פותחים חלון לעולם חדש
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 להשלמת המראה.חלונות משקפים את הטבע שבחוץ ומכניסים אותו הביתה
 העשויים מסגרות עץ. אנו מציעים לכם חלונות בעלי מראה קלאסי ונקי,הטבעי
 מראה, חיבור חכם בין שני החומרים יוצר חלונות בעלי עמידות גבוהה.ואלומניום
 בשלל גוונים ובכל מידה ועיצוב, ניתן לקבל ביישומים שונים.מעוצב וסגנון מקורי
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תגובה ל"בקעת הירדן – ביקור באזור שנוי במחלוקת"

א

ם יפנו אליי סטודנטים או
קבוצת תיירים מחו"ל ,המ
עוניינים להכיר את התנועה
הקיבוצית ,את הקיבוץ ,ללמוד מהי
ומה דרכה ,לא אפנה אותם לתנועת

"הקשת המזרחית" ,לצורך סיור שבו
הם ילמדו מפיהם מהו קיבוץ ומהי
התנועה.
אם אעשה זאת ,אהיה רציני כמו מי
שיוצא לסיור לימודי בבקעת הירדן

בהדרכת ארגון "מחסום ווטש" .אגב,
"מחסום ווטש" הוא ארגון הפועל
נגד מחסומי צה"ל ,שנועדו לעצור
מחבלים ולסכל פיגועים.
אורי הייטנר ,אורטל

היהודית לארה"ב ובשנת 1994
הפליגה לישראל מנמל ברנדיזי
שבאיטליה ,אניית "אקסודוס" וע
ליה כ  500חניכים מכלל תנועות
הנוער הציוניות ,וזאת לאחר שלושה
ימים ברומא  -יום ראשון  -תיירותי,
יום שני  -שהוקדש ללימוד ההיס
טוריה של יהודי אירופה והיום
השלישי ברומא הוקדש ללימוד
השואה .או אז ,הובלו החניכים לא
נייה תוך שהם שומעים למרבית
הפתעתם באוטובוסים שהובילום
לאנייה ,שאמנם מחכה להם אנייה
בנמל ,אבל אין לה רישיון הפלגה
לפלסטינה אלא לקולומביה ,ושאם
יפנו אליהם בנמל קצינים בריטיים
וישאלו אותם להיכן הם מפליגים -
הס מלדבר ולהזכיר את ארץ ישראל
והתשובה  -אני יהודי ויעד ההפלגה
שלי  -קולומביה.
כך החל מסע רב אירועים של
ארבעה ימים בים לעבר חופי ארץ
ישראל ,שבמהלכם שחזרו החניכים
את ההפלגה המקורית ,ניהלו פעו
לות עם מדריכיהם ובהן עלו דילמות
מדילמות שונות מתקופת ההעפלה,
האזינו לסיפורי ה"זכרונרים" ,הן
מעפילים מקוריים והן אותם מתנד
בים יהודים אמריקאים שהשיטו את
האקסודוס המקורית ואנשי פלמ"ח
ופלי"ם  -מאותם ימים.
לקראת ההגעה לחופי ארץ יש
ראל" ,הפתיע" את האנייה מטוס
בריטי שזרק כרוזים בשם המלך

ג'ורג' החמישי שקראו ל"מעפילים"
להיכנע  -מה שכמובן הם דחו והח
ליטו פה אחד לסרב לו .גם ספינה
בריטית שקראה להם להתמרד כנגד
אנשי ההגנה המובילים אותם כנגד
חוקי בריטניה  -לא נענתה ,ולסוף,
כאשר נחתו קבוצות החניכים בנמל
חיפה לאחר שבעה ימים חלומיים
בהם התערבה המציאות בהיסטוריה
וההיסטוריה במציאות ,השתרעו
רבים רבים מהם על הרציף המזוהם
ונשקוהו ממש כמו עולי מרבד הק
סמים מתימן.
הזדמן לי ,כשליח המרכזי לתנועת
"נפטי" הרפורמית בארה"ב בשנות
 ,1996 - 1994להכין את התכנית
המיוחדת לחניכי נפטי הרפורמיים,
שדרכם לקבל את השבת באנייה
לא תאמה לדרכי החניכים האורתו
דוכסיים ,להנחות את מדריכי הק
בוצות למכלול התוכנית החינוכית
בת שבעת הימים )שבהמשך עבר
חלקה היבשתי לפראג( ולהנחות את
מכלול התוכנית על האניות ,שנה
שנה שתי אניות של נפטי ,בכל אחת
כ 500חניכים וכ 120מדריכים וכן
מלווים" ,זכרונרים ,ואחרים ,ובסך
הכל משך ארבע השנים - 1995 -
 - 1998שבע אניות ועליהן כ 3500
חניכים שכך פתחו את ביקור הקיץ
שלהם בישראל.
התוכנית הסתיימה כאשר האנייה
האחרונה אכן שופצה מגרוטאות
ברגע האחרון ,לא רק תפקדה אלא

 ~
1944

ק

ראתי בגיליון "הזמן הירוק",
את הכתבה של יואל מהר
שק " -המשט בעקבות האק
סודוס" ,כתבה שהחזירתני לעבר
מפואר.
אכן ,יוזמה ראויה מאין כמותה
לציון מלאת  70שנה להפלגה הכל
כך משמעותית של  4,500המעפי
לים הן לעבר חופי ארץ ישראל והן
מאבק מעפילה בבריטים ובעקבותיו
הגירוש באניות הגירוש לצרפת
ומשם על כל המזוויע שבדבר  -לה
מבורג שבגרמניה.
קראתי ,ברכתי וחשתי שברצוני
להזכיר נשכחות או שמא  -לד
לות מהבלתי ידוע ,ולספר על יוז
מה מסוג זה שקדמה הרבה לשחזור
המתוכנן של מסע אקסודוס ,ואשר
באמצעותה הגיעו לחופי הארץ משך
חמש שנים מדי קיץ בקייצו אלפי
בני נוער יהודיים בעיקר מארה"ב
אך גם מדרום אמריקה ומאירופה
בסדרת הפלגות ששחזרו את מסע
האקסודוס המקורית.
עד כמה שידוע לי ,אבי הרעיון
היה אלוף עוזי נרקיס ,ששירת כש
ליח הסוכנות בארה"ב ,והוא שהגה
בראשית שנות התשעים של המאה
הקודמת את הרעיון להשיט ארצה
על גבי אנייה שתצא מניו יורק ,בני
נוער יהודיים שישחזרו את מסע
האקסודוס.
הרעיון קרם עור וגידים על
ידי שליחים אחדים של הסוכנות

תושבי מטה אשר יקיימו ערב התרמה
מיוחד בהשתתפות גבע אלון ,עלמה זהר
ועוד ,למען המאבק במחצבה המאיימת
על הגליל המערבי

ב

 10באוגוסט צפוי להתקיים אירוע מיוחד במתחם בירה מלכה
שבקיבוץ יחיעם למען מודעות וגיוס תרומות למאבק נגד הר
חבתה של מחצבת אשרת .האמנים גבע אלון ,עלמה זהר ואמנים
נוספים ישתתפו באירוע ויצטרפו למאבק נגד הריסת הירוק של גליל
המערבי .באירוע תשתתף גם חה"כ יעל פארן מהמחנה הציוני הפעילה
בנושאי סביבה והתגייסה למען המאבק.
לפני כמה שנים נודע לתושבי הגליל המערבי שקיימת תכנית להר
חיב את מחצבת אשרת שנמצאת בסמוך ליישובים כליל ,געתון ,יחיעם,
עין יעקב וכפר ורדים" ,למגה מחצבה" שתורחב פי  6מהיקפה הנוכחי
עד לשטח עצום של  4,532דונם בערך  650מגרשי כדורגל( ותספק 60%
מחומרי החציבה באזור צפון .הדבר הזה יגלח הר עצום וייצור פצע אקו
לוגי אדיר בנוף שיראו אותו מחיפה ובכל רחבי הגליל המערבי ,ייצור
זיהום אוויר ,בעיות תחבורה ויהווה פתח לאזור תעשייתי ענק במקום
הירוק של הגליל המערבי.
ההרחבה נעשית כחלק מתכנית ארצית )תמ"א  14ב'( שלמעשה מר
חיבה את כל המחצבות בישראל .אבל אם כל המחצבות מתרחבות בקצב
הגיוני של עשרות אחוזים בשנה ,כאן נעשית הרחבה משמעותית מאוד
שממש מגיעה עד פאתי הבתים .הישובים הגישו התנגדויות ומונה דוח
חוקר מטעם משרד האוצר .החוקר קבע שיש פגמים חמורים באישור
המחצבה כפי שהיא ,אך נפטר ממש מיד לאחר הגשת הדוח .התוצאה היא
שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את התכנית למרות התנגדות
החוקר מבלי שעשתה תסקיר בריאותי ובדקה את ההשלכות של כך.
כעת זה מובא לאישור קבינט הדיור )טרם פורסם תאריך לדיון(.
היישובים כבר נמצאים בהכנות לקראת הגשת בג"ץ .במסגרת ערב
ההתגייסות יופיעו האמנים גבע אלון ,עלמה זהר ,רוסו & ווינברג ועוד,
באירוע שיימשך בשעות הערב ובו יהיו גם הפעלות לילדים ,מופעי
מחווה וכמובן דוכני אוכל ובירה מלכה מהחבית .כל התרומות מהאירוע
יוקדשו למאבק בהתרחבות המחצבה ושמירה על בריאות תושבי הגליל
המערבי.
איפה :מתחם בירה מלכה קיבוץ יחיעם
מתי :ה 10.8בשעה 17:00
כמה עולה )כל ההכנסות תרומה למאבק( :ילדים עד גיל 5
חינם ,מגיל  5ועד חיילים ₪ 30
מבוגר ₪ 60 :כל המשפחה₪ 200 :
נראתה באמת כאניית מעפילים
ולאחר הפלגה אחת מפיראוס לחי
פה ,עלה חדר המכונות שלה באש
בדרך חזרה לאירופה ובכך בא הקץ
על התכנית המדהימה הזו.

והיה וייתרם הממון הדרוש לחי
דושה  -אין לי ספק שלא הייתה
מעולם ולא תהיה דומה לה  -אלא
היא עצמה.
מעוז חביב ,קיבוץ צרעה
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עורך :יעקב לזר  • Lazar@nachshon.co.ilמנהלת עיתון :עדנה זיו • מנהל מכירות :שי מזרחי • ,עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
• גרפיקה מודעות :צבי אורגד כתבים :ארנון אבני ,יבל ברקאי ,עלי קדם ,שוש גרץ ,חני סולומון ,יובל דניאלי ,עזרא דלומי ,מיקי נירון ,שרה כוכבי,
אבנר רון • הפקה :קארין מתנה  kav_daf@tmags.co.ilטל'  0732369058פקס'  • 0732369088מזכירת סניף דרום :אנה רייזנקינד
יועצי פרסום :יעקב קניאל ,שי מזרחי ,יורם טביבי • ,מודעות • kav_daf@tmags.co.il :המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

חפשו אותנו בדף הפייסבוק :הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא ,הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי המערכת והמנהלה רח' מנחם בגין  ,53ת"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.
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חדשות

• יעקב לזר

קיבוץ בלב רמת גן

כמחצית מחברי קיבוץ רות מתנועת הבוגרים של השוה"צ ,עברו להתגורר בבניין אחד ברמת גן
שלושים חברי קיבוץ רות של
תנועת הבוגרים של השומר הצעיר,
שרובם התגוררו בשנים האחרונות
בפנימייה של ביה"ס האזורי "צפית"
בכפר מנחם ,עברו בסוף השבוע
להתגורר בבניין ברחוב הראשונים
ברמת גן .הבניין שימש עד לפני
כשנה ,במשך כעשרים שנה ,בית
אבות ,המשפחה שלה הוא שייך מת־
עדת להרוס אותו ולבנות במקומו
רב־קומות ,ובינתיים הוא נמסר בש־
כירות לחברי הקיבוץ ,שעסקו בש־
בועות האחרונים בהתאמתו לצר־
כיהם .העוברים לרמת גן הם מחצית
מחברי הקיבוץ ,המחצית האחרת
מתגוררת בקריית חיים .הייחודיות

במהלך היא העובדה שכל חברי
הקיבוץ יתגוררו בבניין אחד ולא
במספר דירות שכורות כמו בערים
אחרות.
מסבירה רוני גבעוני מלהבות
חביבה" :חיפשנו מקום לעבור אליו
והיה לנו חשוב לעבור למתחם אחד,
דבר שמאוד לא פשוט למצוא ,עד
שהגענו לבניין ברמת גן .אבא של
אחד החברים שלנו ,שהוא קבלן
במקצועו ,בדק את הבניין ואישר
שהתשתיות שלו במצב תקין ואז
החלטנו שאנחנו משפצים ועוברים.
הבניין ,שהיה כאמור בית אבות ,לא
היה מחולק לדירות אלא לחדרים,
ואנחנו הרכבנו את הדירות לפי מה

שמתאים לנו .בסופו של דבר יהיו
בו שמונה דירות ,לפי המבנה החב־
רתי שלנו ,יש דירות שהן של קבו־
צות ויש דירות של זוגות .בנוסף יש
מועדון שהוא המרחב המשותף .בכל
בית ישנו מטבח לשירות הדיירים,
בליל שבת אנחנו בדרך כלל עור־
כים קבלת שבת ,ואת זה נעשה במו־
עדון".
מהיכן המימון לסיפור הזה?
"אין לנו מימון חיצוני ,הכל במי־
מון שלנו .הבית מושכר לנו במ־
חיר טוב ,וההפרש בין שכר הדירה
שהיינו משלמים לשכר הדירה
החדש ,איפשר לנו את השיפוצים.

אלון
שוסטר:
מוכן לתת
את שער
הנגב
בתמורה
לשלום
הוצת מתבן בקיבוץ
רביבים

בלילה שבין רביעי לחמישי הוצת מתבן בקיבוץ רביבים ו־ 150טון
חציר עלו באש .נמצאה פרצה בגדר שדרכה חדרו המציתים.
צחי רם ,מזכיר הקיבוץ" :זהו מעשה טרוריסטי שאין לו שום הסבר
ושום הצדקה .הנזק הכולל הוא כרבע מיליון שקל ,ההשתתפות העצמית
שלנו מאוד גבוהה ,כי חברות הביטוח לא אוהבות לבטח דברים כאלה.
מדובר בפגיעה קשה בקיבוץ".
לאחרונה הגיעו אנשי הסיירת הירוקה כדי להדביק צווי הריסה על
מבנים בלתי חוקיים בכפר הבדואי ביר האדאג' ,וקיימת הערכה כי
הצתת המתבן נעשתה כפעולת "תג מחיר" בעקבות כך.

צעירים מתנדבים בחקלאות
כנס בהשתתפות כ־ 500צעירים
וצעירות המתנדבים בענף החק־
לאות הישראלי ,התקיים בשלישי
האחרון בכנסת .ח"כ חיים ילין (יש
עתיד) מיוזמי האירוע ,אמר בפתי־
חה" :קריסת הענף החקלאי נמנעת
בזכות הצעירים שבוחרים להתנדב
בענף ומסמלים את העבודה העברית
המודרנית".
אורחי הכנס היו שר החקלאות
אורי אריאל ושר הבינוי והשיכון
יואב גלנט ,ובמהלכו נחשף הפרויקט
"צעירים בוחרים בחקלאות" שמושך
מדי שנה אלפי צעירים לעבוד או
להתנדב בחקלאות .במרכז האירוע
נערך פאנל בנושא "תפקידה של
החקלאות בחברה הישראלית "2020
שבו השתתפו סגן הממונה על הת־
קציבים במשרד האוצר אודי אדירי,
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מנהל חינוך התיישבותי במשרד
החינוך בני פישר ,רכז פורום עמל"י
אבישי ברמן ,מתנדבת מעמותת
"דרור מטעמים חינוכיים" רוית אל־
טשולר והחקלאי גיא כחלון .מטרת
הכנס הייתה לחשוף את התופעה
לפיה יותר ויותר ארגונים חברתיים
מזהים היום את החשיבות הגדו־
לה בשמירה על החקלאות בישראל
וחיבור הדור הצעיר לאדמה .כ־30
ארגונים מפעילים אלפי צעירים
בחקלאות בשנה ,צעירים השבים
לעבודת החקלאות ושמירת האד־
מה ,מתוך תחושת שליחות ,ציונות
ואחריות על החברה הישראלית.
בסופו של הדיון הוחלט כי משרדי
החקלאות והחינוך יקיימו עבודת
מטה לצורך החזרת שבוע החקלאות
למערכת החינוך.

ראש המועצה האזורית שער הנגב
אלון שוסטר ,חבר מפלסים ,שהת־
ראיין ברדיו  101.5FMבמלאת 12
שנה להתנתקות מגוש קטיף ,הג־
דיר את ההתנתקות "אחד הצעדים
האסטרטגיים החיוביים ביותר ,עבור
שלמותה הנפשית של מדינת יש־
ראל ועבור החוסן שלה .שום מקום,
שום בית לא קדוש".
שוסטר נשאל האם יהיה מוכן לתת
לפלסטינים את שער הנגב בתמורה
לשלום ,וענה" :אני אומר כן ,משום
שהסכם שלום ,קץ כל התביעות,
הכרה בזכותה של מדינה יהודית־
דמוקרטית להתקיים במזרח התיכון,
התשובה היא כן ,חד־משמעית .מה,
באנו הנה כדי לקדש את שער הנגב?
אם אתה שואל אותי בצד העקרו־
ני ,האידיאולוגי מה אנחנו עושים
פה  -הסבא שלי שרד פוגרומים
באוקראינה ,אבא שלי שרד את
האיום הנאצי והצליח לברוח ,הגי־
עו לכאן בתור ציונים סוציאליסטים
כדי להקים מדינת מופת  -ולא כדי
לקדש לא את שער הנגב או את נצ־
רים".

עבדנו עם קבלן אבל חלק גדול מה־
עבודות עשינו בעצמנו ,כמו בנייה
של קירות גבס וצביעה .פרקנו ארו־
נות מטבח שקיבלנו או קנינו ביד 2
והרכבנו אותם אצלנו .אותו הדבר
לגבי מזגנים .תוך כדי ,למדנו הרבה
מאוד עבודות בניין".
מה עושים רוב חברי הקיבוץ?
"אנחנו בעיקר בתפקידי ריכוז
בתנועה ,עובדים בהנהגה של תנועת
הבוגרים ושל תנועת השומר הצעיר,
ומחנכים בעמותת נחשונים".
מי נכנס במקומכם להתגורר ב"צפית"?
"השכבות היותר צעירות של

תנועת הבוגרים .חבר'ה שהשתחררו
לא מזמן והולכים להדריך בכל מני
מקומות".
קבוצה נוספת של תנועת הבוג־
רים של השוה"צ ,המשתייכת לקי־
בוץ אמיתי ,כ־ 50במספר (חברי
קיבוץ ,בני זוג וילדים) ,המתגוררים
בשלב זה בדירות שכורות ברחו־
בות ,תעבור תוך מספר שבועות
להתגורר בבניין מגורים אחד בעיר.
גם הקיבוץ הזה מחולק  -מחצית
מחבריו גרים בגבעת חביבה .חברי
קיבוץ רות המתגוררים בקרית חיים
מחפשים בניין לעבור אליו ,כנראה
בחיפה .בתנועת הבוגרים ישנם
כ־ 300חברים.

עידן הלמן נבחרה
ליו"ר אפיקים

גברה על מוטי קומרוב ותנהל את
הקיבוץ ,שיחגוג בקרוב  93לייסודו
עלי קדם

בבחירות ליו"ר אפיקים שנערכו בשבוע שעבר זכתה עידן הלמן ()54
־ב־ 220קולות ,לעומת  150שקיבל המתמודד השני ,מוטי קומרוב .ק�ו
מרוב ,שהצטרף להתמודדות ברגע האחרון ,מילא בעבר שורה של תפ־
קידים ניהוליים וכלכליים באזור ובתנועה" .זה רוב משמעותי אבל לא
משפיל"  ,מפרגנת היו"רית הנבחרת " .בין היתר הועלה נגדי הנימוק
של חוסר ניסיון ,אבל הציבור אמר את דברו בכיוון של התחדשות ורצון
לרוח אחרת ורעננה באפיקים ".היו"ר העסקי של אפיקים הוא אריק
שור (לשעבר מנכ"ל תנובה ) וכהונת מנהל הקהילה ממתינה לאיוש מזה
מספר חודשים.
עידן היא אם חד־הורית לבת שעולה לכתה ח' ,בת למאיה ולשמ־
עון הלמן שהיה בעבר מזכיר אפיקים ,דובר התק"ם ויו"ר מועצת עיתון
"ידיעות הקיבוץ" ,ונכדה משני הצדדים לחברי אפיקים .בעבר הייתה
פעילה בתחום יחסי ציבור ,ייעוץ פוליטי וניהול קמפיינים .היא הייתה
העוזרת הפרלמנטרית של ח"כ חגי מירום ,עוזרת ומתאמת בכירה
לשרת העבודה והרווחה אורה נמיר (בממשלת יצחק רבין) ,מנהלת מח־
לקת צעירים במועצה האזורית עמק הירדן בתקופתו של זאב וולולה
שור ("הוא כבר התקשר לברך") ,וכן דוברת המועצה האזורית ותאגיד
"צמח" מפעלים.
נעזרת בניסיונך בניהול קמפיינים?
"כמובן .אני ניהלתי את הקמפיין שלי מא ועד ת' .חברים טובים עזרו
לי ,למשל בטלפונים בימים האחרונים לפני ההצבעה".
אילו משימות מצפות לך?
"המשימות שמחכות לי הם קודם כל בתחום החברתי :חידוש האמון
במערכת ,איוש התפקידים ,קידום השיוך ,חידוש הצמיחה הדמוגרפית
ועוד .התפיסה שלי היא להעמיד את החבר במרכז .במקביל אני מקווה
להמשיך לתת הרצאות במכללת הגמלאים של העמק ,שם אני מלמדת
על תקשורת ופוליטיקה”.

בתים חדשים בחוקוק ושער הגולן
הסתיים פרויקט לבניי ת  11יח�י
דות דיור בקיבוצים חוקוק ושער
הגולן  .הבתים בשני הפרויקטים
נבנו ע"י חברת ישראמרין בשיטת
בנייה מודולרית המבוססת על קי־
רות בטון עם גג רעפים וממ"ד.
הבנייה בקיבוץ חוקוק היא של 5
בתים ,שניים מהם דו־משפחתיים

ובית בודד נוסף .הבתים ,בגודל
של כ־ 93מ"ר לכל בית ,נמסרו
כבר לתושבים .בשער הגולן נבנו
 6בתים בגודל של כ־ 104מ"ר ,עם
תקרת בטון וגג רעפים ,כהכנה לב־
ניית קומה שנייה .לאחרונה הסתיים
פרויקט גדול דומה בקיבוץ עין גב
שכלל  5יחידות דו־משפחתיות,

בתים בגודל של כ־ 94מ"ר ,שנבנו
גם הם באותה שיטה.
בניית הבתים ארכה כחצי שנה ,זמן
קצר מאוד בהשוואה לבנייה קונבנ־
ציונאלית .עד כה בנתה חברת ישרא־
מרין עשרות בתים ומבנים למוסדות
בישראל בשיטת הבנייה המודולרית
והביקוש אליה הולך וגובר.
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האם מקרה יגור עמד מול עיניו של חה"כ
חיים ילין ,כשהחליט לפתוח את דבריו בדיון
במליאת הכנסת בשבוע שעבר על חוק
ירושלים )יידרש רוב של  80חברי כנסת
למסירת חלקים מירושלים לריבונות זרה(,
במשפט הבא" :הקיבוצניקים מומחים
בלהעביר תקנונים ברוב רגיל ולנעול אותם
על שני שליש בפעם הבאה .רוב רגיל בוחר,
שבפעם הבאה צריך  75אחוז צריך לש
נות .כשקיבוץ עושה – הוא עושה פנימה
לקהילה ,אתם מפרקים את מדינת ישראל".
אחר כך המשיך" :יש כבר חוק שמאפשר

לשאול את העם מה הוא רוצה .אבל אתם
רוצים לקחת את ירושלים ולעשות ממנה
פוליטיקה .אין עוררים על ירושלים השל
מה .טדי קולק הוא זה שחיבר את ירושלים.
בממשלה הקודמת עם יש עתיד בנו יותר
מכל הממשלה הימנית הזו .אתם יכולים
להרוס את ירושלים בשם הפוליטיקה.
כאחד שעלה והתפלל יום יום לירושלים
בבית הספר ,שלא יספרו לי מה זה ירוש
לים במיוחד בשביל העולים ,המנשקים את
האדמה ,דבר שאף צבר לא עשה".
השינוי בקיבוץ יגור יעבור בסופו של דבר.

אין אופציה אחרת .מצב בו מיעוט של
 28%כופה את דעתו על רוב גדול של
 72%לאורך זמן ,הוא בלתי מתקבל על
הדעת .ובנושא ירושלים  -אם ירצה השם,
כאשר תוגש הצעה ממשית לפתרון הסכ
סוך בינינו ובין הפלסטינים ,שמרכיב מרכזי
בו יהיה הקמת מדינה פלסטינית שביר
תה מזרח ירושלים ,גם לכך יימצא הרוב
המתאים בכנסת ישראל ובעם ישראל .אם
שולי מועלם וחבריה ב"בית היהודי" לא
היו חוששים שכך יקרה ,חוק ירושלים לא
היה בא לעולם.


"המגנומטרים יישארו בהר .אם הפלס
טינים לא רוצים להיכנס ,שלא ייכנסו",
הצהיר בשחצנות השר צחי הנגבי ביום
ראשון שעבר .למחרת כבר לא היו מגנו
מטרים .לצחי הנגבי יש היכרות רבת שנים
עם ביבי נתניהו ,והוא יודע שאם ביבי

אומר שהמגנומטרים ישארו ,אפשר לסמוך
על המילה שלו.
וגם חה"כ סמוטריץ'" .אם המגנומטרים
יוסרו ,אני השבוע לא רואה את עצמי
מצביע עם הקואליציה .יש גבול כמה
אפשר לספוג ולא לעשות" ,איים סמוטריץ'.

השבוע הצביעה מליאת הכנסת בקריאה
ראשונה על חוק ירושלים של חה"כ שולי
מועלם )ראו לעיל(.
אם סמוטריץ' היה מממש את איומו ולא
מצביע עם הקואליציה ,היינו שומעים על
זה.

 ~"
ב 2011החליט ראש הממשלה ,בנימין
נתניהו להדיח את יועצו ד"ר עוזי ארד,
בטענה שארד ,שעמד קודם לכן בראש
המל"ל ,נתפס בהדלפה ביטחונית חמורה.
ארד נוק ה לאחר מכן מכל אשמה ,אבל
מאז הוא ונתניהו כבר לא.
השבוע התפרסם עמו ראיון מקיף ב
 .MarkerWeekארד טוען כי באחת
הפגישות לאחר שהודח אמר לו נתניהו:
"עשיתי מה שעשיתי כי פגעת בשרה".
באמת פגעת בה? שואל המראיין )רותם
שטרקמן( וארד משיב" :במקרה אחד הר
מתי עליה את הקול כי היא הרימה עלי את
הקול" .אחר כך מגיע ההסבר :שרה נת
ניהו ,בכל הנוגע לנסיעות לחו"ל ,כך טוען
ארד ,כופה את רצונותיה לאן נוסעים מתי
ואיך" ,בלי לשים לב שיש שיקולי מדינה
ועוד משרדי ממשלה ועוד מדינות שחשוב
להיות בהן" .במקרה אחד התקבל טלפון
משגריר של מדינה זרה ,שהתלונן ששרה

מטלפנת אליו ומכתיבה לו את הסידורים.
אותו שגריר ביקש שיורידו אותה מהגב
שלו .ארד התקשר אל שרה בעניין ואז,
הוא מספר ,היא הרימה עליו את קולה:
"אתם מבזים את ראש הממשלה" אמרה
לו" ,כל משרד החוץ שמאלנים .אתם
רוצים להכשיל אותנו בכוונה".
יש בראיון מכל טוב על נתניהו ורעייתו,
אבל הסיפור הקטן הזה מקפל בתוכו את
המיטב :התערבות בלתי מתקבלת על
הדעת בענייני המדינה ,פרנויה מופגנת
)"כל משרד החוץ שמאלנים"( ,והיכולת
לקבוע מי יישאר בתפקיד ממלכתי ומי
יסולק .נתניהו לא רק נכנע לגחמותיה
המוזרות של רעייתו ,אלא גם מוכן לפטר
אדם מוכשר ונאמן כמו עוזי ארד ,תוך
שהוא מטיח בו האשמתשווא חמורה.
לאחר הזכייה במשפט הדיבה נגד העי
תונאי יגאל סרנה ,הודיעה גברת נתניהו
שבכוונת המשפחה להגיש עוד תביעות

מסוג זה .במקרה של יגאל סרנה ,הוא לא
היה מסוגל להוכיח את מה שטען .עוזי
ארד כנראה שכן.

~
 ~
הייתי השבוע בבית החולים אסף הרופא
)נולדה לי שם נכדה ,יולי( וזכיתי לקבל
משליח צעירי חב"ד קונטרס העוסק בבית
המקדש" :מבט למקדש ,סיור היכרות
בבית המקדש" .בעמוד האחרון מוסבר
הרציונל – "ללמוד כדי להיות מוכנים".
ציטוט" :בימינו אלה ,כשברור אצל
נו שהמה עקבתא דמשיחא ,ולא רחוק
היום שיתגלה כבוד ה' בעולם על ידי
ביאת אליהו הנביא משיח צדקנו ,ונזכה
לבניין בית המקדש ונקריב אז קרבנות
כפי שכתוב בתורתנו הקדושה ,הרי אנו

המגנומטרים יישארו בהר ,הבטיח צחי הנגבי.

צריכים להכין את עצמנו בלימוד דיני
עבודת הקרבנות ודיני הקודש והמקדש...
משל למה הדבר דומה? לאדם שהזמין
קרואים הגונים למשתה ,וכאשר באו אליו
הקרואים ,התחיל רק אז להכין את צרכי
המשתה והסעודה .האם לא לשוטה ופתי
יהיה נחשב איש כזה? וחוץ ממה שילעגו
עליו הקרואים ,עוד יהיה להם תרעומת
שלא חשש לכבודם והזמינם בעת שלא
הכין עדיין כלום לסעודה".
דרושה באמת התערבות אלוקית דרמ
טית כדי שהמסגדים שעל הר הבית יוסרו
ובמקומם ייבנה בית המקדש .בשלב זה,
כידוע ,אפילו מגנומטרים בכניסה להר
אנחנו לא מצליחים להציב.
מישהו באמת מעלה על הדעת ,שאם
וכאשר ייבנה בית המקדש ,תחודש בו
הקרבת קורבנות כפי שהיה אז? ישח
טו כבשים לצרכי פולחן דתי? כאילו לא
התרחש דבר ביחס לבעלי חיים מימי בית
שני ועד ימינו? )בקונטרס מוסבר ,שבבית
המקדש יהיה בית המטבחיים" :שמונה
עמודים ועליהם ווים לתליית הבהמות
השחוטות ולהפשטת עורן .ליד העמו
דים היו שמונה שולחנות שיש לביתור
הבהמות"(.
משל למה הדבר דומה? לאומה שאויביה
מקיפים אותה מכל עבר ,מחלוקות עמו
קות מפלגות אותה פנימה וקשיים רבים
יש לה ממדינות העולם ,והיא עסוקה
בתכנון היכל לצרכי דת ,בית שלעולם לא
ייבנה .האם לא לשוטה ופתיה תחשב
אותה אומה?

~~
תושבת ירושלים טוענת ,שבעת שבי
קרה בגינת כלבים סמוך לביתה שהו
שם באותה עת גם יאיר נתניהו ,הכלבה
המשפחתית קאיה והמאבטח הצמוד של
יאיר .קאיה עשתה את צרכיה ,יאיר היה
אמור לאסוף את התוצרת ולקחת אותה
עמו ,אבל לא עשה זאת ,וכשהעירה לו
על כך הניף לעברה אצבע משולשת ועזב
את המקום .דובר משפחת נתניהו )יש לו
שם?( אמר שזו אישה שנוהגת להציק דרך
קבע למשפחה ,ושיאיר לא יודע אם בכלל
קאיה עשתה קאקי ,כי הוא דיבר בטלפון.
הפתרון לבעיה הזו פשוט למדי – התפ
קיד של איסוף הקאקי של קאיה יוטל על
המאבטח הצמוד .בהחלט לא נאה שבנו
של ראש הממשלה ורעייתו יאסוף קאקי
של כלבים כאחד האדם .מקסימום אפשר
יהיה לאשר למאבטח תוספת קאקי .המ
דינה תעמוד בזה.
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אגדה מספרת ,או שמא היה זה אמת,
ששרגא נצר ,אחד האנשים החזקים
במפא"י של שנות החמישים ותחילת
שנות הששים של המאה שעברה – אם לא
החזק שבהם  -נהג להצמיד מלווה אישי לכל
קלפי במסעה ממקום ההצבעה אל מקום הס
פירה ,בוועדת הבחירות המרכזית .כששאלו
אותו "למה ,הרי הקלפי סגורה ונעולה בפ
לומבה" ,הוא היה משיב" :לפעמים ,גם קלפי
נוסעת ,יכולה לשנות את דעתה"...
המדהים הוא שבחלוף ששים שנה ,במרץ
 ,2017הבחירות לראשות ההסתדרות הת
נהלו באותה שיטה :פתקי הצבעה ,שפה
ושם הבוחר מקבלם ממישהו בדרך לקלפי
 התייצבותו מאחורי הפרגוד היא רק אקטסמלי; רישום ידני של המצביעים; תורים
ארוכים והתגודדויות ליד הקלפיות; תוצאות
הצבעה שמוכרזות לאחר יותר מיממה של
ספירה ידנית ,פתקפתק.
חוץ מעלויות של שכירת מאות אנשים
לישיבה בקלפיות ולספירת הפתקים ,חוץ
מחוסר היעילות והתהליך המסורבל ,בשי
טה הזאת יש הרבה פרצות שקוראות לגנבים
ובהמשך ,לתלונות על זיופים ,הפעם מצד
שלי יחימוביץ' התובעת – באמת ,מה קורה
עם התביעה ,כדאי לעדכן את הציבור –
לבטל את התוצאות ולקיים בחירות חדשות.
והנה ,רק שלושה חודשים חלפו בין הבחי
רות ליו"ר ההסתדרות לבחירות ליו"ר הע
בודה ,אבל מבחינת תהליך ההצבעה ,היתה
כאן קפיצה של דור .כמה קל ,כמה פשוט.
מפקידים תעודה מזהה ,ניגשים לעמדה
הממוחשבת ,מקישים על שם המועמד הרצוי,
ממתינים חמש שניות לאישור ,וזהו .נגמר.
ומה שחשוב יותר – כחצי שעה מתום ההצב
עה ,יש תוצאות .לא יומיים לאחר ההצבעה,
אפילו לא חצי יום .ההצלחה הזאת ,התהליך
הכול כך נקי ,יעיל ומהיר ,מעלה הרהור
נוגה ,מדוע לא נהגו כך בבחירות להסתד
רות.

החברה .לקיבוץ הוא הגיע בשנת  2001מנצ
רת עלית ,בעקבות קשר משפחתי של אשתו
לקיבוץ .תחילה לניסיון ,אחר כך לקבע.
בעברו היה עובד חינוכיסוציאלי ,אחר כך
עשה הסבה להנדסת תוכנה.
"בקיבוץ היה צוות מחשוב שעבד בתוך
המפעלים ובשירותם" ,מספר נועם עברון
על תחילת הדרך של איניגו תוכנה" ,בשלב
מסוים הציעו לנו לכתוב תוכנה של סידור
רכב ממוחשב בשביל הקיבוץ .זה היה אחד
הפרויקטים הראשונים שלנו .משם התפת
חנו".

ההתחלה – תוכנה
לסידור רכב

גם בקיבוץ מגוון בשדרות מציעים תוכנת
סידור רכב

זאת לא הפעם הראשונה שמקיימים במ
פלגת העבודה בחירות ממוחשבות ,אלא
שבמקרים רבים בעבר מחשבים נתקעו ,היו
תקלות ,התוצאות הגיעו באיחור רב .זה לא
דפק .זכורני ,אי שם בשנות התשעים של
המאה הקודמת ,לילה שלם של המתנה לתו
צאות שלא באו ,באולם הסינרמה המנוח ביד
אליהו.
הפעם ,בבחירות לראשות העבודה ,זאת
היתה אופרה אחרת .אחראית לכך חברת
"איניגו תוכנה" של עין השופט  -חברה בה
עובדים עשרה אנשים ,רובם חברי הקיבוץ
 שבתחילת דרכה עסקה במתן שירותי מחשוב לקיבוץ וענפיו ,ובהמשך שלחה זרועות
לקיבוצים אחרים ,וכעת לכל הארץ.

נועם" :במגוון עושים משהו מעט שונה –
פורטל קיבוצי שמאפשר לענות על צרכי
השירותים של הקיבוץ ,בתוך זה גם סידור
רכב .אנחנו כתבנו תוכנה ייעודית לסי
דור רכב ,שמאפשרת לנצל באופן מיטבי
את הרכבים .בהמשך שכללנו את התוכנה,
הוספנו לה שיפורים שאפשרו חיובי עלות
נסיעה לפי מרחק וזמן שימוש ,וכיום היא
נמצאת ביותר משבעים קיבוציםץ
"המוצר הבא שלנו – קלפי ממוחשבת לה
צבעות בקיבוץ – נולד גם ההוא מתוך צורך
של עין השופט" ממשיך נועם עברון" ,וגם
התוכנה הזאת הצליחה לנו ,אך זאת התפ
תחות מסדר גודל אחר .עם התוכנה הזאת
יצאנו אל מחוץ לתנועה הקיבוצית .כיום
משתמשים בה בעמותות ,באגודות סטוד
נטים ,במפלגות ,בעצם בכל מקום בו מת
קיימות בחירות עם מספר גדול של מצבי

•••
נועם עברון ) ,48נשוי  ,(4 +הוא מנכ"ל
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אחד בשום פנים ואופן אין לתת :את תו
צאות הביניים – מי מוביל ,מי אחריו .אין
לנו מערך ממשקים שמאפשר זאת וזה גם
לא חוקי.
"הנתונים על אחוזי ההצבעה ,בעיקר אם
הם נמוכים ,מאפשרים לנו לשלוח מסרון
לבוחרים כדי להמריצם להצביע .בהקשר
הקיבוצי זה חשוב במיוחד בהצבעות על
השינוי ,שבהן יש צורך ברוב מיוחס כדי
להשיג הכרעה .אנחנו מתערבים ומסמסים
לחברים לבוא לקלפי .אנחנו מקפידים מאוד
– כולל הצוותים שאנחנו מעסיקים  -לא
להתערב בתהליך הבחירות :לא לכוון ,לא
להביע דעה ,לא להיכנס לעניין הפוליטי.
אסור שנדע מה קורה בין המתמודדים במה
לך הבחירות ,זה גם בלתי אפשרי".

"איניגו תוכנה" .סידור רכב ב 70קיבוצים

מחכים לבחירות לכנסת

נועם עברון .ילדי בי"ס מתגייסים לעזור

עים .פרויקט הדגל היה הבחירות האחרונות
לראשות מפלגת העבודה ,אבל כבר עשינו
את הבחירות למזכ"ל מרצ ואנחנו נערכים
לוועידה הקרובה של מרצ באוקטובר .זה
מבצע הרבה יותר מורכב ,בגלל שרשימת
המתמודדים גדולה וכל אחד צריך לסמן
כמה שמות ,זאת לא התמודדות בין שניים
שלושה אנשים" .
כמה כסף ראה עין השופט מהפרויקט של
מפלגת העבודה?
"זה סוד שלא ניכנס אליו ,לא אני ולא
הלקוח .אני לחלוטין מסרב להיכנס לזה".
ומה המחזור השנתי של איניגו?
"כמה מיליונים".
יש לכם מתחרים בתחום?
"בודדים ,אבל יש לנו יתרונות יחסיים
מולם ,שמתבטאים בטכנולוגיה ,במקצועיות,
באיכות ובשירות .אנחנו נותנים שירות שא
חרים לא נותנים ,זה היתרון העיקרי שלנו".

לדברי נועם עברון ,בבחירות ליו"ר העבו
דה היה צורך לשכור ליומיים כ 300עובדים
לתפעול המערכת .נשכרו בעיקר סטודנטים
בעלי מיומנות בתחום ,שהועסקו בהעסקה
ישירה ,לא דרך קבלן .הם עושים את ההתקנה
ואת הרצת המערכת לאחר שצוות של "איני
גו" הכין במשך כמה חודשים את התשתית.
בעין השופט ,כשיש אירוע בחירות ,מי
שמריץ את המערכת הם ילדי הקיבוץ ,מספר
נועם עברון ומסביר:
"אם ,למשל ,יש בקיבוץ שלושים עמדות
הצבעה ואני רוצה לבדוק אותן בוזמנית,
אני פונה למרכז הבוגר של ילדי כיתות
ד'ה' בזמן שהם חוזרים מבית הספר ומציע
להם לעבוד אתנו שעה שעתיים והם ,תוך
זמן קצר ,משתלטים על תפעול המערכת".

•••
עסק של מחשבים שמתפתח בקיבוץ מציב,
לעתים ,הרבה מבחנים בפני אנשיו :מחשבות
על אקזיט שקופה שמנה בצדו ,רמות שכר
שתואמות את ענף ההייטק ומציבות פיתויים
כלכליים ,או פותחות פער עם החברים האח
רים בקיבוץ המופרט ,ועוד כיו"ב.
עברון מעיד על עצמו שהוא שיתופי,
"אבל לא באופן קיצוני" .אל השינוי שעבר
על עין השופט הוא מתייחס באופן פרגמטי:
"הגענו למצב שבו לא היו מספיק אנשים
שרצו בשותפות שוויונית ,אז עכשיו אנח
נו שותפים עם פחות שוויון .מבחינת אנשי
הצוות של איניגו ,אנחנו מקבלים היום יותר
מכפי שקיבלנו לפני ההפרטה".

איך זה עובד?

אקזיט?

"השרתים שלנו נמצאים במערך מחש
בים שהוא במקום אחר ,ואנחנו מקושרים
אליו דרך הרשת .זה נקרא שירות ענן .צוות
הניהול נמצא בעין השופט .בבחירות כמו
שהיו במפלגת העבודה ,מקימים מרכז שלי
טה ובקרה שהלקוח מחליט על מקומו .שם
הוא יכול לראות נתוני הצבעה כלליים ,לפי
אזורים ואת היקפי הפעילות בכלל .ההח
לטה איך זה יתנהל היא של הלקוח .נתון

"יש התעניינות מצד כמה גורמים ומ
דברים על כך .זה עוד לא בשלב של דיון
ציבורי .עשינו דברים יפים במערכות הב
חירות ויש לנו עוד לאן לגדול ולהתפתח.
אנחנו צריכים להיערך ליום שבו מערכות
הבחירות המוניציפליות והארציות ימוחש
בו ,מתוך רצון להיות שם כשזה יקרה .בינ
תיים אני קורא לקיבוצים להצטרף למשפחת
איניגו תוכנה .יש לנו מה להציע".
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חוק האנרגיה המתחדשת שיזם ח"כ איתן
ברושי עבר בשבוע שעבר בקריאה שלישית
בכנסת .החוק יבטיח את פיתוח משק החשמל
מאנרגיות חלופיות ויביא את ישראל לעמי
דה ביעדים שהיא עצמה קבעה והתחייבה להם
כחלק מאמנות ביןלאומיות.
מדינת ישראל נמצאת הרחק מאחור לגבי
האנרגיה שהיא מייצרת ממקורות מתחדשים
דוגמת שמש ,רוח ומים .בנוסף ,ישראל הת
חייבה כחלק מאמנות ביןלאומיות להורדה של
פליטת גזי החממה ,יעד שעד היום לא נעשה
מספיק כדי לעמוד בו .סך האנרגיה המתחדשת
בישראל מתוך סך הייצור הכללי עומד היום
על כמעט  ,3%מול יעד של  5%שהוצב לשנת
 ,2015ויעד של  10%בשנת .2020

החוק שעבר נועד להבטיח עמידה ביעדים
שקבעה הממשלה וקובע כי שר התשתיות
הלאומיות ,האנרגיה והמים יגבש תכנית
עבודה רבשנתית ,תוקם ועדה ביןמשרדית
שתפקידה הסרת חסמים להקמת מתקני ייצור
לאנרגיה מתחדשת ,ומדי שנה ידווח מנכ"ל
משרד האנרגיה על ההתקדמות ועל העמידה
ביעדים שהציבה הממשלה.
ח"כ איתן ברושי הגיב" :אני מקווה ומאמין
שזהו שחר של יום חדש עבור התחום ביש
ראל .האנרגיה המתחדשת חשובה לנו מאוד
מבחינה סביבתית ומבחינה כלכלית שכן
החוק יקדם ייצור מקומות עבודה ברחבי המ
דינה .זהו הישג חשוב ביותר ואני בהחלט גאה
על העברת החוק".



ועדת הכלכלה של הכנסת ,בראשות ח"כ
איתן כבל ,התכנסה ביום חמישי שעבר לדון
בהצבת רמזורים בצמתים בנגב .היו"ר כבל
הסביר כי למרות הפגרה מצא לנכון לעסוק
בנושא ,בשל החשיבות העליונה בטיפול
בקטל בדרכים .הוא הזכיר כי הדיון הת
קיים לבקשת חברי הכנסת חיים ילין ,טלב
אבו עראר וחמד עמאר .ח"כ ילין ביקש לדון
בנעשה בצומת המחבר בין כביש  34ל232
המוביל למכללת שדרות וקריית החינוך
שער הנגב וח"כ אבו עראר ביקש תשובות
לגבי הצבת רמזורים בצמתים בכביש  ,25בו
התרחשו תאונות רבות ,עם נפגעים והרוגים.
ח"כ ילין אמר כי צריך להפסיק עם הת
פיסה של טיפול בכבישים רק אחרי שמת
רחשות תאונות ואנשים משלמים בחייהם,
ולהתחיל לטפל במוקדים כדי למנוע את
התאונה הבאה .הוא הוסיף כי מדי בוקר מגי
עים  10,000איש לקריית החינוך שער הנגב
ולמכללת ספיר והעומס בצומת גבים הוא
בלתי נסבל .ראש המועצה האזורית שער
הנגב ,אלון שוסטר ,אמר כי הטענה כאילו אין
תאונות דרכים באזור היא לא נכונה ,מאחר
שמרבית התאונות במקום לא מדווחות ולא
נרשמות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" .זה
שאנחנו בעוטף כזה זה לא אומר שלא צריך

לטפל בנו" .נציגת ההורים באזור ,נירה שפק
אמרה כי במקום אירעו בשנים האחרונות 33
תאונות דרכים והוסיפה" :יש לנו צבע אדום
אנחנו לא רוצים גם כביש אדום".
נציגת משרד התחבורה ,מיטל קמינר,
התייחסה לצומת ערוער בכביש  25ואמרה
כי המקום הוגדר כמוקד סיכום ותוך כשבו
עיים צפויות להתחיל עבודות להקמת רמזור,
כאשר משך הביצוע מוארך ב  43חודשים.
חה"כ כבל ביקש לדעת מדוע לוקח כל כך
הרבה זמן להקים רמזור ותבע לקצר את לו
חות הזמנים .קמינר הודיעה כי גם לגבי צומת
בת הדר מתבצע תכנון לטיפול במקום .היא
הסבירה כי הוועדה המקומית לא רצתה לה
מתין עד הצבת הרמזור ואכלסה את האזור
לפני שהוצב.
באשר לצומת גבים אמרה קמינר ,כי האזור
הוא לא עומד בקריטריונים של מוקד סי
כון –  8תאונות ב 3השנים האחרונות .ראש
המועצה שוסטר הביע תדהמה באשר למספר
התאונות שנמסר ,והיו"ר כבל תבע ממשרד
התחבורה לבדוק מחדש את הנתונים ואמר:
"לא צריך להמתין עד להרוג הבא כדי לטפל
במקום" .הוא דרש מנציגי המשרד להעביר
דיווח בנושא לוועדה תוך שבועיים והודיע כי
יעקוב באופן אישי אחר הטיפול בצומת.

 27
 
כ 50משתתפים התכנסו בפקולטה לחקלאות ברחובות במסגרת השולחן העגול שיזם
האיחוד החקלאי ועסק בתיקון  27לחוק המים .התיקון הביא להורדת מחירי מים ביתיים
לאזרחי המדינה ואף לחקלאים רבים ,אך גם יצר עיוותים למפיקים הפרטיים כמו החק
לאים שבגליל העליון )אזור אדמת הכבול( ,עמק המעיינות ועוד .במסגרת הדיון נטען ,כי
ייקור המים עלול למוטט אזורי גידול מסויימים ויש לתת להם בדחיפות פתרון בצורה של
תמיכות ,למשל תוך הבטחת המגמה שתשומות מחירי המים חייבים להמשיך לרדת על
מנת להבטיח את יכולתו של החקלאי להתפרנס .
השולחן העגול הוא יוזמה של עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי תנועת האיחוד החקלאי,
פרופ' רחל אלתרמן מהטכניון ופרופ' מיכאל סופר מבר אילן .הוא מתכנס  4פעמים בשנה
ומטרתו לעורר שיח בין האקדמיה ,הממסד וההתיישבות בסוגיות המעסיקות של המרחב
הכפרי .במסגרת השולחן העגול יושבים בדרך כלל כ 40משתתפים קבועים ולהם נוספים
אורחים .בין הדוברים בשולחן העגול ה 19היו :ניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,אסף
לוי סמנכ"ל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ,אודי אדיר סגן הממונה על התקציבים
באוצר ,אורית סקולטלסקי מהחברה להגנת הטבע ,גלעד אלטמן יו"ר אדמתי ועוד.
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פנינה גביש ) 83וחצי( מקיבוץ חפציבה הייתה בין מעפילי אקסודוס ,והיא אז בת  13וחצי .פנינה,
היום אלמנה ,אם ל ,5סבתא ל 6נכדים ורבסבתא ל 2נינים !! צילום :דוד עינב


 
עמירם קופר

כ

תושב הנגב אני חולף מפעם לפעם
ב"כביש השובלים" )נתיבות – בית
קמה( על שלט המפנה אותי אל היישוב
פעמי תש"ז ,איני יודע באם וותיקי יישוב זה
– עולים מכורדיסטן אשר יושבו בו בשנת
 , 1953יודעים מה טמון בשם יישובם ,יתר
על כן בחידונים אינטואיטיביים )ללא הצצה
בוויקפדיה( ,לא הצליחו רבים מן הנשאלים
לפצח את פשר השם הזה.
בהיותי ילד בן תשע חוויתי את שנת תש"ז.
אימצתי את זכרוני והצלחתי לדלות מאורעות
מכוננים משנת תש"ז חרף העובדה כי חלפו
כבר שבעים שנה מתש"ז עד תשע"ז .נזכרתי
כי חברנו ממייסדי נירעוז גברי נבו )בולמן(,
הגיע בחודש יולי שנת תש"ז כילד באניית
המעפילים "אקסודוס" היא "יציאת אירופה
תש"ז יחד עם עוד  4,530מעפילים חבולים
ומוכים לנמל חיפה .מעפילים אלו גורשו על
ידי השלטונות הבריטים חזרה לגרמניה ,בס
פינות אשר יועדו לגירוש המעפילים מארץ
ישראל .שנת תש"ז הייתה שנת שיא בהע
פלת ניצולי השואה מאירופה לא"י ,בשנה זו
יצאו את אירופה בדרכם למולדת  -הספינות
"לנגב"" ,המעפיל האלמוני"" ,חיים ארלוזו
רוב"" ,בן הכט"" ,שבתאי לוזינסקי"" ,מול
דת"" ,תיאודור הרצל"" ,שאר ישוב" ,מורדי
הגטאות"" ,יהודה הלוי"" ,יציאת אירופה
תש"ז" " ,י"ד חללי גשר הזיו" ,ו"שיבת ציון".
כל הספינות נתפסו בידי הצי הבריטי ונו
סעיהן – המעפילים נשלחו למחנות מעצר
בקפריסין ,למעט מעפילי "אקסודוס" אשר
הוחזרו למחנות העקורים בגרמניה .עליה ב' –
השם הרשמי אשר ניתן למבצע ההעפלה אשר
הונע בעיקר על ידי הפל"ים – הכוח הימי של

ההגנה ,היה ביטוי לנחישות היישוב היהודי
בא"י להקים את הבית הלאומי כאן ועכשיו
 ,חרף השואה אשר עם ישראל חווה ,ועל אף
התכחשות בריטניה ,ואדישות ארה"ב  ,המע
צמות אשר לא ראו במדינה העברית מעשה
שיחזק את האינטרסים שלהם במזרח התיכון.

מקור השם "פעמי תש"ז
סקרנותי לא עמדה לי ואחר "גלישה קלה",
מצאתי כי מקור שם היישוב "פעמי תש"ז"
צמח בוועדת השמות של המוסדות המיישבים,
וזאת לציון אחת עשרה הנקודות אשר עלו
במוצאי יום כיפור תש"ז להתיישבות בנגב
השמם ) 65באוק'  ( 46חרף התנגדות שלטון
המנדט הבריטי להתיישבות העברית .במה
לך שנת תש"ז נאחזו בנגב עוד כ 10נקודות
יישוב חדשות שנוספו לאחת עשרה הנקודות
 ניצני קיבוצים ומושבים שהקמתם תרמהלהאצת ההכרה הבינ"ל בזכותנו למולדת
משלנו.
הלחץ של הנהגת היישוב בארץ על מו
סדות האו"ם גבר לאחר האכזבה ממסקנות
הועדה האנגלואמריקנית לא"י ,אשר
דחתה את רעיון הקמת שתי מדינות נפר
דות ליהודים ולערבים בא"י .כתוצאת לחץ
זה מינה האו"ם את ועדת החקירה לא"י
)אוניסקופ( ,וזו הגישה את מסקנותיה ביום
 31באוגוסט  – 47קיץ תש"ז .ההמשך ידוע:
בכ"ט בנובמבר  – 47סתיו תש"ח ,החליטה
עצרת האו"ם בלייק סקסס ,על הקמת שתי
מדינות בארץ ישראל מדינה עברית ,ומדי
נה פלסטינית ,ולמחרת פרצו פעולות איבה
על ידי לאומנים פלסטינים אשר לא קבלו
את החלטת האו"ם כרוחה וכלשונה .את
האיבה הזו משמרים שני העמים חרף העו
בדה כי עברו מאה שנים מהצהרת בלפור,
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פסודיית התנועה הקי
בוצית נערכת השנה
תחת הנושא המרכזי
 "אין לי ארץ אחרת".מלבד בניית הרפסודה ישבו
הנערות והנערים במעגלי שיח
שעסקו בנושא הזה בהשתתפות
שלל דוברים מהציבוריות היש
ראלית.
כמעט מאה רפסודות שטו וישוטו
)המשט האחרון יתקיים לאחר
סגירת הגיליון( על מי הכנרת.
מספר רפסודות ביקשו לשדר
מסר משלהן לנושא המרכזי.
אחת מהרפסודות כללה את נערי
קיבוץ גזר שבנו רפסודה ושטו
ביחד עם בני ובנות גילם מהכפר
הערבי דיר אלאסאד.
חנאן דאבח ,בת  18מהכפר
הסמוך לכרמיאל ,השתתפה
בשנה שעברה ברפסודיה
היהודיתערבית ,מספרת על
החוויה השנה בה הם היו הק
בוצה היחידה מהמגזר הערבי
שהשתתפו ברפסודיה" :בשנה
שעברה זו הייתה חוויה ראשונה
וגדולה ואחריה שמתי לי למטרה
להשתתף כל שנה בפרויקטים
כמו זה .כשהתחלנו לצייר את
המפרש שלנו ,ראיתי מפרש אחר
שכתבו עליו את משפטו של
הרצל" :אם תרצו אין זו אגדה",
ואני מסכימה עם זה וזה בדיוק
מה שיישמנו בשטח  -אנח
נו בעבודה קבוצתית ,יהודים
וערבים עשינו משהו הוא לא
אגדה ולא חלום ,כולנו עבדנו
יחד וכל אחד לקח חלק בדרך
שלו .זה צעד ראשון לדו קיום,
לחיים משותפים ולהבנה של
אחד את השני .חברות שלי אמרו
לי שזאת פעם ראשונה שהן פו
גשות יהודים ושהן פעם ראשונה
נמצאות בפעילות אחת עם
יהודים .חשוב לי לציין ,שהכפר
שלנו ובמיוחד מרכז הנוער שבו
דוחפים כל הזמן לפעילויות של
דו קיום .זאת המדינה של כולנו
ועל כולנו לדעת איך לחיות יחד.
אם כל אחד ואחת יאמינו בדו
קיום ושלום נגיע לזה".
טל רוזנבליט מדריך הנעורים
של קיבוץ גזר מספר כי מבחינתו
זאת הייתה בניית רפסודה וע
בודה חינוכית עם נערים ונערות
באותם הגילים וזה לא שינה
מבחינתו זה שאלו יהודים ואלו
ערבים .זה העניין ברפסודיה –
יש מטרה משותפת וכולם עוב
דים למענה .לנו אולי היה יותר
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רפסודת "אתגרים" ורמתנגב

רפסודת עיןחרוד איחוד

ניסיון כי כבר היינו ברפסודיות
שונות ושמחנו לשתף בידע הזה
ולעבוד ביחד .היה כיף לחלוק
ולדבר על החיים שלנו בקיבוץ
ועל חייהם שלהם בכפר .זאת
הייתה חוויה טובה ומגבשת .לא
תופסים את זה באותו רגע ,אבל
במחשבה של אחרי ,זה לצע
רי לא ברור מאליו והלוואי וזה
יצליח בעוד מקומות".
מפרש אחד תפס במיוחד את
עיני המשתתפים ,בעיקר בתקו
פה זו ,המפרש אותו ציירו נערות
ונערי קיבוץ עיןחרוד איחוד.
על המפרש נראות שתי נשים
וביניהן כתוב במשחק מילים על
המשפט מהשיר המפורסם –
"ארץ שנאהב כי לנו אם ואם".

רפסודת דיר אלאסד וקיבוץ גזר

אילת אמיר בת  15מעין חרוד
איחוד מספרת על הרעיון" :ניסינו
יחד לחשוב על נושא שבוער
כרגע בבמה הדמוקרטית כפי
שעשינו בשנים בקודמות כמו
מחאת הדייגים ושחרור גלעד
שליט .עלו לנו רעיונות ומשפ
טים רבים לכתיבה על המפרש,
רצינו משהו עמוק ומשמעותי.
נושא שדובר בינינו היה החוק
שאוסר על זוגות חדמיניים
לאמץ ילדים ועל המחאה שנו
צרה מצד קהילת הלהטבי"ם
ותומכי הקהילה הגאה .לכן,
רצינו שהמפרש שלנו יציג את
מחאה זו .השיר "ארץ שנאהב"
שמדבר על כך שהארץ הזו היא
שלנו בטוב וברע ,גם כשקשה

התאים לנו מאד .המילים בשינוי
קטן יצרו לנו את המסר שרצינו
להעביר ,שכולם שווים במדינה
הזאת ,שכולם אזרחים סוג א',
שזו צרה שיש אנשים שחשים
בלתי מקובלים ומקופחים במ
דינה שנוצרה בכדי ליצור מקום
בטוח לעם שלנו ,מדינה שאנחנו
כל כך אוהבים".
קבוצה מיוחדת נוספת הייתה
זו המשותפת לנערי המועצה
האזורית רמתנגב ולכבדי ראייה
מעמותת "אתגרים" בבאר שבע
שכללה בעיקר אנשים מבוגרים.
הקבוצות שהגיעו יחד מהדרום
עבדו יחד לבניית הרפסודה
ועברו כמובן את הפעילויות
החינוכיות.

דורית חג'ג' החברה בעמותת
אתגרים מספרת" :אנחנו יכולים
לעשות הכל ,עם קצת הנחיה
וקצת הסבר אין כמעט פעולה
שהיא מחוץ ליכולותינו .כאן
ברפסודיה עם ילדי רמת הנגב
אנחנו מקבלים שני דברים:
הכנסת אורחים ושוויון מוחלט
במשימות ,אנחנו עושים ביחד
הכל ולנו אין בעיה לחתוך סלט
לארוחת ערב גם בלי תאורה".
אורי אופיר ,מפקד הרפסודיה
ומוביל המפעלים החינוכיים
בתנועה הקיבוצית" :התנועה
הקיבוצית מקיימת את הרפסו
דיה במשך עשרות שנים מאז
 .1967הרפסודיה משלבת בין
אתגר הבנייה והתהליך החינוכי
שקבוצה עוברת .משנה לשנה
גדלה הרלוונטיות של הרפסודיה
והחוויה של קבוצת בנות ובני
נוער המתנהלים עצמאית מחוץ
לבית ,מבשלים בעצמם ,מנקים
בעצמם ,מוותרים על המזגן
והרביצה מול המחשב .אני רואה
זכות גדולה בהובלת המפעל,
בהזדמנות שהוא נותן למדרי
כים עם חברות הנוער .משנה
לשנה האתגרים שמעמידים
הגורמים השונים גדלים אך אנו
רואים מחויבות אדירה להצליח
ולייצר את המפעל כל שנה .זאת
הזדמנות גם לומר תודה אדירה
לכל הצוותים החינוכיים בקי
בוצים שבוחרים במפעל כבמה
חינוכית ותודה אחרונה לצוות
האגף שמתפנה לחלוטין לטובת
מפעל זה".
דבי ברא"ס ,מנהלת "שבילים":
"הרפסודיה היא אירוע שיא
בחינוך החברתי במרחב הכפרי.
במה ליוזמות ועשייה של חברות
הנעורים הממוקדות בכוחה של
הקבוצה החברתית ובעשייה
יחד .ברפסודיה החבר'ה זוכים
להכיר בני נוער מכל הארץ ונוצ
רים שיתופי פעולה אמיתיים .כו
לנו ,צוות הרפסודיה ,המדריכים
ובני הנוער מסיימים כל משט
בתחושה שיכולנו לאתגר ,וכבר
נכונים למפעלי החורף  -כנס
י"א ומסע י"ב .אני מודה לצוות
אגף החינוך ובעיקר לאורי אופיר
ואפרת קרינסקי ,הרכזת החינו
כית של המפעל ,שבמקצועיות
ויצירתיות הובילה את הציר
החינוכי ,זה המשתמש בתהליך
בניית הרפסודה כתשתית חינו
כית לחיזוק הקבוצה החברתית
ומעצימה את המדריך".

מדור פרסומי

הדור החדש של ניתוחי קטרקט בישראל
°¡¡¤ ¯° ¯¡²¡¨¦°²¡ª®¡°¤
¨¡©¡§¦§£¡©²²¬¯¡²°§°²¡¤ª¦¤
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מאת :קארן גלעדי
ברוב המקרים ,קטרקט מתפתח בהדרגה
כתוצאה מעכירות בעדשת העין הטבעית
הגורמת לטשטוש בראייה .העדשה אחראית
למיקוד קרני האור החודרות דרך האישון אל
הרשתית וכאשר מעבר קרני האור משובש,
הראייה הופכת מטושטשת ,כמעין ראיית
”עננים“ ,מסביר ד“ר שמואל לוינגר ,מנתח
בתחומי רפרקציה ,קרנית וקטרקט ,המנהל
הרפואי של רשת המרכזים הרפואיים
’עיניים‘ .לדבריו” ,קיימים מספר סוגי
קטרקט בהתאם לאזור העכירות בעדשת
העין ולחומרת העכירות ולכן דרגת הטשטוש
עשויה להשתנות מאדם לאדם .לעיתים בנוסף
לטשטוש מופיעים סנוורים בלילה מפנסי כלי
רכב .הניתוח חיוני היות שכיום ,כשתוחלת
החיים גבוהה וגם בני  80ומעלה מתפקדים
באופן עצמאי ואף נוהגים ,לראייה מיטבית יש
חשיבות רבה הן לתפקודם והן לשמירה על
ביטחונם האישי“.
ד“ר לוינגר מסביר כי ”הטיפול בקטרקט
כולל ניתוח קצר המבוצע בהרדמה מקומית,
במהלכו מחליפים את עדשת העין העכורה
בעדשה מלאכותית .קיימות שתי שיטות
לביצוע ניתוח קטרקט :הראשונה והותיקה
כוללת ביצוע שלבי הניתוח באמצעות סכין
כירורגית זעירה ,באופן ידני .בשיטה השנייה,
השלבים של יצירת הפתחים בקרנית ,פתיחת
הפתח בקופסית העדשה ופירוק העדשה
העכורה מבוצעים באמצעות מכשיר לייזר
מתקדם ,על פי נתונים מדוייקים ביותר,
הנקבעים באופן ממוחשב“.
לאחר ביצוע יותר מ 8,000 -ניתוחי קטרקט
בלייזר הניסיון מלמד על יתרון בדרגת הדיוק
ובהפחתת הסיכון לתופעות לוואי .ד“ר עמי
הירש ,המנהל הרפואי של ’עתידים מדיקל
סנטר‘ ,מבצע ניתוחי קטרקט ורפרקציה,
מסביר כי ”בשתי השיטות ,מושג שיפור ניכר
בראייה והתוצאות מצוינות ,יחד עם זאת,
הניסיון שנצבר בישראל ,דומה לתוצאות
מחקרים שבוצעו בחו“ל והצביעו על מספר
יתרונות לניתוח המבוצע בלייזר:
 דיוק רב במיקום הפתחים בקרנית. יצירת פתח עגול ומדויק בקופסית העדשה. הקטנת הפעולות המבוצעות באופן ידניוהחלפתן בפעולות ממוחשבות מדויקות ע“י
מכשור לייזר.
 אפשרות למיקום מדויק יותר של העדשההמלאכותית ולכך ,חשיבות מכרעת בהשתלת
עדשות מתקדמות.
 שימוש מופחת באנרגיה לצורך פירוק העדשההעכורה ולכן סיכון מופחת להתפתחות
בצקת בקרנית.
 אפשרות לביצוע ניתוח במקרים מורכביםכגון אצל מטופלים הסובלים מניסטגמוס.
 אפשרות לטיפול בקטרקט ’בשל‘ הנחשבלמורכב יותר לניתוח“.

השתלת עדשות מתקדמות
פרופ‘ טובה ליפשיץ ,מנהלת רפואית של מרכז
’שבע עיניים‘ ומנהלת מחלקת עיניים במרכז
הרפואי האוניברסיטאי‘ סורוקה‘ מנתחת בכירה
בתחומי קרנית ,רפרקציה וקטרקט” :ניתן לבחור
בעדשות מולטיפוקליות המאפשרות מיקוד
לרחוק )נהיגה( ,לקרוב )קריאה( ולטווח הביניים
)עבודה מול מחשב( .במקרים בהם נשאר מספר

קטן או צילינדר )אסטיגמציה( לאחר השתלת
העדשה ,ניתן לבצע ניתוח משלים באמצעות
לייזר להסרת משקפיים ,כך שלאחר הניתוח
המטופל לא יזדקק למשקפיים .בעבור מטופלים
הסובלים במקביל גם מבעיה של אסטיגמציה
)צילינדר( ,ניתן להשתיל עדשה טורית המאפשרת
תיקון צילינדר ובכך מקנה למטופל ראייה משופרת
למרחק ללא תלות במשקפיים“.

ניתוח קצר והחלמה מהירה

ד“ר אליה לוינגר מנתח בכיר במרכז הרפואי ’עיניים‘ בעזריאלי תל-אביב ב‘עתידים מדיקל סנטר‘
ומנהל שירות ניתוחי קטרקט במרכז ’איכילוב‘ מסביר”:ניתוח קטרקט נמשך כרבע שעה ולאחר
מנוחה של כשעה משוחרר המנותח למנוחה בביתו .את העין השנייה ניתן לנתח במידת הצורך,
כעבור שבועיים עד חודש ימים .הניתוח מבוצע בהרדמה מקומית באמצעות הזלפת טיפות אלחוש
לעיניים והמטופל אינו חש בכאב .מכיוון שרוב מנותחי הקטרקט הם בני  60ומעלה ,למרות
שהניתוח מבוצע בהרדמה מקומית ,במהלך הניתוח נמצא רופא מרדים והמטופל נמצא במעקב.
בניתוח קטרקט ניתן לחזור לפעילות רגילה כבר למחרת ,כולל נהיגה ,למעט ההגבלות הבאות:
אין לשחות בים ובבריכה למשך חודש.
אין לאפר את העיניים למשך שבועיים.
אין להרטיב את העין או לחפוף את השיער למשך  3ימים.
יש להימנע מפעילות ספורטיבית למשך מספר ימים.
יש להימנע מהרמת משאות כבדים.
חשוב להזליף טיפות אנטיביוטיקה וסטרואידים למשך הזמן שייקבע ע“י המנתח ועל פי
המרשם ולהגיע למעקב אצל הרופא המנתח“.
O
O


O
O


O
O


למרכזים הרפואיים ’עיניים‘‘ ,עתידים מדיקל סנטר‘ ו'שבע עיניים'–באר שבע
הסכמים עם קופות החולים וחברות הביטוח לניתוחי קטרקט וקטרקט בלייזר
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ביבי דועך .ניתן לנצח אותו בבחירות הבאות ,זו אינה
משימה בלתי אפשרית .וגם :הבחירה של אבי גבאי
ליו"ר העבודה ,יוצרת בעיה קשה למרצ
עודד ליפשיץ

ע

ד לאחרונה רבים מדי העריכו שהשי
לוש הקדוש בבלפור הוא נצחי ובלתי
מנוצח .האב ישלוט עוד שתייםשלוש
קדנציות ,הבן יירש אותו והבוס האמיתי,
רוח הקודש ,מרקידה את שניהם כמו בובות
על חוטים .גם המתנגדים ,שלדעתם השליט
מסוכן וכושל ,עסוק בהישרדות ובנהנתנות
ומקים דמוקטטורה פוטינוארדואנית ,רואים
בו אשף פוליטי שמצליח לזכות בבחירות.
רבים מהם הרימו ידיים וויתרו על המאבק
האבוד .בחירתו של אבי גבאי ליו"ר "הע
בודה" ולמועמדה לראשות הממשלה הוכי
חה שזו הערכה תבוסתנית ושגויה .המהפך
בסקרים ובציבור הוכיח שלמועמד ראוי יש
סיכוי ממשי לזכות בהתמודדות עם השילוש
הקדוש .הניצחון אינו מובטח ,אבל אינו משי
מה בלתי אפשרית .היום הימין נחרד מהח
שש לאבד את השלטון .דמדומי ביבי החלו
לפני תיקי החקירות ,שמצטברים למכלול
מבהיל ,ולפני כישלונו הקולוסאלי במשבר
המגנומטרים ,שקיעקע את הטיעון שהוא
"מר ביטחון" ,היחיד שמסוגל לענות לטלפון
האדום בשלוש בבוקר .התברר שביבי ההיס
טרי והפופוליסטי כמעט הדליק את המזרח
התיכון וערער את מעמדה של ישראל בי
רושלים ,בהר הבית וברבת עמון ,משיקולים
אינטרסנטיים ופופוליסטיים ,ועדיף שמבוגר
אחראי ,כמו גלאנט או גבאי ,שטענו שהיה
צריך להפיק לקחים מפרובוקציות ישרא
ליות כושלות בהר הבית ובמנהרת הכותל
ולהימנע מפגיעה בסטטוס קוו ,יענה לטל
פון החירום .אלו שגרמו לדעיכתו של ביבי
אינם מהאופוזיציה .לא הרצוג הנחנח ,שחשק
במושב בשולי גלימת השליט ואיבד את כסאו
ב"עבודה" ,לא לפיד ,הריקא והבור ,שמזגזג
באורח מביך ופתטי בדרכו לשלטון הנכסף,
וגם לא בנט ,להלכה שותף ולמעשה ברוטוס
בריבוע שנועץ חרב בקיסר מדי שבוע.
ביבי דועך מפני שהציבור לא קונה את
הטיעון שיריביו בפוליטיקה ובתקשורת מנ
סים להפיל אותו באמצעות אישומי שווא
מפני שאינם מצליחים לגבור עליו בקלפי.
לפי סקר ב"מעריב"  55%מהציבור אינו מא
מין שנתניהו אינו קשור לפרשת הצוללות.
מאיר שמגר ,נשיא בית המשפט העליון לש
עבר וסמכותעל מוסרית בליכוד ,אמר שגם
אם פרשת המתנות אינה פלילית ,די בה כדי
לחייב את ביבי להתפטר .אם תיקי שלושת
האפסים לא יפילו את ביבי ,יפילו אותו תו
מכיו המאוכזבים .שלדון אדלסון ,שהשקיע
מאות מיליוני דולרים בביביתון ,מתנער
מביבי שקיים מאחורי גבו מגעים עם מוזס
שנועדו לקדם את "ידיעות אחרונות" על
חשבון "ישראל היום" ,והוא הופך את הבי
ביתון לבנטתון .לביבי ,שהפיל בגלל "יש
ראל היום" את ממשלתו הקודמת ,זו מהלומה
כואבת.
גורם מרכזי נוסף לשקיעה של ביבי הוא
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רוח הקודש ,שמאלפת ומתדרכת אותו בקיני
הקוקיה בבלפור ובקיסריה .עוזי ארד ,שהיה
בכיר במוסד ,ראש המל"ל ויועץ ביטחוני
ומדיני של ביבי ,סיפר בראיון ב"דה מרקר"
שהתפרסם בסוף השבוע ,על עימות בינו
לשרה הקדושה..." :כרגיל ,על נסיעה לחו"ל
...היו מקרים שהיא כפתה את רצונותיה לאן
נוסעים ,ומתי ואיך ,בלי לשים לב שיש שי
קולי מדינה ועוד משרדי ממשלה ועוד מדי
נות שחשוב להיות בהן ...בפועל ,נתניהו נתן
לה סמכויות שלטוניות ,ומאציל לה דה פקטו
דברים ...היא מסוגלת להטיל חרמות ולפסול
אישים .מינויים בכירים בנושאי חוץ ובטחון
מותנים במידת האהדה שלה .יש לתופעות
שם ...ששייך למשפחת השחיתות :נפוטיזם.
וגם בנו יאיר מקבל עמדה של השפעה וחלק
מחבריו אחראים להתנסחויות של הדוברים
וברשתות החברתיות."...
תעזבו אידיאולוגיה והתנחלויות :כל בכיר
בליכוד עם קבלות על הצלחה מוכחת שזכאי
לקידום  -לא כתבתי גדען סער  -יודע שדי
בגחמה של הוד קדושתה כדי לחסל קריירה.
גם המלקקים השפוטים ,צחי הנגבי ,שטייניץ
וביתן ,יודעים שזה עלול לקרות גם להם
ושרק כשייפטרו מהשילוש ההזוי הליכוד יח
זור למסלול שפוי.

להתרחק מהקו האדום
הבחירה של אבי גבאי ליו"ר "העבודה"
ומועמדה לראשות הממשלה יצרה מהפך
חיובי .גבאי הוא מועמד חדש ורענן ,אמין
איכותי וערכי ובעל רקורד מרשים של
הישגים אישיים .מפלגתו עלתה בסקרים
מכ 14מנדטים לכ 20מנדטים ונתפסת
כבעלת סיכוי ממשי לנצח בבחירות ולהקים
קואליציה שבה גבאי יחליף את נתניהו .זה
טוב לשמאל ולמדינה וגם יוצר בעיה קשה
למרצ :מתנהל בה מאבק ממושך על נושא
אפרורי ושולי :המועד והשיטה לבחירת יו"ר
המפלגה כשהמתמודדים הם ותיקים ומוכ
רים .בסיטואציה כזו טבעי שחלק מהבוחרים
שמתלבטים בין מרצ ל"עבודה" ,יעדיפו את
השנייה .בסקרים יש ירידה קלה ,אבל די בה
כדי לקרב את מרצ לקו האדום של אחוז הח
סימה .3.25% ,גם בבחירות האחרונות מרצ
נקלעה לסיכון דומה והגיעה ל 3.93%אחרי
מסע הפחדה שהריץ לקלפיות מצביעים
מהססים ועצלים .בבחירות הבאות מרצ לא
תצליח במסע הפחדה דומה .אם מרצ ותאבד
את הייצוג בכנסת ,הכישלון עלול למחוק
אותה מהמפה הפוליטית ,ובלי קומץ המ
נדטים של מרצ מחנה המרכזשמאל יאבד
את הסיכוי להקים ממשלה .כדי לנטרל את
הסיכון יוסי ביילין הציע להקים סיעה משו
תפת של "העבודה" "קדימה" ומרצ .מערי
כים שהבחירות הבאות יוקדמו ,אולי אפילו
לתחילת  .2018הצירוף המשולש לסיעה
אחת הוא משימה לא פשוטה .אם השמאל לא
ייערך במועד ,צפוי כישלון שיהיה בכייה
לדורות.
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בים כבר הספידו את השמאל בישראל.
טוענים שרוב העם נוטה ימינה ,וש
לנוכח היתרון הדמוגרפי של החרדים
והמתנחלים – שהם במקרה גם השותפים הט
בעיים של הליכוד המקצין והולך – אין סיכוי
למהפך שלטוני" .שמאל" הפך למילת גנאי,
עד כדי כך שאישים רבים ממפלגת העבו
דה נזהרים ממנה כמו מאש .אך כפי שאמר
פעם איש חכם – ייאוש אינו תכנית פעולה.
למרות השנים הארוכות של שלטון הימין,
יש עדיין סיכוי להשגת רוב לעמדה שתציג
שפיות מדינית יחד עם אחריות ביטחונית.
המטרה היא לשכנע את המ
צביעים שדרך הימין מובילה
לאסון ,ואילו דרכו של השמאל
הציוני מותירה מקום לתקווה.
במאמר זה אתייחס לתחום
המדיניביטחוני בלבד .אלישע
שפירא )"הזמן הירוק" ( 22.6
שרטט קווים לדמותו של מה
שהוא קורא "שמאל לאומי".
זהו צירוף מילים נכון ,מכיוון
שהוא מאותת לישראלים שה
שמאל אינו שונא יהודים ואינו
מתכחש או מזלזל במאוויים
הלאומיים שלהם .אני מעדיף
את המונח "שמאל אחראי".
זהו שמאל מציאותי ,שאינו
מוותר על חזון הפשרה וחלוקת
הארץ ,אך מאידך אינו שוגה
באשליות ,ומבין שלפלסטינים
יש לא פחות אשמה מליש
ראל במבוי הסתום ובהימשכות
הכיבוש .שמאל כזה מבין שה
שלום – למרבה הצער – אינו ממתין מעבר
לפינה ,ויידרשו להשגתו "שינוי דיסקט"
בצד השני ,יחד עם סידורי ביטחון קפדניים
ביותר ,על מנת שלא ייקרה מה שקרה אחרי
הנסיגה מדרום לבנון ומרצועת עזה.
מהם אם כן הקווים או המבחנים שבכל זאת
מבדילים בין השמאל האחראי לבין הימין?
הדבר הראשון הוא רוח הדברים והטון הכ
ללי של המסר .הימין עוסק רק בהפחדות,
איומים חרחור מלחמה .הוא רואה בערבים
גוש אחד של סירוב ,ואינו מותיר אפילו סדק
קלוש של תקווה .המסר של השמאל האחראי
שונה לגמרי :אנחנו מאמינים וממשיכים לק
וות לשלום של פשרה וחלוקה ,גם אם יבוא
בעוד זמן רב ,ומשדרים אופטימיות ראלית.
בצד המלחמה ללא פשרות בטרור ובהס
תה ,אנו מנסים ללא לאות לחפש פרטנרים
פלסטינים מתונים ,להידברות ולהסכמות,
ומוכנים לצעדים בוני אמון בשטח .כמו כן,
השמאל האחראי פועל ליצירת שיתופי פעו
לה בין יהודים לערבים ברמה המקומית בכל
מקום ותחום שניתן.
כשיורדים לרזולוציות של מדיניות בשטח,
יש שני מבחנים מהותיים שמבדילים בין
השמאל האחראי לימין ,ולמרכז שהוא בעצם
ימין בתחפושת:

א .הרחבת התנחלויות :על מנת שלא לח
סום פתרון עתידי של פשרה וחלוקה,
השמאל האחראי מתנגד נחרצות לבנייה
בהתנחלויות שמחוץ לגושים )שהינה
גם בזבוז משאבים( ,בעוד שהימין – בין
שמתוך כניעה למתנחלים ובין שמתוך
אידאולוגיה עצמית שלו – תומך בבנייה
בכל שטחי יו"ש ללא אבחנה.
ב .שאלת ירושלים :השמאל האחראי תומך –
עקרונית ולעת שלום לכשיבוא  -בחלוקת
ירושלים ,לירושלים הישראלית ולירוש
לים המזרחית בירת פלסטין ,תוך הסדרת
גישה חופשית ובטוחה למקומות הקדושים
לבני כל הדתות .מי ש"מוכר" לעם שה

הימין עוסק רק בהפחדות,
איומים חרחור מלחמה .הוא
רואה בערבים גוש אחד של
סירוב ,ואינו מותיר אפילו
סדק קלוש של תקווה.
המסר של השמאל האחראי
שונה לגמרי :אנחנו מאמינים
וממשיכים לקוות לשלום
של פשרה וחלוקה ,גם אם
יבוא בעוד זמן רב ,ומשדרים
אופטימיות ראלית
סכם שלום בעתיד אפשרי עם "ירושלים
המאוחדת" )עיין ערך יאיר לפיד( – משקר
ביודעין ,מתוך ניסיון להתחנף לבוחרים.
בנושא ירושלים ישראל ניצבת לא רק מול
הפלסטינים ,שעבורם זוהי העיר הגדו
לה ביותר )כרבע מיליון תושבים ערבים(
ומרכז העצבים הפוליטי ,הדתי והכלכלי.
אלא גם נגד כל הערבים וכל המוסלמים
– למעלה ממיליארד בעולם .אף מנהיג
פלסטיני – ויהא המתון ביותר – לא יוכל
לעולם להסכים לוויתור על ירושלים המ
זרחית ,ואם יסכים לכך – יימצא את עצמו
ביום שלמחרת ללא משרה )במקרה הטוב(.
מן הצד השני ,השמאל האחראי נבדל מה
שמאל הקיצוני בכך שהוא ממשיך להאמין
בפתרון שתי מדינות לשני עמים ,אינו מצ
דיק באופן עיוור את כל מה שהצד השני אומר
או עושה ,ואינו רץ להתחנף לשונאי ישראל
שמעבר לים .המתווה האפשרי היחידי להס
כם בין שני העמים בעתיד הינו :ויתור שלהם
על זכות השיבה ,וויתור שלנו בנושא ירו
שלים ,סיום הכיבוש ,הכרה הדדית בזכויות
הלאומיות והקמת מדינה פלסטינית מפורזת.
הערה :הדברים נכתבו לפני פרוץ האירו
עים האחרונים בהר הבית
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פרופ' מיכל פלגי ואליאט אורחן
המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי ,אוניברסיטת חיפה

ה

מצב הכלכלי של חברי הקיבוץ המתחדש לאורך השנים
נבדק באמצעות  9שאלות בסקרי דעת קהל ב 2016-וב-
 2007שנערכו על ידי פרופ' מיכל פלגי ואליאט אורחן.
הנתונים המוצגים להלן מתייחסים להערכת חברי הקיבוץ את
מצבם הכלכלי האישי ,לתחושתם ביחס לביטחונם האישי לגבי
מצבם בעתיד ,לתנאי הדיור שלהם ,לרמת השכר שלהם ,לקבו
צת השכר אליה הם משתייכים עפ"י הערכתם ,לדאגתם כלפי
המצב הכלכלי ,לחשש מאבדן מקור ההכנסה ,ולהעדר היכולת
לממן צרכים של ילדיהם .בשתי שאלות נוספת באה לידי ביטוי
תפיסתם את דאגת הקיבוץ בעת מצוקה כלכלית ובעת זקנתם.
על מנת לתת תמונה עדכנית נציג את הנתונים ממדגם אקראי
בקיבוצים מתחדשים של  1169חברים וחברות ב 2016-ומ783-
משיבים ב .2007-לגבי  2016תוצג השוואה בין קבוצות גיל,
מין ומצב כלכלי של הקיבוצים כאשר ההבדלים הינם מובהקים.
לוח  :1המצב הכלכלי ,הביטחון האישי לגבי העתיד ,ותנאי
הדיור )באחוזים(.
שנת הסקר גרוע בינוני טוב סה"כ
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24
5
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א .מצבך הכלכלי
100 59
34
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100 62
28
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ב .הביטחון האישי לגבי
100 47
36
17
2007
עתידך
100 77
15
8
2016
ג .תנאי הדיור שלך *
• השאלה חדשה ב2016-
כשלושה רבעים מהחברים מרגישים שמצבם הכלכלי טוב
ולשני שלישים יש ביטחון לגבי עתידם לעומת כמחצית
ב .2007-מכאן שחל שיפור מאד משמעותי בהערכת המצב
הכלכלי האישי מאז  .2007מצב תנאי הדיור נתפס כטוב ע"י
למעלה משלושה רבעים של המשיבים.
בהשוואה בין קבוצות הגיל נמצא שאחוז גדול יותר מהמבו
גרים )) – (78%בני  66ומעלה( סבורים שמצבם הכלכלי האישי
טוב בהשוואה לצעירים )גילאי  (21-45וגילאי הביניים )(67%
)גילאי  .(46-65וכך גם לגבי מצב הביטחון האישי לגבי העתיד
) 68%מהמבוגרים לעומת כ 60%-מהקבוצות האחרות( וגם לגבי
תנאי הדיור ) 83%מהמבוגרים וגילאי הביניים לעומת  61%מה
צעירים(.
הבדלים נמצאו בין המשיבים מקיבוצים מבוססים – 82%
מהם מדווחים שמצבם הכלכלי האישי טוב לעומת  60%משי
בים מקיבוצים פחות מבוססים כלכלית .מגמה זו נשמרת גם
לגבי הביטחון האישי בעתיד כאשר  76%מהמשיבים בקיבוצים
המבוססים מציינים שמצבם טוב לעומת  48%ממשיבי הפ
חות מבוססים .אותה מגמה תקפה גם לגבי תנאי הדיור69% :
ממשיבי הקיבוצים החלשים כלכלית בהשוואה ל 85%-ממשיבי
החזקים כלכלית מציינים שמצבם טוב.
להלן התשובות לגבי רמת השכר או הפנסיה האישית של
המשיבים.
לוח  :2רמת השכר/תקציב/פנסיה )כולל ביטוח לאומי(
)באחוזים(.
2016
2007
8
29
א .עד  ₪ 4000ברוטו בחודש
16
18
ב .בין  4001ל ₪ 5500 -ברוטו לחודש
21
18
ג .בין  5501ל ₪ 7000 -ברוטו לחודש
17
13
ד .בין  7001ל ₪ 9000 -ברוטו לחודש
16
11
ה .בין  9001ל ₪ 12000 -ברוטו לחודש
22
11
ו .מעל  ₪ 12000ברוטו לחודש
100
100
סה"כ
ב 2016-פחות מעשירית ) (8%משתכרים פחות מ₪ 4000-
ברוטו לחודש .למעלה משליש ) (37%משתכרים בין 4001

 ₪ל ₪ 7000-ברוטו לחודש .שכרם של  33%נע בין 7001
ל ,₪ 12000-וחמישית ) (22%משתכרים מעל  ₪ 12000ברוטו
לחודש.
כללית אפשר לומר שב 45% 2016-מהמשיבים משתכ
רים פחות מ ₪ 7000-ברוטו לחודש לעומת  65%ב.2007-
אחוז המשתכרים מעל  ₪ 12000ברוטו לחודש הכפיל עצמו
ב 2016-לעומת  .2007הנתונים מראים שחל שיפור משמ
עותי ברמת השכר מ.2007-
בהשוואה בין קבוצות הגיל נמצא שיותר מבוגרים )(48%
מגילאי הביניים ) (36%ומצעירים ) (29%משתכרים בין 5001-
 ₪ 9000ברוטו לחודש ורבים יותר הצעירים ) (48%מגילאי
הביניים ) (46%והמבוגרים ) (23%המשתכרים מעל ₪ 9000
ברוטו לחודש.
בהשוואה בין המינים נמצא שיותר נשים ) (29%מגברים
) (19%משתכרות פחות מ ,₪ 5500-ויותר גברים ) (45%מנשים
) (29%משתכרים מעל .₪ 9000
בקיבוצים הפחות מבוססים כלכלית  29%משתכרים פחות
מ ₪ 5500-לעומת  18%בקיבוצים המבוססים כלכלית ובנוסף
 32%ממשיבי הקיבוצים הפחות מבוססים משתכרים מעל 9001
 ₪בהשוואה ל 42%-מהקיבוצים המבוססים כלכלית.
שאלה נוספת התמקדה בקבוצת השכר אליה משייכים עצמם
המשיבים עפ"י הערכתם.
לוח  :3קבוצת השכר אליה משתייכים המשיבים על פי
הערכתם )באחוזים(.
סה"כ
גבוהה
בינונית
נמוכה
קבוצת השכר
100
36
43
21
2016
100
28
43
29
2007
השנה מעל שליש מהמשיבים ממקמים עצמם בקבוצת השכר
הגבוהה וכרבע ממקמים עצמם בקבוצת השכר הנמוכה .הנתו
נים השתפרו לאורך השנים האחרונות.
בהשוואה בין המינים נמצא שרבים הגברים ) (44%מהנשים
) (27%המשייכים עצמם לקבוצת השכר הגבוהה.
יותר משיבים ) (28%מהקיבוצים החלשים כלכלית מאשר
מהקיבוצים החזקים ) (13%משייכים עצמם לקבוצת השכר
הנמוכה וברמת השכר הגבוהה התמונה מתהפכת ) 28%משיבי
הקיבוצים החלשים לעומת  44%מהחזקים משייכים עצמם לק
בוצת השכר הגבוהה(.
בלוח הבא רוכזו התשובות לגבי המידה בה חברי הקיבוץ
מודאגים ממצבם הכלכלי האישי ,מהאפשרות לאבד את מקור
הכנסתם ,וכן שלא יוכלו לממן את צרכי ילדיהם.
לוח  :4המידה בה מדאיגים הנושאים הבאים )באחוזים(.
מידת הדאגה
שנת הסקר מועטה בינונית רבה סה"כ
100 30
33
37
2016
 .1המצב הכלכלי
100 49
33
18
2007
שלך
100 28
25
47
2016
 .2החשש מאבדן
100 47
27
26
2007
מקור ההכנסה שלך
100 35
21
44
2016
 .3שלא אוכל לממן
צרכים של הילדים
שלי
ב 2016-בין רבע לשליש מהמשיבים מודאגים במידה רבה
מהנושאים השונים :יש יותר מודאגים מהחשש של אי יכולת
לממן את הצרכים של ילדיהם ) (35%מאשר מהמצב הכלכלי
האישי ) ,(30%ומהחשש לאבד את מקור הפרנסה ) .(28%אחוז
המודאגים מהמצב הכלכלי על היבטיו השונים פחת בצורה
משמעותית בעשר השנים האחרונות.
הקבוצה המבוגרת פחות מודאגת משאר הקבוצות מהמצב

הכלכלי שלה ,מאבדן הפרנסה וגם מהחשש שלא יוכלו לממן
את הצרכים של הילדים שלהם.
רבות הנשים ) (33%מהגברים ) (26%המודאגות מהמצב הכ
לכלי שלהן.
רמת הדאגות והחששות מושפעת גם מהמצב הכלכלי של
הקיבוץ .נמצא שאחוז המשיבים מהקיבוצים החלשים כלכלית
המודאגים ממצבם הכלכלי האישי ,מאבדן מקור פרנסתם ומה
דאגה שלא יוכלו לממן את הצרכים של ילדיהם גדול מאחוז
המשיבים מהקיבוצים שנמצאים במצב כלכלי טוב.
נושא נוסף שנבדק הוא עד כמה החברים סומכים על קיבוצם
שידאג להם בעת מצוקה כלכלית או לעת זקנה.
לוח  :5עד כמה נכונים או לא נכונים הטיעונים הבאים
)באחוזים(.
קצת נכון
שנת
נכון סה"כ
לא נכון
וקצת לא נכון
הסקר
100 37
31
32
2016
א .קיבוצי ידאג לי
בעת מצוקה
100 27
36
37
2007
כלכלית
100 47
27
26
2016
ב .קיבוצי ידאג לי
100 38
30
32
2007
בעת זקנתי
כמחצית ) (47%מהמשיבים סבורים שקיבוצם ידאג להם בעת
זקנתם לעומת כרבע המציינים שלא כך יהיה .למעלה משליש
מעריכים שהקיבוץ ידאג להם בעת מצוקה כלכלית ) (37%וש
ליש נוסף מעריכים שזה לא נכון ) .(32%רואים שיפור בתפיסת
מצב הקיבוץ לעומת  2007כאשר פחות משיבים היו סבורים
שקיבוצם ידאג להם בעת מצוקה כלכלית או בזיקנתם.
המבוגרים סומכים יותר על קיבוצם בהשוואה לשתי קבוצות
הגיל האחרות .זה מתבטא בכך שיותר מבוגרים ) (58%מצעי
רים ) (36%ומגילאי הביניים ) (45%סבורים שקיבוצם ידאג להם
בעת זקנתם ,וגם מכך שיותר מבוגרים ) (43%מהאחרים )(35%
סבורים שקיבוצם ידאג להם בעת מצוקה כלכלית.
המצב הכלכלי משפיע אף הוא על המידה בה סומכים החברים
על קיבוצם .נמצאו יותר ביטויים של חוסן חברתי בין משיבים
מקיבוצים במצב כלכלי טוב מאשר בין שאר המשיבים בשא
לות שנשאלו .כך  47%מהמשיבים מהקיבוצים החזקים כלכלית
בהשוואה ל 26%-מהקיבוצים החלשים סבורים שבעת מצוקה
כלכלית קיבוצם ידאג להם .מגמה דומה גם לגבי דאגת הקיבוץ
בעת זיקנה ) 58%לעומת .(36%

לסיכום
מהחלק העוסק במצבם הכלכלי של חברי הקיבוץ ובדא
גותיהם בתחום זה ניתן לראות שבאופן כללי המצב הכלכלי
האישי של החברים השתפר לאורך השנים אך עדיין קיימות
דאגות פרנסה וחששות מזמנים קשים יותר .המבוגרים פחות
מודאגים וחוששים ונראה שהם סומכים יותר מאשר גילאי
הביניים והצעירים על הקיבוץ ודאגתו להם .בקיבוצים המ
תחדשים יש יותר חששות פרנסה מאשר בשיתופיים וכן
בקיבוצים הנמצאים במצב כלכלי לא טוב.
גם הביטחון האישי לגבי העתיד השתפר לאורך השנים.
הדאגה לאיבוד מקור ההכנסה פחתה וכך גם הדאגה לגבי
המצב הכלכלי האישי .בין שליש לחצי מהחברים מאמינים
שקיבוצם ידאג להם בעת זקנתם ובעת מצוקה כלכלית.
הניתוח לעיל התמקד בקיבוצים המתחדשים בלבד .מסת
בר שיש דאגות פרנסה אבל המצב השתפר לאורך השנים
מ 2007-גם ביחס למצב הכלכלי האישי ,גם ביחס לחששות
מאבדן מקור הכנסה וגם ביחס לצרכי הילדים.

3.8.2017
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לפני שבוע נפטרה בגיל  85מיר'לה שרון ,בת
עין חרוד ,מיוצרות המחול הבולטות בישראל
במשך חמישה עשורים .שרון ,ילידת ,1932
הייתה הבת הצעירה )מתוך שלוש( למשפחת
חן ממייסדי עין חרוד ,שאחרי הפילוג נשארו
ב"מאוחד" .אחותה היא נירה חן ז"ל ,מוסיקאית
ומחברת הלחנים הידועים לשירים "דודי לי"
ו"איתי מלבנון" .שרון הייתה תלמידתה של
חברת עין חרוד רבקה שטורמן ,שיצרה באותן
שנים את מה שנקרא אז "ריקודי עם ישראלים".
היא רקדה במסכות ובחגי הקיבוץ .אך כבר כנ
ערה לא הסתפקה בכך ,נחשפה למחול מודרני
ושאפה להתקדם בתחום וללכת בדרך שלה.
איה לביא ,הצעירה משרון במספר שנים ,זוכרת
שב 1947התייצבה שרון בפני אספת הקיבוץ
וביקשה לנסוע לפסטיבל הנוער הדמוקרטי
בפראג .האספה אומנם לא אישרה ,אבל שרון
מצאה בכל זאת דרך להצטרף למשלחת כחברה
בלהקת המחול הייצוגית של ישראל ,הן בפראג,
והן כעבור שנתיים  -בבודפשט.
לאחר השירות הצבאי עזבה את הקיבוץ והפכה
את המחול לייעוד ולדרך חיים .היא למדה
אצל גרטרוד קראוס ,הופיעה בלהקת "הבלט

הישראלי" ,והייתה חברה בקבוצת "רביעיית
התנועה" שתרגלה את כתב התנועות בהדרכת
נועה אשכול ,בתו של ראש הממשלה השני לוי
אשכול .החל מסוף שנות ה 50שהתה בארה"ב
שם עברה השתלמויות אצל גדולי המורים,
יצרה ורקדה על הבמות הנחשבות ביותר ,וקצ
רה תשבחות רבות על עבודותיה.
ב 1960השתתפה ככוריאוגרפית בהפקה של
אופרת הילדים "מה טוב יחדיו" ,שכתבו יהודית
סלע ויינר מדגניה ב' ויקותיאל שור מכנרת ,ושבו
צעה על ידי תלמידי בית החינוך המשותף בעמק
הירדן .האופרה הועלתה בהיכל התרבות בתל
אביב ובמקומות מרכזיים נוספים ברחבי הארץ.
שרון שבה לישראל ב ,1970ויצרה עבור הלה
קות "בת שבע" ו"בת דור" ,ובהמשך עם להקה
משלה שפעלה במשך שלוש שנים .היא סירבה
ליצור בסגנונות המקובלים ויצרה ריקוד מקורי
משלה .במקביל עסקה בהוראת מחול ,הייתה
מיוזמי איגוד הכוריאוגרפים בישראל ואף עמדה
בראשו .ב 2002הוענק לה פרס על מפעל חיים
מטעם משרד החינוך והתרבות .השאירה בת –
מיה ).(1969
עלי קדם


עופר גביש )יפתח( 'חמוש' בגיטרה,
תחיה תמרי )שדה אליהו( וד"ר צבי
צמרת )לשעבר מנהל יד בן צבי(,
מדריכים מזה שנתיים טיולים מזמרים
לחו"ל .אחד מהטיולים הללו חזר לא
חרונה לארץ 30 ,איש ,ובו שני שליש
דתיים ושליש חילוניים.
עופר גביש" :הטיול המזמר הוא בעק הטיול המזמר ,ביאליק .צילום לייבל ליפניק קיבוץ לביא
בות הזמר העברי ,הוגי דעות יהודיים
ומנהיגים דתיים .נסענו באוטובוס בין פארקים,
שחפץ חיים מתוך ספר תהילים .קטע לא שירי
בתי כנסת ובתי קברות".
היה ביקור בווילנה שבליטא בכלא שבו 'ישב'
היכן זה היה ?
מנחם בגין .ועוד .תחיה ואני הכנו חוברת של
"בבלרוס ובליטא .להלן דוגמאות  -בישיבה
 125שירים .לא את כולם כמובן שרנו .כמו כן
בוולוז'ין בבלרוס שרנו את שלום רב שובך של
עשינו  3ערבי שירה במלון".
חיים נחמן ביאליק ,בחצר בווילנה שבליטא
מאלו קיבוצים היו?
שרנו את שיר הפרטיזנים ,שקרא בזמנו המחבר משדה אליהו ,לביא קבוצת יבנה ,כנרת ויפתח
הירש גליק לחבריו ,את סליחות )'באת אלי את
וכמובן גם עירונים"
עיני לפקוח'( שרנו בקובנה שבליטא ,מתחת
מה היה ממוצע הגילאים?
לביתה של לאה גולדברג וכן את שירה הנפלא
"מ 60עד "83
'מחלונך וגם מחלוני בלילה שר אותו זמיר
מה עם הטיולים המזמרים בארץ?
עצמו' ,מתוך אהבתה של תרזה דימון .בישיבה
"אני חוגג  20שנה מאז שהקמתי את המיזם
של חפץ חיים בבלרוס שרנו את מי האיש
הזה".

~ ~
זאת הקדנציה הרביעית של יונתן אלתר )(65
כמזכיר קיבוץ אשדות יעקב איחוד .את הראשו
נה עשה לפני  32שנה ב .1985אלתר גבר על
שאול דובשני )ברקאי( על חודם של קולות 81
ליונתן ו 76לדובשני.
"מספיק אנשים רצו אותי ומספיק אנשים לא רצו
אותי" ,צוחק אלתר באנחת רווחה .יצאתי למכרז
היות וכל בעלי התפקידים המרכזיים שלנו
חיצוניים וחשוב לדעתי שתפקיד אחד לפחות
יאויש על ידי מישהו מקומי".
מהן תכניות הדגל שלך?
"להמשיך עם שיוך הדירות ,בניה ב'קו הכחול'
וצמיחה .יש לנו  200חברים והרחבה עם 80
מגרשים של 'לא חברים' .יש בקנה עוד 150
מגרשים .זה הרבה שטח .הפעם נתעקש על
זה שמי שייכנס להרחבה יהיה חבר קיבוץ .עוד
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תכנית שאני דוגל בה מקדמת דנא ,לאחד בין
שני הקיבוצים האשדותים .האיחוד והמאוחד.
יש לנו כבר מערכת חינוך אחת".
ידוע לי שאתה טייס ,בחור נאה ואח של
שרהל'ה שרון וזכור לי שהשתתפת בעבר
בסוג של ריאליטי.
"נכון .לפני  15שנה השתתפתי בריאליטי עם
דודו טופז ז"ל שנקרא 'אחלה גבר' .הדגמתי את
כישורי בבישול ,דוגמנות ועוד .זכיתי במקום
שני".



בסאסא כמו בסאסא ,עושים שיפוץ של בריכת
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התחנכנו על "שומר פעם שומר תמיד"" ,ראשונים תמיד אנחנו" ושאר אמירות שהציבו אות
נו ,מגויסים תמיד ,בשורה הראשונה ,בחזית האידיאולוגית הסוציאליסטית ,השמאלנית .מי
שהתחמקו ,ברחו אל השוחות שבהן דיברו בשקט ,במלים פחות חדות וחלקות .היו ששמרו
בקפידה ובאדיקות על מתרסים ,אשר עם השנים קרסו והיו לאבק .בתודעתם המתרסים
עודם במקומם והם עודם על משמרתם .היו שנמאס להם להיות תורני שמירה קבועים,
ועזבו – איש למקומו ,איש לעיסוקו .לימים התברר כי שומר פעם אינו בהכרח שור תמיד
וכי לא תמיד ראשונים תמיד אנחנו  -ודאי לא כולנו .לימים גילו מי מאתנו ,שלא תמיד צריך
להתהדר בסיסמאות ,במלים נחרצות ,וכי מוטב להניח לדברים להתהוות כטבעם ,לזרום
במסלולם ,ואם יידרשו מילים  -הן יבואו מאוחר יותר ,רמות פחות.


על מנת להגיע לביתנו עם רכב ,יש לנסוע ,כפי שאנחנו מסבירים לשואלים ,לאורך כביש
המערכת ,ישר ישר ,עד שרואים מגדל שמירה ישן ,אשר ממנו הדרך מתעקלת שמאלה.
לכאורה ,מה לא ברור כאן? איך אפשר לטעות .לכל הפחות ארבעה מתוך עשרה טועים
ותועים ,מגיעים למקום אחר ,הרחק מביתנו .אני מנסה למצוא סיבות לכך שרביםביחס
תועים בדרך .אחת מהן היא שהם ,אולי ,סבורים ואולי אף מדמים בעיני רוחם לראות שומר
ניצב בראש המגדל ,משקיף על סביבותיו ,משקפת לעיניו .אולי המושג מגדל שמירה נקשר,
בתודעתם או בזיכרונם ,כמקום המאויש כל העת .ועדיין אנחנו תוהים ,איך אפשר להחמיץ
את מה שלכאורה אי אפשר להחמיצו?

~~
לא הצבעתי עבור אבי גבאי אף לא באחת משתי ההצבעות .אני לא מכיר את האיש .הוא
חדש וטרי לי ,כמו מתנה ,אשר זה עתה נשלפה מהניילון שריחו דבק בה .אני מאחל לו
הצלחה ומייחל לה ,אבל בסביבת עבודה  -תרתי משמע  -רוויית יצרים ואגו ו DNAאובדני
)סופני?( ,ספק גדול ורב אם הוא יצליח להחזיר למפלגה את האלקטורט שנגרע ממנה
במהלך השנים הצחיחות שבהן היא מפהקת באופוזיציה .אני מקווה שלקראת הבחירות
הבאות לכנסת ייווצר גוש חזק מספיק ,כדי להוות חלופה שלטונית .אולי בפעם השלישית
אוכל להשתתף במקצה שיפורים ולהצביע עבורו ולהיות חלק לא רק מגוש חוסם אלא גוף
מנצח.

 ~
אין איש שתמיד צודק .אבל שירות לקוחות טוב הוא שירות ,שבו נציג השירות ממשיך
לראות בלקוח אדם מכובד ,הראוי לשירות הטוב ביותר ,גם כאשר ברור כי הוא אינו צודק
בטענתו או בתלונתו .הקדמתי זאת כדי לומר ,כי בשבוע שעבר ניתן לי שירות ,במסגרתו
קבעתי קביעה ,שלאחר בדיקתה התבררה לי כמופרכת )מה שהיה ברור לנותן השירות
מבעוד מועד (...גם בהינתן ,מבחינתו ,העובדה כי אני לא צודק ,הוא שירת אותי נאמנה:
ביושר ,בהגינות ,בסבלנות .הלוואי על כל נותני השירות יחס כזה והלוואי על כל הלקוחות
שלא צודקים להיפגש עם מי שנוקט יחס אנושי מפליא ומרגש כזה על אף אי היותם צודקים.


האסם ,הסילו ,הזיכרון ,הדשא הגדול
בור התחמיץ ,המסתור ,הגעגוע ,הכול.
לאכול יפה ,הקמה ,הולכים להורים ,השכבה
לא לדבר שם מאחור ,ברור? היום יש הכתבה.
דקירת קוץ ,דמעה ,נשיקה מנחמת ,ליטוף
זה לא סתם  -אני נשבע  -רועד לי כל הגוף

 
הנסיך הקטן לא רוצה להיות מלך כשהוא יהיה גדול .אם לדייק  -הוא לא רוצה להיות גדול.
טוב לו כפי שהוא  -קטן ונסיך .מלך.
השחייה ב 4מיליון .₪
המפעיל של הבריכה בסאסא מזה  40שנה
ויותר הוא יובל סגל ) 64וחצי(.
"זה השיפוץ הראשון של בריכת השחייה מזה
 46שנה .העונה אנחנו נוסעים לשחות בברעם,
נסיעה של כ 10דקות .הם הסכימו ברצון רב
לארח אותנו".
למה בעצם אי אפשר היה לסיים את זה
בחורף אחד?

"באוקטובר שעבר התחלנו בשיפוץ ובמרץ כבר
הודענו שהבריכה לא תפתח אצלנו השנה.
הקבלנים זה לא מה שהיה פעם וכמו כן האזור
שלנו מלא סלעים וקשה לקדוח".
מספר השוחים ירד השנה?
"כמובן .באופן טבעי לא כולם רוצים לנסוע.
רגילים שהבריכה מתחת לאף".
היכן אתה עוד עובד?
" במוסך ,אחראי על תחנת הדלק המקומית".
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מאוזן:
 .1סיפור מצויר על מקסיקו )) (6ע"פ יגאל פרנקל(;  .4רזה כמו השמיעה ,למשל
) .8 ;(4ראו  3מאונך;  .9אלה שהוציאו את חברת הספנות מהסגל אינם נדירים
) .11 ;(6החוכמה נוסדה בתחבולה ) .12 ;(7המספוא שב לכלב ) .13 ;(3הבקשה
נשמעת כמו קורניקובה ) .15 ;(3שכל הקיבוץ בבעלותם ) .18 ;(7מחזיקים בהם
חיות כמו צפון אפריקאים )) (6ע"פ יגאל פרנקל(;  .19ראו  20מאונך;  .21תן
לגמל תפקיד לפי ההתנהגות המקובלת ) .22 ;(4חיפשתי לי פר שטוח ).(6
מאונך:
 .1גיבור המטריקס בין קופים סופר ) .2 ;(5נודע לו לפני כן שהוא מקבל תפקיד
בכיר יותר )) .3 ;(5עם  8מאוזן( מטבע ישן על המסילה ) .5 ;(4הירק שבפחד
פורח באביב )) (5ע"פ גד ברנע(;  .6ניצול של אביבי ובן ארי ) .7 ;(5אדמת
השדיים של הזמרת ) .10 ;(3,4התכנית הותיקה במים? סימן שהם יודעים את
העבודה ) .13 ;(7מה אעשה בבוקר עם הביצים? )) (5ע"פ יגאל פרנקל(; .14
עבדו על החייזר מהאייטיז בבית הקפה ) .16 ;(5אפריקאית בלקסיקון גולגלות
) .17 ;(5מה שמצביע על כמות הגבינה קשור לציה )) .20 ;(5עם  19מאוזן( פה
תומרקין רק חייל ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :224
מאוזן .1 :אקספרס;  .4בזים;  .9מושלמת;  .11קולקציה;  .12רסן;  .13נוי; .15
שוגר דדי;  .18קתרינה;  .19מנרה;  .21חיפה;  .22כפר מלל.
מאונך .1 :אבדוק;  .2סגלגל;  .5זילבר;  .6מותחן;  .7עולה רגל;  .10מצב שינה;
 .13נתקלח;  .14ישרוף;  .16דגנים;  .17ישלול;  .20מפלה.

|| 18

3.8.2017


"

~
   ~
 

   ~
לא אחת פונים אליי בעניין
מחלוקות בין קיבוצים אשר שינו
את אורחות חייהם לבין חברי
אותם הקיבוצים בשאלת זכאות
החבר לקבל לידיו נכס או זכות
לאור תהליך השינוי שעבר הקיבוץ .סוגיות שהיו
ברורות בעבר הופכות להיות שנויות במחלוקת,
ולעיתים הדבר מגיע לכדי מחלוקת משפטית של
ממש .ממש לאחרונה ניתן פסק דין )*(11.7.17
הנוגע לסוגיית תגמולי הפנסיה .בית משפט
השלום בנצרת התבקש לקבוע מי זכאי לתגמולי
הפנסיה של חבר קיבוץ שנפטר ,יורשיו )התוב
עים( או הקיבוץ .היות וסוגיה זו רלוונטית לחברי
קיבוץ וקיבוצים רבים בחרתי לסקור בפניכם את
פסק הדין.
מהתשתית העובדתית שנפרסה באותו עניין
עלה ,כי ביום  3.9.96נחתם הסכם בין חבר הקיבוץ
המנוח לבין הקיבוץ במסגרתו התחייב הקיבוץ
להפריש לטובת המנוח כספים לקרן הפנסיה .עוד
נקבע באותו הסכם ,כי הקיבוץ יהיה המוטב וכי
כל עוד יישאר החבר חבר קיבוץ ,תשמש הפנ
סיה כמקור להבטחת מחייתו ממועד הגיעו לגיל
הפרישה .בנוסף הוסכם ,כי במותו ישולמו הת
שלומים המגיעים לחבר הקיבוץ מהקרן ישירות
לקיבוץ בהיותו המוטב היחיד )להלן" :ההסכם"(.
בשנת  2007קיבל הקיבוץ החלטה על שינוי
אורחות החיים והפך ל"קיבוץ מתחדש" .במסגרת
תהליך השינוי קיבל הקיבוץ ,ביום  ,14.1.11תקנון
פנסיה חדש .ביום  ,21.1.11בהיותו בן  63ובטרם
הגיעו לגיל הפנסיוני ,נפטר אבי התובעים .לאחר
פטירת המנוח משך הקיבוץ את כספי הקרן שהיו
צבורים על שם המנוח ,על סך של .₪ 156,612
כאמור ,השאלה שעמדה להכרעה הייתה האם
זכאים התובעים לקבל את מלוא הסכומים שנ
צברו בקרן על שם אביהם המנוח לאחר שהחליט
הקיבוץ על שינוי אורחות חייו?
בפסק דינו קובע בית המשפט כי בין הצדדים
אין מחלוקת סביב זכותם של התובעים בקב
לת הכספים שנצברו לטובת אביהם המנוח ,החל
ממועד השינוי ,כאשר בעניין זה מסתייג הקיבוץ
וטוען כי התובעים זכאים רק לאותם סכומים אשר
הופרשו על ידי המנוח ,להבדיל מכספים שהפריש
הקיבוץ ,החל ממועד השינוי ועד למועד פטירתו.
ואמנם ,הקיבוץ טען כי ההפקדות שביצע הקי
בוץ בקרן הפנסיה של המנוח לאחר מועד השינוי
באורחות חיים לא נבעו מעבודתו של המנוח ולכן
קמה לקיבוץ זכות בקבלת כספים אלו .בהתאם
לחישוב הקיבוץ ,זכאים התובעים לקבל רק סך של
 ₪ 6,922כאשר יתר הכספים שהופרשו לקרן ,בין
לפני מועד השינוי ובין לאחריו ,שייכים לקיבוץ.
אלא שבית המשפט חשב אחרת וקבע כי הקי
בוץ לא הפנה לבסיס ראייתי כלשהו שעליו מת
בססים טיעוניו הנ"ל .הקיבוץ לא הפנה לסעיפים
או הוראות כלשהם בהסדר בדבר השינוי באורחות
החיים או בתקנון הקיבוץ שתומכים בגישתו זו
ואשר מהם ניתן ללמוד ולהסיק כי אכן צריך
לעשות את ההבחנה הנטענת אודות ההפרשות

שהופרשו ע"י המנוח לבין אלו שהופרשו על ידי
הקיבוץ מתחילת מועד השינוי ,ולקבוע כי ההפ
קדות שבוצעו על ידי המנוח שייכות לתובעים
ואילו אלו שהופרשו ע"י הקיבוץ שייכות לקיבוץ
עצמו בלבד.
עוד קובע בית המשפט כי גם לאור המטרה של
שינוי הסיווג של הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ
מתחדש ,לא ניתן לקבל את הפרשנות שהקיבוץ
מנסה להחיל .כך ,בהסדר בדבר השינוי נקבע כי
מטרתו "להרחיב את עצמאות החבר וחירותו תוך
מימוש הפוטנציאל האישי במסגרת חיי הקיבוץ.
להגדיר את אחריות החבר לפרנסתו ולפרנסת מש
פחתו  ...להקנות ביטחון סוציאלי לחברים באמצ
עות הסדרי פנסיה אישיים וביטוחים סוציאליים".
בית המשפט מפנה לסעיפים בהסדר אשר קובעים,
בין השאר ,כי" :מיום השינוי ,כל הזכויות הסו
ציאליות המוקנות במקום העבודה  -לרבות
זכויות בקופות חיסכון ותכניות ביטוח שונות -
שייכות לחבר .כל הזכויות הסוציאליות שנצברו
עד יום השינוי שייכות לקיבוץ כולל קרנות ההש
תלמות )מרכיב העובד והמעביד( שצברו עובדי
החוץ" .על בסיס סעיפים אלו מתרשם בית המשפט
כי המטרה שעמדה מאחורי קבלת ההסדר בכל הנו
גע לחיסכון הפנסיוני היא הענקת ביטחון כלכלי
לחברי הקיבוץ תוך העברת האחריות על צבירת
החיסכון אל כתפיהם ולמעשי העברת הבעלות וז
כות הקניין בכספים אלו לחברים עצמם ,ולא כפי
שנטען על ידי הקיבוץ "צמצום יכולתו של הקיבוץ
לבצע פעולות בכספים" שנצברו בקרן הפנסיה.
בית המשפט ממשיך וקובע כי אין כל הפרדה
או אבחנה בבעלות על הכספים שנצברו בקרן:
בין אלו שהופרשו מטעם חבר הקיבוץ לבין אלו
שהופרשו על ידי הקיבוץ .אדרבא ,דווקא קבלת
גישתו ופרשנותו של הקיבוץ אינה מתיישבת
עם תכלית ההסדר והשינוי שנעשה באורחות חיי
הקיבוץ והמשאבים הכלכליים של חבריו ,שינוי
שכאמור מטרתו היא העברת האחריות בעניין זה
אל כתפי החברים.
לאור האמור לעיל משתכנע בית המשפט כי
התובעים עמדו בנטל ההוכחה הנדרש במשפט
האזרחי והוכיחו כי הינם זכאים לקבל את מלוא
הכספים שנצברו לטובת אביהם המנוח ,לרבות
ההפרשות שהופקדו על ידי הקיבוץ ,ומורה לקיבוץ
לשלם לתובעים את הסכום שנצבר לטובת המנוח
לערך מועד השינוי ואשר נמשך על ידי הקיבוץ.
*ת"א )שלום נצ'(  120238171עמרי גנז נ'
קיבוץ כנרת ,אגודה שיתופית )פורסם בנבו,
(11.07.2017
* ”איילת רייך  -משרד עורכי דין ,נוטריון
וגישור“ מתמחה בקיבוצים ,מושבים ,תאגידים,
בתחום המסחריחקלאימינהלי וענף הלול על
כל שלוחותיו .עו“ד איילת רייךמיכאלי מש
משת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינט
רנט שלנו ,raich.co.ilwww.ayelet :ול
עקוב אחרינו בפייסבוק" :איילת רייך – משרד
עורכי דין נוטריון וגישור".

פותחים חלון לעולם חדש

חלונות משקפים את הטבע שבחוץ ומכניסים אותו הביתה .להשלמת המראה
הטבעי ,אנו מציעים לכם חלונות בעלי מראה קלאסי ונקי .העשויים מסגרות עץ
ואלומניום .חיבור חכם בין שני החומרים יוצר חלונות בעלי עמידות גבוהה ,מראה
מעוצב וסגנון מקורי .ניתן לקבל ביישומים שונים ,בשלל גוונים ובכל מידה ועיצוב
כיד הדמיון...
אנו יצרנים וותיקים של חלונות ודלתות אלומיניום מהסדרות המתקדמות,
חלונות מסוגננים בלגי אלומיניום ,תריסים וסוככי שמש.

חלונות

סוככים

תריסים

"אדרת" אלומניום וסוככים בע"מ

רחוב יד חרוצים  6א.ת .תלפיות ,ירושלים
תצוגה מקיפה במקום | 02-6719048
aderetalum@bezeqint.net
www.aderetalum.co.il
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č ĥďđēĐ
:ČđĤģĘ ĐĢĤĕ ĕČĘģē Ęėĥ ĦđčĦė

ĤēđĝĘ ĦĤĢđĦĐ ĤĕēĚ ĦČ Ğčđģ ďĤĠĝč ĕČĘģēĐ
(ďĤĠĝč ģđđĕĥđ ĘđďĕĎ ĕēĔĥč ĘČĤĥĕĚ ęĕČĘģē Ęĥ Ĥđĕĝ ĕĚĥĤ)

:

ģĤ ĘėĐ
č
ĦđČĘģē
Đ ěđēĤĕ
Ęĥ Ęĕčđ
ĚĐ
ĘČĤĥĕ

:2017 ġĕģ
Ĥėđĝ ĕĒđēČ 12 ęĞ ÂĐĕĘĎÃ ěđĘĚ

ĦđĕďĞĘčđ ĦđģĦĤĚ ĦđčĦė ĞĠĥ ďđĞđ
:ĘĕĕĚč ěđēĤĕĐ ĦĘčģĘ
īČĕĥ Ęđčĕī ěđĦĕĞ ĘĐĜĚ | ĕčĕčĔ ęĤđĕ

yoram.tabibi@tmags.co.il :ĘīČđď | 08-8690288 :ĝģĠ | 08-9159981 ďĤĥĚ | 052-2773132 :ďĕĕĜ
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הלוח הירוק
073 -2369 058

הלוח המופץ בכל הקיבוצים
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052-4403890
~
www.rdatihg.co.il

 75
 
~~~
~
~

052-4403890
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052-2485019:
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052-44033890

 

דרושים
  ~
 ~
~ .1
~ .2
~ .3
~ ~ 
anis888@gmail.com

מכירה /השכרה /קניה
 ~~
  
052-2796686
 
052-2358554

למכירה

להזמנות∫ ™ ∂¥¥¥
עבודות גידור

StudioER.com

~
~



~~

 :

~


~
~

מבנים ניידים

~
:

 :

 
17
~~~

052-4658888
www.zakai-le.com




 
 ~
050-5328220

~
 054-3161142  - ~ .2

מקום זה יכול להיות שלך!
לפרטים073-2369058 :

 ~ 

~2-33



~
054-2620250

(EBC ~3
~~17

   3

~~
15
~.
~:
050-5755200
~~ 1-700-708-999
www.awt.co.il
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במחירים מדהימים!

במבצע!
עכשיו תשלומים
1
עד 2לא ריבית
ל
ר מקורי:
ולל חבילת אבזוושפריצר
כ
ון ,ווישר
גג ,חל

חריות
םא
ד עם שנתיי שעות
היחי הגבלת
ללא

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

ריינג'ר 500
₪ 47,863

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן
הקדר  ,43נתניה |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-

המחיר אינו כולל מע"מ .התמונות להמחשה בלבד .בכפוף לתקנון החברה .טל"ח.

ריינג'ר חשמלי EV
₪ 62,393

ריינג'ר XP 900
₪ 68,376

