ע רמאה
'5

האם דאגתם לכספי הקיבוץ
לאחרונה?..
פרטים בעמוד 3
שבועון הקיבוצים  מס'   1689כ"ב בתמוז תשע"ט  25 ביולי 2019
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– C FORCE 520 L
טרקטורונ

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי

אולמ תצוגה ראשי ,רח' ה דנה  6תל אביב ואצל המפיצימ המורשימ.

צילום :מוקי שוורץ ,גף פרסי ישראל ,משרד החינוך

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :

הצטרפו
למשפחה המנצחת של
טרקטור המשא הנמכר בישראל!
עכשיו ב 24-תשלומים ללא ריבית,
אפשרות לטרייד אין.

*9930

התמונות להמחשה בלבד .בתוקף עד  .31.8.19ט.ל.ח.

כותבים לנו
עמוס עוז היה לוחם דגול למען השלום

>

הכתבה על עמוס עוז (הזמן
הירוק ) 18.7 ,פסחה לגמרי על
היותו לוחם דגול למען השלום עם
העם הערבי הפלשתינאי וגימדה את
מלחמתו בבן-גוריון ונאמניו במפא"י
לכך ש"תמך בפנחס לבון על רקע
'העסק הביש' והתנגד לריכוזיות
הממלכתית שלו ושאף ליתר הכרה
בערכי תנועת העבודה" .אולם ,כפי
שעמוס עוז הסביר לנו בקיץ 1960
בביקורו אצלנו ,קבוצת השינשינים
בקיבוץ נחשון וכפי שמעשיו הראו
ב 59-השנים מאז ,מלחמתו הר�אשית בבן-גוריון ונאמניו-ממשיכיו

דיין ,פרס וחבריהם ברפ"י היתה נגד
עמדתו(ם) ומדיניותו(ם) שהעדיפה
לקיים מצב של לא-שלום ולא-
מלחמה על פני השגת הסכם שלום.
עמוס עוז דיווח לנו אז שאמר זאת
בגלוי בכנס ראשי צעירי "איחוד
הקיבוצים והקבוצות" בחולדה זמן
קצר קודם לכן .בן-גוריון נימק
את עמדתו בכך שאם ישרור שלום
היהודים יתפזרו בקהיר ,דמשק,
ביירות ועמאן ויהיו שם לראשי נוא
שכי הנשך הבנקאים ואז "הערבים
ישנאו אותנו כמו האירופים את
שיילוק והרוטשילדים" .עמדתו זו

כמובן מעולם לא נאמרה בפומבי
אבל כל מעשיו (וכמותם מעשי נאא
מניו וממשיכי דרכו) מוכיחים זאת
כפי שחשף למשל פרופ' אבי שליים
בספרו "קיר הברזל"" .שיח לוחמים"
למשל היה חלק בלתי-נפרד במאבק
למען השלום כפי שכמובן הייתה
בהמשך ביקורתו על ההתנחלויות.
גם התמיכה בלבון היתה חלק מכך
שכן "העסק הביש" נועד – והצליח
– להפיל את ממשלת שרת על שכא
מעט והגיעה להסכם שלום עם נאצר
למגינת ליבו של בן-גוריון.
ראובן שפירא ,גן-שמואל

שלי בחוץ -
אורלי בפנים

>

בתחילה ,סיפור :בזמן תהליך גיבוש הרשימות לבחירות הבאות
עלינו ,ביקר אחד המועמדים אצל ג'ומס בקיבוץ להב .כמובן הוא
הוזמן לחדר האוכל .מסופר כי אחד החברים ניגש אליהם ואמר" :לא
ייסלח לכם אם ניאלץ לבחור בין שלוש רשימות נפרדות .התאחדו!

להילחם על המחר
"העבודה" – היא לא מפא"י ,גם "הליכוד" – אינו
חרות,
וביבי – הוא לא בן גוריון ,גם אם עקף הוא בסיבוב,
ברק הבריק ,קרא – "איחוד" ,אך הוא נותר ,זקנו
כרות,
ומרצ – איך תומרץ ,ניצן? כשפרץ-לוי בחיבוק.

מי שבסוף יקבע ,יחליט ,מי שיחזיק ביד קלפים
הוא לא יבוא ,לא מן השמאל ,אפילו לא מהימין,
והוא יקבע מה דמות תהא כאן ,למדינת היהודים.
ל"מדינת היהודים" – לא זו של הרצל כמובן,
גם לא של ברל ,בן גוריון ,גם לא של חזן מן הסתם,
אפילו מה נאמר היום ,גם לא של בגין הסגפן,
כל כך רחוק מכל חזון ,ועל שיש – איש לא חלם.

יש "קול רוסי" ,יש קול "ותיק" ,יש קול צעיר שמ־
תלבט,
וארבעה מ"הגדה" ,חכם ,רשע ותם ,כולם – כולם
אינם יודעים לשאול.
לשאול – את מי? ומה לשאול .למי עלי קולי לתת?
כיצד נוריד את השולטן .כיצד נגבר על כל מכשול?

ובכל זאת ,הבה נאמין ,גם נתייצב כאיש אחד,
שלא יהיה כאן "קול אבוד" ,שנתגייס ,בל איש
יחסר,
אולי החושך לא יואר באור של נגוהות זוהר,
אבל נציל את שאפשר ,נבטיח גם את המחר.
מעוז חביב ,צרעה

האם כך בין ימין לשמאל ,בין חרדים לליברמן,

דמי שירות
אחוז תזזית
ללמד את ראש הממשלה
כי כדאי לשלם בכסף מזומן
או בכרטיס אשראי
חמש עשרה אחוז
דמי שירות
עבור פלאפל בפיתה
וגם על הכתף.

ראוי להציץ
במספר כרטיס האשראי
של רמטכ"ל אמיץ
אשר שירת בסיירת מטכ"ל.
כבר אז הוא התחפש
באופן יוצא מן הכלל
לאיש שירות
על מטוס סבנה.
היום בחלוף הזמן
הוא הגיע הנה

יעקב פרידמן ,מעין צבי

צילום ויקפדיה

אורלי ושלי.

והנא ,פרץ התאחד .אך איחוד שכזה שקבר סופית כל אפשרות לאיחוד
בין העבודה ,מרצ ורשימת ישראל הדמוקרטית .בכך הוא הגשים את
סיוטו של החבר מלהב והגדיל את הסכנה שאחת משלוש המפלגות שמא
שמאל ל"כחול לבן" לא תעבור את אחוז החסימה.
במקום להקים את איחוד השמאל ,עמיר פרץ ,ה"סוציאל דמוקרט"
העדיף את אורלי לוי אבו־קסיס ,ימנית נחמדה ,הגונה" ,חברתית" ,אך
בכל זאת ,ימנית בכל השקפותיה .היא תקבל שלושה מקומות בעשיריה
הראשונה .בכך הוא ידחק אחורה אנשים כמו סתיו שפיר ,עומר בר־לב
ומירב מיכאלי ,ולא ברור מי משלושתם יהיה בכנסת .אם חיפשתם דוגא
מה מה זה לירות בתוך הנגמ"ש ,הרי שהיא לפניכם .ניצן הורוביץ ניסח
את זה נכון" :במקום איחוד גדול פרץ העדיף שריון קטן"
אמנם בימי חיי הארוכים ראיתי כבר "תרגילים" פוליטיים מסוגים
שונים ,מסריחים יותר ומסריחים פחות ,אך אודה כי הפעם הופתעתי.
עמיר פרץ ,זה שהחליף שלוש מפלגות ,זה שהלך להיות שר ביטחון (!!)
ללא כל עבר ביטחוני משמעותי ,במלחמת לבנון השנייה ,זה שהכריז
עם היבחרו לראשות המפלגה על נאמנותו לסוציאל־דמוקרטיה ,שינה
את פני מפלגתי ,זו שאני חבר בה מזה עשרות שנים .כמה סמלי :שלי
יחימוביץ' בחוץ ,אבוקסיס בפנים!
אני מרגיש שנבגדתי .אמנם אני לא עוזב את ביתי ,את מפלגתי ,אך
הפעם ,בבחירות הקרובות ,לא אצביע בעד מפלגת העבודה ,זו הפעם
הראשונה מזה עשרות שנים! בעד מי אצביע? עוד לא החלטתי .קשה לי
להחליט ,כחבר מפלגת העבודה מזה עשרות שנים ,מאז הקמת "המערך",
בעד מי "כן" .אבל ברור לי בעד מי "לא" .הסאה הוגדשה!
שמעון שתיל
מזכיר (עד לפני זמן מה) של סניף ה"עבודה" בקיבוץ הזורע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
יום

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

הגורל
קעותייך בידך!
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עמ' 7

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.nac
טלפוןhlat-avot..
בפייסבוק
co.il
הצטרפו אלינו

שבועון המ
201

ושבים

ישבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

נחירות
סוף ל נשימה
עד קל
ציה
בינוני

14:45-15:30
15:30-15:45

ואר 5

בינ

צים
קיבו

ישראל – 1265

הוראות ביצוע

להחלטת מועצת

והתשלומים

מקרקעי ישראל

השונים בבניה

למגורים

16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00

תש

שימושי

תעסוקה לא

ב

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מס' 3

מות

ליז

קוא

הפסקת

מקרקעי

בה בראייה

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חורגים בנחלה

בנצי
לרישום
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
העיון מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

מסליקון

ופר

13:00-14:00
14:00-14:45

הנחלה

והשימושים

המושבית

החלטת מועצת

15:45-16:30

שיתו
ולדום

בינואר

התכנסות וארוחת

צהריים עשירה

60

במסעדת המלון

קפה ועוגה

המיסים

המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
רפואי
לשון
מבד
חייהם
.CE
לסובליםמייצב
פותר את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
הסכנה
מייצב
העולם,
מדיפדיה
ארה�ב!
מסיכת
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
eaver
חברת
הנמכר
בעולם מ
פתרון
ניתוחים,
שיפור
בינלאומיים
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
מריקאי
בינוני
וביכולתם
מכשירים
הטובה ממסכת נוחה?
בעיית נשימתי
הראשונה של
סיפאפ א ושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן סוללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
מכשיר
הבד הבתחום
היא
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaverרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
וטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
אשעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
מסכת גדל
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
SleepWeaver
460
לנחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
השינה
במשקל
בט
ובתסמונת
בשינה .הישראלי
גם
קולה( סוללה
סוף
רפואת
. APNEA
חמצן
בינוני הבריאות
בשינהאוטומטי ניידפחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
למנחירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן נחירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
למניעת
ל נוסיטיס
 700לשגרת
לנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
לבית לכל
מסי לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
הניידים בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
סובלים
שתחפצו.
מערות מסינוסיטיס,
התעופה
הגרון הלשון צונחת
של
ריאות
החמצן
אלרגיות
רשות מאושרים
באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
ממחלותלניקוז
השינה
לסובלים באף ,נשפן
ולעיתים קרובותשל הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
האחורי
רטט
נחיריים
נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
וההפרשות
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נחירות
לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
האוויר
הנחירות.
את
והנשיפה של הרכות
למניעת סתום
אופציות
לפנות נשימה
הנזלת נתיבי
לאף
באמצעות
ואת מקדם
הרקמות
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
בגלל אף באף
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עורך :יעקב לזר  • Lazar@nachshon.co.ilמנהלת עיתון :פרימה זילברמן • עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
כתבים :ארנון אבני ,עלי קדם ,שוש גרץ ,חני סולומון ,יובל דניאלי ,אברהם שרון ,אבנר רון • הפקה ttova@kenes-media.com :טל' 7457405־074
פקס' 7457499־ • 074מזכירת סניף דרום :אנה רייזנקינד
יועצי פרסום :יעקב קניאל 4557780־ ,054שי מזרחי 6866619־ 050יורם טביבי052-2773132 ,
מודעות • ttova@kenes-media.com :המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

חפשו אותנו בדף הפייסבוק :הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא ,הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי המערכת והמנהלה היוצרים  6אור יהודה •
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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לענף

הבקר ו

החלב

יוני

2014

כשמדובר בכספי הקיבוץ /ואו החברות שבבעלותכם
חשוב לתכנן את ההשקעות בצורה נבונה
הלוואות חברתיות בישראל :השקעות שצוברות תאוצה בקרב הקיבוצים ,מעל  70קיבוצים השקיעו בפלטפורמה של חברת
ונהנים מריבית משולמת חודשית ו/או מצטברת בחשבון במסלול  100%בטוחות.
מפרסמת שהתשואה הממוצעת של תיקי
ההלוואות למלווים ב 3שנים האחרונות כ  6%לשנה ברוטו ועם יכולת הגעה למעל  1000הלוואות שונות .כמו כן ,נהנים מנזילות
באמצעות האתר ודוחות חודשיים לביצוע מעקב אחר קצב התפתחות התיק.
קרנות חוב עם שעבודים על נדלן :אפשרות להשקעה בקרן/שותפות חוב הנותנת אשראי ליזמויות למול שעבוד נכס .אפשרות
לתזרים חודשי ו/או קבלת היתרה עם הריבית בסוף תקופת ההשקעה.
קרנות אשראי ונדלן בחול :ישנן קרנות אשראי רבות ,שקיבוצים ,קרנות פרייבט אקווטי ,חברות ביטוח ומוסדיים רבים משקיעים
מכספי הנוסטרו בחול ברמות סיכון שונות .חלק מהקרנות מפוזרות בין קרנות ריט המחלקות דיבידנדים.
המרכז לתכנון פיננסי הינו גוף בלתי תלוי המתמחה בהשקעות אלטרנטיביות ,שוק ההון וביטוח .בין לקוחותינו :קיבוצים ,אגודות שיתופיות ,מועצות אזוריות ,חברות ייצור
ופרטיים .לקוחותינו נהנים מגישה לגופים רבים והשקעות מגוונות באמצעות תכנון הוליסטי מלא ,בהתאם להון ולצרכים הספציפיים של פרטיים וחברות .בשורה התחתונה,
להשקעות אלטרנטיביות יש יתרונות רבים והן מגוונות ונדרש תכנון ממוקד .הן מעניקות פיזור סיכונים טוב ויעיל ,אפשרות לתשואה שאינה מושפעת מהתנודות בשוק
ההון ,ולעיתים גם נזילות רבה יותר ומיסוי נמוך בהשוואה להשקעות בשוק ההון.

בין החברות שמשווקות על ידי המרכז לתכנון פיננסי:

למידע נוסף ולפגישה התקשרו 1700-700-587
www.finance-center.co.il
תכנן היום – תהנה מחר

אין לראות בנתונים הנ"ל יעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד | אין לראות בנאמר המלצה לכדאיות השקעה כזו
או אחרת ,אין תשואות עבר מעידות על תשואות שתושגנה בעתיד | כל האמור כללי ומהווה תמצית בלבד .ט.ל.ח
חפשו אותנו ב-
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עבר שבוע

• יעקב לזר

שיר אקטואלי
(אפשר לפזם לפי המנגינה של "כבר
סידרנו הרכבת")
הגננת מתעללת,
מרביצה ומקללת.
ילד שבוכה מרה
יקבל אצלה סטירה.
הסייעת מצטרפת,
היא בילדים נוזפת:
שקט! שקט! לא לבכות!
אם תבכו יהיו מכות!
(בלשכת ראש הממשלה נבדק חשד ,שתנו־
עת ה־ BDSבשיתוף הקרן החדשה לישראל,
שתלו גננות מתעללות ברחבי הארץ ,על
מנת לפגוע במורל העם ולהחליש אותו
במאבק נגד אויביו .תוצאות הבדיקה יימסרו
בהמשך).

שתי אבנים
עם  DNAעליהן
אחת ההדלפות מפרשת הריגתו של סלומון
טקה ,שנועדה לתמוך בגרסתו של השוטר
שירה והרג  ,הייתה שבזירה נמצאה אבן
ועליה עקבות  DNAשל טקה .ד"ר חן קוגל,
מנהל המכון לרפואה משפטית באבו כביר,
אישר בראיון שנתן לחדשות הבוקר עם ניב
רסקין ,שממצא כזה אכן קיים" .המעבדה
הביולוגית שלנו מצאה ,מתוך מספר אבנים
שהועברו לבדיקה ,דנ"א של המנוח על אחת
האבנים" ,אמר קוגל" .זה אומר ,שהוא היה
במגע עם האבן הזאת .האם הוא לקח את
האבן בידו או שהיא פגעה בחלק מגופו? זה
בית המשפט יחליט ,אבל אנחנו יודעים שיש
דנ"א שלו ,כלומר תאים מגופו ,על האבן
הזאת" .ההדלפה הבאה הייתה ,שבנתיחה
שלאחר המוות נמצאו בדמו של טקה עדויות
שהוא שתה אלכוהול וצרך חשיש ,והתמונה
ברורה – צעיר עם עבר פלילי עשיר ,שתוי
ומסומם ,זרק אבנים על שוטר .השוטר חשש
לחייו ולחיי בני משפחתו ,הגיב בירי לקרקע
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ונתז מהקליע שנורה ,פגע בטקה ולמרבה
הצער גרם למותו.
ישנה עוד אבן עם סימנ י  DNAשנמצאה בז�י
רה שבה ארע מקרה מוות .גם לגביה הייתה
התייחסות של ד"ר חן קוגל .באוקטובר נהר־
גה  2018עאישה א־ראבי ,פלסטינית תושבת
בידיא ,אם לתשעה ,מאבנים שיודו לעבר
המכונית שבה נסעה ובה נהג בעלה ,סמוך
להתנחלות רחלים שבשומרון .בעקבות כך
נעצרו מספר נערים יהודים מהישיבה בר־
חלים ,בחשד שהם אלה שיידו את האבנים
שגרמו למותה של א־ראבי .בינואר 2019
הוגש כתב אישום נגד אחד מהם .הראיה
המרכזית נגד הנאשם היא שהדנ"א שלו
נמצא על הסלע שגרם למותה של א־ראבי.
הצעיר מכחיש כל קשר למעשה ואת הימ־
צאות הדנ"א על האבן הסביר שיכול להיות
שהוא טייל באזור ואולי ירק על האבן בהיסח
הדעת" .יכול להיות שירקתי ושפגעתי איזה
פעם אחת באבן" ,אמר בחקירתו" .בחרתי
בחיים של תורה ...אני לא בן אדם שמתעסק
בשטויות האלה"( .אם היה אפשר לשאול
את סלומון טקה ,יכול להיות שגם הוא היה
מסביר ,שהיה לו טעם מוזר בפה והוא ירק
ופגע באחת האבנים שהיו בזירה ,וזו הסיבה
שמצאו את הדנ"א שלו עליה).
במהלך דיון בית המשפט המחוזי מרכז,
בחודש מאי השנה ,בפרשת מותה של א־
ראבי ,הוצגה חוות דעתו של ראש המכון
לרפואה משפטית ד"ר חן קוגל לגבי האירוע.
ד"ר קוגל אמר ,שאי אפשר לקבוע שהחב־
לות בראשה של א־ראבי נגרמו מפגיעת אבן,
מאחר שנמצאו בראשה לפחות שני מוקדי
פגיעה" .עמדתו של קוגל מנוגדת לכתב
האישום ולחוות הדעת של שתי רופאות
במכון ,שסברו כי ייתכן שאבן גרמה לפגי־
עה בגולגולת של א־ראבי עקב המהירות
הגבוהה וגודל האבן"( ,הארץ .)14.05 ,קוגל
הוסיף" :שני רופאים תמכו בטענה כי החב־
לות בגולגולת המנוחה מתיישבות עם נזקים
הנגרמים באנרגיה גבוהה מאוד ,ולא מפגיעה
אחת של אבן .אחד הרופאים הללו תמך גם
בדעתי שנראים ,לפחות ,שני מוקדי אימפ־
קט" .הוא ציין כי שני רופאים אחרים במכון
סברו כי "לא ניתן להכריע לכאן או לכאן".
בית המשפט שחרר את הנאשם למעצר בית

בבית סבו וסבתו ,עם איזוק אלקטרוני.
הערכת מצב  -עדותו של ד"ר חן קוגל תביא
לכך שהקטין היהודי שהואשם בגרימת
מותה של עאישה א־ראבי ,יזוכה או יקבל
עונש סמלי ויוכל לשוב במהרה לדרכה של
תורה .השוטר שירה בסלומון טקה לא יזוכה
לחלוטין( ,תילקח בחשבון האפשרות שזיכוי
עלול לגרום לפרץ מהומות נוסף של יוצאי
העדה האתיופית) ,אבל העונש שיושת עליו
יהיה ברף נמוך במיוחד.

הנדוניה של
צור לכחלון?
בשבוע שעבר דיווחנו כאן על ישיבה של
מזכירות תנועת המושבים ,שהוקדשה לדיון
על המשבר הקשור בהחלטה של תנועת בני
המושבים להתנתק מהנוער העובד והלומד
ולחבור לארגון השומר החדש .מזכ"ל תנועת
המושבים ,מאיר צור ,טען שהיחסים עם
הנוע"ל היו קשים לאורך זמן והרצון להת־
נתק מהם אינו חדש .נשיא מועצת תנועת
המושבים ,שלום שמחון ,הצהיר כי יפעל כדי
להחזיר את חניכי בני המושבים לפעילות
במסגרת הנוע"ל ,וקיבל מהמזכירות ייפוי
כוח להיות האחראי על הקשרים עם הנוע"ל.
כמה ימים אחר כך ,פרסם חיים לוינסון
ב"הארץ" ,כתבה שהוקדשה לנושא .הטענה
המרכזית בכתבה  -מאיר צור הצטרף למפ־
לגת כולנו של משה כחלון ,כשעיניו נשואות
לתפקיד שר החקלאות הבא ,ותנועת בני
המושבים הייתה אמורה להיות ה"נדוניה"
של צור לכחלון" .החניכים ,המדריכים ובוגרי
התנועה היו אמורים להיות חלק מתשתית
שטח משמעותית בבחירות" ,כתב לוינסון.
"צור חיפש כוח פוליטי ...הוחלט לנתק
את חטיבת בני המושבים מהנוער העובד
והלומד ,מהעבודה ומההסתדרות ,ולהעביר
אותה להשומר החדש ...המהלך היה כל כך
חשוב לתנועת המושבים ,שהם היו מוכנים
להשקיע בו מאות אלפי שקלים במשכורות
ודמי ייעוץ כדי להביא להצלחתו ".בסופו של
דבר ההכרזה על בחירות חדשות טירפדה
את העסקה.
יש גם חלק קיבוצי .לוינסון מציין שני יועצים

שלום שמחון" .הורידו ידיכם מבני המושבים"

שעבדו עם תנועת המושבים .האחד הוא
אבי בניהו ,דובר צה"ל ומפקד גל"צ בעבר,
וגם חבר להבות חביבה .על פי הכותב ,חוזה
ההתקשרות בין בניהו לתנועת המושבים
כלל שכר של  25אלף שקל לחודש עבור
"ניהול משברים ייעוץ אסטרטגי וייעוץ תק־
שורתי" .היועץ השני היה עו"ד אורי קידר,
שסיפק את הייעוץ המשפטי .באוקטובר
האחרון כונסה מועצת תנועת המושבים
ואישרה את הפיצול של בני המושבים
מהנוע"ל .נימוק אחד היה ,שהנוער העובד
והלומד הוא ארגון שמאל בשליטת ההסתד־
רות שמטיף לבוגריו להצטרף לתנועת "דרור
ישראל" ,בעוד שהמושבים הם בעלי גוון דתי
מסורתי יותר .עוד נטען ,שהנוע"ל מחנך את
בוגריו לחיות בקומונות בדומה לאורח החיים
שמקיים מנהיג התנועה ,פסח האוספטר (קו־
מונות ולא משפחות) .הנימוק השני :הנוע"ל,
שמקבלת  41מיליון שקל בשנה ,מעבירה
לבני המושבים תקציב נמוך ממה שמגיע
להם .למהלך ההתנתקות קמה התנגדות
עזה ,כשבראשה התייצב שלום שמחון ,וב־
סופו של דבר ,במאי האחרון ,קיבלה מועצת
תנועת המושבים החלטה הפוכה  -לחזור
לנוער העובד והלומד.
השבוע שלח שלום שמחון מכתב לראש
המועצה האזורית רמת הנגב ,ערן דורון,
שהוא יו"ר ועדת החינוך במרכז המועצות
האזוריות ,וליואל זילברמן ,מנכ"ל השומר
החדש" .תנועת המושבים...זו תנועה של
המושבים ,לא של המועצות האזוריות" כתב
שמחון" ,חתימתכם על המכתב המשותף
בעניין הקמת ארגון/תנועת נוער ,הינו אחיזת
עיניים והמשך של אותו מצג שווא שאתם
מטפחים בחודשים האחרונים ,לא ברור
תחת איזה סמכות ובשם מי ...אני דורש מכם
להימנע ,בכל תוקף ,מהצגת מצג שווא כאילו
בני המושבים עברה בית ומתקיימת עכשיו
בתוך השומר החדש ,להימנע מלדבר בשם
בני המושבים ,תנועת המושבים או המוע־
צות האזוריות בישראל ".הורידו ידיכם מבני
המושבים  ..כל חריגה מקווי גבול אלה... ,
ייענו מצדי בתקיפות ובכל האמצעים המת־
בקשים".
מספר פעילים בתנועת המושבים שלחו
מכתב נגדי הקורא לשמחון לסלק את ידיו
מתנועת המושבים .הם טוענים כי הרקע
למשבר בין הנוע"ל לבין בני המושבים הוא
חילוקי דעות ערכיים וכלכליים שלא קיבלו
מענה .עוד טוענים כותבי המכתב ,ששלום
שמחון אינו יכול להיות בורר בסכסוך שנוצר
בין שתי תנועות הנוער ,משום שהוא אינו
אובייקטיבי והוא צד בעל עניין ברור להשבת
בני"מש אל הנוע"ל.
לא תם ולא נשלם.

C FORCE 520 L – CF MOTO
טרקטורונ

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי
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חדשות
התפוקה החקלאית נמצאת במצב של
קפאון בעשור האחרון

>

התאחדות חקלאי ישראל מציגה את ניתוח
הנתונים לסיכום שנ ת  2018בחקלאות ,ש�מ
תבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
על פי הדו"ח ,בעשור האחרון נמצא ענף החקלאות
בקיפאון מתמשך ,כאשר היקף התפוקה החקלאית
עומד על כ־ 30מיליארד שקלים ולא גדל כפי
שהיה ניתן לצפות ביחס לגידול באוכלוסייה,
כאשר קיימת חלוקה פחות או יותר קבועה בין
ענפי הצומח לענפי בע"ח (כ ־  17.5מיליארד ב�ע
נפי הצומח ו־  12.5מיליארד בענפי החי).
עוד עולה מהדו"ח ,כי היצוא החקלאי שהיה
מנוע הצמיחה העיקרי של החקלאות הישראלי
ירד .בשנות השבעים הייצוא היה קרוב ל־ 25%
מערך התפוקה ובשנת  2018ירד הייצוא ל־ 15%
בלבד .צמצום הייצוא ניכר בעיקר בענפי הירא
קות ,ולא נראה כי בעתיד הקרוב ניתן יהיה לחזור
להיקפי היצוא הקודמים .בניגוד לענף הירקות,
ענף הפירות  -אבוקדו ,מנגו ,תמרים ורימונים,
נמצא בגידול .קיים חיפוש וניסיון תמידי למא
צוא יעדי יצוא חדשים ורחוקים יותר – כדוגמת
המזרח הרחוק .עדיין מוקדם לקבוע באם כיוון זה
יביא להיפוך משמעותי של המגמה.
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור" :הנא
תונים הללו הם תוצאה של מדיניות ממשלות
ישראל האחרונות ,אשר עוצמות עיניים ומתעא
למות ממצב החקלאות ,במקום לעבוד בשיתוף
עבודה עם חקלאי ישראל וארגוניהם ולהכין
תכנית לאומית רב־שנתית .הבאנו תכנית מסוא
דרת לשולחן הממשלה אך זו העדיפה להתעלם.
עצימת עיניים אינה פתרון לבעיה ".צור אמר
כי ארגוני החקלאים הציעו למשרד האוצר כבר
לפנ י  3שנים תכנית אשר כוללת הקמת שוק ס�י
טונאי גדול באזור המרכז שיתחרה במחירי רשא
תות השיווק ויוריד את מחיר הפירות והירקות
לצרכנים ,מדיניות תמיכה ישירה לחקלאים כפי
שהציגו גם ב  ,OECDמדיניות מקיפה שתטפל
בסוגיות הייצוא והייצור המקומי ועוד.
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבו וילן
"לישראל יש את כל הנתונים לפריחתה של החא

קלאות אך לצערנו ממשלות ישראל האחרונות
בוחרות להתעלם מהמשבר הנוכחי ולהסתכל על
תמונת החקלאות דרך כמות המצביעים הנמצאת
בסקטור ולא דרך הפוטנציאל החקלאי והעסקי
וביטחון המזון שהוא מבטיח למדינה .משרד החא
קלאות יכול להתעלם עד מחר הנתונים ולעצום
עיניים  ,אבל זה לא ישנה את המציאות העגומה:
החקלאות הישראלית נמצאת במצב של קיפאון".
בהתאחדות החקלאים מקווים כי בעקבות הנא
תונים האלו יפנימו משרדי הממשלה את הצורך
בחיזוק הענף ומדגישים כי הידע החקלאי בישא
ראל הוא הטוב בעולם.
ירון בלחסן ,מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות ביא
שראל ,שלח בשבוע שעבר לראש הממשלה נתא
ניהו מכתב שכותרתו" :בקשה להתערבות דחופה
במחטף של משרד החקלאות" בלחסן כתב" :בשם
אלפי מגדלי הפירות בישראל אבקש את התעא
רבותך לעצירת מחטף שמשרד החקלאות מוביל
ערב הבחירות להתרת יבוא דרקוני של פירות
וירקות לישראל .אין זה מן הראוי שהחלטה כזו,
שיהיו לה משמעויות הרסניות על מקור פרנסתם
של עשרות אלפים במגזר החקלאי ,על דמותה
של מדינת ישראל ועל החוסן הלאומי ששמירת
הקרקע היא אחד המרכיבים החשובים שלו
תתקבל על ידי ממשלת מעבר ערב הבחירות...
אנו מגדלי הפירות וחברינו בכל ענפי החקלאות
ובהתיישבות לא נוכל לעמוד מנגד ולתת למא
פעל חיינו לרדת לטמיון .בכוונתנו לנקוט בכל
אמצעי המחאה כדי להבהיר לציבור הרחב ולמא
קבלי ההחלטות את האסון שעומד להתרחש בגא
ליל ,בנגב ,ברמת הגולן ,בבקעת הירדן ובחלקי
הארץ האחרים .אני קורא לך לעצור באופן מידי
כל שינוי במדיניות החקלאית הממשלתית ולאא
פשר לממשלה החדשה שתיבחר ולשר החקלאות
החדש לגבש מדיניות שקולה ומוסכמת לשמירה
על החקלאות והחקלאים וטיפול מעמיק בפערי
התיווך לטובת הצרכן הישראלי .אנו משוכנעים
שלא תרצה שהממשלה בראשותך תיזכר כמי
שהביאה להרס ההתיישבות הציונית".

מנכ"ל משרד המחקר
הרומני בביקור במקסופט בישראל
מנכ"ל משרד
המחקר Mircea
 POPAהרומני
הגיע בלוויית מש־
לחת של נציגים
מחברת anamob
הרומנית לביקור
בחברת מקסופט
מקבוצת צמח
מפעלים.
חברת anamob
רומניה עוסקת
במחקר ופיתוח
טכנולוגי בתחום שלום ברויאר מנכ"ל מקסופט ,עידן אלינגולד מנהל חוות הניסיונות של צמח,
שר המחקר הרומני וחברי משלחת נוספים .צילום :מקסופט
החקלאות והקש־
רים שלה עם מקסופט נולדו סביב הפרויקט האירופאי הגדול  SmartAgriHubהעוסק בדיגיטיזציה
של החקלאות באירופה .האורחים סיירו במרכז כנרת לחדשנות ויזמות ,ולאחר מכן ביקרו בחוות
הניסיונות של צמח וחזו בניסויים שונים ומתודולוגיות שונות בביצוע הניסויים.
דר' שלום ברויאר מנכ"ל חברת מקסופט" :החקלאות הישראלית צועדת תמיד יד ביד עם טכ־
נולוגיה מפותחת והשילוב בין השתיים הוא שמציב אותנו שוב שוב בראש הטבלה העולמית .אנו
גאים על שיתופי פעולה מהסוג הזה ותמיד שמחים ליצור קשרים חשובים ולארח את השותפים
הגלובליים שלנו".

נגב אקולוגיה רכשה 49%
מבעלות אתר דודאים
במועצה האזורית בני שמעון
בעלות של  47מיליון ₪
נוך הסביבתי דודאים" :אני מברך על
זכייתה של נגב אקולוגיה במכרז ומצפה
להמשך פעילות ענפה ופורייה בשטח .נגב
אקולוגיה מפעילה כיום בשיתוף איתנו את
הפארק ולשמחתי נוכל לעלות רמה ולמקא
סם את הפעילות ,תוך הצבת יעדים משמא
עותיים ובאינטרס לפיתוח ,שגשוג ושמירה
על הסביבה .בקרוב יקום אצלנו בדודאים
מפעל המיון והמיחזור הגדול הראשון בדא
רום ,שיאפשר הגדלה משמעותית של אחוזי
מחזור פסולת בכל הרשויות המפנות פסוא
לת לפארק .מדובר על פרויקט בסדר גודל
חסר תקדים באזור ,שיהווה תרומה משמעוא

חברת נגב אקולוגיה רכשה  49%מה�ב
עלות ע ל פארק המחזור והחינוך ה�ס
ביבתי דודאי ם בעלות של  47מלש"ח .הח�ב
רה הכלכלית מועצה אזורית בני שמעון
תמשיך להפעיל את האתר יחד עם נגב אקוא
לוגיה באמצעות הצוות הקיים ,בראשו עומד
מנכ"ל הפארק ,ניר בר דוד.
אתר דודאים שבנגב ממיין ומטפל בפסוא
לת מכל אזור הדרום ובשנה האחרונה מוביל
את נושא קידום המודעות והשינוי המערכתי
בנגב בנושא המיחזור ואיכות הסביב.ה .במ�ה
לך משותף של בני שמעון וחברת נגב אקוא
לוגיה ,אחרי עשרות שנים של הטמנה ,עתיד
לקום מפעל
מיון ומחזור
בפארק .המא
פעל ,שיפעל
בטכנולוגיה
בינלאומית
יהיה פורץ
בתא
דרך
חום המחזור
ו 50%-מה�פסולת שתגיע
לאתר דודאים
תמוין ותמוחא ראש המועצה בני שמעון ,ניר זמיר ואנשי נגב אקולוגיה מציינים את המכירה
זר .מדובר על
עליה של עשרות אחוזים במחזור וזה כחלק תית למאבק למען איכות הסביבה בישראל
מהרצון המשותף לשנות את מאזן הפסולת ובדרום".
ניר זמריר ,ראש המועצה האזורית בני ש�מ
ולהגדיל את כמויות הפסולות המופנית למא
עון" :שיתופי פעולה הם חלק מהדנ"א של בני
חזור.
נגב אקולוגיה היא חברה דרומית ,מהחבא שמעון ,אנו מאמינים כי ביחד ניתן לעשות
רות המובילות בתחום המחזור והטיפול בפא דברים גדולים וטובים יותר .בשנים האחא
סולת בארץ .החברה עוסקת בפיתוח ויישום רונות הצליחה המועצה לייצר הסכמים ופא
פתרונות לשימור ושיפור איכות הסביבה ,רויקטים משותפים עם הרשויות השכנות ועם
בעיקר על ידי הקטנת נפח הפסולת ,המופנית גופים מכל הנגב .הצבנו לעצמנו להיות מוא
להטמנה והגדלת הכמויות המופנות למיחזור .בילים בתחום איכות הסביבה בדרום ובכלל,
לחברה עשרה מתקני מחזור הפרוסים ברחבי פארק דודאים הוא האופן שמטרה זו באה לידי
הארץ המטפלים במגוון רחב של סוגי פסולות .ביטוי בשטח .מפעל המיון והמיחזור שיקום
נגב אקולוגיה ממחזרת פסולת ביתית ,בדודאים מביא עימו בשורה אמיתית לאזור
פסולת תעשייתית ,פסולת בניין ופסולת ולמדינה".
חקלאית ,כיריעות של חממות ,פסדים ועוד.
ערן שמרלק ,מנכ"ל חברת נגב אקולוגיה:
חלק מהפסולת האורגנית ממוחזרת והחבא "אני שמח ומברך על עליית המדרגה בשיתוף
רה מייצרת ממנו קומפוסט לחקלאים .חלק הפעולה .לכל השותפים חזון דומה ,לשנות
מהפסולת נמכרת ונשלחת לחו"ל למחזור ,את מאזן הפסולת במדינת ישראל ,לצמצם
כיוון שאחוז המחזור בארץ עדיין נמוך יחסית את נפח הפסולת המופנות להטמנה ולהגדיל
( .)20%גז המיתן הנוצר במטמנות האשפה את הכמויות המופנות למיחזור .כאיש הדרום,
באתר הדודאים מנותב לגנרטור גז המספק אני שמח שפארק המיחזור דודאים יהיה פורץ
חשמל לקיבוצי הסביבה (.)MW2
דרך בתחום ואני מאמין שיחד נוכל להתקרב
ניר בר דדוד ,מנכ"ל פארק המחזור והח�י להגשמתו".

קומפוסט המיוצר ממחזור פסולת אורגנית באתר דודאים (צילום :עינת מולכו)
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נתור מארגנת טיולי איכות
לחופשה בראש שקט
GMN

AZR

OR

UZB

סין בנוסח סצ'ואן

סקנדינביה
המופלאה

סקוטלנד המרתקת

תאילנד למשפחות

בורמה – ארץ הזהב

וייטנאם וקמבודיה

סאפה ,לינה על ספינה
בהאלונג ביי ,מקדשי סיאם ריפ
כולל טיסות פנים,
 12יום ,חצי פנסיון
16.2 ,2.2 ,5.1 ,8.12 ,3.11
5.4 ,15.3 ,1.3
מ$2 ,750 -

JPL

CDU

לפלנד-ספארי חורף

טוקיו ,ניקו ,טקיאמה ,קיוטו,
נארה ,הירושימה,
נסיעה ברכבת "בולט"
 12/13יום ,חצי פנסיון
25.9

שייט בשוברת קרח ,נסיעת לילה לצפיה
ב"זוהר הצפון"
מלא
פנסיון
,
SANTA
 6ימים במלון *CLAUS 4
הנ
ח
ה
ל לאדם
16.3,11.3,6.3,1.3,25.2,20.2
נרשמים
עד 20.8
5.4,31.3,26.3,21.3

מ$5 ,200 -

מ€ 1,995 -

€100

טיול ג'יפים ,שייט חוויתי
בקטמרן ,סיור בסנטו דומינגז
 10ימים  7 -לילות במלון נופש
בפונטה קאנה – הכל כלול
,6.2 ,9.1 ,5.12 ,21.11
9.4 ,5.3
מ$2 ,999 -

פורט אליזבט,
ספארי ולינה בשמורה פרטית,
נתיב הגנים ,קייפטאון ,יוהנסבורג
 13יום 11 ,ארוחות
10.10
מ$4 ,399 -

שייט על הריין – ממיינץ לאמסטרדם
בספינה *  MS CRUCEBELLE 4טיסה לפרקנפורט וחזרה
מאמסטרדם 8 ,ימים ,פנסיון מלא,
מדריך מלווה וסיורים
11.9

CGB

יפן
פלאי השמש העולה

הרפובליקה
הדומיניקנית

דרום אפריקה
ומפלי ויקטוריה

ZVC

מ$2 ,365 -

מ$2 ,399 -

מ$2 ,199 -

מ€1,999 -
LAP

כולל נופש בפוקט
 12/13/14ימים ,חצי פנסיון,
 10ארוחות צהרים/ערב
15.10 ,13.10 , 7.10 ,12.8
לאדם ,זוג  +ילד

ינגון ,אגם אינלה ,באגן ,מנדלי
 10ימים ,חצי פנסיון
כולל  4טיסות פנים
,18.12 ,18.11 ,14.10
10.2 ,13.1

שנגחאי ,שיאן ,צ'נגדו,
בייג'ינג ,נסיעה ברכבת
המהירה "בולט"
 12יום ,חצי פנסיון
13.10 , 25.9 ,11.9

קופנהגן ,מעבורת לילה
לאוסלו ,ברגן ,אזור הפיורדים,
הלסינקי ,שטוקהולם
 11/12יום 4 ,ארוחות ערב
20.8 ,13.8 ,4.8

מנצ'סטר ,אדינבורו ,אינברנס,
גלזגו ,יורק
 8ימים 3 ,ארוחות
26.9 ,5.9

SAV

FZH

מ$1,749 -

מ$1,864 -

מ$ 2 ,040 -
BUM

קזבלנקה ,שפשוואן,
מרקש ,טיול ג'יפים במדבר
 11יום ,חצי פנסיון
,10.10 ,9.9 ,12.8
18.11 ,4.11 ,15.10

בדרך המשי ,טשקנט,
בוכרה ,סמרקנד
 9ימים ,חצי פנסיון
13.10 ,15.9 ,1.9

CH

מ$1,549 -

SC

מרוקו  -מקיף

אוזבקיסטן

מוזיאון ההרמיטאז' ,שייט אל
ארמון הקיץ ,סיור לילה כולל
שייט במוסקבה
 8ימים ,כוכב כפול ,חצי פנסיון
,16.9 ,2.9 ,26.8 ,15.8 ,12.8
14.10 ,7.10 ,3.10 ,26.9
מ$1,449 -

קוצ'ין ,מונאר ,מודוראי,
פריאר ,קומרקום
 8/9ימים ,חצי פנסיון,
טיסות ישירות
,19.12 ,14.11 ,21.10 ,14.10
8.3 ,5.3 ,16.2 ,16.1
מ$1,599 -

פורטו ,קוימברה,
ליסבון
 8ימים ,חצי פנסיון
,26.9 ,3.9 ,21.8 ,7.8
11.10 ,10.10 ,3.10

SCO

מ€1,095 -

מ$1,299 -

RS

קוטור ,רכבי שטח בשמורת
הדורמיטור ,שייט באגם סקאדר
 8ימים ,חצי פנסיון
,27.9 ,13.9 ,23.8 ,9.8
11.10 ,4.10

INS

באקו ,שמורת גובוסטן,
גאבלה ,קובה
 8ימים ,חצי פנסיון
,4.9 ,28.8 ,21.8 ,12.8 ,7.8
10.10 ,2.10 ,25.9 ,18.9 ,11.9

PO

מונטנגרו – גיאורגפי

אזרבייג'ן  -מקיף

מוסקבה
וסנט פטרסבורג

חוויה בדרום הודו

פורטוגל  -מקיף

מ€2 ,079 -

המחירים לאדם בהרכב זוגי בחדר כולל א .בוקר (אלא אם צוין אחרת) ,מסי נמל
ודלק ,תשר ודמי הרשמה .התאריכים באדום מתייחסים למחיר המפורסם.
עד גמר המלאי .ט.ל.ח

*504050
natour.co.il
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בולשביקים עלייך ,ישראל (א)
>

אורי יזהר

האשמת השמאל בכל מיני
האשמות מופרכות היא פרקא
טיקה נפוצה בימין ,המאפשרת לדוא
בריו לתקוף את אנשי השמאל ולא
עשות לשמאל כולו דה־לגיטימציה.
הכינוי ‘בולשביקים’ או ‘בולשביזם’,
הפך למילת גנאי נפוצה בישראל.
הימין משתמש לעיתים קרובות
בכינוי זה כלפי השמאל בהתכוונו
לכך שהשמאל – עיתונאים ,פוליא
טיקאים ,מרצים באוניברסיטאות
ואמנים למיניהם – משתלטים על
השיח הציבורי ולא מאפשרים לאנא
שי ימין לבוא לידי ביטוי נאות.
הגדיל לעשות אביר האמת הידוע,
אמנון לורד ,כאשר ברשימתו "סטא
לין עמד כטוטם בחצר המשק" (ישא
ראל היום )8.4.19 ,ציטט את השר
והאלוף במיל .יואב גלנט ,בעצמו
אביר ידוע של האמת וטוהר המיא
דות ,שאמר בהזדמנות מסוימת ,כי
"כל מי שינק כמו השמאל הישראלי
את מורשתו מסטלין ומלנין (הבוא
לשביקים ,א"י) מבין טוב שאצלם
המטרה מקדשת את האמצעים" .מה
נאמר ומה נדבר ,ממש דברי אלוהים
חיים.

ההערצה
לבולשביזם,
הסיפור האמיתי
אמון לורד ,יוצא אחד מקיבוא
צי השומר הצעיר ,מציג את עצמו
כמומחה להשפעות הקומוניזם על
השמאל העולמי והישראלי .הוא
אפילו כתב שני ספרים בנידון .לא
קראתי את ספריו ולא אקרא אותם.
אינני מאמין לאף מילה שלו .גם
רשימתו הנ"ל מלאה בהצהרות דמא
גוגיות על השפעתו הנמשכת של
הקומוניזם הסטליניסטי על השמאל
בעולם ובישראל.
הסיפור האמיתי קצת יותר מוא
רכב .נכון ,הייתה הערצה לברית
המועצות ולסטלין בקרב חלק נכבד
מתנועת העבודה הציונית בשנות
הארבעים ובמחצית הראשונה של
שנות החמישים במאה הקודמת.
מדובר בעיקר במפ"ם של אז על שני
מרכיביה – חטיבת השומר הצעיר
שבמרכזה הקיבוץ הארצי .וחטיבת
אחדות העבודה שבמרכזה הקיבוץ
המאוחד .מפא"י ,מפלגת הרוב בתא
נועת העבודה דאז ,ראתה את עצמה
כמפלגה סוציאל־דמוקרטית ,ומא
נהיגה הרוחני ,ברל כצנלסון ,התא
נגד בתוקף לטוטליטריות הסטליא
ניסטית .האוריינטציה האידאולוגית
של מפא"י הייתה על ה־ס.ד .המערב
אירופית.
את חטאי אני מזכיר היום .כילד
בשנות הארבעים המאוחרות וכא
נער בשנות החמישים המוקדמות,
השתייכתי גם אני לעדת מעריצי
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ברית המועצות וסטלין .בזמן הפיא
לוג בקיבוצי דאז ,גבעת חיים ,גם
תליתי תמונה של סטלין בחדרי,
כדי להרגיז את המפא"יניקים.
בקיבוץ המאוחד התבטאה האהדה
לברית המועצות בראייתה כמקור
השראה ,לא כמקור סמכות .כך
אצל וטבנקין ורוב ההנהגה ,למעט
לוויטה ,איש עין חרוד ,שנשאר פרו־
סובייטי כל חייו ואחרי פילוג מפ”ם
ב־ 1954נדחק מההנהגה הפעילה.
הדיקטטורה של סטלין ביצעה
פשעים רבים שעלו במיליוני קרא
בנות ,החל בקולקטיביזציה הכפויה
שהחלה ־בא 1929והשמידה פש�ו
טו כמשמעו את מעמד האיכרים
האמידים (קולאקים) ,המשך ברעב
ההמוני באוקראינה בשנות השלוא
שים הראשונות ,בו גוועו מיליוני
אזרחים בגלל שוד היבולים על ידי
המשטר כדי להשיג מטבע חוץ.
וההמשך בטיהורים של השנים 1936
 –  ,1939שבהם חוסלה מרבית ה�צ
מרת הבושלשביקית הוותיקה (זינוא
בייב ,קמנייב ,בוכארין ,ראדק ,ועוד
רבים) וכן חוסל אז גם רוב הפיקוד
העליון של הצבא האדום .מיליונים
נשלחו לסיביר ורבים נאד מהם מתו
שם מרעב ,קור ,עבודת פרך הזנחה
רפואית ,וכד’ .חלק מהדברים היו
ידועים כבר אז וחלק לא.
מצד שני ,רבים עדיין חשבו אז
ששם מוגשם הסוציאליזם ,בעיקר
לנוכח המשבר הגדול של הקפיטא
ליזם בשני ם 1929־ .33היו מי שה�צ
דיקו את הצעדים הדרסטיים בצורך
בהתגוננות מפני כוונות חיסול המא
שטר הסובייטי שהיו קיימות במעא
רב .ברית המועצות הייתה גם המא
עצמה היחידה שסייעה בנשק וייעוץ
צבאי לרפובליקנים בספרד בתקוא
פת מלחמת האזרחים (1935־ )9וזאת
בניגוד למדיניות אי ההתערבות של
צרפת ובריטניה אל מול הסיוע של
היטלר ומוסוליני לפרנקו ,שלבסוף
חיסל את הרפובליקה הדמוקרא
טית הספרדית במרחץ דמים .ברית
המועצות נחשבה אז למעוז האנטי־
פשיסטי היחיד בעולם.
לנוכח אי נכונותן של צרפת
ובריטניה לחתום על ברית הגנה
עם ברה"מ כנגד גרמניה הנאצית,
חתמה ברה"מ ערב מלחמת העולם
השנייה על ברית אי התקפה עם
גרמניה .זה לא עזר לה ,כמובן .החל
מיוני  1941ועד מאי  1945ניהלה
ברית המועצות מלחמה הירואית
ורבת קורבנות נגד הגרמנים הפוא
לשים .חלקה בהבסת הוורמכט הנאא
צי היה מכריע .חשוב גם לציין ,כי
כחצי מיליון יהודים לחמו בשורות
הצבא האדום והיו בו כמאה גנרלים
יהודים וכמה עשרות גיבורי ברית
המועצות יהודים .באותה עת נשכחו
פשעי העבר וגברה במערב וגם כאן
ההערצה לברית המועצות ,למנהיגה
ולצבא האדום ,גם בחוגים שהיו

ב־ 1949ניצחו הקומוניסטים
במלחמת האזרחים בסין והקימו
משטר קומוניסטי במדינה העא
נקית הזאת .צפון קוריאה נפלה
לידיהם ובאמצע שנות החמיא
שים .אחרי לחמת גרילה קשה
הוקמה מדינה קומוניסטית בצא
פון ויאטנאם .באפריקה התעוא
ררו תנועות אנטי קולוניאליות
בתמיכת ברה"מ ונראה היה כי
עתיד העולם מסתמן כהגמוניה
קומוניסטית .גם בישראל היו,
גם מחוץ למפלגה הקומוניסטית
(סנה וריפתין במפ”ם) ,שזהו
העתיד ויש לפעול מען השתא
לבות בו.
עם זאת ,מעולם לא זנחו
השומר הצעיר והקיבוץ המאוחד
משה סנה .בקבה"מ ,מי שהזדהה אתו סולק את הציונות ,גם כאשר הקומוא
מקיבוצו ומהתנועה ,לעיתים אף בכוח .לקיבוץ
הארצי היה קשה יותר להתמודד עם סנה ,אבל ניזם הפנה עורף לישראל בגלל
גם בקבה"א נערך בהמשך טיהור נחרץ נגד חסידי אינטרסים אסטרטגיים במזרח
סנה ,בניצוחו של יעקב חזן
התיכון והתייצבה לחמין מדינות
ערב בתמיכה מדינית ובהמשך גם
רחוקים מהאהדה לקומוניזם.
בארץ נוסדה אז הליגה לידידות באספקת נשק חדיש.
בחשש מפני התעוררות לאומית
עם ברה"מ ,שכללה חוגים רחבים,
ששלחה אמבולנסים דרך איראן יהודית בברה"מ ואחרי התייצבות
לצבא האדום .חשוב להזכיר כי ישראל לצד ארה"ב בעת מלחמת
המשטר הסובייטי נתן ליהודים ,קוריאה ( )1953 - 1950החל המשטר
המועמדים להשמדה ,זכות קדימה הסובייטי לגנות שוב את הצינות ולא
להתפנות ברכבות מזרחה עם התא נקוט באמצעים נגד ציונים ויהודים
קדמות הצבא הנאצי .רבבות יהודים שלא נעדרה מהם נימה אנטישמית
ניצלו בזכות המקלט שברה"מ נתנה ברורה ,כמו בפרשיות משפטי פראג
ליהודים שנסו מפני הנאצים (בהם ( )1952ועלילת הרופאים (.)1953
בפראג הואשמה רוב צמרת המפא
גם קרובי משפחה שלי).
הפלמ"ח שאב השראה מהספר לגה הקומוניסטית הצ’כוסלובקית
"אנשי פנפילוב" שסיפר על הגנת בתמיכה בטיטו היוגוסלבי שהתמרד
מוסקבה והשירים הרוסיים ,בעיקר נגד סטלין ודרישותיו מהמדינות
של הצבא האדום ,הושרו בפי רבים הגרורות .למשפט הזה נקלע גם
מאוד .סרטים סובייטיים ,בעיקר מרדכי אורן ,פעיל מרכזי בהשומר
אלה שהציגו אירועים מהמלחמה הצעיר ,והואשם בציונות וריגול נגד
(כמו הגווארדיה הצעירה ונפילת צ’כוסלובקיה .הוא נידון ל־ 15שנות
ברלין) היו פופולריים מאד .הדור מאסר אך שוחרר לאחר כמה שנים
שלי גדל על השירים האלה ואני ושב לארץ .במוסקבה נאסרו כתריא
אוהב אותם עד היום .כשמקהלת סר רופאים ,רובם יהודים ,והואשמו
הצבא האדום מגיעה לארץ ,אני בקשר לרצוח את הצמרת הסוא
קונה כרטיסים .בולשביק או לא בוא בייטית כולל סטלין .התנהל מסע
לשביק?
הסתה נגד קוסמופוליטים כאשר
תמיכת ברית המועצות של סטלין היה ברור שהכוונה ליהודים .רק
 למרות העמדה האנטי ציונית המא מותו של סטלין במרס  1953הצילסורתית של ברה"מ  -במאבק הציוני את הרופאים ומנע גירוש המוני
שלאחר מלחמת העולם השנייה יהודים לסיביר .יורשי סטלין ביטלו
(נאום גרומיקו ,נציג ברה"מ באו"ם מיד את כל ההאשמות האלה.
משה סנה וקבוצתו במפ"ם הזא
במאי  )1847להקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל ,ואספקת הנשק הצ’כי דהו עם ההאשמות שנשמעו בפראג
בהוראת ברה"מ להגנה ולצה"ל במא ובמוסקבה .הקיבוץ המאוחד יצא
לחמת העצמאות ,היו גם הם גורם בתוקף נגד ההאשמות האלה וראה
חשוב בהמשך האהדה לברה"מ.
בהן עלילת דם .סנה נפלט ממפ"ם
במחצית השנייה של שנות הארא בתקופת עלילת הרופאים והצטרף
בעים ובמחצית הראשונה של שנות לאחר זמן למק"י ,שהייתה אז אנטי
החמישים ,נראה היה ש"עולם המהא ציונית.
פכה" עומד להיות הכוח הדומיננטי
בקיבוץ הארצי בשנות החמישים
בעולם .הצבא האדום כבש את מדיא ובקיבוץ המאוחד אחרי פילוג ,1951
נות מזרח אירופה – פוליו ,הונגריה ,שררה אחידות אידאולוגית ופוליא
רומניה ,בולגריה ,אלבניה ,יוגוסא טית שנודעה גם בשם "קולקטיביות
לביה ,צ’כוסלובקיה ומזרח גרמניה רעיונית" ו”ליכוד רעיוני” .מי שלא
– והוקמו בהן משטרים קומוניסטיים הלך בתלם נוטרל מבחינה פוליטית,
שנקראו אז "דמוקרטיות עממיות" .אבל למעט תומכי סנה ,לא ננקטו

צעדים מנהליים נגד אף אחד .אף
אחד לא נכלא במרתפים אפלים
ואף אחד לא הוגלה לסיביר .הקיא
בוצים היו התאגדויות וולונטריות
ומי שאורח החיים הזה ,כולל האחיא
דות הפוליטית ,לא נראה לו ,יכול
היה לעזוב ורבים אכן עזבו מסיבות
רבות ושונות .כיום ,לטוב ולרע ,לא
קיימת יותר קולקטיביות רעיונית
בתנועה הקיבוצית.
בקבה"מ ,מי שהזדהה עם סנה
סולק מקיבוצו ומהתנועה ,לעיתים
אף בכוח .ביד חנה ,קיבוץ של עולים
מהונגריה ,היה רוב לתומכי סנה
והוא נפלט מהקבה"מ אחרי ניסיון
אלים שנכשל להשתלט על הקיא
בוץ .להשומר הצעיר היה קשה יותר
להתמודד עם סנה שחבר לריפתין
שהיה אחד ממנהיגי הקיבוץ הארצי,
אבל גם הקיבוץ הארצי ערך בהמשך
טיהור נחרץ נגד חסידי סנה ,בניצוא
חו של יעקב חזן .קיבוץ שלם ,הראל,
התפרק כאשר רוב חבריו ,אנשי
פלמ"ח ממיטב הנוער שהיו תומכי
סנה ,סולקו מהקיבוץ .יחד עם זאת,
לא הפסיקו אנשי השמאל הציוני
עדיין לקוות שבברית המועצות
יתממש הסוציאליזם והיא תשנה את
יחסה לישראל ולציונות.
תקווה זו החלה להתפוגג עם
השנים .גילויי כרושצ’וב על פשעי
סטלין בוועידה העשרים ב־,1956
יחד עם התייצבות ברה"מ לצד
הערבים בנשק ובתמיכה מדינית,
סייעו לתהליך התפוגגות האהדה
למשטר הסובייטי .הכישלונות
הכלכליים של המשטר הסובייטי
תרמו גם הם את חלקם לתהליך
הזה .כך גם הדיכוי האלים של המרד
בהונגריה ב־ .1956עם הזמן עברו
גם בתנועה הקיבוצית וגם במפלגות
השמאל הציוני להזדהות עם הסוא
ציאליזם הדמוקרטי בנוסח מערב
אירופה .הדיכוי האלים של האביב
הצ’כוסלובקי ב־ 1968התרחש כבר
כאשר האכזבה מברה"מ הייתה
נחלת הכלל בשמאל הציוני .המוא
רשת הסטליניסטית התפוגגה כליל
וההאשמה שהשפעתה עדיין מתמא
שכת היא עלילת דם ,חלק מתרבות
השקר שהתמקמה בדי.אן .איי .של
הימין הישראלי.
ולקינוח סוגיה זו נזכיר את החיים
הטובים של התנועה הרוויזיוניסטית
באיטליה של מוסוליני ,את הקירבה
הרעיונית של החד־נס הז’בוטינסקאי
למדינה הקורפורטיבית של מוא
סוליני (שלילת המאבק המעמדי
בשם האינטרס הלאומי) ,את המדור
"מפנקסו של פאשיסטן" שכתב אבא
אחימאיר בעיתון דואר היום ואת
האקט הדיקטטורי של ז’בוטינסקי
בגירוש מאיר גרוסמן וקבוצתו מהא
תנועה הרביזיוניסטית בשנות השא
לושים .האם מורשת זו כבר התפוא
גגה בליכוד?
המשך המאמר – בשבוע הבא
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דיווחי תנועה

בעקבות רצף האירועים האלימים
בתחום עבירות המין  -מעגלי השיח
ברפסודיה יוקדשו למיניות בריאה
"אנו מקבלים על עצמנו את האחריות שלא להתעלם מן האירועים
הקשים בהם היו מעורבים ,לכאורה ,גם בני נוער ומן השיח הציבורי
החשוב שהם הניבו ,ולהפוך אותם ליוזמה חינוכית .זו הדרך המשמעותית
ביותר לפעול על מנת למנוע הישנותם של מקרים ולשים בראש סדר
העדיפויות את הבטחת מוגנות ילדינו"

ה

שיח הציבורי סוער בימים
האחרונים משורת מקרי
האונס הקשים שנחשפו,
בהם מעורבים ,לכאורה ,בני־נוער
ישראלים .באגף החינוך בתנו־
עה הקיבוצית מנהלים מאז פרסום
המקרה שיח ער עם מנהלות ומנהלי
החינוך החברתי בקיבוצים על הגי־
לים הצעירים ,מספר הפוגעים ,הברו־
טאליות של האונס הקבוצתי ,הצילום
וההפצה – הכל לכאורה כמובן,
והבהלה והדאגה הם רבים בקרב כל
מי שנחשף לדיווחים ובקרב האמונים
על חינוך הנוער בפרט.
"אי אפשר לעצום עיניים ולהמשיך
הלאה רק משום שהחשודים אינם
קיבוצניקים" ,אומרת ראשת אגף

החינוך בתנועה ,דבי ברא"ס" .עלינו
מוטלת האחריות לקחת את האירועים
הקשים ,להבין את סערת הרגשות
ולהפוך אותם ליוזמה חינוכית .חשוב
למנף את הקושי והדאגה לידי עשייה
חינוכית־ערכית ומשמעותית עבור
כולנו .זו הדרך היחידה דרכה נוכל
לעשות ככל האפשר על מנת למנוע
הישנותם של מקרים ולשים בראש
סדר הדברים את הרצון להבטחה כי
ילדינו יגדלו בסביבה שמורה".
בתנועה הקיבוצית ובאגף החי־
נוך רואים חשיבות עליונה שלכל
משתתף או משתתפת תהיה הזכות
להשתתף ברפסודיה מתוך חווית
מוגנות ,שמירה וכבוד הדדי ,ולכן
בחרו באגף ,בשיתוף עמיתיהם באגף

חברה וקהילה בתנועה ,יחד עם
הילית בן־צבי מנהלת היחידה לנשים
ומגדר בתנועה ,בתנועת המושבים
ובמרכז במועצות האזוריות ,להקדיש
חלק ניכר ממעגלי השיח המתקיימים
בערב הראשון של הרפסודיה לנושא
מיניות בריאה .הילית מפרטת כי "מע־
גלי השיח שיתקיימו בנושא יעסקו
במה ההבדל בין חיזור להטרדה,
שאת מחיר הבלבול בין השניים מש־
למים שני הצדדים .המעגלים יאפשרו
שיחה קבוצתית וביסוסו של אקלים
חברתי מכבד יעודדו יחסים זוגיים
בריאים ,יחסים המבוססים על הסכמה
וכבוד" ,אומרת בן צבי.
בנוסף ,נשלחו למדריכות ומדריכי
הנעורים ולמנהלות ומנהלי החינוך

משט הרפסודיה בשנה הקודמת" :הרפסודיה הינה מפעל חינוכי שיש לו התחלה ,אמצע
והמשך ,ולכן העיסוק במיניות בריאה ,מכבדת ומתוך הסכמות מהווה חלק מהשגרה
החינוכית לאורך כל השנה ,ואנו נתמסר למשימה חשובה זו בשגרה ופעילויות השיא"

מערכי חינוך לזמני שגרה ,לשיח עם
הנוער בקיבוץ במשך השנה.
ברא"ס מוסיפה" :הרשת גועשת בחי־
פוש אחר סיבות ואשמים ,ובעיקר רצון
לשנות את המציאות .אנו לא מחפשים
אשמים ,לשם כך יש את רשויות
אכיפת החוק ,אנחנו מבקשים ליצור
מציאות אחרת ,וזו משימה אפשרית
לקידום ומימוש לאורך זמן ,מתוך שיח
חינוכי משמעותי ,מתוך ברית מבוגרים
אחראיים ,מתוך הכרה במקום ובמ־
ציאות בה אנו פועלים .אנחנו מבקשים
לאפשר את זכות ההשתייכות ,העשייה
החברתית ,הכיף ורוח הנעורים
בגבולות שמורים ומבוגרים המודעים
לתפקידם ולגודל אחריותם".
כיודע ,הרפסודיה של אגף חינוך
בתנועה הקיבוצית ,הינו מפעל
חינוכי שבו משתתפים כ־ 3000בנות
ובני נוער בגילים 16־ 18בשלושה

מחזורים המחזורים .בני הנוער חווים
חיי מחנה לחופה של הכנרת ,בניית
רפסודה ,עיצוב מפרש ,עוברים מעגלי
שיח מעוררי השראה בנושא המדובר
ובנושאים אחרים הקשורים לחברה
הישראלית ,תחת הכותרת – "שבט
אחים ואחיות" .וכמובן חוצים את
הכנרת מלאת המים לאחר חורף ברוך
בגשמים.
ראשת אגף החינוך מסכמת ":זהו
מפעל רב ששנים שמהווה את אחד
משיאי העשייה החינוכית של החינוך
החברתי בקיבוצים ובמרחב הכפרי.
הרפסודיה הינה מפעל חינוכי שיש לו
התחלה ,אמצע והמשך ,ולכן העיסוק
במיניות בריאה ,מכבדת ומתוך הס־
כמות מהווה חלק מהשגרה החינו־
כית לאורך כל השנה ,ואנו נתמסר
למשימה חשובה זו בשגרה ופעילויות
השיא יחד עם כל השותפים לדרך".

מצדיעים לקצינים ולקצינות הקיבוצניקים
המיזם לעידוד השרות בקבע ע"ש רא"ל דן שומרון יוצא לדרך זו השנה החמישית .נוקי גולדפישר ,ראשת מחלקת ביטחון
בתנועה ,קוראת לחברי ובני התנועה הקיבוצית המשרתים כקציני קבע בצבא ,להגיש את מועמדותם להצטרף למיזם

נ

וקי ,זו השנה החמישית בה
מתקיים "מיזם דן שומרון" .איך
הכל התחיל ומה השתנה?
"אני מוכרחה לשתף בתחושה
הנפלאה ,שמתחדשת מדי שנה,
כשאנחנו פוגשים באנשים מעוררי
השראה  -אנשים נפלאים ,שלנו,
קצינים וקצינות הנמצאים בשלב זה
של חייהם בתפקידים מאד מחייבים
בצבא או במערכת הביטחון.
כשיצאנו עם פרסום המיזם בשנה
הראשונה ,ניתן לומר שגי־
ששנו באפלה .התחושה הייתה
ש"הקיבוצניקים" נטשו את הצבא,
או שאפשר למצוא קצינים שנולדו
בקיבוץ ,אבל השאירו אותו הרחק
מאחוריהם ואין לנו בכלל נציגים
בעמדות הפיקוד וההובלה בצבא,
ושלכאורה ,הפקדנו את שירות
הקבע לקבוצות אחרות בחברה
הישראלית.
בימים שלאחר "צוק איתן" ,חיפשנו
הזדמנות לתת חיזוק ציבורי אוהד
ומפרגן לאוכלוסיית משרתי הקבע
 מי שביום יום בוחר להתייצבלמשימות מורכבות בסביבה תובע־
נית וקשוחה ,שאינה בדיוק המרחב
האופטימלי לאיש משפחה בוגר
אקדמיה ,ודורשת ממנו ויתורים לא
מעטים בתחום האישי והמשפחתי.
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סא"ל עומרי טלר ,שהשתתף במיזם דן שומרון  ,2018מקבל תעודת הערכה על שירותו בטקס לכבוד המשתתפים במיזם

כחלק מתפיסתה של התנועה הקי־
בוצית לעידוד למעורבות חברתית
וציבורית פעילה בתחומי חיים
שונים ,החלטנו בשלהי  2014על
מיזם דן שומרון לעידוד שירות הקבע
הארוך .לא ידענו מהם הנתונים
האמיתיים "בשטח" ,כמה קצינים
קיבוצניקים נמצאים ,או לא נמצאים,
בעמדות המפתח .מהצבא לא
הצלחנו לקבל את המידע ,והחלטנו
לנסות ולפנות לאוכלוסיית המשר־
תים עצמה  -לבקש מהם להזדהות
ולהיות חלק מקבוצה פעילה .ההצ־
לחה הייתה מעל המשוער .קיבלנו
פניות רבות מחברי קיבוץ ,משרתי
קבע ,ומדהים היה לפלח את קשת
התפקידים אותם מלאו הקצינים
הפונים ,ומהו הרקע שממנו הגיעו.
בשנה השנייה ,ברור היה שאותם
קצינים לא רק פורצי דרך כל אחד
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בתחומו ,אלא יכולים להוות השראה
ולשמש דוגמה לדור הצעיר – לא רק
נאה דורשים אלא גם עושים ,והרבה.
למעשה ,הקצינים משנה ב' ואילך,
מהווים שותפים לכל הפעילויות
המרכזיות שאנחנו עושים לבני הנו־
ער ולמתנדבי שנת השירות ועוסקות
בעידוד לשירות משמעותי ומיטבי,
בדגש על פיקוד ,קצונה והובלה".
אז מהם הנתונים באמת? כמה ומי
הם הקצינים שהשתתפו במיזם
לאורך השנים?
"בשנה הראשונה קיבלו  25קצינים
ואנשי מערכת הביטחון את תעודות
ההערכה ,רבים מהם היו חברים חד־
שים שהצטרפו עם משפחתם לאווירה
המיוחדת של הבית הקיבוצי.
מתוך משתתפי שלושת השנים
הבאות ( 43משתתפים סך הכל),
רבים הם בני ובנות קיבוץ שבחרו

להישאר בצבא ולבנות את ביתם
בקיבוץ – ויותר מכך ,חלק גדול
מתוכם בחרו להתנדב גם לשנת שי־
רות לפני הגיוס – כבר ציינו שמדובר
באנשים ערכיים.
בין הקצינים משתתפי המיזם ניתן
לפגוש את אלו שצמחו וטיפסו
בסולם הפיקוד של יחידות האם
שאליהם התגייסו ,וניתן לפגוש גם
את אלו שרכשו השכלה אקדמית
ייעודית (פסיכולוגיה ,מהנדסי תכנה
ומכונות) המשרתים ומפתחים את
זרועות הצבא בהתאם להשכלתם.
מדוע בחרתם להוקיר רק את
הקצינים מקבע שני והלאה?
"את המיזם בחרנו להפנות לאנשים
שנמצאים בשלב של בחירה והכרעה
בין תעסוקה מתגמלת יותר עם
תנאים נוחים יותר לגידול משפחה,
ובין ההחלטה להישאר בתנאים
פחות נוחים ,לעתים תוך סיכון חיים,
בשל תחושת המחויבות והאמונה
בעשייתם .בשלב זה של ציר השי־
רות ,לא רבים מהם מוכנים להצהיר
שזו תהיה דרך חייהם ,אבל כל עוד
הם שם – בתפקיד השומר והמגן ־
ניתן בהחלט לסמוך ולבטוח שהם
ראש החץ שלנו כחברה ,נציגים
של המצפן והמצפון הערכי ,האישי
והקולקטיבי.

אני סבורה שההערכה הציבורית
שהם זוכים לה מהבית הקיבוצי,
היא זו שמסמנת לכולנו את התפקיד
הקשה והמורכב שלנו בתוך החברה
הישראלית של  – 2019חברה של
חטוף ככל יכולתך ,שהתרחקה
מערכים חברתיים עליהם גדלנו כמו
שוויון ערך האדם ,ערבות הדדית,
ומשימות משותפות .אנחנו צריכים
לשאוף ולעודד את הטובים והמו־
כשרים להיות בעמדות ההובלה,
החינוך והפיקוד בכל מקום בו יש
צורך במובילים עם דרך וערכים.
הניסיון לאורך השנים גם מוכיח
שמי שנטל בשנותיו בצבא את משא
המנהיגות וההובלה ,ימשיך לאחר
פשיטת המדים להוביל בכל מקום
אליו יפנה  -בתחום הכלכלי ,בתחום
החברתי או החינוכי.
אני מזמינה את כל הקצינים והקצי־
נות חברי הקיבוצים ואת בני ובנות
הקיבוצים הנמצאים במסלול קבלה
לחברות ועדיין לא לקחו חלק במיזם,
להצטרף אלינו ,ולהיות חלק מקבוצה
פעילה ומשפיעה על אתגרי הדור
הבא.
פרטים נוספים ,תנאי הסף להש־
תתפות במיזם והמסמכים הדרו־
שים להגשת הבקשה ניתן למצוא
באתר התנועה הקיבוצית
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הביוגרפיה של יהודה הראל ,שנכתבה על
ידי ידידו אורי הייטנר ,משרטטת את דמותו
רבת הפנים של האיש שזכה לכינוי "אבי
ההתיישבות בגולן" ,וגם היה מאבות הקיבוץ
המופרט .היעד הבא של הראל :להפוך את רמת
הגולן לאזור מצטיין ברמת החינוך שבו .את
ההכרזה על הקמת היישוב "רמות טרמאפ",
הוא מגדיר בריאיון ל"הזמן הירוק" כאירוע של
יחסי ציבור
חתן פרס ישראל .עם הנשיא ראובן ריבלין ,רה"מ בנימין נתניהו ,שר החינוך נפתלי בנט .צילום :מוקי שוורץ ,גף פרסי ישראל ,משרד החינוך

>

עודד הון

מי אתה יהודה הראל? הלוחם
הבלתי נלאה לצירופה של רמת
הגולן למדינת ישראל ,הקיבוצניק
ממרום הגולן ,שכתב שלושה ספרים
על החלום והשבר של הרעיון הקיבוא
צי ,או המנהיג הכריזמטי שסוחף אחריו
אנשים להגשמת רעיונות ותכניות פרי
יוזמתו?
הביוגרפיה שכתב עליו חברו אורי
הייטנר (אורטל) ופורסמה לאחרונה
בהוצאת "ידיעות ספרים" ,מנסה להא
שיב לשאלה זו .הייטנר מספר שלצורך
כתיבת הביוגרפיה ,בנוסף להיכרותם
ושכנותם כחברים בקיבוצים ברמת
הגולן ,ישב עם הרא ל  120שעות .ל�כ
תבה ב"הזמן הירוק" הסתפקנו בראיון
שערך כשעתיים .במהלך הניסיון להא
כיר את הראל ,מצאנו צדדים רבים נוא
ספים באישיותו המיוחדת.
שלמה רוטשילד ,ממקימי קיבוץ
גולן (שמו המקורי של מרום גולן),
מתאר בספר את הראל לסיכום שנתיים
כמזכיר הקיבוץ ,בתחילת ההתיישבות
ברמת הגולן" :יהודה פעל באמצעים
מקוריים להשגת מטרותיו ,זה בא
לביטוי גם בחיים השוטפים ,כמו הגא
רלת תקליט בין החברים שיישארו עד
סוף האסיפה ,כדי לעודד השתתפות,
מודעות בעיתונים לקליטה בקיבוץ
– דבר חסר תקדים בתנועה הקיבוא
צית ,מתן אפשרות לחברים לנסוע

לחו"ל על חשבון הקיבוץ והוצאת אנא
שים ללימודים ארוכים כבר בתחילת
הדרך".
על יוסי ריין מפעילי יד טבנקין
בשנות ה־ 80במאה שעברה ,אומר
הראל ש"הוא הצליח להוציא ממני
את הסוציאליזם" .דעתו של ריין על
יהודה נכתבה כך" :עם כל האידאליא
זם שלו הוא תמיד היה פתוח .הייתה
לו פתיחות והקשבה של ילד .זה דבר
נדיר .כדי לשבור את הפרדיגמה הבא
סיסית שלך כאדם מבוגר ,צריך להיות
משבר .אצלו זה לא קרה כך .הוא שינה
פרדיגמה מתוך הקשבה .הוא אדם של
סתירות .מצד אחד ,עומק אידאולוגי
כמעט פנאטי בנושא הציוני ,מן הצד
האחר ,איזו קלילות בנושא .לפעא
מים יש דוגמטיות באידאולוגיה שלו,
גם בנושא הקיבוץ החדש .בדרך כלל
אנשים דוגמטיים לא מקשיבים .לו יש
יכולת הקשבה בלתי רגילה....הוא סוכן
שינוי רציני .ילדותי ורומנטי ,ובמקא
ביל מאד פוליטי .מצד אחד ,יושר בלתי
רגיל ,ומהצד האחר ,כישורים פוליטיים
בלתי רגילים ,כישרון לתמרונים ומא
ניפולציות .אבל יש בו יושרה שאינה
מאפיינת פוליטיקאים .הוא גם זה וגם
זה .ולא זה ולא זה .יכולתו ליצור תקא
שורת – הוא נביא אבל עם אינטונציה
רגועה ,בלי להרים קול ,בלי להתלהם
הייתה בו פנאטיות ובכל זאת אפשר
לשוחח אתו".
אבי כצמן ,שערך את שני ספריו

עם יאסר ערפאת בעזה .צילום לשכת ערפאת
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של הראל "הקיבוץ החדש" ו"להפריט",
אומר בביוגרפיה" :הוא אידאליסט,
אוטופיסט .רוצה לתקן את מצב האדם
והחברה האנושית מתוך ראיית האדם.
מלכתחילה הוא איש של שאלות ,לא
של תשובות...הוא לא יכול לעמוד במא
קום .הוא אדם רדיקלי אבל לא פנאטי.
הוא מבין שכל תיקון מחביא מאחוריו
את הפרכתו .יהודה הראל הוא הרפתקן
של הרוח ,השומר על נעורי נצח...שש
להרפתקאות חדשות ,המכירה בשא
גיאות אבל לא מכה על חטא ,הוא אינו
רואה בטעות פחיתות כבוד או ערעור
על שלמות".

ביישן אבל לא צנוע
התקשורת חיבבה מאד את יהודה
הראל ,במאבקים על הגולן וגם בנוא
שאים אחרים בעיקר בגלל יושרו,
מקוריות פעילותו ,ניסוחיו וססגוניות
פשטותו .באוגוסט  1991עת כונה
לראשונה "אבי ההתיישבות בגולן",
כתבה עליו מיכל קפרא ב"מעריב":
"משהו בחיצוניות שלו מקסים אותך
מיד .איש מקסים ,גבוה ,מכנסי דגמ"ח
פריקיות קצת ,תווי פנים כמעט ילא
דותיים ,מקרינים רגישות גדלה .הוא
קצת מפוזר ,קצת נבוך ,קצת מהורהר,
כל המרכיבים ההכרחיים של הקסם
האישי".
יהודה הראל ,תורם גם הוא על עצמו
בביוגרפיה בפרק על הקמת מפלגת
"הדרך השלישית" שזכתה לארבעה
ח"כים בבחירות .יהודה מעיד שהוא
כל הזמן חיפש דרך להסתלק מתפקיד
יו"ר התנועה" :רציתי להיות כמו טבא
נקין או ברל ,בלי תפקיד פורמלי אבל
עם אוטוריטה ללא תפקיד" .הוא מדא
גיש שהוא אדם ביישן אבל לא צנוע".
אורי הייטנר ,כותב הביוגרפיה ,סבור
שהמנהיגות אליה יהודה חותר אינה
זו הנתונה לעומד בראש המערכת,
כי אם מנהיגות מכוח סמכות טבעית
שאינה נבחרת ,אך היא הקובעת .בדוא
מה למאיר יערי ויעקב חזן ,שרוב הזמן
לא היו מזכ"לים של מפ"ם ולא מלאו
תפקידי שרים.
כשמבקשים היום את יהודה כיצד

היה מגדיר את עצמו הוא אומר שיהיה
זה עוול לעשות זאת לגביו או לגבי כל
אדם אחר במספר משפטים ,כיוון שכל
אדם הוא עולם ומלואו .עם זאת בשיא
חה אתו הוא מגניב מפעם לפעם משא
פטים שחיבורם הכולל מעידים היטב
על צדדים רבים ,לא רק על אופיו
ואישיותו אלא גם על דרכי הפעילות
הנעשות בנחישות ובנחרצות ,אבל עם
חן ,הומור ואף שובבות.
במשפט שנאמר לנו מפיו "עד היום
לא הייתי מגדיר עצמי כאדם רציני",
הוא ודאי מתכוון לכל אותם אירועים
שבחרנו לשבץ כאן ,כדי להאיר את
הצדדים יוצאי הדופן שלו בהשגת מטא
רותיו בילדותו ,נערותו ובגרותו ,עד
היותו היום בגיל .83

•••
יהודה וחבריו רצו להקים ספריה
בקן תנועת הנוער העובד .הוא נכנס
לחנות בדיזנגוף ולאחר עיון בספר,
החביא אותו תחת למעיל ויצא בלי
לשלם .ביטחונו בסחיבת ספרים גבר,
עקב הצלחתו ,ויום אחד הוא ושלושת
חבריו בתנועה ניסו את אותה שיטה.
כשבעל החנות גילה זאת ורדף אחא
ריהם בצעקות גנבים ,גנבים .את אותו
לילה בילו הראל וחבריו במעצר בתא
חנת המשטרה ,עד שבא אבנר ברוש,
מדריכם בתנועה ,מקיבוץ מעוז חיים
ושיחרר אותם.

•••
הוא נולד בברלין לרחל וזאב אורא
בך ,ממקימי גבעת ברנר ,שנשלחו
לשליחות הקיבוץ המאוחד לתנועת
"החלוץ" .אביו ב ן  27חלה בסרטן ה�ג
רון ונפטר בבית חולים בשוויץ .אמו
חזרה לקיבוץ וכשמלאו ליהודה 4
שנים ,היא נישאה לליאוניד שטינבא
רג ,ידידו של אביו שסעד אותו במחא
לתו .לימים ,כשהצטרף כחבר בגבעת
ברנר ,שינה את שמו לאריה הראל
ודבק בו שם החיבה "פוני" בגלל תסא
רוקתו .הוריו עזבו את הקיבוץ ,לאחר
שהאסיפה לא אישרה לרחל להצטרף
עם הילדים לבעלה ששירת בצבא
הבריטי כמתנדב במצרים ובעירק.
עבור יהודה להיקרא "עירוני" ,שם
גנאי בעיני ילדי הקיבוצים באותם
ימים ,היה מאד קשה והוא הקפיד
לבלות בחופשות הקיץ בגבעת ברנר

עם הבטחה שיחזור לשם .הוא מודה
שילדותו ונערותו השפיעו מאוד על
דרכי הגשמת רעיונותיו בבגרותו.
חלק ניכר הוא מייחס למאמצו אריה
הראל ,שקרא לו "אבא" מגיל עשר
והייתה לו "השפעה נדירה עליי בכל
הרמות" .הוא הצטרף לתנועת הנוער
העובד שאז חניכיה היו בעיקר ילדי
עובדים .הוא למד בבית חינוך והיה
תלמיד בעייתי למדיי ,וחיים הנגבי
חברו הטוב סיפר עליו כתלמיד:
בבית הספר הייתה תחרות מי יביא
את התיק הקל ביותר .יהודה שבר את
השיא ,כיוון שבא ללא תיק בכלל ורק
בדרך לבית הספר היה קונה עיפרון
ומחברת .חבריו החליטו להתנקם בו
וכשהמורה ביקש שאחד התלמידים
יקרא חיבור על "הסיבות לנפילא
תה של האימפריה הרומית" ,שניתן
כשעורי בית ביום קודם .התלמיא
דים לחשו למורה "יהודה" .כשהמוא
רה ציווה עליו על יהודה לקרוא את
החיבור ,הוא פתח את המחברת הריקה
והתחיל לקרוא בקול עמוק ובקצב
מתון .גם כשהמורה ציווה עליו לחזור
על הקטע המסיים שנית ,יהודה לא

הראל" :רמת הגולן
מחפשת היום להציב
מטרה כדי להגשימה
והדבר המתאים ביותר
הוא החינוך .אני
מחפש דבר שאנחנו
נהיה בו הטובים ביותר
בארץ .החינוך הוא
כישלונה הדרמתי של
מדינת ישראל ואני
עובד על כך שאנשים
צעירים יבואו לרמת
הגולן' ,מהמרכז
לספר' (במובן של
פריפריה) ,ויראו בה
את מרכז חייהם בגלל
ההצטיינות שלנו
בחינוך"

התבלבל וחזר מהדף הריק על החיבור
שהמציא בו במקום.

•••
האנקדוטה הנ"ל על "סוף האימא
פריה הרומית במחברת הריקה" של
יהודה הראל הסתיימה ב־ב.א .בהצא
טיינות בחוג להיסטוריה באוניברסיטת
תל אביב בשנת  .1970כשראש החוג,
פרופ' צבי יעבץ ,גילה את הפוטנציאל
שבו ,הוא הציע לו להגיע לכתוב דוא
קטורט בדרך מקוצרת ויהודה בחר
בנושא "הקונגרס העשירי של המפא
לגה הקומוניסטית בברית המועצות".
לשם כך למד רוסית ,אך סירב לנסוע
ללונדון להשלמת הדוקטורט.
לאחר מותו של טבנקין שנפטר
בשנ ת  ,1971שינה את עבודת הדו�ק
טורט לנושא אחר "הקמת אופוזיציה
בתנועת העבודה בידי יצחק טבנקין
 "1944 – 1912ועמד להקדישה למורו
ורבו טבנקין .הוועדה להצעות מחקר
העמידה בפניו קשיים בירוקרטיים,
אך הראל היה עסוק מעל לראש בקיא
דום והתיישבות בגולן ומנוף להגשמת
תורתו של טבנקין .הוא עזב את האקא
דמיה ,ויתר על הדוקטורט ופנה ליוזמה
להקמת מכון יד טבנקין ולביסוס קיבוא
צו מרום גולן.

הקיבוץ המופרט
שלושה ספרים כתב יהודה הראל על
הגשמת דרכו של הקיבוץ בחזון ובמא
עשה :הסוציאליזם של טבנקין (,)1972
הקיבוץ החדש ( )1993ולהפריט (.)2010
הספר הראשון נכתב מתוך הזדהות
עם הסוציאליזם של טבנקין ,לאחר
שהראל התפכח מהקומוניזם השלם
הדוגמטי .בעיניו של יהודה דרכו של
טבנקין בסוציאליזם הוא כ"קומוניזם
קונסטרוקטיבי מהפכני" ,ברוח אחדות
העבודה ההיסטורית המתבטא "בהעא
ברת אוצרות הטבע והרכוש ,מרשות
הפרט לרשות הכלל ,סידור כל ענייני
העבודה והרכוש על ידי החברה העוא
בדת ויצירת חיי העם העברי בארץ
ישראל כקהילת עובדים בני חורין
ושווי זכויות ,החיה על יגיעה ,שליטה
ברכושה ,כלכלה ותרבותה ברשותה."...
 21שנים אחר כך ,כתב הראל את
"הקיבוץ החדש" בו הוא מנתח את
כשלי הקיבוץ ומציע דרך קיבוצית
חדשה להצלת הקיבוץ ,שהמטרה בה
היא "שימור והאמצעי הוא שינוי" .הוא
מציג משולש שצלעותיו הן הקהילה,
העסק והפרט .הקהילה מוצעת כדמוא
קרטיה ישירה שיש בה שוויון בקולות
החברים ,על פי עקרונות החיים הקיא
בוציים ,אך היא נפרדת מעסקי הקיבוץ
המנוהל בניהול קפיטליסטי .הפרדת
הקהילה מהעסק כוללת גם ויתור על
העבודה העצמית ושימוש בעבודה
שכירה .בראייה היסטורית אומר הראל:
"מה שכתבתי ב'הקיבוץ החדש' ,הוא
היום האידאולוגיה של הקיבוץ השיתוא

פי .בחלק גדול מהקיבוצים השיתופיים
העסק מתנהל בצורה קפיטליסטית
נטו .כעסו עלינו על הפנסיה ,על הרכב
לפרט ,על העבודה השכירה – אלה
המהפכות שהצעתי אז ,משק קפיטליא
סטי וחלוקה קומוניסטית".
בשיחה מצטט יהודה הראל את צ'ה
גווארה "אם אתה מהפכן ,תעשה מהא
פכה" .במבוא לספרו "להפריט" הוא
מספר שהשיטה שהציע ב"קיבוץ החדש"
יושמה בקיבוצו מרום הגולן והיא חילא
צה אותו מהמשבר הכלכלי .כמהפכן
באישיותו וכאדם שסבור ש"מטעויות
לומדים ומכישלונות נבנים" ולא חושש
לכנות "שגיאות מפוארות" ,גם אם הוא
אישית אחראי להן .תוך מספר שנים
הבחין שיותר ויותר קיבוצים וחבריהם
אינם מסתפקים בשינויים שהציע ומעא
דיפים ביטול השוויון והשיתוף בצריא
כה ,בשירותים ובקהילה .יהודה ניסה
בהתחלה להתנגד לשינוי .נראה לו גם
מוטעה השימוש במונח הפרטה ,אך מה
שהביא אותו לכתיבת ספרו "להפריט",
הוא השכנוע העצמי שפירוק המערכת
הקיבוצית חיוני לפרט ,לקהילה ,לכא
לכלה ,לשירותים ולחברה .הוא נוכח
לגלות שביטולה המלא של המערכת
הקיבוצית הוא תנאי הכרחי להמשך
קיומו ושגשוגו של הקיבוץ ולאושרם
של חבריו .הוא הבין שגם הכינוי הנכון
והמדויק לפירוק הקולקטיב והעמדת
הפרט במרכז הוא "הפרטה" .המהפכות
שעבר בהנחותיו על הדרך הקיבוצית
התבטאו גם בדרכי המחשבה הפוליא
טית שחווה מההתרחקות מהקומוניזם,
עבור לסוציאליזם ועד למהפכות של
סוף המאה ועשרים בעולם ,בישראל
ובקיבוץ.

•••
במאבק על חוק הגולן בשנת ,1980
הוקמה שדולת הגולן בראשותו של
ח"כ אברהם כץ עוז (כצל'ה) מהמערך,
חבר קיבוץ נחל עוז .יו"ר הכנסת ,מנחם
סבידור החליט שאסור לגברים להיכנס
לכנסת עם סנדלים .הראל ,שביקר כל
שבוע בכנסת ,לא ידע על כך והסדא
רנים עיכבו אותו בחוץ .הוא שאל אם
יגרוב גרביים זה יהיה בסדר ,וקיבל
אישור .שמעון שבס ,שהיה פעיל בשא
דולה העביר להראל את הגרביים שלו
וכך נכנס יהודה בסנדלים עם גרביים
ושבס עם נעליים ללא גרביים.

המשפחה במרום
גולן
כשהראל נשאל מהי פסגת הישגיו
הוא משיב ללא היסוס :המשפחה .את
רעייתו ציפקה ,הכיר כשהייתה בת 17
בכיתה י"ב ,והוא מדריך ב"מחנות העוא
לים" בקן רעננה" :הגיע מדריך ,רזה,
כחוש ,לבוש מוזר ומגוחך ,עם מכנסיים
לא בדיוק ארוכים ולא בדיוק קצרים,
סנדלים מצחיקים ,משהו הזוי ...חתיך

הוא לא היה אבל ידעתי שזה מה שאני
רוצה" .עם זאת היא התבטאה" :הוא היה
אליל .לא רק שלי ,של כולנו" .בשיתוף
פעולה עם אחיה הבכור ,עם הסיסא
מה "לא להרפות" ,נולדה הרומנטיקה
ביניהם והם נכנסו למגורים משותפים
מיד בתום לימודיה ,עם גרעין הנח"ל
שהשלים את מנרה .ציפקה איננה "עזר
כנגדו" של יהודה הראל ,אלא שותפה
מלאה ויש המגדירים אותה כמנוע המא
גשים את מטרותיו .לכל אורך חייהם
המשותפים ,במש ך  60שנה ,הם חו�ל
קים את תחנות חייהם בתנועה ,במנרה,
בקיבוץ מרום גולן ונאבקים ועובדים
ללא ליאות ,ביחד וגם לחוד ,על המטא
רות שהם מציבים לעצמם .מספר יהודה
הראל בגאווה" :בשבת האחרונה התכא
נסנו כל המשפחה  -ציפקה ,אני והילא
דים הגר ,איילת ,ארנון ,רותם ואמיר,
שהגיע מארצות הברית עקב תפקידו
בחברת הייטק .אמיר הכין חידון משא
פחתי שהשתתפנו בו כולנו .כל ילדיי
ונכדיי ,מלבד אמיר ,חיים במרום הגולן
ומבחינתי זהו ההישג הגדול ביותר שלי
בכמה דרגות גבוהות מהמטרות האחא
רות שהגשמתי" .העיסוקים הציבוריים
של יהודה וציפקה ,היו לגאווה במרום
הגולן ,אך גרמו גם לא מעט ביקורת
מצד חבריהם עד אפילו לאשמה בהזנא
חת ילדים ,כשלא בילו איתם את שעות
ה"ארבע עד שש" הקיבוציות.
רוב ילדי משפחת הראל לנו בלינה
המשותפת וחלקם עברו אותה לא בדרך
קלה .אבל יהודה טוען ,כיוון שהוא
עצמו עבר אותה בגבעת ברנר ,שהליא
נה המשותפת מתאימה מאוד לילדים
חזקים ופגעה בילדים חלשים .כשעלה
הנושא להצבעה בקיבוצו ,הצביע נגד
הוויתור על הלינה המשותפת" :אינני
מביט אחורה בתסכול ובזעם ,לא על
הקיבוץ בכלל וגם לא על הלינה המא
שותפת בפרט .היום ,אני נגד הקיבוץ
ברמה האידאולוגית ,אבל אני לא נגד
הקיבוץ של אז .אני גאה בו".
כל אלה מביאים את הראל לומר,
שעובדות החיים מדברות בעד עצמן
ואיכות השעות שבילו עם ילדיהם,
החינוך שהוענק לילדיו מהקיבוץ,
מציפקה וממנו ובחירתם של ילדיו
להישאר כחברי מרום הגולן הם הוכחה
להצלחת הפרויקט המשפחתי שלו.
ביום העצמאות ־הא 70למדינת י�ש
ראל הוענק ליהודה הראל פרס ישראל
על היותו "מנהיג קהילתי וחברתי,
מעורר השראה ופורץ דרך והוא מהווה
דוגמה ומופת לחברה בישראל" .יהודה
מבקש להדגיש שכל מעשיו נעשו לא
רק על ידו ,אלא על ידי כל השותפים
לדרכו" :בזה אני שונה מהסופר דוד
גרוסמן ,שקיבל את הפרס על כתיבתו
שעשה אותה לבדו" .בסרטון על מרום
הגולן שהוקרן בטקס התבטא יהודה
במלים" :הדרך להקים דבר חדש היא
לעשות את מה שאתה מאמין בו" .אחר
כך הוא מוסיף" :מה השיגו תושבי אילת
כשאיימו לשרוף את תעודות הזהות

יהודה ליד מאגר מרום הגולן .צולם להפקת פרס ישראל .צילום :מוקי

שלהם בגלל סגירת שדה דב ,מה השיא
גה הקהילה האתיופית כשפעלה בהפגא
נות אלימות .כמעט לא השיגו דבר .זהו
לא הסגנון והדרכים שנקטנו במאבק
על רמת הגולן .הצלחנו להגיע ברמה
הרגשית לליבם של אנשים כי 'הרגש
מרגיש והשכל מסביר" .על הכרזת
נשיא ארצות הברית של הכרה ברמת
הגולן כשטח מדינת ישראל ובעיקר
על הקמת היישוב "רמת טראמפ" ,הוא
מגיב בביטול־מה ומדגיש שבעיקרו
זהו אירוע של יחסי ציבור ולא מעשה
של המשך הגשמת ההתיישבות ברמת
הגולן.
הראל" :רמת הגולן מחפשת היום
להציב מטרה כדי להגשימה והדבר
המתאים ביותר הוא החינוך .אני מחפש
דבר שאנחנו נהיה בו הטובים ביותר
בארץ .החינוך הוא כישלונה הדרמתי
של מדינת ישראל ואני עובד על כך
שאנשים צעירים יבואו לרמת הגולן,
'מהמרכז לספר' (במובן של פריפריה),
ויראו בה את מרכז חייהם בגלל ההצא
טיינות שלנו בחינוך".
בפרויקט החינוכי "גוונים" שכבר
נוסה בהצלחה בבית ספר תיכון בקצרין
ועל פיו גם הוכנס בבית הספר האזורי
במרום הגולן ,בו לומדי ם  600תלמ�י
דים .הפדגוגיה החדשה על פי יהודה
הראל ,שביישומה הוא נעזר ברב משה

אגוזי "למרות שאני אתאיסט") ,מבוא
ססת על הסרת המחיצות בין התלמיד
וסביבתו :הקהילה ,ההורים ,המורים,
מרחבי הלמידה עם  )!( 50תלמידים
ויותר בכיתה שיש בה תנועה חופא
שית של בודדים וצוותים ומרבית היום
התלמידים נמצאים עם שלושה מורים
בלבד .יהודה נותן לעצמו ולשותפיו
לדרך החינוכית ,חמש שנים למימוש
החזון החינוכי שיביא אליו אלפי צעיא
רים מהמרכז לרמת הגולן.
שנתיים וחצי ארכו לאורי הייטנר
לכתוב את הביוגרפיה על יהודה הראל
ועל אף חברותם ,דרכם ועבודתם המא
שותפת ,הוא מודה שלא ניסה להיות
אובייקטיבי בכתיבתו .עם זאת הוא
דבק בעובדות ולמרות ש"שלדים אני
מודה ,לא מצאתי בארון ,ובאשר לכיא
שלונות ושגיאות ,הרי אין זריז מיהודה
להודות בהם".
נושאים רבים ,מפאת קוצר היריא
עה ,לא נסקרו כאן :הפגישות עם
יאסר עראפת ,הקרבה והריחוק עם
גוש אמונים ,ח"כ יהודה הראל במא
פלגת "דרך השלישית" ,הכתיבה
העיתונאית ומעל לכל הדרך למימוש
חוק הגולן ומשאל העם בתוכו .המעוא
ניינים יוכלו לקרוא על כל הנושאים
הללו בביוגרפיה המצוינת שנכתבה
על יהודה הראל.

ציפקה ויהודה במנרה .צילום ורנר בראון
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השקעות אלטרנטיביות  -אלטרנטיבה לתיק ההשקעות הקלאסי של הקיבוץ
סביר להניח שהחלק הנזיל ,המיועד להשקעות מכספי העודפים של הקיבוץ ו/או החברות הייצור ופיתוח
שבבעלות הקיבוץ שלכם מנוהל בתיקי ניירות ערך ובחלוקה בין איגרות חוב למניות ,אולם ניתן לפזר סיכונים
בתיק ההשקעות הכולל בדרך נוספת וזאת באמצעות שילוב של השקעות אלטרנטיביות כחלק מאלוקציית
הנכסים.

>

בתיק השקעות כזה ,הכסף מושקע
בדרך כלל בשילוב מניות ואיגרות
חוב .אבל האם אלה בהכרח ההשקעות
הטובות ביותר עבורכם? הבנק ו/או בית
ההשקעות אולי לא רוצה שתדעו ,אבל
תחום ההשקעות האלטרנטיביות נותן
מענה נוסף לקיבוצים שרוצים לפזר
סיכונים ובשאיפה לתשואה ממוצעת
ריאלית חיובית ולאורך זמן.
"בעבר רווחה האמונה כי על מנת
לפזר סיכונים באופן אחראי ,כדאי
לבצע זאת באמצעות מניות ואיגא
רות חוב" ,אומר ישראל עטיה ,מנכ"ל
משותף במרכז לתכנון פיננסי" .אלא
שאירועים כלכליים משמעותיים כמו
המשבר העולמי של  2008הוכיחו
שלאמונה הזאת אין בהכרח בסיס ונדרש
לשלב השקעות נוספות".
"במבחן התוצאה ,כשהמשבר הגיע,
אלו שהשקיעו רק במוצרים פיננסים
ובשוק ההון בפרט נשארו קרחים מכאן
ומכאן .זוהי אחת הסיבות שהפופולריות
של השקעות אלטרנטיביות הולכת
ועולה :הן יכולות לספק פיזור סיכונים
נוסף מאחר שחלקן לא מושפעות כלל
מתנודות שוק ההון".

מהן השקעות אלטרנטיביות?
השקעה אלטרנטיבית היא השקעה

שאיננה בשלושת התחומים המסורתיים:
מניות ,איגרות חוב ומזומן .המונח הזה
כולל סוגים רבים של השקעות ,מנדל"ן
יזמי ומניב ,דרך הלוואות חברתיות
והלוואות ליזמים ,משאבי טבע ואף השא
קעות בחברות פרטיות וסטארט־אפים.
ישנן השקעות אלטרנטיביות שמא
תאימות לקיבוצים עם הון גבוה הנא
קראים ע"פ חוק דיני ניירות ערך
ככשירים ,אך ישנן גם השקעות שמא
תאימות להון יחסית נמוך של מאות
אלפים ומעלה.
הקיבוצים בישראל נכנסים בשנים
האחרונות לעולם הקרנות וההשקעות
האלטרנטיביות ,להלן מידע אודות
תחום ההלוואות החברתיות : P2P
החל מחודש פברואר  2018חברות ה־
 P2Pהלוואות חברתיות הוכרו רשמית
על ידי המפקחת על שוק ההון דורית
סלינגר ונכנסנו תחת פיקוח רגולטורי .
בעצם ,אתם המשקיעים הופכים
להיות מלווים באמצעות החברה ומקא
בלים כמעט את מלוא הריבית שהלווה
משלם עבור ההלוואה .ניתן להתאים
את רמת סיכון הלוואות לפי הדירוגים.
בטריא יש גם מסלול הכול ל  100%בט�ו
חות ,משמע מאחורי כל לווה יש שעא
בודים על נכסים כגון נדלן/רכב וכ"ו.
בדרך כלל הקיבוצים בוחרים במסלולים

של  100%בטוחות.
פלטפורמות ההלוואות החברתיות
החלו לפעול רק לפני כעשור ,אבל
לפי תחזית שפרסם מורגן סטנלי ,הן
עשויות להגיע ל־ 10%משוק האשראי
הצרכני בארה"ב בשנת  .2025קצב
הצמיחה שלהן בשנים האחרונות היה
חד ,ובמדינות רבות מדובר בצמיחה
תלת־ספרתית .בסין ,לדוגמה ,שוק
ההלוואות הזה כבר חצה את רף ה־50
מיליארד דולר .בריטניה גם היא הפכה
מעצמה בתחום ונכון ל־ 2015היו בה 65
פלטפורמות מימון .המרכזית שבהן היא
זופה ,שכבר העניקה הלוואות של כ־2
מיליארד ליש"ט.
ובישראל ישנם כיום כ־3־ 4שחקנים
בענף (הבנקים וחברות האשראי לא
יוכלו להיכנס לתחום ה־ P2Pלמשך
שלוש שנים מיום תחולת החוק בכדי
לעודד תחרות) ,עם תיק אשראי שלא
יותר  מ 3־ 4מיליארד ש"ח ,כאשר ה�ג
דולה הינה חברת טריא ,המנהלת לבדה
כ־  2.4מיליארד  ₪ומעל  70קיבוצים
כבר בחרו להשקיע בפלטפורמה הזו.
רשות שוק ההון ,הרשות המפקחת
על ההלוואות החברתיות בישראל,
קבעה נושאים נוספים כמו מהי הרמה
מזערית לפיזור האשראי בין המלווים,
חובת דיווח כלפי המלווים ,אופן העברת

החזרי האשראי ,הגבלת יכוא
לת מנהל הפלטפורמה לקבל
מלווים חדשים במצב שבו יש ישראל עטיה .הפופולריות של השקעות אלטרנטיביות הולכת ועולה
עודף היצע של אשראי לעוא
מת הביקוש ,ומגבלות להיקף הכספים טרנטיביות וגם בהשקעות מסורתיות.
שניתן יהיה לקבל ממוסדיים ,שכבר הלקוחות של המרכז לתכנון פיננסי
החלו להיכנס כשותפים בניהול חלק נהנים מגישה לגופים רבים והשקעות
מהפלטפורמות וכמו כן אפשרות לתת מגוונות ,והיתרון שלו טמון ביכולת
הלוואות גם בתחום המשכנתאות בנוסף לבצע תכנון הוליסטי מלא ,בהתאם
להון ולצרכים הספציפיים של פרטיים
לבנקים.
הסיכון הגלום הינו אי יכולת החזר וחברות.
בשורה התחתונה ,להשקעות אלטרא
של הלווים (כמו שבמניות הסיכון הינה
ירידה בשווי הנכסים) .כחלק מדרישות נטיביות יש יתרונות רבים .הן מעניא
הרגולציה הם נדרשים לפרסם באתר קות פיזור סיכונים טוב ויעיל ,אפשרות
את אחוז הפיגורים במערכת  -שזה סך לתשואה שאינה מושפעת מהתנודות
הכספים שלא מוחזרים על ידי הלווים  .בשוק ההון ,ולעיתים גם נזילות רבה
לא רק קיבוצים ,אלא המוסדיים מאא יותר ומיסוי נמוך בהשוואה להשקעות
מינים בטריא ,לאחרונה פורסם שהפניא בשוק ההון.
קס השקיעה מכספי קופות הגמל להשא
אין לראות בנתונים הנ"ל יעוץ מס
ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השא
קעה כ־ 70מיליון . ₪
ישנן פלטפורמות בהן ניתן להשקיע קעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק
פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים
בשקלים ואף במט"ח.
של כל אחד .אין לראות בנאמר כהא
איך מתחילים?
מלצה לכדאיות השקעה כזו או אחרת,
בהשקעה בנכסים אלטרנטיביים מוא אין תשואות עבר מעידות על תשואות
מלץ להיעזר בגוף המתמחה בהשקעות שתושגנה בעתיד .כל האמור כללי
אלטרנטיביות .כך למשל ,המרכז לתכא ומהווה תמצית בלבד .ט.ל.ח
נון פיננסי הוא גוף בלתי תלוי שמתמא
הכותב הינו ישראל עטיה ,מנכ"ל
חה ,בין היתר ,בתחום ההשקעות האלא משותף ב"המרכז לתכנון פיננסי"
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מראה כללי של התערוכה .כל קיר בצבע אחר בהתאם למוצג עליו

עבודה ,עובדים
ומרחבי עבודה

תערוכה בגלריית "גרנד "ARTלאמנות ,בעופר קניון בחיפה  .חלל הגלריה
נתרם ע"י בעלי הקניון לטובת הקהילה ,כפרויקט ללא מטרות רווח

>

יובל דניאלי

"הגרנד קניון" ע"ש עופר
ממוקם בצד המזרחי של חיפה.
מגיעים אליו דרך כביש המנהרות.
קניון ענק שבקלות אפשר ללכת בו
לאיבוד .שפע של חנויות ומקומות
צריכה ואוכל מתמודדים על ליבו
וכיסו של הצרכן .לא הכרתי את
הגלריה הממוקמת בקומה ג' בקניון
למרות שהיא פעילה כבר שבע שנים.
הגעתי אליה מטעמים אישיים מסא
קרנים ,לחזות בתערוכה שנפתחה
בגלריית גרנד ARTלכבוד האחד
במאי ,חגם ההיסטורי של פועלי
כל העולם .אל אירוע הפתיחה ערב
החג התווסף רב שיחה חגיגי בהשא
תתפות אנשי ההסתדרות ,אקדמיה,
פוליטיקה ,אמנות ונציגי העיר חיפה.
נאמר לי שהיה אירוע מרשים בו נוא
כחו עשרות משתתפים .התערוכה
נושאת את השם" :עבודה ,עובדים
ומרחבי עבודה" .כמדומני שזה היה
מהאירועים הבודדים שציינו את חג
"האחד במאי" בישראל האובדת .מה
שהרשים אותי במיוחד הוא מיקומה
של הגלריה בלבו של מרחב צרכנות
חומרית שמטרתו להשפיע על המבא
קר לרכוש ולקנות כמה שיותר מוצרי
שפע וצריכה .מי שאחראים על החיא
בור המוזר והמפתיע הזה הם האוצרת
שירלי משולם והמפיק יוסי בן בסט.
בפינת קפה שבקניון לא הרחק מהגא
לריה מספרת שירלי על עצמה ועל
מימושו של רעיון.
שירלי משולם היא ילידת חיפה,
בוגרת ביה"ס הריאלי .מאחוריה שני
תארים אקדמיים :תולדות האמנות
ומחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה,
ותואר שני בחקר האמנות בהנחיית
פרופ' גילה באלס ,באוניברסיטת תל
אביב .כעשר שנים עסקה בהוראת
אמנות במכללת הגליל המערבי ובא
מוסדות חינוך .לאחר קורס אוצרות
היה ברור לה שתעסוק בכך בהמשך.
משנת  2011מנהלת את גלריית
"גרנד  "ARTלאמנות עכשווית.
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עד כה ,לאור ך  7שנים ,אצרה ש�י
רלי למעלה מ־ 30תערוכות .שירלי
משולם מבקשת לציין שחלל הגלא
ריה נתרם ע"י בעלי הקניון לטובת
הקהילה כפרויקט ללא מטרות רווח
(כל הכבוד !) .
"זה אתגר מרתק לאצור תערוכות
בסביבה חייה ותוססת כמו הקניון
שמלכתחילה סביבתו מיועדת לצרא
כים שיווקיים צרכניים ולא בהכרח
תרבותיים־אמנותיים .הידיעה שאא
לפי אנשים משכבות סוציו־אקונוא
מיות ותרבותיות מגוונות ,פוקדים
את המקום מאזור חיפה וסביבתה,
שחלקם אינו מושכל באמנות העא
כשווית ,הביאה אותי להבנה שעלי
לפעול בו זמנית במנעד תערוכות
רחב מקומי וארצי ובכך לתרום לשיא
נוי הרגלי הצריכה התרבותית של
הקהילה .באמצעות האמנות למוסס
דעות קדומות וסטיגמות לגבי מה
שמצופה מאלה הבאים לקניון .הקניון
נהפך לפתע לפלטפורמה של צריכת
אמנות במיטבה .לי ברור ,שהקניון
מספק צרכים של בני אדם ,שחלקם
הם גם אסטטיים ואינטלקטואליים.
שוק הצריכה הגדול מזמין גם צריכה
ליצירה אומנותית".

אנטי־תזה לקניון ההומה
“גרנד  "ARTהיא גלריה חברתית
הבאה לערער את אזור הנוחות האמא
נותי ,החברתי והפוליטי .אני מסתובב
בקומות הקניון ,רואה ומתרשם מכוח
הקנייה המרשים האצור בו .משלל
המוצרים הצבעים והריחות .מהמולת
האנשים שהמשותף ביניהם הוא הרא
צון לרכוש ולקנות עוד ועוד .בקוא
מה ג' בפינה לא גדולה ,בניגוד למה
שמצופה במרחבי שוק ,בינות לכל
המולת הקניות ,צמחה לה גלריה אלא
טרנטיבית צנועה ,שברור שאלה הנא
כנסים בדלתה מקננת בלבם סקרנות
יצירתית .הייתי בגלריה שעה שלמה.
שקט תרבותי שרר בה .שוחחנו
בשקט ,אנטי־תזה לקניון ההומה .לא
באו המונים .טפטוף של סקרנים .אחד
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מהם ,קשיש  ,שיבה בראשו ,משך את
תשומת ליבי בעומק התעניינותו.
הגיע עם שקית פלסטיק מלאה ברא
כישותיו בקניון ,מתעמק בתצלומים
מפעם מההפגנות וההתרחשויות מהא
תקופה שחיפה הייתה עוד אדומה.
כולי תקווה שהמעט הסקרני יגרור
אחריו עוד ועוד .בשיחה עם שירלי
חשים את אהבתה לעיסוק האוצא
רות ,ולגלריה .את התשוקה וההשא
קעה בעיצוב קירות התערוכה ,כל
קיר בצבע אחר בהתאם למוצג עליו.

קשיש  ,שיבה בראשו ,הגיע עם שקית פלסטיק מלאה ברכישותיו בקניון ,מתעמק בתצלומים מפעם

הזכורה לרבים בגין התרחשויות
ומאבקים של מעמד הפועלים :שביא
תת הימאים ,התרחשויות ואדי סאא
ליב ,שביתת פועלי אתא ,והמאבק
האקולוגי המתמשך על הזכות לנשום
אוויר נקי .כאשר אני מתבונן בתעא
רוכה פועלית זו ,אינני יכול לשכוח
את עברה של העיר ,הוא נוכח אצלי
בתודעה ולא מרפה.
ואכן ,התערוכה משלבת בתוכה
מבטים נוסטלגיים של מעמד הפוא
עלים (פרולטריון) מהתקופה שהא
עיר כונתה "חיפה אדומה" .האוצרת
שילבה בתערוכה פיסות היסטוריה

התערוכה משלבת בתוכה מבטים נוסטלגיים
של מעמד הפועלים ,מהתקופה שהעיר כונתה
"חיפה אדומה" .האוצרת שילבה בתערוכה פיסות
היסטוריה של תצלומים וכרזות המבטאים את
פועלה של ההסתדרות ומפלגות הפועלים .ישנם
תצלומים המתעדים את התאגדות פועלי ארץ
ישראל והיווסדותה של ההסתדרות בבניין הטכניון
בחיפה בשנת  ,1920כלומר לפני  100שנה
כמובן גם קיר אדום מיוחד לכבוד
האחד במאי.
"התערוכה עצמה מציגה עבודות
של צלמים ואמנים שמתייחסים למא
גוון רחב של היבטים בנושא העבוא
דה והעובדים כיום .האמנים מעלים
שאלות רלוונטיות אודות מעמדו של
הפרט בעבודה והסתגלותו לשינויים
בעידן של מציאות משתנה .מהפכות
בתפיסות אידיאולוגיות – חברתיות,
השפעתן של הרשתות החברתיות,
אתרי האינטרנט ושינויים טכנולוא
גיים ודיגיטליים מייצרים בהכרח
תפיסות חדשות שעולות בקרב הדור
הצעיר בנושא מערכות עבודה ארא
גוניות ,כלכליות ,שיתופיות ,פרטיות
וציבוריות ומרחבי עבודה חדשים".
(מתוך דף האוצרת).
חיפה היא עיר מעורבת בה חיים
בצוותא יהודים וערבים .היא עיר

של תצלומים וכרזות המבטאים את
פועלה של ההסתדרות ומפלגות
הפועלים .ישנם תצלומים המתעדים
את התאגדות פועלי ארץ ישראל
והיווסדותה של ההסתדרות בבניין
הטכניון בחיפה בשנ ת  ,1920כל�ו
מר לפני  100שנה .במרכז התצלום
ההיסטורי אישים מרכזיים מתנועת
העבודה ובראשם מזכירה הראשון
של ההסתדרות – דוד בן גוריון.
יוסי בן בסט מושך בשרוולי ומוליך
אותי קרוב אל התצלום כדי לפענח
את האישים שהצטלמו לפני מאה
שנה כשהיו עוד צעירים ,יפים ומא
לאי אמונה בעתיד הפועלי של ארץ
ישראל .אני מזהה את יערי ,ברל
כצנלסון ,וטבנקין .מאז אותו תצלום
הם הספיקו להתפלג ולהתאחד וחוזר
חלילה כמו מנטרה שמלווה את תנוא
עת העבודה לאורך מאה שנות קיום

ההסתדרות .עוד בתצלומים הקמתם
של מפעלים כמו נשר ,בלו־בנד,
המגפר ,סולל בונה ,ארגון אימהות
עובדות ,נעמ"ת  ,אזורי תעשייה
ומלאכה במפרץ חיפה ותל אביב.
קואופרטיבים של בעלי מלאכה כמו
"הנגרייה" "המסגר" ואחרים  ,ובניית
"קריות"  -שכונות מגורים לפועלים
כמו :קריית חיים ,קריית אליעזר
ורמות רמז בחיפה ומעונות עובא
דים א – ד בתל אביב שהוקמו ע"י
חברת שיכון עובדים ההסתדרותית.
כרזות ה־ 1במאי של ההסתדרות
ושל ההתיישבות העובדת בקיבוא
צים ובמושבים ,שעוצבו ע"י אמני
הריאליזם החברתי גם להם ייצוג
בתערוכה.
מקבץ של חיתוכי לינולאום של
עובדי אדמה וחקלאות שעוצבו
בשנות השלושים ע"י אמנים מבית
היוצר של הקיבוץ הארצי ,מוסיף את
הפן האגררי אל זה התעשייתי .אל
המארג הנוסטלגי הזה שילבה האוצא
רת בתבונה רבה ,יצירות עכשוויות
של דור חדש וצעיר יותר ,שמציג
יצירות בטכניקות מעורבות כולל
וידיאו ארט שעיקרם עוסקים בפרשא
נות עכשווית של מה שקורה למעמד
הפועלים בעת הזו.
שיתוף הפעולה הפורה בין המפיק
יוסי בן בסט חניך השומר הצעיר מקן
אזור ודובר מפ"ם בעברו ,לבין האוצא
רת שירלי ,חניכת הצופים מהריאלי
בחיפה ,נמשך לאורך שנים ומייצר
תערוכות איכותיות בעלות אמירה
פוליטית־חברתית ,שמוצגות בארץ
וברחבי אירופה בצמוד לסימפוזיונים
ושיח אקדמי ,תערוכות המציגות גוון
ישראלי מיוחד של השקפת עולם
ישראלית ,ליברלית ,סולידארית
ומתקדמת .האמנים הלוקחים חלק
בתערוכות שייכים לכל מגוון העדות
והלאומים החיים בארץ.
לא נגעתי ברשימה זו בשמות 21
המשתתפים בתערוכה ותאור יצירא
תם ,הגם שחלק מהיצירות מרגשות
ומלאות עניין .הפעם התייחסתי
לרוחה של התערוכה וייחוד מקומה.
מומלץ להגיע ולהתרשם.

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר את הוצאתו מהגוף.
הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה את הכבד מכולסטרול ומשומנים.
יש לערבב  1כפית כורכומול בכוס מים חמים או קרים ,ולשתות
דבר ראשון בבוקר ,לספיגה מירבית מומלץ אחרי שתיית
כורכומול לא לשתות או לאכול במשך  20-30דקות...

מחיר מוזל למזמינים באתר

מחיר מוזל למזמינים באינטרנט goo.gl/Muiksk :
פ

מונטנגרו :טבע פראי וחופים אקזוטיים
שי שגב – למגזין התעופה של ישראייר
במרחק טיסה ישירה בת שעתיים וחצי מישראל חופשה
חלומית במונטנגרו קרובה אליכם מתמיד • המדינה,
ששוכנת לחופי הים האדריאטי בדרום הבלקן ,יש בה כל
מה שצריך לחופשה איכותית – מונטנגרו ,או כפי שקוראים
לה המקומיים“ :היפהפייה של מערב הבלקן” ,חובקת נופים
עוצרי נשימה ,הרים מרהיבים ,חופי ים מפורצים ,שמורות
טבע ,נהרות ,מפלים ויופי פראי.

מפרץ קוטור

הריביירה של מונטנגרו

שרוצה חופשה אתגרית ,יכול לעשות זאת בעזרת טיולי
ג’יפים בהרים או רפטינג אתגרי בנהר טרה ,עם לינה בטבע
ואוכל מקומי טעים ואיכותי .מי שבוחר בחופשה בסגנון
בטן-גב ,יכול למצוא את עצמו רובץ בין עשרות חופי רחצה,
המשתרעים לאורך כ 300-קילומטר .החופים הפופולריים
יותר הם בודווה ,סווטי סטיפן ,החוף במפרץ פרטובאק
וחוף יאס ,הנמצא ארבעה קילומטרים מבודווה .למשפחות
מומלץ לבקר בחוף סלובנסקה פלאזה ,שנחשב לאטרקטיבי
ביותר עבורם .בחלק מהחופים ניתן לשלב את פעילות
הבטן-גב עם פעילות ימית מאתגרת ,הכוללת מצנחי רחיפה,
כדורגל חופים ,אופנועי ים ,צלילה ועוד.

מפרץ קוטור היפהפה הינו לשון ים ארוכה של הים האדריאטי,
החודרת  30קילומטר אל תוך ההרים התלולים המקיפים
אותה .המפרץ המרהיב ,שנראה כמו פיורד ,מושך אליו
תיירים רבים ,הגודשים בהמוניהם את סמטאות האבן של
העיר העתיקה .העיר קוטור הקסומה מוקפת חומה ,שבנייתה
החלה במאה התשיעית והיא מטפסת דרך  1,390מדרגות
על צלע הר עד לכנסייה מימי הביניים בפסגה .בעיר העתיקה
חנויות ,בתי קפה ומסעדות וכן מצויים בה כנסייה ,מוזיאון ימי
ואפילו מוזיאון חתולים .קוטור הוכרזה כאתר מורשת לשימור
עולמי על ידי אונסק”ו .במפרץ קוטור נמצאת גם עיירה
שקטה וציורית ,פראסט ,ומולה שני איים קטנים ,אליהם ניתן
לשוט בסירות .באי ,הקרוי “גבירתנו שעל הסלעים” ,מוזיאון
וכנסייה יפה שנבנתה בשנת  .1630שווה לבקר בה.

במרחק  20דקות נסיעה משדה התעופה נמצאת בודווה,
עיירת חוף ויעד תיירות מרכזי במונטנגרו .חופיה נמתחים
לאורך  38קילומטרים של מפרצונים בצבע טורקיז ,איים
קטנים ,מסעדות טובות ולא יקרות ,קזינו ובתי קפה עם
אווירה ים תיכונית חמימה ובמחירים השווים לכל כיס .כוס
לישראייר טיסות ישירות למונטנגרו וחבילות אירוח
במגוון בתי מלון israir.co.il *2737 -
בירה ,למשל ,נמכרת ב 1-אירו .סמטאותיה של העיר העתיקה חופשה אתגרית וגם בטן-גב
בבודווה שוקקות חיים ביום ובלילה ומלאות בחנויות בוטיק ,מונטנגרו מאפשרת חופשה לסיורים מודרכים ,למשפחות לנתור טיולי איכות מאורגנים למונטנגרו *504050 -
פאבים ומועדונים ,הפתוחים עד השעות הקטנות של הלילה .ואף לזוגות ,ומספקת את כל האטרקציות הנדרשות .מי Natour.co.il
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קטנות קיבוציות
שורה ראשונה
עגל הזהב הפך זה מכבר לפרה קדושה
כלומר  -לפרה חולבת .הוא או היא
הפרה היחידה שאי אפשר לשחוט אותה
אבל היא מסוגלת לשחוט .ועוד איך.

רעלים קיבוציים
"אתם הקיבוצניקים" ,אמרה" ,כולכם
צריכים לעבור סדנת ניקוי רעלים קיבו־
ציים" .השתוממתי .תהיתי .רעלים קיבו־
ציים? "מה שאתה שומע" ,חרצה" .אתם
צריכים להתנקות מכל מה שהרעילו
בו אתכם מאז שהייתם ילדים  -צדק.
שיתוף .שוויון .סוציאליזם .אחוות עמים".
אמרתי לה כי אם אלה הם רעלים  -אני
מעדיף להישאר מורעל.

סילו
סילו הוא ממגורה  -אסם תבואות .אבל
המשמעויות של שני המונחים שונים
תכלית השוני .הסילו הוא הילדות ,המ־
חבואים ,הסודות ,מה שלא כן בממגורה,
באסם התבואות .הסולם המוביל אל
שיא הגובה שלו קצת חלוד ,אבל דווקא
החלודה הופכת את אסם התבואות
לסילו של הזיכרונות.

חנות קיבוצית
ראיתי שלט מעניין ומוזר .על השלט היו
כתובות שתי מלים  -חנות קיבוצית.
תהיתי ,איזו מן חנות זאת :האם משלמים
שם בקופונים? האם מסתפקים ברי־
שום? האם מחייבים בתקציב? ואם אגיד
להם את המספר שלי –  - 21070האם
זה יתפוס? החנות הזאת היא החנות
האידיאלית ,כך חשתי וחשבתי ,למי
ששכחו בביתם את ארנקם ואין בכיסם
לא כסף מזומן ולא כרטיס אשראי.

נחמה
נחמה ריבלין ז"ל נקברה בחלקת גדולי
האומה .אילו היו אומרים לה ,בחייה,
שהיא עתידה להיקבר בחלקה הזאת
היא ודאי היתה מחייכת או מגחכת
ושואלת  -אני? החלקה הזאת ,השמו־
רה לגדולים ,מעלה תהיות על אודות
מהותו ומשמעותו של המושג – גדולה:
האם לכל מי שמכהן בתפקיד ממלכתי
בכיר ורם שמורה ,מעצם העובדה
שהוא ממלא או מילא תפקיד כזה ,עם
מי שנחשבים לגדולי האומה? מה היא
אמת המידה לגדולה? מה עשוי להעניק
לאדם את הזכות ואולי אף את החסד
להיחשב ולהיקרא גדול־האומה? אם
היתה בנחמה גדולה ,היא התמצתה
בפשטותה ,בנועם הליכותיה ,ברגישו־
תה ובחמלתה .תכונותיה שופכות אור
חדש ויפה על גדולה אנושית .במחשבה
שנייה  -אולי אף ראשונה  -היא ראויה
למקום שייחדו לה ,בחלקה הרשמית
ההיא ,לנוח בה מנוחת עולם.

|| 18

25.7.2019

• אברהם שרון

דרך השלילה
והיפוכה
לפעמים יש עדנה ופריחה מועצמים גם
לדברים מעודנים ופורחים .אחד מהם
הוא זה המכונה  -הגן הקיבוצי .קל
לשער ולהניח ,כי אחת התוצאות המי־
דיות של חשיפת המקרה המזעזע והמ־
זוויע (מבקש סליחה מהמלים הדלות,
היחידות שמצאתי לתיאור מה שאינו
ניתן לתיאור) ,של כרמל מעודה מראש
העין שמכונה "הגננת המתעללת" יהיה
 הוא כבר?  -עלייה בביקוש הוריםלחינוך ילדיהם בגנים של קיבוצים .גם
דרך השלילה ,מתברר ,היא דרך להדג־
שת דרך חיובית שנמצאת במקום אחר.

הבונקריסטים
יש אנשים שתמיד זוהו ונחשבו
ל"מתנגדים כרוניים" .הם היוו את הגרעין
הקשה של המתנגדים והיו חברים מן
המניין בחזית הסירוב להצביע בעד.
אחת היה להם מה הוא הנושא שעל
הפרק ,מה העניין או מי האדם .הם
הצביעו נגד .כאשר היו מי שאמדו סיכויי
קבלתה של החלטה או דחייתה ,אנשי
חזות הסירוב היו ה"באנקר" ,הבונקר.
מתנגדים בטוחים .הם נחשבו לאנשים
שבגלל שרע להם בחיים (מה שלא היה
בהכרח נכון) ,הם לא יכולים לשאת את
המחשבה שלמישהו אחר יהיה טוב .כמו
רבים  -אולי רובם ככולם  -גם הדימוי
שלהם היה יצוק ,חזק כמו צוק ,ותמיד
ידעו מה אפשר לצפות מהם .לא בלתי
סביר להניח ,כי ההתנגדות העקרו־
נית ,הכרונית ,של הבונקריסטים נבעה
מההכרה ,כי הם תמיד ובכל מקרה יוד־
עים טוב יותר מאחרים מה טוב לקיבוץ.
מה הקיבוץ צריך .מה הקיבוץ ירוויח
אם דעתם תתקבל ומה הוא יפסיד אם
דעתם לא תתקבל.

פינת הילדים
אנשים עלולים לחשוב בטעות
כי גיל בוכה בגלל כל שטות
אבל יש סיבה ממש פשוטה
ותכף אני אגלה לכם אותה:
הרבה יותר מאשר נשיקה על הלחי
הוא אוהב לקבל נשיקה על הבכי.

שורה תחתונה
הטבע לא בסדר .הוא לא דאג לבני
עדה מסוימת (גילוי נאות :אני לא יודע
את זהותה) ,אשר נושקים זה על לחייו
של זה לא שתי נשיקות ולא ארבע אלא
שלוש נשיקות .וכך יוצא שלחי אחת
מקופחת ,כי השנייה מקבלת שתי נשי־
קות בעוד היא – אחת .הטבע לא בסדר,
כי הוא היה צריך לדאוג כי בפניהם של
בני אותה עדה ובנותיה יהיו שלוש
לחיים.

דין התנועה

• עו"ד איילת רייך־מיכאלי

פינוי שטח בקיבוץ ברוח
טובה ,האמנם?

קיבוץ דפנה דרש מחבר שהפעיל עסק תיירותי
בשטח הקיבוץ ,לפנות את השטח ולהשיבו לקיבוץ.
שני הצדדים הגישו תביעות הדדיות ,בית המשפט
פסק ,שני הצדדים ערערו ואחר כך הגיעו להסכמה
על השכרת השטח לחמש שנים נוספות .חמש השנים
הסתיימו  ,השטח לא פונה ,והקיבוץ תבע שוב
בקיבוץ רואים מעין "משפחה
אחת גדולה" .בהתאם ,על פי רוב
מנסה הקיבוץ לפתור מחלוקות
שהתגלעו בינו לבין מי מחברי
הקיבוץ מבלי להיזקק לערכאות
משפטיות .לעיתים מתחייב הקיבוץ בפני החבר
בכתב כי כל סכסוך ביניהם ייפתר "בדרכי
נועם" ,ב"ברוח טובה" וכיוצ"ב .אמירות מעין
אלו יכולות לשמש ככלי ניגוח משפטי כנגד
הקיבוץ ולייצר ציפיות אצל החבר ולכן יש לנא
סחן בצורה זהירה ונכונה .מצאתי לנכון לסקור
בפניכם מקרה שנדון לאחרונה ( )16.6.19בפסק
דין שנתן בית משפט השלום בצפת* שם התייחס
בית המשפט להתחייבות הצדדים ,קיבוץ וחבר,
לפתור מחלוקות "ברוח חברית וברוח הקיבוץ".
באותו עניין הגיש הקיבוץ תביעה נגד חבר
שהפעיל עסק תיירותי בשטח הקיבוץ ,אותו הוא
שכר בתמורה מהקיבוץ .במסגרת ההליכים קוא
דמים שהתנהלו בין הצדדים ניתן פסק דין בבית
משפט השלום בטבריה אשר קבע כי על החבר
לפנות את המקרקעין בתוך חמש שנים (ביום
 )1.1.14ולהשיבם לקיבוץ .כמו כן נפסק כי על
הקיבוץ לפצות את החבר בסך של ₪ 600,000
בגין השקעותיו במקרקעין .על פסק הדין זה
הוגשו ערעורים על ידי שני הצדדים .במסגרת
הערעורים הגיעו הצדדים להסכמה לפיה החבר
ימשיך להחזיק במקרקעי הקיבוץ למשך חמש
שנים נוספות ,עד ליום  ,01.01.2019בתמורה
לתשלום דמי שימוש שנתיים .כמו כן ,החבר
ויתר על הפיצויים שנפסקו לזכותו והצדדים
הצהירו ,במסגרת פסק הדין ,כי יפעלו לפתא
רון כל מחלוקת "ברוח חברית וברוח הקיבוץ".
לאחר פסק הדין בערעור נתגלעו מחלוקות בין
הצדדים וננקטו מטעמם מספר הליכים הדדיים
האחד כנגד משנהו .בנוסף ,הצדדים פנו להליך
גישור אשר לא צלח .עם תום תקופת השכירות
הנוספת שנקבעה בפסק הדין בערעור ,ומשהצא
דדים לא הגיעו להסכמות לגבי המשך תקופת
השכירות מעבר לתאריך  ,01.01.2019הוגשה
התביעה דנן מטעם הקיבוץ לפינוי החבר הנא
תבע מהמקרקעין.
טענתו העיקרית של החבר הייתה כי לא
נקבע מועד פינוי בפסק הדין שבערעור ,וכי
עניין הפינוי הושאר ללא הכרעה בכוונה ובהתא
בסס על הסכמת הצדדים שכל המחלוקות יפתרו
ברוח טובה ,רוח חברית ורוח הקיבוץ .הנתבע
טען עוד כי הצדדים סיכמו במסדרונות בית
המשפט שפינוי אינו על הפרק .עוד נטען כי
לקיבוץ היה ברור שפינוי אינו אופציה ,ובשנת
 2017אף התנהל משא ומתן בין הצדדים לגבי
המשך השכירות .בהקשר זה הצביע החבר על
החלטת ישיבת המועצה של הקיבוץ כי החבר
יפעיל את המקרקעין ל־ 5שנים נוספות .עוד
טען החבר כי הדרישה לפנותו סותרת את תקנון
הקיבוץ וכי בתור חבר קיבוץ הוא הסתמך על
אורחות החיים בקיבוץ ועל חובתו לדאוג לכל

מחסורו.
בפסק דינו קבע בית המשפט כי אין לפרש
את פסק הדין בערעור כחוזה שכירות עד אין
קץ .לדעת בית המשפט ,ההסכמות שקיבלו
תוקף של פסק דין ברורות ומפורשות ,והמסקנה
היחידה המתחייבת מהם היא כי יחסי השכירות
בין הצדדים הסתיימו עם תום תקופת השכירות
הקצובה בפסק הדין בערעור ,ומאחר והצדדים
לא הצליחו במש ך  5שנים תמימות להגיע ל�ה
סכמה לגבי ההמשך ,על החבר לפנות את השטח
ולהשיבו לחזקת הקיבוץ .בית המשפט קובע כי
הצהרת הצדדים בפרוטוקול פסק הדין בערעור
לפיה הם ינסו לפתור את המחלוקות ברוח טובה,
רוח חברית ,ורוח הקיבוץ ביטאה את נכונות
הצדדים דאז להגיע להסכמות .הצהרה כללית
זו איננה מקנה זכות אפריורית לחבר להמשיך
ולהשתמש במקרקעין מעבר לתקופת השכירות
בפסק הדין ואין לראות בה הוראה המחייבת את
הקיבוץ להמשיך ולהשכיר את המקרקעין לחבר.
בית המשפט מציין כי החלטת מועצת הקיבוץ
כוללת הסכמה כללית לנהל משא ומתן עם הנא
תבע לצורך מתן אופציה להמשך החזקתו במקא
רקעין .לכן ,אין להתייחס להחלטה זו כאל קביא
עה המחייבת את הקיבוץ להאריך את תקופת
השכירות .גם מתקנון הקיבוץ לא ניתן לדלות
קביעה המחייבת את הקיבוץ להמשיך ולהשכיר
את המקרקעין לנתבע ,ובית המשפט קובע כי
מדובר בטענה כללית מדי שאין לה אחיזה.
בית המשפט מוסיף וקובע ,כי הנתבע מוכן
היה להסתלק מהשטח באופן מידי תמורת פיא
צוי ,ולא מן הנמנע כי סירובו לפנות את השטח
נועד למטרה של הפעלת לחץ לצורך קבלת
פיצוי בעד הסתלקותו מהמקרקעין .נכונות
זו של הנתבע עומדת בסתירה מול טענותיו
לגבי הסתמכות על אורחות החיים בקיבוץ ועל
כך שמדובר במפעל חייו שהינו בעל חשיבות
מיוחדת עבורו.
בית המשפט ציין עוד כי השימוש שמבצע
החבר הינו שימוש חורג החושף את הקיבוץ
לקנסות ואף לחילוט הערבות שהפקיד ברשות
מקרקעי ישראל.
לאור האמור לעיל ,בהעדר הסכמה לגבי
המשך השכירות ,ובשעה שהחבר לא הצביע על
זכות המקנה לו להמשיך ולהשתמש במקרקא
עין ,מורה בית המשפט לחבר לפנות את השטח
ששכר מהקיבוץ.
*תא"ח (שלום צפת) 71300־10־ 18קיבוץ דפנה
אגודה שיתופית בע"מ נ' יהודה פורת (פורסם בנבו,
)16.06.2019
* "איילת רייך  -משרד עורכי דין ,נוטריון
וגישור" מתמחה בקיבוצים ,מושבים ,תאגידים,
בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול
על כל שלוחותיו .עו"ד איילת רייך-מיכאלי
משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט
שלנו ,WWW.AYELET-RAICH.CO.IL :ולעקוב
אחרינו בפייסבוק" :איילת רייך – משרד עורכי
דין נוטריון וגישור".

הרפת והחלב

הלוח הירוק

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הלוח המופץ בכל הקיבוצים

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים .רווקים/ת
גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי בחייכם,
זמנו לחייכם אוש ,ר אל תשארו לב .ד
רכזו את החשיבה שלכם בחשיבה
חיובית ליצור שינוי משמעותי בחייכם.
להיות מאושרים ,להכיר בן/ת זוג לחיים
לקצר את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט

18.50 X 33.50

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

טיולים לחו"ל
טיול לטיבט  -טיול חוצה הימלאיה בעת
פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה23/8/19 :
טיול לרג'סטאן (הודו) בעת פסטיבל
הגמלים בפושקר.
 15ימים ,יציאה4/11/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

לאוהבי הטבע ,טיול של  12ימים
לשמורות בקוסטה ריקה.
יציאה ב .27/1/20-טיול מקסים במחיר
מדהים.
לפרטים :תמר .050-7541456 -

כל המודעות בלוח הירוק של עיתוני ההתיישבות

למכירה/השכרה

רוצה עתיד ירוק?
פרסם היום בלוח הירוק!מטפלות/ים
לגיל-הרך
סדנאות

הארץ  +מנוף  100טון .למתחילים -
מ- 18:00
קונה מכולות ומבנים.
למתקדמים -
052-2796686
מ- 10:00
052-8265609
סדנת אמני

היכרויות

יום ג' • למטרת נישואין
 20:30רווקים/ות או פרק
יום ג' ב’ בחיים .לאיכותיים
12:30
ורציניים בכל הגילאים.
הקיבוץ
להכרות
מומחית

לקיבוץ גבעת חיים איחוד
דרושות/ים

להשכרה

דרוש/ה

מחפש עוב
די
ם
?
חם/גריל
פס
טבח/ית
ממטבחי מסעדות מלווה תומך
עם ניסיון
רוצה למכור/
ל
ק
נו
ת
?
טבח/ית פס קר לילד בגיל 5
אתה חייב לעצ

03-6919680 052-2988852
 0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8הנחות לחברי הקיבוצים

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :

 65ג' מקיבוץ נאה תכול עיניים איש
שיחה מעניין רגיש כנה ואמיתי עם
אישיות נעימה עם המון כוונות טובות
ורצון טוב נתינה עם פרגון מעוניין להכיר
חברה לחיים אשת שיחה לבבית חובברת
טיולים
לפרטים 054-2401174

073-2369058

• מכולות וקרוואנים • .ללמוד כתיבה “רעות הכרויות”
הובלות בכל חלקי עם סמי ברדוגו משרד הכרויות

www.rdatihg.co.il

 45רווקה נאה אינטלגנטית נראת
צעירה לגילה עם תכונות אופי טובות
מנהלת בוטיק .מעוניינת להכיר רווק נאה
מעניין עם תכונות אופי טובות וכוונות
רציניות לנשואין למתאימים בלבד
לפנות למיכל 053-9115431

074-7457405
לעבודה עם ילדים בגילאים שונים

מך

עם ניסיון מעבודה במסעדות
או בתי קפה

לפרטים050-2056693 :

עתיד ירוק בלוח הירוק!

טיולים בחו”ל

ללא ידיעת הילדים
שהוריהם

מודאגים

שילדהם עדיין לא מצאו

תנאים מצויינים למתאימים.
בסיס  +טיפים ,אפשרות למגורים,
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לפרטיםttova@kenes-media.com :

074-7457405 H
קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

בנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
www.zakai-le.com

רוצה לפרסם?
שטח זה יכול
להיות שלך!
לפרטים
074-7457405

למכירה קרווילה

 2יח’ של 66מ”ר כל אחת.
ניתן לרכוש יחד ( 132מ”ר)
או לחוד ( 66מ”ר),
חלוקה מצויינת.

שביטי •דע50ונסרווק,יון במהנדסתחום עיסוקך.

מעץ  -פרגולות ודקים .איתי
מושב כפר ברוך0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0 ,
טל’ 052-4658888 :או "עולם אחר" אזרחי ,נאה מאוד,
www.zakai-le.comלה צע ת פ רס
1-700-708-999ום פ
איכותי,נהיצוגי,א לימקסיםנו
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להכיר רווקה אקדמאית
בלוח הירוק בכל התחומים
הלוח הירוק

073-2369058
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23.1.14

אירופאית עד גיל 38
לנישואין .למתאימות
ניתן לכתוב לת"ד 6277
מרכז הכרמל חיפה

לפרטים מירון:

052-3511684
25.7.2019

|| 19

אירופה

דרום ומרכז אמריקה

אסיה

איסלנד  12ימים עומק הכל מובטח
 4.8רבקה פרץ 16.8 ,רבקה פרץ

דרך משי
אינדונזיה כולל דרקוני קומדו  20יום

מונטנגרו שמורות הטבע  8ימים

 6.10מוטי אפשטין מובטח

 12.8ורד אביבי מובטח 9.9 ,נדב סולווי מובטח 5.10 ,רבקה פרץ,
 12.10רבקה פרץ מובטח 15.10 ,נדב סולווי מובטח

נורבגיה  10ימים
 19.8שמעון זהמן קום מובטח 2.9 ,רז מור

דרום איטליה

 11ימים  18.10אריה קורן

פורטוגל עם ג'רש  11ימים
 6.9 ,5.9שאו לשרגאי 15.10 ,גיורא ברק

פורטוגל והאי מדירה  15ימים
 11.9תמי פורטיס מובטח 24.10 ,יוסי הרצוג

 23ימים  7.9אשחר יופה מקומות אחרונים

יפן הטיול האותנטי  17יום
 26.9רז מור 3.10 ,ניר אלון מובטח 6.11 ,סתיו קמינסקי

יפן הטיול הקלאסי  14יום
 2.10תומר אקוקה 8.10 ,איתן קרן ,מובטח
 3.11דקלה ברלינסקי מובטח
ניו זילנד  22ימים  19.1 ,9.12אלי גביש

סין שמורות גאנג ג'יה ג'יה  14ימים
 3.9מוטי אפשטיין מובטח 10.10 ,ספי פרנק 1.11 ,גאולה רן

סין עם גווי ג'ואו  18ימים
 10.11ליאור וקסלר

פרו ובוליביה כולל מדבר סלאר  17יום
 6.10יוסי הרצוג מובטח

ברזיל ופטגוניה כולל הפלגה לכייפ הורן וארץ
האש  21ימים  17.10איתן דביר מובטח,
 26.2איתן קרן כולל מצעד המנצחות

בנתיב הקרטרה אוסטראל  23ימים
 5.1אשחר יופה מובטח,
 7.2כולל מצעד המנצחות אשחר יופה מובטח
פניני פטגוניה  25/17ימים  5.12עמוס גולדבלט,
 4.1משה דורנשטראך מובטח 14.2 ,כולל פרו יוסי הרצוג מובטח,
 28.2עוזי טאובר על מצעד המנצחות

מקסיקו וגואטמלה
קובה ,פנמה וקוסטה ריקה  16ימים

 18ימים  15.10עוזי טאובר

 3.11יונתן כהן 10.12 ,יונתן כהן

האי מדירה (פורטוגל) רגל קל  8ימים

וייטנאם וקמבודיה  16ימים בין שבטי ההרים ונהר
המקונג  2.10יהונתן כהן מובטח 6.11 ,מוטי אפשטין מובטח,

 9.9רענן חורש

 11.12יוסי הרצוג

קובה מקיף
קוסטה ריקה וגוואטמלה  17ימים  8.12נירית גפני

מערב תורכיה  12ימים  20.9יהודה דגן מובטח

הודו הקלאסית  17ימים

טיולי ג'יפים בנהיגה עצמית

שמורות הפירנאים עם טיולי רגל קלים  7ימים
 10.10 ,26.9שילה מזרי

 10.10יובל ראובני 3.12 ,מוטי אפשטיין

דרום הודו
אוזבקיסטן  9 -ימים

 14.11יוסי הרצוג 1.12 ,אורי לוין

פרובאנס ודורדון
יוון  8ימים  5.9יונתן כהן 28.10 ,ורד אביבי

סרי לנקה  12/11ימים  12.10גאולה רן

יוון מקיף  10ימים  12.10תמי ברק מובטח

ירדן –  3ימים  30.9 ,6.9ירון אבין

גאורגיה  10ימים  1.9אורי לוין 10.10 ,יצחק יצחק

קירגיסטאן ברכב שטח  11ימים

 9ימים  4.10אריה קורן

גיאורגיה וארמניה  15ימים
 1.9אורי לוין 10.10 ,יצחק יצחק
רומניה  12ימים  1.9נסיה שכטר
הקווקז הרוסי  8ימים  4.9רובי קפלן,
 18.9שמוליק פרידמן מובטח 25.9 ,שמוליק פרידמן,
( 10.10סוכות) מובטח 16.10 ,רובי קפלן מובטח
אזרביג'אן  8ימים הכל מובטח
 10.9יצחק יצחק 8.10 ,סשה צורף 17.10 ,יצחק יצחק
האיים הקנרים  11ימים  11.12יצחק יצחק

 12.9רחל דרורי ליפל מובטח 14.10 ,ד"ר יהודה דגן

 3.9דדי בן דוד מובטח

מיאנמר (בורמה)  13/14ימים
 12.10פסטיבל אינלה שאול שרגאי מובטח 16.12 ,איתן קרן,
 6.1אילן אדלר

אפריקה
מרוקו טנג׳יר  12ימים  4.10מוטי בן שיטרית מובטח,
 11.10יהודה דגן מובטח 2.11 ,שמוליק פרידמן
מצרים  13-10ימים יציאות מובטחות
 10.10שרון ענבר 13.10 ,אליק שחף 14.10 ,מולי ברוג,
 20.11שרון ענבר וכן לאורך כל החורף

 14ימים  6.12דקלה ברלינסקי

גאורגיה  8ימים  24.7אורי לוין מובטח 10.10 ,25.9 ,מובטח
רומניה  8ימים  13.8ניר רכס מובטח 12.10 ,דני מדור מובטח
פירנאים  7ימים 12.10 ,5.9

יוון
בולגריה למשפחות  8ימים 19.9 ,13.8
מונטנגרו  8ימים  15.10מובטח
קירגיסטן כולל טיסה לקרחון חאן טנגרי  12יום
 9ימים  10.10מובטח

 23.7שמוליק פרידמן מובטח 18.8 ,אורי לוין
קירגיסטן  11יום  7.8 ,28.7רונן חייט 17.8 ,אורי לוין,
 28.8אורי לוין ,יציאות מובטחות
הקווקז הרוסי  8ימים  7.8סתיו קמינסקי,
 14.8סתיו קמינסקי 11.10 ,סתיו קמניסקי יציאות מובטחות
אלבניה וקוסובו  8ימים  6.10מובטח
נמיביה  15ימים  7.10דדי בן דוד יציאה מובטחת

מרוקו ג'יפים משולב  12ימים
 7.10 ,13.9מובטח 15.10 ,מובטח
וייטנאם  13ימים  10.10יונתן כהן 5.12 ,שמוליק פרידמן

