 
המפעלים. מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית 
בראשם  ולעומדים  האזוריות  למועצות  קרא 
או  מימון  דרכי  ולמצוא  דומה  בדרך  לפעול 

התייעלות אחרות.

מפעל בקרה גבע. צילום יחצ 

נגה רוזנברג

לאחרונה  התמנה  דאב  פול 
הש בשבע  צובה.  יקב  �למנכ"ל 

כיינן  דאב  כיהן  האחרונות  נים 
יקב צובה ולאחרונה אושר מינויו 

לתפקיד המנכ"ל.
בשנת  לארץ  עלה   (46) דאב 
היישר  אפריקה  מדרום   1996
עד  במטעים  עבד  צובה,  לקיבוץ 

�שהוצע לו להצטרף לנטיעות הכ
רמים הראשונים של הקיבוץ (255 

דונם).
אפריקה  בדרום  בילדותו  כבר 

נשם וטעם יין, בזכות אביו שעסק 
�בייצור יין במהדורה ביתית ובעי

קר יין אדום לקידוש בבית. 
ניסיון רב�שנים בתחום   לדאב 

בפרט.  צובה  וביקב  בכלל  היין 
במשך  שימש  כאמור  בתחילה 
ב�2007  הכורם.  בתפקיד  שנים 
ולאחרונה  היקב  ליינן  התמנה 
ומנכ"ל  יינן  דאב,  פול  למנכ"ל. 
יקב צובה: " אני שמח שניתנה לי 
יקב בוטיק שיש  ההזדמנות לנהל 

�לי חלק משמעותי בהקמתו ובלי
ווי לאורך השנים". 

המי תהליך  הושלם  �לאחרונה 
והב צובה  יקב  של  החדש  �תוג 

אף  השנה  ראש  ולקראת  קבוקים, 
יינות חדשים: מצודה  הושקו שני 

רזרב 2011 ומצודה שרדונה 20.

הממשלה הגדילה את המכסות לייצור 
חשמל באמצעות גגות סולאריים

פול דאב התמנה למנכ"ל יקב צובה

פול דאב מנכ"ל יקב צובה החדש. 
צילום יחצ
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ה"מגרעת" של אורח חיים 
בריא טמונה בכך, שאורח 

חיים כזה איננו מניב 
רווחים ליצרני התרופות. 

המגרעת שלהם היא 
היתרון שלנו 

מכתב  קיבלתי  אחדות  שנים  לפני 
"ברוך  הלשון:  בזו  מהמרפאה  תמים 
לי  לפני שנפל  הצטרפותך למתוקים". 
ההומור  חוש  לפשר  תהיתי  האסימון, 
הבנתי,  בהמשך  רק  והמרגיע.  העדין 
בדם,  גבוהה  סוכר  רמת  לי  שמיוחסת 
שבצעתי  שגרה  בדיקות  של  תוצאה 

ורצי נלחצתי  מאד  לכן.  קודם  �שבוע 
בטלפון  לאשורו.  המצב  את  לוודא  תי 
נוספות  בדיקות  על  החלטנו  לאחיות, 

קביעה  להכחיש  או  לאשש  במטרה 
התברר  בדיעבד  בדם.  גבוה  סוכר  של 
ל"מתוקים"  וההצטרפות  תקין  שהמצב 

תדחה למועד מאוחר או תבוטל.
הדם  בבדיקות  אתכם  לערב  מדוע 

תס הפשוטה:  מהסיבה  שלי,  �הפרטיות 
נחלת כל אחד,  יכול להיות  כנ"ל  ריט 
שבעים  שלי,  הגיל  בסביבות  בעיקר 
פלוס מינוס, וצריך להישמר ממסקנות 
חפוזות. במקרה לגמרי נתקלתי במאמר 
בשם "מי מרוויח מהגדרת טרום סכרת" 

�שהתפרסם לאחרונה במוסף זמנים ברי
לי  נדלקו  בידיעות אחרונות. מיד  אים 
נוריות אדומות בראש את החוויה הזאת 

כבר עברתי.
כבוגר מדעי החיים בפקולטה, אסקור 

סקירה שטחית קצרה על אופן הפעולה 
כיצד  בגוף,  הדם  בזרם  ההורמונים  של 
הם משפיעים על בדיקות הדם. הבדיקות 
נלקחות לאחר צום של 12 עד 14 שעות 
אם  צום.  הן לאחר  ומודגש שהתוצאות 
צום,  לאחר  בסוכר  לחריגה  חשד  קיים 
מתבצעת בדיקת העמסת סוכר שעתיים 
לאחר גמיעת תמיסה עם 75 גרם סוכר. 
גבוה.  לסוכר  שנצפה  טבעי  בהמשך, 
הפוך,  בדיוק  המצב  ופלא  הפלא  אבל 
דווקא העמסת סוכר גרמה לרמת סוכר 

נמוכה והוכיחה שהמצב תקין. 
צום  שלאחר  הפלא  מתרחש  כיצד 
נמצא סוכר גבוה ולאחר העמסת סוכר 
למנגנון  מיוחס  זה  נמוך?  סוכר  נמצא 

ההור פועלים  פיו  שעל  חוזר"  �"היזון 

   קול קורא

לפני  אחדים  חודשים   ,1992 בשנת 
לרא רבין  יצחק  נבחר  בהן  �הבחירות 

אז  ליבאי,  דוד  ביקר  הממשלה,  שות 
בממשלת  המשפטים  שר  ולימים  ח"כ 
רבין, בקיבוץ אורטל. בשיחה שקיימנו 
עמו, העלינו חשש לעתיד הגולן, בימים 
הציע  בשיחה  מדריד.  ועידת  שאחרי 
"בכל פעם  שיווקית:  הצעה  ליבאי  לנו 

�שאתם מזכירים את הגולן, אמרו: 'הגו
לן שהנו חלק בלתי נפרד מישראל', כך 
שהדבר יתקבע כמו המנטרה 'ירושלים 
בירת הנצח של העם היהודי'. כך הדבר 
סוגיית  שחלחלה  כפי  בציבור,  יחלחל 
ירושלים, באופן שאיש אינו מעלה על 

דעתו את חלוקתה".
כדי  הללו,  הדברים  את  מזכיר  אני 
של  בשלמותה  הדבקות  איך  להצביע 

�ירושלים, לא הייתה רק עמדתו של לי
באי, אלא הוא השתמש בה כדי להדגים 

אקסיומה, שאין עליה עוררין. 
של  מאמרו  בעקבות  בכך,  נזכרתי 
צבי כסה שהשתלח באלוף (מיל') עמוס 
הציבורית  במועצה  חברותו  על  ידלין 

אח שמשפטים  אלע"ד,  עמותת  �של 
יעקב  של  בטורו  צוטטו  מתוכו  דים 
לרכישת  פועלת  אלע"ד  עמותת  לזר. 

ביהודים,  ויישובם  בירושלים  בתים 
על  ישראל  ריבונות  את  לממש  כדי 
שני חלקי העיר. כסה האשים את ידלין 
ב"בגידה", לא פחות. הוא בגד, לטענתו, 
בדרכה של תנועת העבודה, בדרכו של 
הקיבוץ, בדרכו של אביו, אהרון ידלין. 

�"אין הלך בן הקיבוצניקים אצל הכיבו
שניקים?"

ירו לאחדות  כסה  של  �התנגדותו 
לגיטימית,  ביהודים  וליישובה  שלים 
כמובן, אך כאשר הוא מאשים את ידלין 

�בחוסר נאמנות לדרכה של תנועת הע
נאמנות  בחוסר  חוטא  הוא עצמו  בודה, 
האמת  ההיסטוריות.  ולעובדות  לאמת 
אבן  הייתה  ירושלים  שאחדות  היא, 
יסוד בדרכה של תנועת העבודה ובסיס 
מצעה המדיני של מפלגת העבודה, עד 
שאהוד ברק נטש את הדרך ואימץ את 

דרכה של חד"ש.
מי אם לא הממשלה בראשות המערך 

ירוש על  ישראל  ריבונות  את  �החילה 
לים השלמה? הייתה זו ממשלתו של לוי 
פה  קיבלה  היא  ההחלטה  ואת  אשכול, 
אחד, כולל מפ"ם. גם בן גוריון, שקרא 
לומר:  הקפיד  השטחים,  מכל  לסגת 
קצר  זמן  והגולן".  מירושלים  "חוץ 

אחרי המלחמה, שנים רבות לפני שקמה 
את  קבע  אלון  יגאל  אלע"ד,  עמותת 
המזרחית.  בירושלים  שלו  השרד  בית 

בכנ רבין  יצחק  של  האחרון  �בנאומו 
בו הציג את תכנית  הירצחו,  סת, ערב 
השלום שלו ואת הקווים האדומים שלו 

וב "בראש  קבע:  הוא  לשלום,  �במו"מ 
שתכלול  המאוחדת,  ירושלים  ראשונה 
גבעת  את  וגם  אדומים  מעלה  את  גם 
זאב כבירת ישראל, בריבונות ישראל". 

בני רבין,  של  המדינית  מורשתו  �זוהי 
�גוד לכל מסלפיה. וכאשר הליכוד הא

שים בבחירות 96' את פרס שהוא יחלק 
את ירושלים, הוא ומפלגתו נעלבו עד 
עמקי נשמתם והציגו את הטענה הזאת 
כשקר והסתה. והם צדקו, אכן הייתה זו 
טענת שקר והסתה. עמדתה של מפלגת 
העבודה הייתה חד�משמעית – שלמות 

הציבו �ירושלים. בהצטרפותו למועצה 
רית של עמותת אלע"ד, ממשיך עמוס 
העבודה  תנועת  של  דרכה  את  ידלין 

ומגשים אותה. 
אין ספק שבנו של השר אהרון ידלין 
נאמן למורשת אביו יותר מאשר בנו של 

ח"כ יונה כסה.
אורי הייטנר, אורטל

העובדות מקלקלות את 
התיאוריה

�בגליון האחרון של ה"זמן הירוק", שוב קראנו הספד מלומד על גורלו של הקי
בוץ הנושא את השם המפוצץ "ציוויליזציה בהכחדה" (עזרא דלומי, 23.10.14). 
לדעתו גם גורלו של "הקיבוץ המתחדש" נחרץ, והוא יהפוך ל"ישוב קהילתי" 
תוך עשר שנים!. הנימוקים המרכזיים של עזרא דלומי הם שיוך הבתים שביצע 
מהקיבוץ.  יותר  גדולה  כבר  והיא  הקיבוץ,  ליד  שנבנתה  וה"הרחבה"  קיבוצו, 
אינני רוצה להתווכח עם עזרא על פרט זה או אחר. לדטרמיניזם שלך, כאילו 
הכל כבר נחרץ, אין הצדקה. אתה וקבוצת חברים שמאמינים בערכי הקיבוץ, 

ושרוצים בהמשך קיומו של הקיבוץ, תוכלו לעצב את עתיד הקיבוץ.
הכתבה הזו גרמה לי לקצת מרה שחורה, אבל באותו שבוע נתקלתי בסקר 
החברים  של  הרצון  שביעות  מידת  את  בדק  אשר  הקיבוץ,  לחקר  המכון  של 
בקיבוצים השיתופיים ובקיבוצים המתחדשים, ושוב ניצל האמון שלי בעתיד 

הקיבוץ. 
�מסתבר שישנה עלייה בשביעות הרצון ממצבו הכלכלי של הקיבוץ (שיתו

פיים 66%; מתחדשים 44.9%). ישנה עלייה גם בהערכה באשר למצבם הכלכלי 
האישי של החברים: 66% מהחברים חושבים שהמצב "טוב" (71% שיתופיים; 

66% מתחדשים).
ברמה  בריאות  שרותי  מספק  הקיבוץ  כי  סבורים   76%  – בריאות  שירותי 

גבוהה מאשר המדינה.
שהקיבוץ  החינוך  שרותי  טיב  כי  סבורים  מהחברים   90%  – חינוך  שרותי 

מעניק גבוה יותר משל המדינה.
רבים יותר מבעבר מעוניינים בקליטת חברים חדשים ישירות לקיבוץ ולא 
ל"עצמאות כלכלית". התמיכה בשכונה קהילתית ירדה מ�66% ב�2002 ל�42% 

ב�2014.
נמשכת מגמת הירידה במספר החברים התומכים באפשרות שהקיבוץ יהפוך 

ל"ישוב קהילתי" או ל"מושב עובדים".
אחד הממצאים המעניינים הוא שמידת שביעות הרצון ב"שיתופיים" גבוהה 

יותר מב"מתחדשים".
אין ספק שהעובדות האלו אינן מצדיקות פסימיות לגבי עתיד הקיבוץ. כל 
זמן שנאמין בערכים כמו ערבות הדדית, שותפות ושוויון, ולו גם אם לא נוכל 
או לא נרצה לקיימם ברמה המכסימלית כבעבר, הקיבוצים ימשיכו להתקיים.
איתן קליש, גזית

נאמן לדרכה של תנועת העבודה

כיצד הצלחתי לחמוק מהתרופות 

לנפלאות  שנצלול  בלא  בגופנו.  מונים 
כמער פועל  שהוא  נזכור  האדם,  �גוף 

רכב  כמו   online עצמה  המאזנת  כת 
מתקיים  הסוכר  יורד  כאשר  בכביש. 
שחרור סוכר לדם מהכבד, כאשר עולה 
הסוכר, נעצר השחרור של הסוכר וחוזר 

חלילה. 
למסקנה,  מגיעים  שפורסם  במאמר 
גבוהה  קצת  סוכר  רמת  עם  שאנשים 
יותר  לסיכון  חשופים  לא  צום,  לאחר 

בסוכ לחלות  �גדול 
אנשים  מאשר  רת, 
קצת  סוכר  רמת  עם 
צום.  אחרי  נמוכה 

סוכ "טרום  �כלומר 
רת" זו הגדרה שגויה 
את  נכון  חוזה  ולא 

�הסיכוי לחלות בסוכ
מציי החוקרים  �רת. 

"טרום  שהגדרת  נים, 
הגדרה  זו  סוכרת" 
בעלת  מלאכותית 
לנבא  סיכויים  אפס 

את עתיד המחלה.
למדים  אנו  מה 

רא �מהממצאים? 
לעבור  מומלץ  שית 
בריא  חיים  למשטר 
משקל  על  ושמירה 
להקפיד  תקין,  גוף 

ול נכונה  תזונה  �על 
קיים פעילות גופנית 

פעמים  חמש  עד  שלוש  של  מתאימה 
�בשבוע. הכי טוב אם התמזל לנו להיוו

לד עם מטען גנטי חיובי בשל השפעה 
גנטית ישירה על הבריאות. מומלץ גם 

בתחבי פעילים  והמוח  הראש  �לשמור 
�בים רוחניים שעוזרים לשמור על צלי

לות וריכוז של החושים.
בריא  חיים  אורח  של  ה"מגרעת" 
איננו  כזה  חיים  שאורח  בכך  טמונה 

המגר התרופות.  ליצרני  רווחים  �מניב 
נכון  שלנו.  היתרון  היא  שלהם  עת 

�שרווחי היצרנים הם מנוע צמיחה לפי
תוח תרופות ולאו דווקא גורם שלילי, 
ללא  עדיף  תמיד  פרטני  בשיקול  אבל 
תרופות וגופנו יודה לנו, כי לכל תרופה 

השפעות לוואי שצריך לקחת בחשבון.
אחרונות.  בידיעות  למאמר  נחזור 
נגד  תרופות  נוטלים  אנשים  מיליוני 
שאורח  מקרה  בכל  יום.  מדי  סוכרת 
חיים בריא בלבד איננו מספק תוצאות 

לאי תרופות  ליטול  עדיף  �טובות, 
גבוהים  סוכר  הוכח שערכי  הסוכר,  זון 

ושי נזקים  לגרום  עלולים  זמן  �לאורך 
בושים לטווח ארוך. 

מסקנות מהסיפור, וודא מצב הסוכר 
כל תרופה  נוטל  אתה  בטרם  �לאשורו 
�שהי. דרוש בדיקות נוספות בטרם הת

חלת שימוש בתרופות, אבל הכי חשוב 
אולי  בריא,  חיים  משטר  על  שמור   -
אולם  ממך,  יתאכזבו  התרופות  יצרני 
ונקיות ללא  אתה תרוויח שנים טובות 

תרופות וללא השפעות הלוואי שלהן.
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תערוכת העסקים בתחום החקלאות 

22-26 פברואר 2015 
 טוב יותר וגדול יותר:

אולמות 3 עד 7

סל שירותים רחב יותר למבקרים
קבלת פנים בשערי התערוכה : מועדון בינ"ל 
בכניסה לתערוכה באולם 6, סיור מודרך בתערוכה, 

חומרים כתובים בשפות שונות ועוד...

 סיור מקצועי (במשקים) באזור פריז

פלטפורמה לחילופי מידע וביצוע עסקים -המאפשרת 
קביעת פגישות מראש של אחד-על-אחד עם המציגים 
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   הקשר השיתופי

עזרא דלומי

כלים זה  כמו  להרגיש  מתחיל 
לבטי  אחד  מצד  שלובים: 
מכ�60  בחלק  להיות"  לא  או  "להיות 

לזלי הגורמים  השיתופיים  �הקיבוצים 
כפי  בעצמה  לא  וגם  אמנם  איטית  גה, 
שהייתה, לעבר תהליכי ההפרטה; מצד 
שני גל מתגבר של צעירים, בקיבוצים 
בקיבוצים  והמתחדשים,  השיתופיים 

המב הבוגרים,  ובקומונות  �העירוניים 
שוויונית  שיתופית  חברה  לעצב  קש 
ותקופתו.  לצרכיו  מותאמת  עדכנית, 

וזה שיורד", כמאמר המע �"זה שעולה 
רכון של הגשש החיוור. ניתן היה לחוש 
המטה  של  השנתי  בכנס  בבירור  בכך 
השיתופי לזכרו של אמרי רון, שנערך 
וקיבל  העמק  במשמר  שעבר  בשבוע 
את הכותרת הארכאית משהו: "השיתוף 

כדרך חיים לעתיד". 

צעירים רוצים שיתוף
צעי של  שורה  לבמה  עלתה  �בכנס 

על  סנגוריה  שלימדו  לוחמניים  רים 
השיתוף כדרך חיים, ראו בו מעין חזרה 
לעתיד: יענקלה שצ'רנסקי מקיבוץ ארז 

וה השיתוף  על  דיבר  עזה,  �שבעוטף 
- לקח  סולידריות כבסיס לחוסן אישי 
מגשר  ניב  מירב  איתן".  "צוק  ממבצע 
מנגנונים  לחידוש  קראה  ("מתחדש"), 
בתחומי  המופרט  בקיבוץ  שיתופיים 
ההדדית;  והערבות  החינוך  הבריאות 
אישית,  צמיחה  עידוד  הנהגה,  פיתוח 
טיפוח התרבות הקיבוצית. בקיצור, כל 
מה שכלכלת השוק שהילכה על חלקנו 

קסם, איננה עושה.
לימור סגל מהקיבוץ העירוני משעול 
עלית),  (בנצרת  העולים  המחנות  של 
תיארה את תהליך הקמתו של הקיבוץ, 

�על הדילמות שנלוו לכך, על איך השי
האנשים  את  מצמיחים  והחברותא  תוף 
הקבוצתי  הדיון  איך  ועל  והפעילות, 
בדילמות חיים מעניק את הכוח לעסוק 
בפעילותם  מרכזי  תחום  שהוא  בחינוך 

של חברי קיבוץ זה.
אבישי בן אהרן, מרכז תנועת החלוץ 

הקי במחוז  הצעירה  המשמרת  �ומזכיר 
בוצים תהה: "מה הקיבוץ רוצה להיות? 
איך אנשים יגדלו לקיבוץ שיתופי בלי 
את  שתטפח  אקטיבית  חינוך  מערכת 
צריכים  "אנחנו  לדבריו,  הזה?"  הנושא 
בחברה  ההפרטה  תהליכי  את  לעצור 
הישראלית ולהקצות לכך משאבים. לא 

הסוצי התנועה  של  התחדשות  �תהיה 
וה הקיבוצית  התנועה  בלי  �אליסטית 

ששירת  כמי  במרכזה."  השיתופי  מטה 
כקצין בשריון, הוא הלין על מיעוט בני 

בהש בצה"ל  הקצונה  בקרב  �הקיבוצים 
בציונות  שיש  הרבה  להתגייסות  וואה 

הדתית.

הקיבוצניקים החדשים 
עינת לוי וגל שטייגר עזבו את העיר 

לקיבוצים.  והצטרפו  משפחותיהם  עם 
למשמר  הוא  יבנה,  הדתי  לקיבוץ  היא 
הדוברים.  בין  היו  שניהם  גם  העמק. 
המשפחתית  שההחלטה  סיפרה  עינת 
כמה  התקבלה  שיתופי  לקיבוץ  לעבור 
שנים לאחר הנישואין. "הודענו לחברינו 

�שאנחנו עוברים לקיבוץ עם קופה מש
תופת", כך סיפרה, "זאת הייתה בחירה 
מאפשרים  המשותפים  החיים  דתית. 
לממש את המצוות בדרך הטובה ביותר. 

הדרישה לשוויון מופיעה בתורה."
גל שטייגר הוא (תחזיקו טוב) בנקאי, 
לקיבוץ.  משפחתו  עם  לעבור  שהחליט 
 - נורדאו  מאהל  מחאת  של  תוצר  הוא 
אחיו הקטן, אך המעשי יותר של מאהל 
נורדאו  "במאהל  סיפר:  גל  רוטשילד. 

�היו אנשים בעלי יכולת שהגיעו למס
אצ בעייתית.  הקיימת  שהשיטה  �קנה 

לנו זה התבטא בהחלטה לעבור באמצע 
החיים לקיבוץ שיתופי. החברים שאלו 
איך זה עובד והייתי צריך להסביר: על 
ולאן  הכביסה  על  האוכל  על  התקציב, 

במ הופתע.  חלקם  המשכורת.  �הולכת 
�אהל נורדאו הגענו למסקנה שאת השי

והחלטנו  שלה  בכלים  לנצח  ניתן  טה 
ולהקים  הצרכני  בתחום  יוזמות  ליטול 

('שלנו') בת"א וא �חנות קואופרטיבית 
מחפשים  אנשים  בזה.  ממשיכים  נחנו 
תשואה  רק  לא  חברתית,  תשואה  היום 

להון." 

חוגים�חוגים
לנאום  שזכה  הצעירים  פאנל  אחרי 
הוותיק�ותיק  ידלין,  אהרון  של  נלהב 

התפז תנועתי,  כנס  אף  מחמיץ  �שלא 
לכ�12חוגים  הכנס  כ�350 משתתפי  רו 

�שעסקו במגוון נושאים הקשורים לשי
תוף, מעורבות חברתית, שינוי תדמיתו 
של הקיבוץ בחברה, קידום קואופרציה, 

כלכלה שוויונית ועוד. 
החוג שבו השתתפתי נקרא "השיתוף 
טל  של  בהנחייתה  לחומר",  שמעבר 
חכים מקיבוץ פלך של השומר הצעיר. 
טל תהתה כיצד משיגים שיתוף שהוא 

מעבר לחומר: בשיחה, ביחסים אישיים, 
בחברה, תוך שהיא מציעה סלוגן: "עומק 
החברים".  בין  השיחה  כעומק  השיתוף 
של  ממגוון  חברים  כ�20  המשתתפים, 

�קיבוצים, דיברו כל אחד מניסיונו וחוו
�יותיו. הייתה פריקה של מכאובים, אכ

והוצאת קיטור בנושאים שכמעט  זבות 
ולא נדונים בתוך הקיבוצים. 

על  סיפרה  מרביבים,  סבוראי  רחל 
עין� ונעוריה,  ילדותה  קיבוץ  כמה 

חרוד מאוחד היה נפלא ועכשיו, לאחר 
שהופרט – סר טעמו ועל כמה המנהלים 
בקיבוצה שבתוך תוכם כבר לא רוצים 
אמנון  השקפותיה.  את  עוינים  קיבוץ, 
שיתופי  שקיבוצו  סיפר  מגלעד,  להב 
חסרה  אך  טוב,  כלכלי  במצב  ונמצא 
לומר  כדי  כאילו  החברתית.  הנשמה 
יוסי  פרופסור  הסביר  רבים,  צרת  שזו 
כץ מאוניברסיטת בר�אילן, החוקר את 
תנועת ההוטרים, שגם בתנועה זו השיח 
וכי  החברתי  השיח  את  מנצח  הכלכלי 
את  "הרסו  והאינטרנט  הגלובליזציה 
המערכת". טל חכים העירה, שאמצעים 
יכולים  חברתיות  ורשתות  טכנולוגיים 

להוות גם תשתית לחיזוק השיתוף לא 
איזו  מתוך  היא  השאלה  לפירוקו,  רק 

תפיסה משתמשים בהם. 
יוסי מקיבוץ סמר, קיבוץ שוויוני על 
בין  איזון אחר  גבול האנרכיסטי, הציג 
כלכלה לחברה הקיים בקיבוצו. לדבריו: 
"כלכלה היא מכשיר שנועד לקיים את 

�הדבר הזה שנקרא קיבוץ, היא לא המ
טרה. אך מכיוון שחייבים לשרוד, בסמר 
וגזבר. מנגד, מזכיר או  יש מרכז משק 

ועדת תרבות לא היו אף פעם, אבל זה 
�לא אומר שאין חיי חברה. החג המשמ
�עותי ביותר בסמר הוא סיום גדיד הת

מרים, ענף שכל כלכלת הקיבוץ נשענת 
עליו. האנשים מחכים כל השנה לגיוס 

הגדיד כדי לחגוג בסיומו."
חרד  מהמעפיל,  דניאלי  יובל  האמן 
בעת  הקיבוץ  חבר  היוצר  של  למעמדו 
הזו וסיפר על יום עיון שיתקיים בנושא 
זה באפעל. לדבריו, יש להכשיר מחוללי 
שיח פנים�קיבוצי באופן שיתאים לכל 
צוותא המעניקה  ליצור  וקיבוץ.  קיבוץ 
דגלים  דרך  רק  "שאינן  אישות  חוויות 

של ה�1 במאי."
בחוג:  הנאמר  את  בשורה  לסכם  אם 
יש כמיהה להחזיר לקיבוץ את הנשמה 

היתרה שאבדה בתהליכי ההפרטה

ממצב צבירה כלכלי 
לאידיאולוגי

השיתופי  המטה  בכנסי  היא  מסורת 
להזמין אורח מן החוץ, עם אוריינטציה 
של צדק חברתי, כדי להעניק רוח גבית 

�לכנס. הפעם היה זה נעם מנלה, שבא

חד מאתרי האינטרנט כונה "הגורו של 
לחשיבה  מנלה, מרצה  הפרסום".  עולם 
היצירתי"  "הקוד  הספר  ומחבר  יצירתי 

החב הרשתות  שחוללו  במהפכה  �עסק 
רתיות בעולמנו. לדבריו, העולם משנה 
העולם  השמונים  בשנות  צבירה:  מצב 

הקיבו ואז  כלכלי  צבירה  למצב  �עבר 
צים התחילו להתפרק, והיום הוא עובר 
הרשתות  אידיאולוגי.  צבירה  למצב 
התודעה.  לשינוי  גורמות  החברתיות 
לא  מעשה  מהפיכות.  מניעים   17 בני 

�אתי של תאגיד משורשר במהירות לא
לפים ומיליונים. פעם מונדיאל בברזיל 
ריתק את המדינה, היום ההוצאות עליו 

החד לאידיאולוגיה  מחאה.  גל  �הציתו 
יש  לפרט  הביטקוין.   – מטבע  יש  שה 
יכולת השפעה עצומה בהתנהלות מול 

שיתו לקהילות  המסואב.  �הקפיטליזם 
כוחן  להעצמת  פז  הזדמנות  זאת  פיות 

הצרכני, לאו דווקא השוויוני.
הייתה  מנלה  נעם  של  הרצאתו 
שאליה  אלא  תובנות.  ומלאה  מרתקת 
מקדם  החדש  הרשתות  עולם  בה.  וקוץ 

�לא רק מלחמה בתאגידים, הוא גם מכ
�שיר מצוין, למשל, להפצת ידע בהרכ
בת פצצות ובגיוס לוחמים לדאעש... 

לזכר אמרי
את  כלל  הכנס  של  הראשון  החלק 
איתן  התנועה  מזכיר  של  ברכה  דברי 

או יחימוביץ',  שלי  חה"כ  של  �ברושי, 
רחת קבועה בכנסי המטה השיתופי, של 
הקיבוץ  ונציגי  השיתופי  המטה  ראשי 

אכס ששימש  העמק,  משמר  �המארח, 
ניה מצוינת לאירוע. אבל עיקר החלק 
ופועלו  זכרו  לציון  הוקדש  הראשון 

השיתו הזרם  ממייסדי  רון,  אמרי  �של 
פי. במשמר העמק שבו הוא היה דמות 
מפתח ונשא בכל התפקידים המרכזיים: 
בפעילותו התנועתית, בחברותו בכנסת 

בצנח כלוחם  הצעיר,  הדור  �ובטיפוח 
שהנ המנדולינות  בלהקת  וכנגן  �נים 

הראשון  החלק  את  במנגינותיה  עימה 
צניעותו  על  דיברו  חבריו  הכנס.  של 
של אמרי, נועם הליכותיו ועל אמונתו 
בדרך הקיבוץ. אורה, אשתו, דיברה על 
נטוע  "היותו  ועל  כאיש משפחה  אמרי 

בעומק רגבי הקיבוץ".
הת השיתופי  המטה  של  הזה  �הכנס 

קיים לאחר שלוש שנים ללא כנס, ומה 
שניכר הוא השינוי בהרכב המשתתפים. 
יש  השיתופיים,  הקיבוצים  נציגי  לצד 
תנועות  נציגי  של  והולך  גדל  מספר 
מקרב  שיתוף"  "חובבי  של  הבוגרים, 

�הקיבוצים המופרטים, ושל אנשים וגו
הקואופרציה  נושא  את  המקדמים  פים 
בארץ. הכנס שנערך לפני שלוש שנים 
הסתיים בתחושה של החמצה. הכנס הזה, 
יצר  והרבים,  המגוונים  משתתפיו  על 
הדהוד  זה  אולי  כוח.  מפגן  תחושה של 
מתמשך של המחאה החברתית, אולי זה 
גילוי של כשלי ההפרטה, אולי זה רוחו 

של אמרי רון ששרתה על הכנס.

כנס המטה השיתופי במשמר העמק. צילום מתי חלילי

מפגן שיתופי
בניגוד לכנס המטה השיתופי האחרון, שנערך לפני שלוש שנים והסתיים בתחושת החמצה, הכנס שהיה בשבוע שעבר במשמר 

העמק, יצר תחושה של הפגנת כוח. השאלה אם יימצא לה ביטוי תנועתי ובעיקר פוליטי
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תערוכה תוגרל 
בין באי ה

מכסחת דשא תוצרת

הפרארי של ציוד הגינון

www.cleangrass.co.il 

יבואן רשמי 

ט.ק שיווק 

והפצה בע"מ
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   חברים למשק

כתב וצילם: טל חביב גליבטר

במושגים של רמת הגולן, גם 
נמצ היישובים  כל  �שבה 

אים בריחוק ובבידוד מסוימים, מיצר 
שנמצא  יחסית,  מרוחק  יישוב  הוא 
האורך  לכביש  ממזרח  לבדו  כמעט 
98 בדרום הרמה. עד לא מכבר מיצר 
היה קיבוץ קטנטן עם כ�20 בתי אב, 
תנופת  של  בעיצומה  הוא  כעת  אך 

פיתוח מרשימה.
למשולש  מאוד  קרוב  יושב  מיצר 
עם  ישראל�ירדן�סוריה,  הגבולות 
הסמוך  מיצר  נחל  של  יפהפה  נוף 
(שנתן ליישוב את שמו) ושל הקניון 
הרוקאד.  נחל  ערוץ  שיוצר  האדיר 
לא הרחק ממנו, בנסיעה במדרונות 
הרוקאד  ערוץ  לכיוון  עפר  בדרכי 
בריכת  מסתתרת  הסורי,  והגבול 

שא אי"ה,  עין  של  הקטנה  �המעיין 
ליה מגיעים ה"מבינים" להתרעננות 
ביום קיץ חם. בקו אווירי, מיצר אינו 
דרעא,  הסורית  העיירה  מן  רחוק 
המדממת  ההתקוממות  החלה  שבה 

�נגד משטר האימים של אסד, שמש
טרו האפל והרצחני רוצה לכבוש את 
הגולן ולשבת שוב מעל הכנרת ואף 

בחוף המזרחי שלה, לא עלינו.

הקיבוץ שהיה
קי הוא  מיצר  רשמית,  �מבחינה 

בוץ עדיין. אולם בימים אלה נמצא 
היישוב הצעיר יחסית, בן 33 שנים, 

�בתהליך של מעבר סטטוטורי מקי
 - האנשים  מבחינת  למושב.  בוץ 
חדל  כבר  הוא   - ומנהליו  תושביו 

להיות קיבוץ. הם כבר אינם קוראים 
לעצמם "קיבוצניקים" ואומרים שהם 

מתנהלים כמושב.
כהיאח היישוב  הוקם  �בתחילה 

זות נח"ל בידי גרעינים של תנועת 
ב�89'  ב�1981.  הצעיר"  "המתיישב 
ורוב  חברתי,  משבר  ביישוב  פרץ 
במקומם  אותו.  עזבו  ויושביו  חבריו 
מצפון  קלע  גרעין  חברי   35 באו 
אזורית  מועצה  של  באתר  הגולן. 
היישוב  חודש  "ב�1991  כתוב:  גולן 
כינוס  ביום  הגולן,  יישובי  ועד  ע"י 

ועידת מדריד".
הקי הצליח  לא  שני  בניסיון  �גם 

אוכלוסייתו  להתרומם.  הצעיר  בוץ 
וכמה עשרות  כ�20 משפחות  מנתה 

נעצ ושם  הילדים,  כולל  �נפשות, 
רה התפתחותו. ניסיונות שונים לא 
הצליחו להגדיל את היישוב. בשנת 
2006 מונה לקיבוץ ועד ממונה על�

פי בקשת חברי מיצר, אך גם זה לא 
עזר להגדלת היישוב. במארס 2009 
הפכו החברים את הקיבוץ ל"קיבוץ 

והתאכז מופרט,  כלומר  �מתחדש", 
בו מהתוצאה. בספטמבר אותה שנה, 
לאחר דיונים רבים, ובעצה אחת עם 
החברים  החליטו  האזורית  המועצה 
להפוך את הקיבוץ למושב עובדים, 
כדי שיתאפשר להגדיל את היישוב 
של  התנאי  קדימה.  אותו  ולהצעיד 
יישארו  שהם  היה,  הקיבוץ  חברי 
המשותפים  הייצור  אמצעי  בעלי 
רפת,  כגון  במיצר,  היום  הקיימים 
מטעים, גידולי שדה ושותפות באתר 

המרחצאות חמת גדר.
2012 מונה למיצר ועד ממו�  ביוני

מרמת  שמשוני  יחיאל  בראשות  נה 
תהליך  להשלמת  הפועל  מגשימים, 
ל"מושב  מיצר  של  הסיווג  שינוי 

שבעק דגם  יש  למיצר  �עובדים". 
יוכל ללכת: קיבוץ נטור, גם  בותיו 
הוא בדרום הגולן, שהפך גם הוא לא 

�מכבר למושב. נטור הוא סיפור הצ
לחה, ולכן שימש דוגמה חיובית.

לתנועת  שהשתייך  נטור,  אגב 
הצעיר"  "השומר  הארצי  הקיבוץ 

היי השוה"צ  בקיבוצי  �(החילוניות 
בפני  "דת"  כמעט  אידאולוגיה,  תה 
עצמה), הפך למושב מעורב - דתי�
�חילוני, שגם חרת על דגלו את החי

בור בין חילוניים לדתיים, ללא ספק 
�מהלך מפתיע בהתחשב בבית הרע

יוני של חברי הקיבוץ המקורי. מיצר 
יישאר יישוב חילוני בהגדרתו.

�יחיאל שמשוני, יו"ר הוועד הממו
הדתי  המושב  חבר  הוא  במיצר,  נה 
בדרום  מגשימים  רמת  השיתופי 
הגולן. לדברי שמשוני, לאחר שלא 
להגדיל  השונים  הניסיונות  צלחו 

�את הקיבוץ, כולל של התק"ם, הגי
עה ה"מערכת", קרי רשם האגודות, 

להתיי והחטיבה  האזורית  �המועצה 
�שבות, בשיתוף אנשי היישוב, להח

לטה שיהיה נכון להקים כאן מושב. 
הקהילה,  מנהלת  ֶּבְנֵרי,  יעל  לדברי 
התנועה הקיבוצית נאבקה בהתחלה 

ול למושב  יהפוך  שהמקום  �ברעיון 
מעשה, הייתה צריכה "לשחרר" כדי 

שהתהליך יתחיל.
זה  חדש  "מושב  שמשוני:  יחיאל 
ביקוש. משק  הרבה  לו  שיש  'מוצר' 
שמעניין  דבר  זה  חקלאית  ונחלה 

תהליך  צעירות.  משפחות  הרבה 
הקמת המושב כרוך בהרבה פעילות 
הסטטוטורי,  במישור   - לא�פשוטה 

החבר במישור  התכנוני,  �במישור 
בבנ לעסוק  צריך  והקהילתי:  �תי 

יית קהילה, קליטה וכו'. התהליכים 
כך  לצורך  רב.  זמן  לוקחים  הללו 
יש כאן ועד ממונה. חברים בו נציג 
החטיבה להתיישבות, נציג המועצה 
האזורית גולן ועוד שניים מהגרעין 
כאן  שנשארו  הקיבוץ  של  המייסד 
(במילים "גרעין מייסד" אין הכוונה 
לגרעין הראשון, אלא לכל מי שהיה 
חבר האגודה של קיבוץ מיצר ב"יום 
הקובע" עליו החליט רשם האגודות, 
פנימית  מאגודה  חלק  הוא  ועכשיו 

הנקראת "מייסדי מיצר", טח"ג).
פועלים  אנו  שנתיים  "מלפני 

ועוס מושב  הקמת  של  �בתפיסה 
יש פה מאמץ  וקליטה.  קים בתכנון 
המעורבים  הגורמים  כל  של  גדול 
המועצה  להתיישבות,  החטיבה   -
האגודות.  האזורית, הממשלה, רשם 
לתשתיות,  לתכנון,  משאבים  הקצו 
התק"צ  ועוד.  קרווילות  קרוואנים, 

�לא מעורב, השלים עם הרעיון שה
מקום יהפוך למושב ושזה מה שצריך 
לעשות, ויצא מהתמונה. עם תנועת 
חשבו  כי  בקשר,  נמצאים  המושבים 
אינה  היא  אך   - להועיל  יכול  שזה 
צור  מאיר  פורמלי.  באופן  מעורבת 
(מזכ"ל התנועה) ביקר כאן פעמיים, 

שו טיפים  גם  מהם  מקבלים  �ואנו 
נים.

נח�  100 כאן מושב של  "מתוכנן 
לות ועוד 70 מתיישבים קהילתיים. 

ממש בימים אלה השלמנו את השלב 
הנחלות  גודל  התב"ע.  של  הראשון 
הנח� לנחלה.  ברוטו  דונם   60  יהיה

לות כיום במושבים בגולן הן בין 30 
ל�35 דונם, אבל יש פרויקט שאושר 
בממשלה להגדלת תקן נחלה בגולן 
המגו� חלקת  זה,  מתוך  דונם.   60 �ל

חלקת  דונם.  שני  היא  בנחלה  רים 
עד  של  לבנייה  מיועדת  המגורים 
שני בתים, ואפשרות לפעילות לא�

או  (צימרים)  תיירות  כמו  חקלאית 
המתיי של  המגורים  חלקת  �אחרת. 

שבים הקהילתיים תהיה בגודל דונם 
אחד".

שב ברור  כיום  כי  אומר,  �יחיאל 
החקלאי  המשק  של  ההקמה  שלב 
ממנו  לקיים  יתאפשר  לא  לפחות 

�משפחה, "לכן אנו משתדלים שהא
עי בעלי  הם  כאן  שנקלטים  �נשים 
מכו השתכרות  ופוטנציאל  �סוקים 

בד, כדי שיהיו מסוגלים לעמוד גם 
ובנייתו,  משק  הקמת  של  במשימה 
יוכלו לגשר על התקופה שבין  וגם 

לק יהיה  שניתן  עד  המשק  �הקמת 
טוף ממנו את הפירות, תרתי משמע. 
מטעים  שייטעו  הזמן  בין  לדוגמה: 
ומדובר  פרי,  יתנו  שאלה  הזמן  עד 
הם  הזה  הזמן  בפרק  שנים,  במספר 
כך  לחיות,  וצריכים  משפחה  בונים 

שמדובר במשימה לא�פשוטה".
לשאלתי באיזה סוג של עיסוקים 
בתקופת  לעסוק  יוכלו  הנקלטים 

�הגישור הזו משיב יחיאל שיש ביני
במק בחינוך,  העוסקים  אנשים  �הם 
העוס כאלה  וגם  חופשיים  �צועות 

קים בחקלאות במושבים ובקיבוצים 

קיבוץ מיצר יהפוך בקרוב למושב עובדים. לפי התכנית, במושב יהיו 100 נחלות חקלאיות וחלקות מגורים ו־70 בתים נוספים של 
מתיישבים קהילתיים. המצטרפים החדשים ליישוב יעצבו את רוח הקהילה ויקבעו את חזונה. להתחיל מחדש

צילום אוויר: מזכירות מיצר מיצר. נטור הוא סיפור הצלחה, ולכן שימש דוגמה חיובית 
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יחיאל,  אומר  "בגולן",  שבסביבה. 
תעסוקה",  אפשרויות  הרבה  "יש 

ולדעתו האבטלה בו שואפת לאפס.
לדעת יחיאל, כדי להתפרנס היום 
בהכרח  לא  דונם   60 גם  מחקלאות, 

�מספיקים, ולכן חקלאי המושב צרי
כים לעבוד בחכמה, ולהקים מערכים 
(בסיור  בשיווק  או  ברכש  משותפים 
יזמים צעירים של תנועת המושבים 

חודשים הת �שהתקיים לפני מספר 
ייחסו למערכים המשותפים בשמות 
"קואופרציות"),  או  "קואופרטיבים" 
יקימו  ביחד  חקלאים  שעשרה  או 
להרוויח  כדי  היום,  שקדים.  מטע 

זאת במק �מחקלאות, צריך לעשות 
צועיות.

מה מעמד המקום כרגע?
"בתהליך של שינוי סיווג למושב. 

קי של  עדיין  הוא  המשפטי  �המצב 
בוץ, כלומר מבחינת רשויות המדינה 

הדו כקיבוץ.  מוגדר  היישוב  �עדיין 
חות הכספיים הם של קיבוץ, הוועד 
השיתופית  האגודה  של  ממונה  הוא 
מיצר, אולם מנקודת המבט של כל 
מושב  אנחנו   - כאן  שלנו  העשייה 
בהקמה. אין שום משמעות להגדרה 

קיבוץ מעבר לעניין המשפטי".

מדוע החליטו להפוך את מיצר 
למושב בזמן שרוב הקיבוצים 

שהופרטו לא הלכו בכיוון הזה?
"משום שהמקום היה צריך לגדול 
היישוב  עבדו.  לא  אחרות  וחלופות 

�היה מועמד להיות מסווג ב'תת אכ
לוס', ואז היו נלקחות ממנו חלק מן 
הקרקעות ואמצעי ייצור. בגולן כבר 

�היה את המקרה של נטור, שהוא סי
פור הצלחה ונתן חיזוק גדול לחלופה 
בקיבוצים  טובה.  חלופה  שהיא  הזו, 

�רבים שעברו הפרטה הייתה אוכלו
לעומת  כאן,  וגדולה.  מבוגרת  סייה 
זאת, הייתה אוכלוסייה קטנה מאוד 
להליכה  שהתאימה  צעירה,  ויחסית 

בכיוון חדש".

26 משפחות חדשות
במי הקהילה  מנהלת  בנרי,  �יעל 

עין�גב.  קיבוץ  בת  במקור  היא  צר, 
לאחר שגרה מספר שנים בתל אביב 
ובאזור מרכז הארץ חזרה עם בעלה 
לצפון, וכיום הם מתגוררים בהרחבה 

הקהילתית של מושב מעלה גמלא.

מה קורה עם אמצעי הייצור 
המשותפים של הקיבוץ?

מיצר,  מייסדי  בידי  "נשארים 
ולפי ההחלטה של  במסגרת ההסכם 

אמצ השיתופיות.  האגודות  �רשם 
חלק  למעשה  יהיו  הללו  הייצור  עי 
שיקום,  במושב  הנחלות  מהקצאת 

צו הסדרה  יהיה תהליך של  �כאשר 
דקת בין התושבים. הנחלה הפרטית 
חלקם  את  בחשבון  תיקח  שלהם 
ותקוזז  המשותפים  הייצור  באמצעי 

בהתאם".

כמה משפחות חדשות נכנסו 
למיצר לפרויקט המושב עד כה, 

מעבר למייסדים?

מש שמונה  נכנסו  �"בהתחלה, 
יבילים  במבנים  שבע  מתוכן  פחות, 
שמונה  תכנסנה  בקרוב  (קרוואנים). 
הגיעו,  שכבר  לקרווילות  נוספות 
ומחברים  ביוב  להן  חופרים  שכעת 
המשפחות   16 כל  לתשתיות.  אותן 
הללו כבר עברו את תהליך הקליטה 
מהן,  חוץ  החדש.  למושב  והתקבלו 
משפחות  עשר  עוד  התקבלו  כבר 
שמחכות לקרוואנים, ויתאכלסו כאן 
כנראה בתחילת 2015. כלומר, כבר 
התקבלו למיצר 26 משפחות חדשות, 
רשו� שכבר  אב  בתי   26 ל �מעבר 
מים בוותיקי מיצר. סך הכול, בסוף 
קרוואנים   40 כאן  להיות  אמורים 
שאוכלסו  הראשונים  הקרוואנים   -
הגיעו באוגוסט 2013, גודל הקרוואן 

52 מ"ר, גודל הקרווילה 75 מ"ר.
�"בסופו של התהליך, אחרי שתס
�תיים כל הקליטה וכל הבנייה הפר

משפחות   100 להיות  אמורות  טית, 
בק� משפחות   70 ועוד נחלות   עם 

הילתי (הוחלט שבקהילתי יהיו פחות 
מאשר בעלי נחלות)".

קיבוץ בנוי בצורה שונה מאוד 
ממושב: אמצעי הייצור משותפים, 

שכונות המגורים נפרדות מריכוז 
ענפי החקלאות והתעשייה, 

השדות נמצאים מחוץ לשטח 
היישוב. לעומת זאת, במושבים 
אמצעי הייצור פרטיים ומאחורי 
הבית, לכן לרוב מושב פרוס על 
שטח גדול בהרבה מקיבוץ. איך 
הופכים קיבוץ למושב מבחינת 

המבנה הפיזי של המקום?
בקיבוץ  כאן  מדובר  שלא  "היות 
גדול וותיק, אלא בקיבוץ מאוד קטן, 
בתי  את  פשוט.  יותר  הרבה  הכול 
לנחלות  יחלקו  המעטים  המייסדים 
לעשות  אדריכלית  דרך  ימצאו   -
כבר  החדשים  הנקלטים  ואילו  זאת, 

�יבנו בהמשך בתים פרטיים עם נח
המגו חלקת  רק  מקרה,  בכל  �לות. 

רים בנחלה, בגודל שני דונם, תהיה 
לא  החקלאיות  הנחלות  הבית.  ליד 
במושבים  כמו  לבתים  צמודות  יהיו 
חקלאיים  בשטחים  אלא  הוותיקים, 

מיועדים".

כמה אנשים גרים כאן כיום? מה 
הרקע של האנשים הבאים להיקלט 

במיצר?
"עם הילדים יש כאן כיום כ�100 

המש שמונה  את  כולל  זה  �אנשים. 
כאן  יש  לאחרונה,  שנקלטו  פחות 
כ�30 משפחות. יש רבים מרקע של 

�קיבוץ או מושב, אבל לא רק. עשי
למשל  ממוקדים,  לקהלים  פנייה  נו 
לפקולטה לחקלאות ברחובות ולחוג 
והגיעו  תל�חי,  במכללת  לחקלאות 
אלינו אנשים משני המקומות הללו, 
ביניהם גם עירוניים ואנשי יישובים 
קהילתיים. ישנם בני גולן שחוזרים 

וגם דתל"שים מהשומרון".
�יעל מדגישה, שנושא הקמת המו

שב אינו רק במובן הפיזי, הלוגיסטי 
פתיחת  קרוואנים,  כמו  והתקציבי 
לא  אלא  בזה,  וכיוצא  גן  פעוטון, 
צריך   - הקהילתי  בפן  מזה  פחות 

לבנות קהילה חזקה. את זה מבינים 
�במועצה האזורית, ולכן יש לה מל

ווה קהילתית צמודה מטעם היחידה 
אזורית  במועצה  קהילתי  לפיתוח 

גולן.
ליצור  לתושבים  לעזור  "צריך 
לבניית  נכונים  ארגוניים  מנגנונים 
מדובר  "אם  יעל,  אומרת  קהילה", 
אמורה  ועדה  איך  ועדות,  בהקמת 
לפעול, מה היא אמורה לעשות וכו'. 
הנחלות  שלב  שכשיגיע  רוצים  אנו 
יהיו  ושינוי הסיווג יושלם, הם כבר 

ויה עצמם,  לבין  בינם  �מגובשים 
נכונים,  ארגוניים  מנגנונים  להם  יו 
מנסים  גם  אנו  בנטור.  שהיה  כמו 
לבנות אתם כעת חזון קהילתי וחזון 

�חינוכי. לבדוק מהם הערכים המשו
תפים לכולם, ושערכים אלו יופיעו 

בחזון שלנו".

מלּוד למיצר
כהן,  ורועי  אולו  רעות  הזוג  בני 
עברו  לא  עדיין   ,29 בני  שניהם 
ועמדו לשנות  הריאיון  בזמן  למיצר 
את כתובתם תוך מספר ימים. רועי 

(בשו בלּוד  וגדלו  נולדו  �ורעות 
העיר  שם  את  רעות  הוגה  כך  רוק, 
כך)  אומרים  שהמקומיים  ומסבירה 
גרו  הם  האחרונות  השנים  ובארבע 
בגליל העליון באזור תל�חי, בקרבת 

המכללה שבה שניהם למדו.

מעבר חד מאוד מלוד למיצר
�רעות: "לא כל האנשים בלוד עו

בשנים  מקרה,  בכל  לסטיגמה.  נים 
הגלילי,  לנוף  התחברנו  האחרונות 

מבחינת והגולן   - לשקט  �לצפון, 
שנינו  בלוד,  טבעי.  המשך  הוא  נו 
י"ב:  עד  ד'  מכיתה  בצופים  היינו 

בצבא,  מרכזים.  מדריכים,  חניכים, 
רועי שירת בהנדסה קרבית, ביחס"פ 
(יחידה לסילוק פצצות, טח"ג), ואני 
עשיתי שירות ארוך - הייתי קצינה 

ושירתתי חמש שנים וחצי.
לא  השנים,  כל  שהכרנו  "למרות 
היינו יחד. שנינו הגענו ללמוד בתל�

חי, בלי קשר אחד לשנייה, כל אחד 
�מתוך החיים שלו. אני למדתי חקל
ורועי ביו�טכנולוגיה, ושם הצ �אות 
�טלבו דרכינו בשנית. בפעם הזו, הפ

כנו לזוג. כרגע אנו עובדים בעבודות 
זמניות, משום שכרגע אנו גרים אצל 

�ההורים במזכרת בתיה ובימים הקרו
בים אמורים לעבור למיצר. למעשה, 
אמורים  היינו  כבר  שעברה  משנה 

וה החגים  בכל  היינו  וכבר  �לעבור, 
אירועים המשותפים שם".

איך שמעתם על מיצר?
�"מכיוון שהאג'נדה של מיצר סוב
�בת סביב חקלאות וחינוך, מיצר פר

במקומות  ביישוב  התהליך  את  סמו 
רלוונטיים, וביניהם החוג לחקלאות 
האינפורמציה  את  קיבלתי  בתל�חי. 
מראש החוג שלי. היה מדובר בזמנו 
גם על אודם וגם על מיצר, דיברתי 
עם רועי, נשמע גם לו מפתה והלכנו 

על זה".

ולמה דווקא מיצר?
האפשרות   - הראשונה  "הסיבה 
עיצוב  על  להשפיע  יחסית  הנדירה 
של קהילה ואורח חיים, כמעט מאפס. 

�הנושא של חינוך מאוד חשוב לשני
נו, והרגשנו שיש לנו מקום בקהילה 
כזו. הסיבה השנייה - רצינו לעסוק 
בחקלאות. לא ידענו איפה ואיך, ואז 

הגיעה ההצעה ממיצר".

למה אתם מצפים מהחיים במושב?
חיי  חזקה,  קהילתית  "מעורבות 

מע אפשרות  אינטנסיביים,  �קהילה 
שית להשפיע על אורחות החיים של 
הקהילה, על ערכיה, על עקרונותיה, 
על  להשפיע  אנשים  של  היכולת 
מתנהלים.  דברים  איך  ועל  חייהם 

"מוסד חינוכי לתפארת"

שחקני חיזוק
המכינה הקדם־צבאית והמדרשה למנהיגות 

שהוקמו בקיבוץ במטרה לחזקו ימשיכו לפעול 
במושב החדש

במיצר פועלת מזה 16 שנים, מאז 1998, מכינה קדם־צבאית חילונית, 
שנחשבת לאחת המובילות, החזקות והאיכותיות מסוגה בארץ. מתוך 

רצון לחזק את היישוב, יוזמי המכינה החליטו למקם דווקא במיצר. 
בשנים שעברו מאז הקמתה המכינה הפכה ל"המדרשה למנהיגות 

־ואחריות חברתית" המציעה גם תכנית נוספת לבוגרי צבא בשם "נט
עים" – פרויקט לשילוב יוצאי צבא בעבודה חקלאית, לימוד ומגורים 

משותפים.
במכינה מתחנכים ומתגוררים כ־75 צעירים מדי שנה הדוחים את 
הגיוס בשנה. החבר'ה של תכנית "נטעים" אינם גרים במיצר, אלא 
בארבעה קיבוצים אחרים בגולן: מרום גולן, אל־רום ואורטל בצפון 

הגולן, ומבוא חמה ב"שפיץ" הדרומי של הגולן.
־יחיאל שמשוני, יו"ר הוועד הממונה במיצר, הסביר שהמדרשה למנ

היגות והמכינה הקדם־צבאית יישארו בתחומי המושב לאחר השינוי: 
"המדרשה היא בתוך התב"ע, בתוך התכנית, מוקצה להם שטח. 

הראייה התכניתית היא שהם יישארו פה, והם יוכלו להקים כאן מוסד 
חינוכי לתפארת".

שכונת הקרוואנים. "סך הכול, בסוף אמורים להיות כאן 40 קרוואנים"
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 חברים למשק

אתה לא בורג קטן במערכת, אני מרגישה 
בורג מאוד גדול".

תעסקו בחקלאות?
"כן. העיסוק המרכזי שלי יהיה בפיקוח 
פיקוח  בתחום  לחקלאים  לסייע  מזיקים, 
מזיקים. מעבר לזה, אנו גם נגדל דבורים. 
שנים,  כחמש  כבר  דבורים  מגדלת  אני 
אמנם בקטן, יש לי שלוש כוורות, אולם 
נרצה להגדיל זאת כשנמצא את התנאים 

המתאימים".
רעות מבקשת לומר מילה על המכינה 
הקדם�צבאית ביישוב. "המכינה היא אחד 
אני  במיצר.  שיש  טובים  היותר  הדברים 

�הולכת לעבוד שם בחצי משרה של מעו
רבות בקהילה והכנה לצה"ל. אני שמחה 
מאוד לעשות את התפקיד הזה, אני רואה 
וזו  וממלא,  משמעותי  מאוד  תפקיד  בו 

נקודת אור מאוד חיובית במיצר".

"חלמנו על משק"
התגוררה  לא  עדיין  לפלר  משפחת 
במיצר בזמן שדיברתי אתם. שני ההורים 
ממעלה  הגולן  בת  שחר   - מושבניקים 
חיים  כפר  ממושב   (32) וגיל   (31) גמלא 
שבעמק חפר – מגדלים שני ילדים: עמרי 

בן שלוש ויאיר בן שנה.
גיל ושחר נפגשו בגרעין עודד בשנת 
בצבא  לצה"ל.  הגיוס  שלפני  השירות 
שחר שירתה כמדריכת חי"ר וגיל שירת 

בנ הנדסאי  הוא  גיל  כיום,  �במודיעין. 
יין, למד במכללת רופין, עובד בפיקוח 
ובנייה".  הנדסה  "ברנע  בחברת  בנייה 

�שחר למדה בישול בבית הספר למלונ
אות תדמור ועשתה קורס בקונדיטוריה. היא 

לאנ כפר  ב"כישורית",  המזון  ענף  �מנהלת 
שים עם צרכים מיוחדים ליד תפן. התעתדו 
לאכלס את אחת הקרווילות שהגיעו למיצר 

לאחרונה.

מדוע דווקא מיצר?
�גיל: "התעניינו בכל ההתפתחויות ההתייש

בותיות בצפון ובדקנו אפשרויות במושב אודם 
ובאבירים. רצינו משק, חלמנו על משק. זה לא 

רצי שרצינו.  מה  זה  אבל  הכרחי,  תנאי  �היה 
נו גם מקום צעיר עם קהילה ועם ילדים ועם 

מצאנו  שרצינו  האלו  הדברים  כל  את  חברה. 
במיצר".

האם אתם מתכוונים לעסוק בחקלאות, לפתח 
משק?

"כן, אם כי אנחנו עדיין לא ממוקדים".

היית מגיע למיצר גם אם היה מדובר 
בקיבוץ?

"כן. לא הייתי שולל את זה. זה לא מה שהיה 
הוא  הנוכחי  המצב  אבל  לבוא,  מאתנו  מונע 

האידיאלי מבחינתנו".

ככה עושים קמפיין
הקמפיין  לאוויר  עלה  מה,  ולשם  מה  על 
ותנועת  הקיבוצית  התנועה  של  המשותף 
בכמה  במקביל  לאחרונה  ששודר  המושבים 
רשתות ברדיו? מה הוא נועד להשיג? על פי 
הקיבוצית,  התנועה  באתר  הרשמי  הפרסום 
הקמפיין נוהל "מול פקידי האוצר הקשורים 
"חיזוק  ומטרתו  ולהתיישבות",  לחקלאות 
־החקלאות, הציונות, הביטחון, הנוער והמנהי
־גות". (את עניין המנהיגות מישהו צריך להס

ביר. איזו מנהיגות נועד הקמפיין לחזק? של 
התנועות? של מישהו אחר?) המזכ"ל ברושי 
־הסביר, שהקמפיין מכוון "נגד הגזרות והעיוו
־תים שבאים לתקוף את החקלאות וההתייש

בות בתקציב 2015 ובחוק ההסדרים". 
מישהו באמת האמין, שאם יושמע במשך 
ינוגן  שבו  רדיו,  תשדיר  שבועות  שלושה 
הג'ינגל "תנועות הקיבוצים והמושבים – ככה 
בכי משרות  נושאי  ומספר  ציונות",  ־עושים 

רות בתנועות יגידו בו משפט או שניים, זה 
את  לשנות  האוצר  פקידי  על  שישפיע  מה 
החלטותיהם? רמ"י תכה על חטא ותורה על 
יח הביטחון  שר  בקיבוצים?  הבנייה  ־חידוש 

זיר את החיילים לשמור על זיקים, סעד וניר 
עוז?

"הפרסום ברדיו עובד", מפרסם הרדיו את 
עצמו. במקרה הזה כנראה שלא.

גרסה משועתקת של פרס
לטקס  השבוע  הגיע  ריבלין  רובי  הנשיא 
ואמר  קאסם,  בכפר  לטבח  השנתי  הזיכרון 
עליו,  כועסים  בימין  נורא.  פשע  שם  שבוצע 
־ולא מהיום. העובדה שריבלין מציב קו הפר

דה ברור בין "ארץ ישראל לעם ישראל" לבין 
"מוות לערבים", מעוררת תסכול עמוק אצל 
הנשי כס  על  יישב  פרס  שאחרי  שקיוו  ־מי 

אות אדם עם חוט שדרה לאומי ראוי. ריבלין 
הוא  השלמה,  ישראל  ארץ  איש  נותר  אמנם 
מתנגד בתוקף לרעיון שתי המדינות ובוודאי 
־לפינוי התנחלויות, אבל לא די בכך כדי לה

מובנת  הבלתי  תמיכתו  פגם  את  ממנו  סיר 
בזכויות אזרח. זכויות אזרח הן עניין מובהק 

של השמאל, ומי ששם, הוא שמאל. 
־החששות הראשונים התעוררו כאשר ריב
־לין לא היסס לבקר את המפגינים נגד הח

תונה של מחמוד ומורל מיפו. "קו אדום עובר 
בין חופש הביטוי והמחאה לבין הסתה" כתב 
־הנשיא הנבחר, "מחמוד ומורל החליטו להינ

שא ולקיים את חירותם במדינה דמוקרטית. 
לא כולם חייבים לשמוח בשמחתם אך כולם 
־חייבים בכבודם". זה נשיא שלנו? שאלו בי
־מין. אחר כך כתב: "יש בינינו ובתוכנו מחלו

קות קשות ונוקבות, אולם להסתה, לאלימות 
ולגזענות אין מקום". וגם: "הגיע הזמן להודות 
ביושר כי החברה הישראלית חולה, ובמחלה 
תל  מכבי  של  כשאוהדים  לטפל".  חובה  הזו 
התיי ראדי,  מהרן  השחקן  את  קיללו  ־אביב 

חרפה  מהווה  זאת  "תופעה  וכתב:  לצדו  צב 
להוויה הישראלית המשותפת, שלקיומה כה 
ייחלנו". אפילו על הבנייה היהודית בירושלים 
־המזרחית יש לו מה לומר: "ירושלים לא יכו

לה להיות עיר שהבנייה בה נעשית בהיחבא 
באישון  בה  נעשית  לדירות  שההתגנבות  או 

לילה". 
האתר  עורך  עברי,  אבישי  זועמים.  בימין 
הסאטירי הימני "לאטמה", מכנה את ריבלין 
ל"מעריב":  אמר  עברי  פרס".  "ראובן  בלעג 

"אם יש לנו מנהיג ימני שמתנהג בדיוק כמו 
עדיף  חיקוי?  צריכים  אנחנו  למה  שמאלני, 
המקור. בשביל מה נערכו בחירות לנשיאות, 
אם מה שקיבלנו בסוף זוהי גרסה משועתקת 

של שמעון פרס?" 
רובי ריבלין, בוגר בית"ר וחבר ליכוד, נלחם 
עבור זכויות המיעוט הערבי. משה יעלון, בוגר 
הפרדה  מאשר  גרופית,  וחבר  העובד  הנוער 
בין מתנחלים ופלסטינים בתחבורה ציבורית. 

רצון הציבור 
ומצא  סקר,  השבוע  עשה  היום"  "ישראל 
תומכים  בישראל  היהודי  מציבור  ש־85% 
בסילוקה של חה"כ חנין זועבי מהכנסת. רק 

11% מתנגדים. אכן הפתעה. 
היה  היום"  "ישראל  שאם  להניח,  אפשר 
בישראל  היהודי  מהציבור  כמה  סקר,  עורך 
־תומכים בהוצאתה להורג בתלייה של חנין זו

עבי בכיכר ציון בירושלים, גם אז היה מתקבל 
רוב מוצק, בוודאי בקרב קוראי העיתון. 

חנין זועבי היא חברת כנסת בלתי נסבלת, 
ההשוואה שעשתה בין צה"ל ודאעש מופרכת 
מהכנסת  אותה  לסלק  כדי  אבל  ומקוממת. 
בעבירה  אותה  להרשיע  משפט  בית  צריך 
־שיש עמה קלון, או שהכנסת תחליט שמפלג

תה בל"ד אינה חוקית. כל עוד זה לא קורה, 
היא בכנסת. 

בצי סקר  עושה  היה  היום"  "ישראל  ־אם 
בור היהודי, כמה תומכים בסילוקו של אחמד 

טיבי מהכנסת, לא היה מתקבל רוב? 

עוקף בג"ץ
לא אתן ללאומניים קיצוניים לפגוע בחוק 
־יסוד כבוד האדם וחרותו, אמרה שרת המש

פטים ציפי לבני, בהתייחס להצעת חוק עוקף 
בג"ץ, שנועד לאפשר לכנסת לחוקק מחדש 
חוקים שבג"ץ פסל. את הצעת החוק הגישה 
כידוע יו"ר הבית היהודי חה"כ איילת שקד, 
לא  ממש  קיצונית"  כ"לאומנית  שהגדרתה 

עושה לה עוול. 
בג"ץ?  עוקף  חוק  נגד  או  בעד  אתם  האם 
בשבוע  אחרונות"  "ידיעות  קוראי  נשאלו 
את  העיתון.  שעורך  היומי  במשאל  שעבר 
הנימוקים בעד הציגה חה"כ שקד, את נימוקי 
הנגד חה"כ זהבה גלאון. נחשו מי זכה ברוב 

מוחץ. 

רועי כהן ורעות אולו. "האפשרות הנדירה יחסית להשפיע על 
עיצוב של קהילה ואורח חיים, כמעט מאפס"צילום: פרטי

צילום: אלבום המשפחה משפחת לפלר. "כל הדברים האלו שרצינו מצאנו במיצר"  

 עבר שבוע • יעקב לזר

ריבלין. מעורר אכזבה עמוקה בימין. צילום: איציק 
הררי
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   ארץ הצבי • עוזי בן צבי

ממתנגדי השיוך הקנייני של בתי רבים 
החברים, טוענים שמרגע שהדבר 
נעשה אזי "הלך הקיבוץ". מרגע שהבתים שייכים 

�לחברים שיוך מלא מול רמ"י, ונכסי הקיבוץ המני
בים שויכו גם הם, הקיבוץ מת.

זו טענה מעניינת ששווה בדיקה וגם דיון, נראה 
בעיני  ה"קיבוץ"  בתפיסת  ונגמר  מתחיל  שהכול 
המקטרגים מול אלה הטוענים שה"קיבוץ" הוא גוף 

דינמי שמשתנה ללא הרף.
ה"קיבוץ"  את  יהרוס  שהשיוך  הטוענים  אלה 
נאחזים בקיבוץ של פעם, בשיטה של פעם. בשיטה 
ההיא, לחבר הקיבוץ לא הייתה אוטונומיה אמיתית 
תקציבו  גודל  על  שלט  לא  הוא  ענייניו.  לניהול 

�שנקבע מלמעלה, לא על אורחותיו ולא על ארו
חותיו, ובעבר גם לא על בגדיו, ואפילו על מקום 

עבודתו הייתה לו השפעה מוגבלת.
רוחות השינוי שהתחילו להלך בין בתי הקיבוץ, 
הכריחו את המערכת לתת לחבר אוטונומיה גדלה 
והולכת, מהלינה המשפחתית לתקציב הכולל, וגם 

היה  חייב  העבודה  מקום 
לע שטוב  מקום  �להיות 

סדרן  ימי  חלפו  בו,  בוד 
העבודה וועדות העבודה. 
כפיית מקום עבודה "לא 
חלפה  החבר  על  נחמד" 
עברה לה. אני עדיין זוכר 
כסיוט את הכורח לעבוד 
האוכל,  בחדר  שנה  חצי 
עונש שהיה מוטל על כל 
מי שחזר מ"עבודת חוץ".
עלי איימו  �תמיד 

הישן  הקיבוץ  אבירי  נו 
הצנטרליסטי, שמשחקים 
מוזיקליים  בכיסאות  היו 
שאם  הקיבוץ,  בהנהלת 

אוטונו מדי  יותר  �ניתן 
מיה לחבר הקיבוץ, כי אז 
על  ו"הלך  שליטה  נאבד 

הקיבוץ".
הגע באמת  �ככה 

"הלך  שבאמת  למצב  נו 
מהניהול  כולה  כל  נבעה  והמפולת  הקיבוץ"  על 
הצנטרליסטי וחוסר הרצון לקבל ביקורת. השנים 

�הארוכות של המשחקים בכיסאות מוזיקליים בצ
מרת, גרמו ליושבים בהנהלות (שנקראו אז ועדות, 
ושלום),  והמנהלים נקראו רכזים, לא "מנהל" חס 
לקחת את כולנו למקומות ממש לא טובים, ובסופה 

של הדרך לחדלות פירעון.
חיינו לדרך חדשה, עם  יצאנו ממפולות  כאשר 
ניהול אחר, בדרך כלל של מנהלים מבחוץ, אלה 
להפתעתנו,  לנו  התברר  מעפר,  לקוממנו  שבאו 
יכולת  לחוסר  גרם  לחבר,  באוטונומיה  שהמחסור 
הקיבוץ  של  האמיתי  למצבו  להתחבר  החבר  של 

מחד, ושל מצבו שלו, האישי מאידך.
בכולן  תחנות.  מעט  בלא  עבר  לשינוי  המסע 
נדרש החבר לאחריות גדלה והולכת על חייו. כל 
שהורגל לו במשך עשרות בשנים, פג תוקפו. צריך 
היה ללמוד להלך מחדש בדרך חדשה, לא מוכרת 

ומפחידה למדי.
לקיבוץ, לא היה כמעט מה לתת לו, פיזית, שווה�

ערך, הכל הלך עם הנפילה. מה שנתנו לו לחבר זה 
צרור הבטחות. בצרור הזה, אחרי שהוא, החבר ידאג 
לפרנסתו, והקיבוץ ינסה למצוא מקורות לפנסיות 

של הוותיקים, סאגה בפני עצמה, אזי, אחרי שכל 
השיוך.  במהלכי  ויתחיל  הקיבוץ  ייגש  ייקרה,  זה 
אלה נועדו להבטיח שלפחות קורת הגג לראשו של 
החבר, תישאר שלו ביום סגריר כזה שעשוי לחזור 
ולהתרחש, אם הקיבוץ, גם במתכונתו המתחדשת, 

יתמוטט שוב.
שיש  השינוי,  חוברות  אישור  לאחר  בתחילה, 
לומר שהיו כמעט זהות בין קיבוץ לקיבוץ, ניגשו 
לקבוע את ה"יום הקובע" והגישו רשימות למנהל 

מקרקעי ישראל.
הייתה  די סלולה.  נראתה  הדרך לשיוך הבתים 
בטו� צעדנו  וכולנו   ,751 מתאימה מנהל   החלטת 
חות במסלולה. המהלך הזה דרש המון עבודה וגם 

�הוצאות לא קטנות, פרצלציה ואישור תב"ע, דיו
נים אין סופיים על טבלאות איזון, כי הרי אם היה 
משהו לא הוגן בקיבוץ היה זה גודל הדירה וה"איך 
קיבלת דירה חדשה ולפי איזה מדדים". כך אנחנו 
מגיעים לשיוך עם פערי דיור מטורפים לפעמים, 

דירות קט גדולים, מול  �עם בתים צמודי� קרקע 
נות בבתי קומות. בכל זה 
צריך לעשות סדר וצריך 
פיצוי  מנגנוני  לבנות 

�נדיבים אותם ישלמו הח
הגדו הבתים  עם  �ברים 

הבתים  עם  לחברים  לים 
ומהיכן  כמה,  הקטנים. 
כבר  זו  הכסף,  את  יביאו 

אופרה אחרת.
שהקיבו היא  �העובדה 

צים, רובם ככולם, מאלה 
צלחו  למהלך,  שנכנסו 
המכשולים  מרבית  את 
לארץ  בדרכם  כבר  והיו 
ולנחלתם.  המובטחת 
התק"צ,  נזכר  אז,  אבל 

או �להתריע שאם תגדל 
כדי  עד  החבר  טונומיית 

הקי על  "הלך  אזי  �כך, 
השליטה  ותאבד  בוץ" 
מה  על  הצנטרליסטית 
הקיבוץ,  בחצר  שקורה 
בהמשך כמובן תאבד התק"צ את נחיצותה המוטלת 

בספק גם עתה (במתכונתה הקיימת).
"חלופת  נקרא  התק"צי  מהכובע  שיצא  השפן 
האגודה" ו"חלופת הפיקדון" (זו לא צלחה), ואחרי 
מאבק ממושך שגרם להקפאת הליכי השיוך בלא 
מעט קיבוצים, עברה ברמ"י ההחלטה על "חלופת 
האגודה" שכול מטרתה אחת, להשאיר את האגודה 
כגוף שולט ורב כוח, ולהוציא שוב את האוטונומיה 

�של החבר מהחבר, להחזירו לימים שהוא תלוי בנו
שא מגוריו באגודה.

עוד  חיים  תשבוק  האגודה  שחלופת  להניח  יש 
שבבדיקה  לציין  עלי  אבל  למרחב.  תצא  בטרם 
שערכתי ב� 30 הקיבוצים ששייכו בתיהם לחברים, 
שיוך קנייני מול רמ"י, לא נמצא שינוי של ממש 
ברוחות ה"קיבוץ" המנשבות במדרכות, לא נמצא 

ב"יחד הקיבוצי". מהל �שהשיוך פגע משמעותית 
�כים עלינו אימים שבעתיד הנראה לעיין זה ייק

רה, אני טוען שאת העתיד קשה לחזות והניסיונות 
של התק"צ להחזיר שליטה של ההנהלות על חיי 

�הפרט, נועדה לכישלון, מפני שהקיבוצניק הממו
למה  ולחזור  מכבלים,  החופש  את  הריח  כבר  צע 

שהיה? זה לא יקרה.

בזכות האוטונומיה
האם למרות טענות המקטרגים, ה"קיבוץ" ימשיך להיות "קיבוץ" 

גם בעתיד?

תמיד איימו עלינו 
אבירי הקיבוץ 

הישן הצנטרליסטי, 
שמשחקים היו 

בכיסאות מוזיקליים 
בהנהלת הקיבוץ, 

שאם ניתן יותר מדי 
אוטונומיה לחבר 

הקיבוץ, כי אז נאבד 
שליטה ו"הלך על 

הקיבוץ

חשבון נפש
תכנית 100 הימים של איתן ברושי מוטה לכיוון הקיבוצים 

השיתופיים. האם התכנית שהציג המזכ"ל עם היבחרו 
לתפקיד עדיין בתוקף? מי יחבר לנו תכנית מייצגת שתוביל 
את רוב החברים ברוב הקיבוצים המופרטים למחוז חפצם? 

איך זה שההיסטוריה תמיד חוזרת והאם כבר פירקו את 
הפלמ"ח?

אלי שלו, גבעת חיים מאוחד

חזרתי אל מסע הבחירות של מזכיר התנועה הקיבוצית ואל הבטחותיו. לאחרונה 
1948 בב�  ד"ר אניטה שפירא מנציחה את פרק פירוק הפלמ"ח בשלהי

יוגרפיה של יגאל אלון. אני שואל, האם ההיסטוריה חוזרת, האם אנו אוחזים בקרנות המזבח בניגוד 
למהלך החיים החזקים מאיתנו, או בעתיד נכה על חטא בדיעבד בגלל סדרת פספוסים וקוצר ראות 

לטווח ארוך?
מוצלח כאשר  נגדיר מבצע  היבחרו מקיימת מה שהבטיחה?  ברושי עם  איתן  האם תכניתו של 
המטרות ראויות, כאשר מושגים היעדים או לפחות חלקם. בפברואר 2013 ניצח איתן ברושי ברוב 
וילן וזכה בתפקיד מזכיר התק"צ עם תכנית 100 הימים המהווה בסיס לעבודת  מרשים מול אבו 
התנועה בארבע השנים הבאות. חלפו 540 ימים וזהו הזמן לבדוק אם וכיצד מושגים היעדים עליהם 

מתבססת התכנית.
הצהרות מקדימות "הסדרת בעיות היסוד בהתיישבות הקיבוצית, השפעה, וחיזוק התמיכה 

הציבורית":
במישור הפנימי "חיזוק מעמדו של החבר". לשיפוטכם, האם התחזק מעמדו של החבר או נחלש?  (1
במישור החיצוני "פיתוח קשרים עם הסביבה", "התארגנות המרחב הכפרי" - סתמי ולא ממשי.  (2
"פעילות בתחומי חברה, חינוך, תרבות, לקדם אינטרסים משותפים מול הממשלה" - לא מח�  (3

ייב.
"התנועה תגבש תפיסה כוללת של זהות הקיבוץ וכדומה" - בלשון שלישיית הגשש החיוור: "מה   (4

אני מי אני מה מה מה"... 
להלן מטרות התכנית לשיפוטכם:

במעמד  מתמשך  כרסום  אין  אם  לשיפוטכם  בכיוון?  צעד  בוצע  האם   - החבר"  מעמד  "חיזוק  א: 
החבר.

"בעלות משותפת על הנכסים" - מעטים ביצעו שיוך נכסים, הבעלות לרוב נשארה של האגו �ב: 
דה.

טעונות  שעדיין  התורפה  ונקודות  הקיבוצית  הדמוקרטיה  לשיפוטכם,   – דמוקרטית"  "קהילה  ג: 
תיקון.

לשום  מוביל  ולא  מעורפל  משמעות.  וחסר  ברור  לא  מוזר,  סעיף   - חייו"  על  ריבון  "החבר  ד: 
מקום.

התנועה ממליצה להקים מערכות חינוך מקבילות למערכות המוניציפליות. כפילויות ובזבו �ה: 
זים.

"חיזוק תנועות נוער ותנועות בוגרים" - רק מילים, אנחנו מדברים ותנועת המושבים מבצעת. ו: 
"מעורבות והשפעה על דמותה של החברה" - האם השפענו על רבדים חברתיים חוץ�קיבוצ �ז: 

יים?
בניית מנהיגות בשלטון המקומי, המרכזי, צה"ל, כנסת וממשלה. התק"צ כקרש קפיצה למע �ח: 

לה.
"חידוש אפשרות הבנייה בקיבוצים" - בינתיים נראה כישלון אחד גדול. ט: 

"אפשרות לשיוך דירות" - בינתיים כישלון ברוב חלקי הארץ מלבד יישובים ספורים בעדיפות  י: 
לאומית?

י"א: "הסדרת זכויות בקרקע והשלמת חוזה חכירה לדורות" - כנראה כישלון ענק, ייאוש כללי.
תסכול  ונגרם  מתעכבת  כנראה  דירות  ובשיוך  נכסים  בשיוך  התלויה  וצעירים  בנים  קליטת  י"ב: 

וזעם.
"פיתוח כלים למימון ולסיוע בדיור לצעירים" - האם חלו שיפורים בנושא המימון דרך התנ �י"ג: 

ועה?
היכן   - הפנסיה"  גובה  ארציים לשיפור  מנכסים  קרן  התנועה תקים  הדדית,  וערבות  "פנסיה  י"ד: 
הנכסים של התק"צ המוערכים במיליארדים שיכולים לכסות את האקטואריה של ותיקי התק"צ 

לדורותיהם? 
100 הימים של איתן ברושי, כגון שיתופי פעולה למי�  בהמשך מופיעים סעיפים נוספים בתכנית

ניהם. סעיף חשוב ביותר מדבר על שילוב אוכלוסיות חיצוניות במרקם הקיבוצי. האם בכלל בוצע או 
לא? בסוף החזון "יש להחזיר את הביטחון לחבר ואת זקיפות הקומה לקיבוץ ולתנועה בכך שנבטיח 

�את יכולת הקיום ואת טעם הקיום של החבר בקיבוץ, של הקיבוץ כקהילה ושל כלל הקיבוצים כתנו
עה" -  אם מישהו מבין את המשפטים הללו שיקום. אף אחד לא קם. מדוע מקיימים מערכות כפולות 
ובזבזניות? תכנית 100 הימים של ברושי מוטה לכיוון הקיבוצים השיתופיים. האם היא בתוקף? מי 

יחבר לנו תכנית מייצגת שתוביל את רוב החברים ברוב הקיבוצים המופרטים למחוז חפצם?

כיצד ההיסטוריה חוזרת שוב ושוב? אוחזים בקרנות המזבח ונאבקים נגד פירוק הפלמ"ח הבלתי 
נמנע

   גילוי דעת
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   דין התנועה • עו"ד איילת רייך־מיכאלי

שנוי במחלוקת 
נטיית בית המשפט היא לתת תוקף להסכמי בוררות, למעט 

אם קיים טעם מיוחד שלא לעכב את ההליכים

מחלוקות  ידונו  היכן  השאלה 
בין הקיבוץ לחבריו, מוסדרת לרוב 
רבים  קיבוצים  הקיבוץ.  בתקנון 
המחלוקות  כי  בתקנון,  קובעים 
בוררות  הליך  במסגרת  תוסדרנה 
או  שינהל  הגוף  או  המוסד  יהיה  מי  קובעים  ואף 
ימנה את הבורר. טרם הגשת תביעה, מוצע לבדוק 
את הוראותיו המחייבות של התקנון וזאת על מנת 

�למנוע טענה של הצד שכנגד, בדבר עיכוב ההלי
כים והעברת הסכסוך לבוררות.

�סוגיה זו זכתה לדיון רחב בפסיקה וממש לאח
השא בטבריה*  השלום  משפט  בבית  נדונה  �רונה 

לה, האם סכסוך בין קיבוץ שעבר הפרטה לחברים 
ששכרו שטח בקיבוץ ראוי לידון בבוררות, בהתאם 
קיבוץ  היה  עניין  באותו  התובע  האגודה.  לתקנון 
אשר עבר בתחילת שנות האלפיים תהליך הפרטה, 
ובמסגרת ההפרטה העניק לשתי חברות את הזכות 
לשכור ולהפעיל משתלה בשטח הקיבוץ. לטענת 
רשות  לחברות  העניק  השכירות  הסכם  הקיבוץ, 

מוג לזמן  במושכר  �שימוש 
מהחברות  דרש  כן  ועל  בל, 
השכירות,  הסכם  את  לחדש 

מדרי התעלמו  אלו  �אולם 
ראה  הקיבוץ  לפיכך,  זו.  שה 
בהן כמחזיקות במושכר שלא 
"תביעה  נגדן  והגיש  כדין 
לפינוי מושכר", שהינו הליך 
מזורז לפינוי שוכר, המוסדר 
האזרחי  הדין  סדר  בתקנות 

תשמ"ד�1984. 
עוד  הנתבעות,  החברות 

�בטרם הגישו כתב הגנה מט
לעיכוב  בבקשה  עתרו  עמן, 
ולהעברת  בתיק  ההליכים 
הסכסוך להכרעת בפני בורר. 
בתקנון  תמכו  בקשתן  את 

הקיבוץ בו הוגדר מנגנון ליישוב סכסוכים, לפיו: 
"מחלוקת בין חבר הקיבוץ לבין הקיבוץ, הנובעת 
מחברותו בקיבוץ... תימסר לבירור לוועד ההנהלה 
או לרשות אחרת שהוסמכה לכך על ידי האסיפה 

�הכללית. כל מחלוקת כאמור שלא באה על פת
רונה, לאחר שהתקיים בירור בין הצדדים וניסיון 
להגיע להבנות והסכמה, תימסר להכרעת המוסד 

הנ הקיבוצית..".  התנועה  של  וגישור  �לבוררות 
תבעות טענו, כי היות והתקנון הינו בבחינת חוזה 

�מחייב בין האגודה לחבריה, יש לעכב את ההלי
כים בבית משפט ולהפנות את הסכסוך להכרעת 

בורר. 
מנגד טען הקיבוץ, כי אין להעביר את הסכסוך 

למתח בניגוד  א.  הבאים:  הטעמים  מן  �לבוררות 
ייב, טענה זו לא הועלתה על ידי החברות בתחילת 
הדרך, היינו בשלב חליפת המכתבים בין הצדדים, 

�ב. אין למחלוקת בין הצדדים כל קשר להיות הנ
תבעות חברות קיבוץ, והמדובר במחלוקת רגילה 

�ופשוטה בין משכיר לשוכר. כלומר, מדובר בסכ
סוך מסחרי במהותו, שסעיף הבוררות בתקנון לא 
חל עליו. ג. נדרשת הכרעה מהירה בפינוי החברות, 
שכן הסכסוך מונע התחלת עבודה להקמת יחידות 
דיור לחברי קיבוץ אחרים הנמצאים במצוקת דיור 

קשה.
� בית המשפט הכריע, כי יש מקום להיעתר לב

קשת המבקשות ולהורות על עיכוב ההליכים בתיק 
בהתאם  וזאת  בורר,  להכרעת  הסכסוך  והעברת 

לסעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח�1968 הקובע כי: 
"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם 
למסרו לבוררות וביקש בעל דין שהוא צד להסכם 
הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית 
המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד 

�שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבו
ררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך. (ב) בקשה 
לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב הגנה או בדרך 

�אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לרא
שונה לגופו של עניין התובענה. (ג) בית המשפט 

�רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיו
חד שהסכסוך לא יידון בבוררות".

נקבע, כי בהתאם לפסיקה, נטיית בית המשפט 
היא לתת תוקף להסכמי בוררות, למעט אם קיים 
הקיבוץ,  ההליכים.  את  לעכב  שלא  מיוחד  טעם 
שכזה  מיוחד  טעם  על  להצביע  ניסה  בטענותיו, 
המובהקים  המקרים  אחד  נדחו.  טענותיו  כל  אך 
אשר מצדיקים דחיית בקשה לעיכוב הליכים, הינו 
כאשר המבקש לא מגלה נכונות לקיום הבוררות. 
שכן  מהותי,  בתנאי  מדובר 

ההלי לעיכוב  העותר  �אדם 
אינו מוכן  כים כשהוא עצמו 
הבוררות,  הליך  את  לקיים 
נוהג בחוסר תום לב, המצדיק 

�את "השתקתו" מלטעון לעי
אלא שבעניי ההליכים.  �כוב 

כי  המשפט  בית  שוכנע  ננו 
הנתבעות היו מוכנות לעשות 
הליך  את  לקיים  כדי  הכל 

לע מוכנות  ועודן  �הבוררות 
שות כן. הנתבעות אף הגישו 

הרא בהזדמנות  הבקשה  �את 
�שונה, בטרם הוגש כתב ההג

נה, ועמדו גם בדרישת סעיף 
(ראו  הבוררות  לחוק  5(ב) 
הוסיף  המשפט  בית  לעיל). 
ודחה את טענת הקיבוץ, כי אין קשר בין הסכסוך 
לבין חברותן של הנתבעות בקיבוץ. נקבע, כי אין 
ומשכיר  שוכר  בין  טהור  אזרחי  בסכסוך  עסקינן 
ותו  הוראותיו  והפרת  סביב הסכם השכירות  הסב 
בפינוי  הדיון  לפיה  החברות  טענת  התקבלה  לא. 

הדיון בש עם  צריך שייעשה במשותף  �המשתלה 
הזכויות, לרבות שאלת הפיצויים להם  יתר  אלת 
של  ניסיונו  כי  נקבע,  המבקשות,  זכאיות  יהיו 
הקיבוץ לנתק את הסכסוך מאותה חברות, מכוחה 

�קיבלו המבקשות את הזכות להפעיל את המשת
לה, הינו מאולץ ומנותק מן המציאות. לפיכך, אין 
הצדקה לסטייה ממנגנון יישוב הסכסוכים המוסדר 

הכ במתן  הצורך  כי  נקבע  עוד  הקיבוץ.  �בתקנון 
רעה מהירה בעניין פינוי השטח, המיועד לבנייה 
למשפחות הנמצאות מצוקת דיור, לא מהווה טעם 
האמור,  לאור  הסכסוך.  להעברת  הבקשה  לדחיית 
הוחלט על העברת הסכסוך לבוררות והקיבוץ אף 

חויב בתשלום הוצאות בסך של 2,500 ש''ח.
קיבוץ  נ'  חזן  הדר   14�04�31701 (טב')  תאח   *
(פורסם  בע"מ  חקלאית  שיתופית  אגודה  מרחביה 

בנבו, ניתן ביום 14.6.2014).

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

חרי�חקלאי וליטיגציה. המידע המופיע הוא 
דעת  חוות  להוות  כדי  בו  ואין  בלבד  כללי 

מוסמכת או ייעוץ מוסמך. 

הנתבעות טענו, 
כי היות והתקנון 

הינו בבחינת חוזה 
מחייב בין האגודה 
לחבריה, יש לעכב 

את ההליכים בבית 
משפט ולהפנות את 

הסכסוך להכרעת 
בורר
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Invitation to the annual 
event of the Israeli agriculture 

AgroIsrael exhibition is the annual meeting point for the Israeli farmers. 
In the exhibition they get the opportunity to meet their suppliers, learn 
about new innovative technologies and solutions to be adopted in their 
fields and farms in the coming years.
The exhibition is supported and promoted by four professional magazines 
that are well distributed in the agricultural sector. These magazines are 
known to every farmer and stakeholder in the Israeli agriculture. The 
connection between the magazines and the exhibition allows AgroIsrael 
to become a home for the Israeli agriculture.

Exhibitors from the following AREAS will participate in AgroIsrael exhibition 

Save the date. Come and meet Israeli farmers, their suppliers and their 
leaders, come and learn about tomorrow's agriculture

November 4th

Organizers:
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4
עמוס צימרמן ©אונות

amosquitoz@gmail.com

מאוזן:תשבץ היגיון מס' 96
1. מנפצות את קלדרון פעם שניה (6); 4. רחמים! היא מזיעה! (4) (ע"פ אייל ילין); 
8. (עם 19 מאוזן) שקעת על האצבע (4); 9. המטבע הישן הכין בהמה לארוחה (6); 
11. הלא-יוצלח הוא הבעלים של נוזלי השכינה (7); 12. הנוכחי חלם (3); 13. עבד 

על הגולן (3); 15. פרס בטלה על המרקע בהמשכים (7); 18. נדבקת אל אוחז הידית 
(6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. הדורס שלה למד שאנחנו הולכים לשמוח (4); 22. מסביר 

לצומחת איך נראה הארגון הסודי (6).

מאונך:
1. שטרן נבוך מאוד מהתקלה (5); 2. החליטו שלא יהיה מקצב ברשותו (5); 3. ראו 20 
מאונך; 5. מאיפה אסף מפקד הכיתה של אימנו את כלבו? (5); 6. איך שאני רואה את 
זה, האמתחת כאן (5); 7. הסופר קימט חצי מהסמל הרוחני (7); 10. לא קיים אברהם 

ננסי על פי הבינה (7); 13. רסס גת (5); 14. סואץ היה הכי טוב (5); 16. קיצוץ העוף 
שבתוכי (5); 17. התשבי הורה להפסיק (5); 20. (עם 3 מאונך) תשאף לחזור חם מאוד 

.(4)

פותרים יקרים, לרגל תשבץ מספר 100 הקרב ובא אתם מוזמנים לשלוח למחבר הגדרות 
משלכם. השאיפה היא לבנות תשבץ המורכב ברובו מהגדרות הקוראים.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 95:
מאוזן: 1. קולינס; 4. משוב; 8. טינה; 9. נדירים; 11. התמרכזו; 12. פתע; 13. 

מות; 15. יקינתון; 18. אנגלית; 21. נמלט; 22. אלמגור.
מאונך: 1. קליפה; 2. לבטים; 5. שמרטף; 6. באמצע; 7. אדמונית; 10. תכריכים; 

13. מתאבן; 14. תרגיל; 16. תענוג; 17. נעקור; 20. זללן.
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sani@yamit-f.com
www.yamit-f.com

 

להזמינך  מתכבדים 
בנושא: מרתק  לסיור 

"מים, חקלאות והתיישבות בעמק"
ביום שלישי, יא' בחשוון התשע"ה 4 בנובמבר 2014, בשעה 10:00-13:00 בתערוכת יבול שיא (מעיין חרוד)

בהדרכת: מר משה כהן - מנהל אגף מפעלי הפיתוח לשעבר.

אתי אזולאי
 מנהלת לשכת קשרי ציבור,

מרחב צפון קק"ל

נא אשר השתתפותך בדוא"ל:
edna.ziv@tmags.co.il

עדנה זיו
מנהלת תערוכת יבול שיא

* לרשות המסיירים יעמוד מיניבוס בכניסה לתערוכה.
* הסיור יערך כ-3 שעות. * הסיור מותנה במספר הנרשמים (מינימום 15).

* התערוכה פתוחה לקהל הרחב מהשעה 9:00 - 16:00

תערוכת
הסיור:  תוכנית 
* עליה לגלבוע לאורך דרך הנוף.

* סיפורו של מקום ברוח ההתיישבות.

* הר הגלבוע "ממעוף הציפור" – תצפית נוף  
והסברים על טביעות הרגל של קק"ל.

* מאגר רשפים ועין מודע – משמעות שיקום 
ובניית מאגרי המים במצוקה הקיימת.
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מבצעים מיוחדים 
לנרשמים הראשונים

 לפרטים:
טל. 050-9779451 עופר
טל. 052-6709201 יובל

 שדרות מנחם בגין 12, עפולה
חפשו אותנו בפייסבוק:  Green גן אירועים

 החלה ההרשמה
לעונת קיץ 2015

 גן אירועים היפה באזור עמק יזרעאל סמוך לשדות מוריקים
באווירה כפרית הכולל: פינות ישיבה, בארים ואיכלוס עד 1,500 איש

04-9857924

60%

miri.z@telran.co.il :    03-5214524 :
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לקיבוץ בחוף הכרמל
דרוש/ה

דרישות התפקיד:
* ניסיון קודם בתפקיד דומה.

* היכרות עם מאפייני 
הקיבוץ המתחדש.

המשרה הינה חלקית.
קו"ח למייל:

לאגודה הקהילתית בקיבוץ אור הנר
דרוש/ה

* השכלה וניסיון בניהול מערכת חינוך קיבוצית
* איתור, גיוס וניהול צוות עובדים

* יכולת עבודה רב ממשקית ותקשורת בין-אישית מעולה
קו"ח למייל: 

tgolan347@gmail.com

לקיבוץ עלומים
דרוש/ה

מנהל/ת 
משאבי 

אנוש
לשליחת קו"ח:



 8 6,4,2
4X4

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL

חרוד 4.11.14יבול שיא במעיין אותנו בתערוכת בואו לראות 


