בואו להתרשם מחנות הדגל החדשה

לעפרמטים:
'8

האם דאגתם לכספי הקיבוץ
לאחרונה?..
פרטים בעמוד 3

חדש! מחלקת כיסאות מבחר ענק במחירי יבואן

שבועון הקיבוצים  מס'   1692י"ד באב תשע"ט  15 באוגוסט 2019

מבצעים חסרי תקדים לרגל הרצת חנות הדגל החדשה

www.april-f.co.il

סניף קרית ביאליק חנות המפעל
החרושת  ,11טל077.9976783 .
ימים א‘-ה‘  09:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00

סניף עפולה חנות המפעל

הכורם  ,1מתחם חסון טל077.9976804 .

ימים א‘-ה‘  10:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00

עמוד 8

רפסודיה ,קיץ 2019

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

חדש!

G-100

טרקטור המשא המושלם
לעבודה באמצ״ש ולשטח בסופ״ש
רישוי צהוב • מתלים מתכווננים • תחזוקה זולה

המחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי .התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  31.8.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

רק ₪48,000

*9674

כולל מע"מ

כותבים לנו

וכדאי שנזכור

גליליאת

הפנינג משפחות ויריד מכירות ענק  -גיוס תרומות לטיפולים מצילי חיים לליאת לנגלבן־לרר
יום שלישי ה־ 20באוגוסט ,מהשעה  ,17:00על
הדשא המרכזי בקיבוץ כפר סאלד.
פתוח לקהל הרחב.
קהילת כפר סאלד והגליל ,נרתמת למאבק לה־
צלתה של ליאת לנגלבן־לרר ,נשואה ואימא לשני
ילדים מקסימים ,תושבת כפר סאלד ,שחלתה בס־
רטן ,לטובת גיוס תרומות לטיפול מציל חיים.
באירוע הגדול עליו עומלים אנשים רבים מכל

המון המון הפתעות ובילויים שנתרמו על ידי הע־
סקים המובילים באזור.
לרשות הקהל־ דוכני מזון ,בית קפה ומוזיקה
טובה שתלווה את האירוע.
כל ההכנסות לטובת טיפול מציל חיים לליאת
לנגלבן־לרר.
לפרטים  -מירי יציב ,כפר סאלד -
052-3099664

האזור ,יתקיימו מיטב הפעילויות וההפעלות ליל־
דים ונוער־ קיר טיפוס לילדים צעירים ,מתנפחים,
הפעלות של בועות ,משחקי ענק ,תיאטרון ליל־
דים ,שעת סיפור ועוד.
לדוכני המכירה יגיעו טורקיז בית יצחק ומותגי
הלבשה שונים ,ביניהםTHE NORTH FACE
ועוד .באירוע יוגרלו פרסים־ לילה במלון ,ארו־
חות במיטב המסעדות בגליל ,טיולי רנג'רים ועוד

פסטיבל דרום אדום בקיבוץ נגבה
חבורת זמר מעפולה
ועוד...
המנחה – דורי בן זאב
הכניסה חופשית.

במלאת  80לנגבה ,נחגוג עם תושבי "עוטף עזה"
ב־ 13/14לחודש ספטמבר ,באולם האזורי בקיבוץ דורות
במופיעים:
הזמר יוני נמרי
להקת האירוסים
להקת תנועה – אפיקים
להקת מחול פתח תקווה

כולם מוזמנים
יואל מרשק טל' 052-2465474
יובל חבצלת ,נילי שץ טל' 052-2240657

ניקיון שמאלי לבן?

>

 .1באחת ממשלחות השומר הצעיר בזמנו,
הוחלט על ידי הי"גימלם להקדיש מועצה
תנועתית לנושא הסוציאליזם .היה עלי להכין
חוברת הדרכה מתאימה ,אשר חסרה לנו בעת
ההיא תוך זמן קצר ביותר .הפתרון נמצא ,בפ־
ניה למרטין בן מורה ז"ל ,איש הקיבוץ המאוחד
בעת ההיא ולסמי בן יעיש משדרות ,אשר למדו
באורנים ונמצאו זמינים למבצע .סוכם ,כי הם
יגישו כתב יד בתוך שבועיים והוא יוצא לאור
בזמן זהה .ואכן ,בסיועו של יגאל וגנר נכתבה
חוברת ההדרכה "לחוד וביחד" .הדיון בעיק־

שתי טעויות
בידיעה על האירוע לזכר אסון מעגן,
שהתפרסמה בגיליון הקודם ,הוזכרו אר־
בעת הצנחנים שנהרגו באסון .שמו של
אחד מהם שובש .הצנחן שנהרג הוא שלום
פינצי מגת ,ולא כפי שנכתב.
בכתבה "ליאור הלביאה" ,שפורסמה
באותו גיליון ,נכתב בטעות שליאור הלוי
שיחקה בהפועל רמת חן .הכוונה כמובן
למכבי רמת חן ,קבוצת צמרת בליגת־
העל בכדורסל נשים.

רו נערך מסביב לגישות הפילוסופים תומס
הובס האנגלי וז'אן ז'אק רוסו השוויצרי .הר־
עיון שהובע בחוברת בה מדובר ,שימש בקיבוץ
הארצי בהזדמנויות נוספות גם בהמשך .נכון ,כי
בינתיים ראיתי את הובס באור שונה גם בזכות
הניסוח המצוין המוגש כאן" :הצדק ואי הצדק
אינם לא מסגולות גופו של אדם ולא מסגולות
רוחו .אילו היו כך ,הרי אפשר היה שיימצאו גם
באדם אחד ויחיד בעולם ,דוגמת חושיו והיפע־
לויותיו .אלו הן תכונות שמתייחסות לבני אדם
בתוך חברה ,לא לאנשים השרויים בבדידות".
(לויתן ,עמ ' . )118מסתבר ,כי ישעיהו ליב�ו
ביץ' מצא בהובס ,את הפילוסוף המערבי הטוב
ביותר לדבריו .אך נחזור לעניינינו :בשדרות
הייתה בעת ההיא חבורת צעירים ,אשר האמינו
בנושאים אשר בהם מדובר .בשלב מסוים נפג־
שנו מתוך הכרה ,כי משהו אצלנו משובש ביחס
לאנשי המזרח .נושא הפגישה היה" :מה דעתך
על קיבוץ ועל קיבוצניק" וזאת במטרה להכין
חוברת לדיונים בהשומר הצעיר .להלן דברים
שנאמרו שם ללא השמות" :אני חושב שזו טעות
היסטורית ,שלא חשבתם שכאן יכולה להתפ־
תח חברה סוציאליסטית"" .הם (הקיבוצניקים),
לקחו לעצמם את הפירוש לסוציאליזם"!
 15 .2שנים לא דובר במפ"ם על כל נושא
מלבד הצעת הקיצונים לפרוש מהמערך עם

מפלגת העבודה (אותה מפלגה שאנו מבכים
עכשיו את העובר עליה) .המטרה הושגה לבסוף.
מרטין בן מורה ,שהפך בינתיים לאיש הקיבוץ
הארצי ועבר לנירים ,ואנוכי ,ניסינו להתחבר
לקבוצות מזרחיות שונות לשם יצירת והרחבת
הקשרים הפוליטיים שלנו ,אולם טורפדנו בע־
קביות על ידי מי ששלט בזמן ההוא בבית מפ"ם
המתחסלת .הרעיון הבא היה לקיים מרכז פתוח
של מפ"ם בשדרות .הכל כבר היה מוכן ,כולל
שמות הנואמים באירוע וביניהם ראש מועצת
שדרות בעת ההיא – עמיר פרץ וראש ההסתד־
רות דאז .שבוע לפני המועד המתוכנן ,הודיעו
ששת חברי הכנסת של מפ"ם ,אשר שהו בה רק
בזכות המערך עם העבודה ,כי הם לא יבואו
והתכנית נגנזה.
אפשר לקרוא בעת הזו בעיתונות ,כי "הש־
מאל הטהור והלבן" (לפי הניסוחים שם) ,ממשיך
להתבדל ולהתנגד לכל איחוד עם מי שאיננו
טהור במידה מספקת בתפיסותיו! אז למותר
לציין ,כי אני רואה את האיחוד עם גשר ברא־
שות אורלי אבקסיס כדבר בעתו ומקווה שנבין,
כי מי שמדבר על התערות בחברה הישראלית
ואף השפעה עליה ,יראה סוף סוף את בעייתיות
התכנים המובעים עדיין אצלנו בחופשיות
וביומרנות כה רבות!
גדעון שפירא ,עין־השופט

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
בנושא

יום עיון ושימושים לא
כהןמדוע עליזה
ירושה
המושבי
מגורים ,בסקטור
אינה עובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד
אשר מיועד
בהתאחדות
בטבת תשע"ה חקלאי
13.03.13
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון
03-6133945
03-6133946

office@benor-l

aw.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
לסקטור
מקרקעי ישראל של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

הגורל
רקעותייך בידך!
ק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Prec

eden

בדגמי

t i2

25,00נוסעים
מבצע
מ  0 -ספסל
החל להוספת
אפשרות
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

ע"ה 

טבת

פרטים
עמ' 11
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פדיה

מדי

פית 

וכחים
חכמים ומ נשימה
פואיים השינה וה
מוצרים ר שיפור
קלינית ל

מס'

י'

1

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.nachl
טלפון.
at-avot.co.i
בפייסבוק
l
אלינו

עמ' 7

נואר

שווה הון!

הצטרפו

שבועון ה
201

הניסיון שלנו,

העתיד שלכם

מושבים והה

תיישבות

הכפרית 

1  864
מס'

לנחירות
סוף נשימה
עד קל
רציה
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

וצים

צהריים עשירה
התכנסות וארוחת
בה בראייה
13:00-14:00
והשימושים
המושבית
הנחלה
ישראל – 1265
14:00-14:45
מקרקעי
החלטת מועצת
14:45-15:30
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:45
להחלטת מועצת
הוראות ביצוע
15:45-16:30
השונים בבניה
והתשלומים
המיסים
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

שימושי

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

5

למגורים

בי

תש

ב

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

3

מות

ליז

מסליקון

המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
לשון
מבד
רפואילסובלים
חייהם
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מארה�ב!
מסיכת
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
eaver
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
בינלאומיים
בעולם
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
אמריקאי
בינוני
וביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
הטובה ממסכת נוחה?
הראשונה של
סיפאפ 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
אוטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
שעובד
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
סוףבשינה גם נייד קולה( סוללה
רפואת
. APNEA
חמצן
בינוני הבריאות
אוטומטי פחית 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
לסובלים
Airsep
לשימוש
למשך
מנחירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן נחירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
לסובלים
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
למניעת
ינוסיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
לבית לכל
מס לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
לסובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות מסינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
זמן מחוללי
ממחלותלניקוז
לסובלים באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
נחיריים
נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נחירות
וההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר את
והנשיפה של הרכות
למניעת סתום
אופציות
לפנות נשימה
הנזלת נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
בגלל אף באף
הינן
רחבת של נתיב האוויר ZQuietהתחתונה
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
ה
הרכב.
וגודש
Airmax
האוויר
הנשיפה  ,הנזלת שלההתקן הדנטליהלסת
ההולנדי ביותר
ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת
הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
וההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
כמו
מרחיבהפיתוח הנחירות ולסובלים
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
מהיצרות
לריאות
מדפנות
באף,
החזה
באף
באף.
גם
ובתרופות וילדים.
לריסוק
ביותר
מגודש
וההפרשות מחוץ לביתהריאות
היות
ומחיצה עקומה יעיל
למבוגרים
לניקוי למבוגרים
איירמקס נמצא ספורטאים יותר
האוויר אל
גרמניה.
ביצועי נשימה טובההצורך
ומסייע ומתאים
גרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
והסמפונותתוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
ולילדים.
דרך
איירמקסבמניעת
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!

אופ

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חורגים בנחלה

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

והקו

להונאה ל

כאורה
בנצי
במרכז לרישום
מ ליברמן" :נ
( שפטי מול ה פתח בהליך
שבראשו עומדמרכז החקלאי
עמ' 10שלום שמחון)"

משבצות:

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
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד גדעון משרד עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של
www.beno
או באתר
r-law.com
בכתובת:

שיתו
ולדום

בינואר
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medsh

op.co.

נטרנטil :

• 03-97

מרחיב
סוף
–
איירמקס לסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

בין היתר
שדה יבול גבוה
הישגיו,
ומניבים תפוחי אדמה.
חקלאות על מהר יותר
לנדאו ל
הגדלים
m.tmags@gm
וקוראת
זכרים בלבד
בפרס
14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחיפה,
בדוא"ל:
אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
מצעותה
הגפן
צור קשר
טית
שבא
במייל,
בבית מוקר

אתר אי

צילום:
צפריר ניר
yeruki

9-471

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת
ובתי

שירות

23
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ארצי1 :

yeruki
כעת
וד
מתמיד!
המוצגתברה שוויונית צילוםm.t .???:
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@mags
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וידוי ,למען
ail.com
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"עם ללא ארץ לארץ בלי עם",
כך הרצל ראה התמונה,
אך ככל שצדק החוזה בעניין
המציאות הן הייתה "קצת" שונה.
היהודים היו עם שמאות בשנים,
נדדו ממדינה למדינה,
אך ארצם הן יושבה כך ,בצוק העיתים
לא נותרה "רעיה עגונה".
הן נזכור ,לא נשכח ,כיבושי השבטים
ששטפוה מארץ ערב,
וכיבוש צלבנים וממלוכים ,תורכים,
שכבשוה מקרב אלי קרב.
ואחרי ששילמה כך מאות בשנים
בהרס ,פגיעה ושממה,
הן ישבו ,נאחזו בה אותם ערבים
שקשרו גורלם כאן עמה.
ואומרים האומרים ,כל רעה מקורה
בשלטון הכיבוש הנורא,
אם נפסיק השליטה כאן בעם האחר,
לא נסבול עוד מכל זה הרע.
אז אכן ,זה נכון ,הכיבוש הוא משחית
מעודד רציחות גם טרור,
אך לכל מאמין שפרידה היא תכלית
אז כדאי שיחזור ויזכור.
הטרור לא נולד בכיבוש הגדה
לא תוצר הוא של "ששת ימים".
כי אותנו פוקד הוא ,כדאי שנדע
לא פחות כבר ממאה שנים.
כי תחילה התפרץ הוא בערב תרפ"א,
בצעדת האחד – כן ,במאי,
ארבעים ושבעה יהודים נרצחו
חיים ברנר ,עולים ,חי שדי.
וחזר הטרור והפליא מכותיו
בתרפ"ט ברחבי ישראל
ומאה ושלושים וששה נרצחו
נטבחו ,נשרפו ,חי האל.
והיכו המכים בטרוף בחברון
שם שישים ושבעה נרצחו,
נטבחו ,נשרפו ,נשחטו ,נאנסו
ושכונות היהודים נבזזו.
לא עברו ,כן מאז ,הן רק שבע שנים
עד ל"מרד ערבי הגדול".
מ"שלושים ושש" שוב מאות נרצחים,
שוב ידענו טרור וגם שכול.
אז כדאי שנזכור מה היה הבסיס
לא "שטחים" ,אלא עם שחזר
לשטחי המולדת ,לבנות כאן חיים
אך נתפס הוא כנטע כה זר.
אז כזה הבסיס ומכאן זה התחיל
ולכן הסכסוך כה עמוק
וצריך לפתרו ,וצריך להכיל
כשלמה – "לחלוק בתינוק".
"עם ללא ארץ לארץ בלי עם"
כך הרצל ראה התמונה,
אך היום שני עמים כאן שלמו בדמם
ומאז כה רבות השתנה.
וצריך ,אין ספק ,להסכים על פתרון
שיפריד וישרטט כאן גבולות,
אך לכל המצפים ל"שלום רומאי"
עוד נכונו רבות אכזבות.
וכדאי שנזכור
מעוז חביב ,צרעה

2014
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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 • הפקהttova@kenes :־ media.comטל' 7457405־074
פקס' 7457499־ • 074מזכירת סניף דרום :אנה רייזנקינד
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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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לזכרו

פרידה מדוד בר נצר ז"ל
בליל שבת ,הרחק מקיבוץ הולדתו המעפיל ,בלוס
אנג'לס ארה"ב ,נפטר דוד בר נצר לאחר מחלה
ממארת .מבכירי שחקני הכדורעף בארץ בכל
הדורות ,אגדת ספורט בחייו ובמותו

>

יובל דניאלי

מעטים האנשים שהשפיעו בתקופה
קצרה יחסית ,ובגיל צעיר מאוד,
כה רבות על קהילה קיבוצית שלמה.
מעטים האנשים שהשפיעו כה רבות על
ענף ספורט מסוים ,בצד תהילה והערכה
עמוקה על יכולת ספורטיבית מיוחדת
ונדירה .מעטים האנשים שיכולתם וכו־
שר מנהיגותם הספורטיבית על המג־
רש חקוקה בזיכרון ההיסטורי עד היום
לאורך עשרות בשנים .דוד בר נצר הוא
מנחית במשחק
האיש הנושא אצלי סל זכויות שכאלה.
דוד נולד בקיבוץ המעפיל לפני
 74שנים ,להוריו רבקה וזאב בר נצר
ממייסדי הקיבוץ .אח צעיר לגדעון
ובוגר לעתליה ,שניהם שחקני כדור־
עף בעברם .מגיל צעיר התגלו אצלו
יכולות יוצאות דופן בכל מה שקשור
בספורט .את הבחירה בכדורעף כענף
מרכזי בחייו אפשר לזקוף לזכותו של
מאמן הקבוצה ומייסדה ,צבי סינטו,
שהגיע להמעפיל עם ההשלמה הבו־
לגרית ,מלווה בידע ורצון להעמיד
קבוצת כדורעף בקיבוץ המעפיל דוד בר־נצר ,קפטן הפועל המעפיל ,מקבל את גביע
המדינה בכדורעף מידי שר הבריאות ישראל ברזילי
(הקבוצה נוסדה בשנת  .)1951עיניו
החדות של צבי סינטו ,כמו צייד כישרונות הקיבוץ בעיני עצמו וברחבי התנועה והארץ.
מיומן ,לא פספסו את הילד הכישרוני ,הגבוהה לילדי הקיבוץ הייתה סיבה טובה לגאווה והם
והחסון ,שהתרוצץ עם כדור על מגרש הכו־ העריצו את דוד וראו בו מודל לחיקוי (דוד מלך
רכר העלוב ליד בתי הילדים ,ועל מדשאות ישראל קראו לו בהערצה . )...ניצחון של הפועל
הקיבוץ .דוד צורף אל קבוצת הבוגרים כילד המעפיל היה לאירוע חגיגי בשבילי הקיבוץ.
כמי ששיחק לצדו שנים לא מועטות ,אני
ומיד שובץ בשישייה הפותחת .דוד ,הנער
מקבוצת "רימון" ,השתלב עם שחקנים בוגרים מעיד שהשחקנים גם אלה הגדולים ממנו בשנים
ממנו בכמה שנים .יכולותיו המיוחדות הביאו קיבלו את מנהיגותו על המגרש כמובנת מאליו.
אותו עד מהרה אל נבחרת ישראל ,כבר בגיל היה לו חוש של התמצאות במרחב הספורטיבי,
 .15כעבור כמה שנים הוא נמנה על עמודי בצד יכולת טכנית ספורטיבית נדירה שהק־
התווך שלה .בשנות השישים המוקדמות ענף רינה על שאר השחקנים .ביכולותיו האישיות
הכדורעף נשלט ע"י נבחרות מבית היוצר הוא סחף גם את האחרים לרמות גבוהות יותר.
של הקיבוץ הארצי .עד מהרה היה דוד לציר הכדורעף במהותו הוא משחק קבוצתי .בו מת־
המרכזי של קבוצת הפועל המעפיל ,שמשנת קיימת תקשורת בין כל ששת השחקנים שעל
 1963זכתה באליפויות הארץ ובגביעי המדינה המגרש .למרות זאת ,את הביטחון של הקבוצה
לאורך שנים .שניים חברו להצלחה המסחררת ביכולותיה ,מקרין לעתים שחקן בודד ,כריזמטי,
של הקבוצה :צבי סינטו כמאמן ודוד בר נצר שלוקח אחריות על המגרש .אחד כזה היה דוד
בר נצר .הצטערנו רבות כאשר עזב את הקבוצה
כשחקן מרכזיומנהיג ספורטיבי.
תחת המטריה של ענף הבננות־אבוקדו בה־ והקיבוץ ,ועבר לצד השני של המתרס למכבי תל
מעפיל ,הצטופפו שחקני הנבחרת של הקיבוץ; אביב .ללוס אנג'לס הגיע בשנת  1975ובה בחר
(עמירם שפרן ,גיורא הלפרין  ,דוד בר נצר ,לבנות את חייו עם משפחתו.
כותב שורות אלה ועוד) .הייתה זו עבודה קשה
אזכור את דוד בר נצר כידיד אישי ששנים
שהוסיפה לגיבוש נבחרת הכדורעף שלנו .דוד עבדנו ושיחקנו בצוותא ,ככזה שבין המשחקים,
לא ביקש הנחות בעבודה לפני משחקים חשובים .בשעות הרבות של נסיעות ברחבי המדינה ,ואף
התגייס אל הנח"ל ליחידת בני משקים בהמל־ עם הקבוצה לחו"ל ,למדתי להוקיר את תכונותיו
צת מר כדורעף  -מיכה שמבן .עד היום שואלים האישיות היפות שחרגו הרבה מעבר לגבולות
רבים ,מה סוד ההצלחה של קיבוץ קטן בעמק המגרש .אנחנו נפרדים משחקן כדורעף מהגדו־
חפר המזרחי להעמיד לתפארת קבוצה אלופה .לים שהיו במדינה לאורך שנותיה.
עם עירית ,הילדים והנכדים בלוס אנג'לס –
מה הייתה הקבוצה עבור הקיבוץ ,ומה אפשר
ונתן הקיבוץ לקבוצה .הייתה הזדהות וגאווה מו־ ארה"ב ,עם משפחת בר נצר הענפה בהמעפיל
חלטת של הקיבוץ עם קבוצת הכדורעף ותחושת ובארץ ,עם כל ידידיו הרבים ,ומשפחת הכדור
שייכות של הקבוצה על שחקניה עם הקיבוץ .עף לדורותיה ,משתתפים בצער על מותו .זכרו
לדוד בר נצר הייתה תרומה ייחודית ,משמעו־ עמנו תמיד.
תית בביסוס גאוות המקום .ואכן ,דור המייסדים
ידע להעריך את תרומתו להעלאת קרנו של
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רגישות אכפתיות ואהבה לכל שסבב אותו

עדי מס ממעברות נפל
ונהרג בהר "קן הנשרים"
בדרום גרמניה

>

עדי מס ,בן  30ממעברות ,נהרג ביום שישי האחרון ,כשנפל במהלך טיפוס אתגרי בהר
"קן הנשרים" בדרום גרמניה .הקשר עמו נותק ביום שישי בבוקר לאחר שיצא לטיפוס
בהר .כלי תקשורת בגרמניה דיווחו על צעיר ישראלי שנהרג לאחר שהחליק מצוק בא־
זור וואצמן שליד
הגבול האוסטרי,
והמשפחה המו־
דאגת בארץ קי־
בלה לאחר פניות
לגורמים רבים
אישור שאכן מדו־
בר בעדי.
שי קדמי ,גיסו
של עדי ,סיפר
התקשר
שעדי
בבוקר
בשישי
לפני צאתו למ־
סלול לאמא שלו,
שמדובר
ואמר
במסלול קשה אך
קצר ,והוא יתקשר
שוב לאחר שיחזור
ממנו .כשעברו
כמה שעות והוא
לא התקשר ,הם
התחילו לדאוג
ופנו למספר גו־
ביניהם
רמים,
לחברת החילוץ
כדי
"מגנוס",
לבדוק האם קרה
לו משהו ,ובהת־
חלה הרגיעו אותם
שלא ידוע על שום בתחרות "איירון מן" .היה לו חוסן נפשי ופיזי בלתי רגיל
מקרה אסון באזור.
רק אחרי שהתקשורת המקומית פרסמה ידיעה על מטייל ישראלי שנהרג בנפילה מצוק,
הם הצליחו ,אחרי מאמצים מרובים ,לקבל אישור שמדובר בעדי .קדמי סיפר שהיו מספר
מטיילים לא ישראלים שראו את עדי נופל אל מותו .הם הזעיקו עזרה ולמקום הגיע מסוק,
אנשיו מצאו את הגופה וחילצו אותה .בתחילת השבוע נעשו מאמצים רבים להביא את
הגופה ארצה.
קדמי אמר על עדי" :היה אדם אהוב ואוהב .הייתה בו את הניגודיות שכל אדם שואף
אליה  -חוסן נפשי ופיזי בלתי רגיל ,לצד רגישות אכפתיות ואהבה לכל שסבב אותו .סיים
את איש הברזל בציריך ואינספור מרתונים ,והקדיש שנה מחייו ללימוד אנגלית בשכונות
העוני בברזיל ובמקסיקו .בצבא שירת ביחידת יהל"ם היוקרתית של חיל ההנדסה ,ולאחר
שנה בשירות קבע ,השלים תואר ראשון בביולוגיה ובמדעי המחשב .למעט כמה הפסקות,
המשיך להתגורר בקיבוץ שבו גדל ,והיה טבעוני מטעמי מצפון .כולם ידעו שאפשר לפנות
אליו .היה לו לב זהב".
הלווייתו של עדי התקיימה בקיבוץ מעברות ביום שלישי אחרי הצהריים ,לאחר שהמא־
מצים הכבירים שעשתה המשפחה ,יחד עם אנשי חב"ד משיח בגרמניה והקונסוליה במינכן,
הניבו פרי והביאו לשחרורו המהיר של עדי ארצה.
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עבר שבוע

• יעקב לזר

ביביתון ,לעת בחירות
בשבוע שעבר פרסם יואל מרשק בשבועונים
הקיבוציים ,מכתב תודה והוקרה לקיבוצים ול־
משפחות ,שהסכימו לארח אימהות פיליפיניות,
שהן וילדיהן מועמדים לגירוש על ידי רשות
האוכלוסין וההגירה .במכתב היה משפט אחד
שלא היה צריך להיכתב ,או היה צריך להיכתב
אחרת" :הברק בעיניים ,המסירות ,והסיכון הלא
פשוטים במעשה הזה" ,כתב מרשק" ,מעמי־
דים את אותם החברים בשורה אחת עם חסידי
אומות העולם בתקופת השואה ,הפרעות
והאינקוויזיציה בספרד".
פובליציסט "ישראל היום" ,איתמר פליישמן,
עט על הכתוב" .שפל חדש" הגדיר פליישמן
את המכתב" ,עבריינים" הם הקיבוצים שה־
סכימו לארח את הפיליפיניות" .ב־ 4באוגוסט
 ,19444כתב פליישמן ,שלף כוח נאצי את מ�ש
פחתה של אנא פראנק ממחבואה" .מועמדת
לגירוש ששני ילדיה חיים במולדת ,ושעבדה
בניגוד לחוק בישראל במשך שבע שנים ,היא
הגלגול העכשווי של ילדה יהודייה ,משפחתה
וחבריהם ,הנשלפים ממקום מסתור ,נשל־
חים למטה הגסטפו ומשם למוות בתאי גזים?
האומנם מאמין מרשק שמסע הרכבת השטני
מאמסטרדם אל זרועותיו של מנגלה ,הוא פשע
שווה ערך לטיסה מתל אביב למנילה?"
זה לא מה שכתב יואל מרשק וזה בוודאי לא
מה שהוא מאמין בו .אבל אם יש הזדמנות
להסית נגד הקיבוצים ,מדוע לא? הקיבוצים,
כתב פליישמן "סירבו במשך שנים לקבל את
אחיהם המושפלים והמודרים ,ששוכנו ממש
מעבר לגדר הקיבוץ המוריק ,וסיגלו לעצמם
תפיסת עליונות מוסרית כלפי מי 'שלא משלנו.
וכמו שאז החמלה הסוציאליסטית הוגבלה
לתחומי המשק ,גם הפעם קשה להאמין שיש
עניין אמיתי בהצלת נפשות  -כי אין באמת
נפשות להציל .דומה שכל מבוקשם של
מרשק ודומיו הוא ליטול חלק בדמוניזציה של
ישראל שנגנבה מהם ,וללבות תחושה של
משבר ערכי .ואולי ,אולי בצד ,אחרי שכבר
ברור שהתנועה איבדה לא רק את ההגמוניה
אלא גם את החשיבות שלה בחיי האומה ,הם
מעוניינים לשוות לעצמם תחושת משמעות
מדומה .חבל שהדמגוגיה הזו באה על חשבון
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החברה הישראלית ,וחמור מכך  -על חשבון
כבודם של קורבנות השואה".
"תהליכים דמוגגים קשה לפספס" ,זו הכותרת
שנתן פליישמן למאמר שלו .אבל איך אפשר
להגדיר את טענתו ,שאין לקיבוצים עניין אמיתי
לעזור לפיליפיניות ולילדיהן וכל מה שהם
רוצים זה ליטול חלק בדמוניזציה של ישראל,
אם לא דמגוגיה צרופה וגם מרושעת? גירושם
של הנשים הפיליפיניות וילדיהן ,הוא חרפה
לישראל ,ויבורך כל מי שיוצא נגד המהלך הלא
מוסרי הזה .גם הקביעה לפיה הקיבוצים "סי־
רבו במשך שנים לקבל את אחיהם המושפלים
והמודרים ,ששוכנו ממש מעבר לגדר הקיבוץ
המוריק" ,הוא תרכובת של דמגוגיה והסתה,
אבל בביביתון ,לעת בחירות ,מי שם לב.

הרומן של
המו"לית והעורך
אגב ביביתון .בחדשות  13פורסמו בשבוע
שעבר קטעים נוספים מחקירתו של מממן
"ישראל היום" המיליארדר שלדון אדלסון .היו
הרבה אירועים בשבוע שעבר והפרסום הזה
לא קיבל את ההתייחסות הראויה .אדלסון אמר
בחקירה" :ביבי ביקש לשנוא את איילת שקד,
שרה דרשה לפטר את עורך 'ישראל היום'".
ביבי ביקש מאדלסון לשנוא את איילת שקד,
כי היא תמכה בחוק "ישראל היום"( .בבקשה
אדוני ,תשנא אותה .אתה לא יכול לשנוא
אותה? אפילו קצת? בשבילי ובשביל שרה?)
ואחרי שנודע לאדלסון שביבי קיים מגעים עם
מו"ל "ידיעות אחרונות" ,ארנון מוזס ,במטרה
לגבש עסקה שלפיה ביבי יקבל סיקור חיובי
בעיתון תמורת העברת החוק שיפגע ב"ישראל
היום" ,אדלסון זעם ולחוקר שלו (תיק )2000
אמר" :אני לא אלך לפגוש את ביבי יותר לעולם
בגלל מה שקראתי בעיתון".
ושרה? אדלסון העיד" :שרה רצתה שמירי
(מרים אדלסון ,האישה שאתו ,המו"לית של
"ישראל היום" ) ,תפטר את עמוס (עמוס רגב,
עורך "ישראל היום" באותה עת) .היא זרקה
הערות מאוד לא יפות ,על זה שאולי למירי יש
רומן עם עמוס ושהיא (מירי) לא רוצה לפטר
אותו בגלל זה".
הלחצים לפיטוריו של עמוס רגב נשאו בסופו

של דבר
פרי ,והוא
סיים כידוע
את תפקידו.
במקומו
נכנס בועז
ביסמוט,
שממלא את
שליחותו
כראוי.
העיתון
"המודיע" הודיע ,שהמשטרה סתם טופלת האשמות־שווא על סגן השר ליצמן ,כדי
עומד היום
להתערב בתוצאות הבחירות
לרשותו של
כחסרות בסיס ,ושהמשטרה פועלת בנושא זה
נתניהו ללא כחל ושרק( .ברביעי שעבר הוק־
דש העמוד הראשון של "ישראל היום" למאמר ממניעים פוליטיים ,בין היתר כדי להשפיע על
תוצאות הבחירות ,עם רמז ברור לכך שמדובר
שכתב נתניהו לעיתונו" :לא נלך לאחדות").
במהלך דומה לחקירות המתנהלות נגד נתניהו.
אבל מי יודע ,אולי בעוד כמה שנים תתפרסם
בכתב ההגנה ב"המודיע" נאמר ,שבמשטרה
עדות של מאן דהוא ,שגם נגד ביסמוט היו
נטפלים "למעשי החסד של אדם נאצל".
טענות מצד המשפחה ועלתה דרישה לפטר
אותו ,ושרה נתניהו הציגה את האפשרות שגם אחד הפסיכיאטרים המחוזיים שנתבקש לחוות
דעה על מצבה הנפשי של מלכה לייפר ,קבע
ביסמוט ,כמו רגב ,ניהל רומן עם מירי אדלסון
שהיא מתחזה לחולת נפש ואין מניעה להעמיד
ולכן נשאר בתפקידו .הכל אפשרי.
אותה לדין .סגן שר הבריאות ,האדם הנאצל
יעקב ליצמן ,קבע פגישה עם אותו פסיכיאטר,
ואחרי שיחה בארבע עיניים שתוכנה לא ידוע,
האיש כתב חוות דעת הפוכה לחלוטין :לייפר
היא כן חולת נפש ואי אפשר לכן להסגיר אותה
לא רק לנתניהו יש עיתון ,גם ליעקב ליצמן יש
לאוסטרליה.
 "המודיע" .בשבוע שעבר המליצה המשטרה מה עושה האדם הנאצל ליצמן כדי לשכנע אתלהגיש כתב אישום נגד סגן שר הבריאות ליצ־ הכפופים לו ? עובד בשיטת המקל והגזר .כך
מן בגין שוחד ,מרמה והפרת אמונים .המשט־
לפחות בעדויות שנמסרו לגבי המקרה השני,
רה הודיעה ,כי התגבשה תשתית ראייתית לה־ בו מדובר במעדנייה הסמוכה לביתו של ליצמן
עמיד את ליצמן לדין בשתי פרשות .הוא חשוד בירושלים ,שהוא גם סועד בה מעת לעת.
כי ניסה להשפיע באופן פסול על פסיכיאטרים
מינהל המזון במשרד הבריאות בדק ומצא
שבדקו בהוראת בית משפט בירושלים את
במעדנייה חיידקי ליסטריה וסלמונלה שגרמו
שאלת כשירותה הנפשית של מלכה לייפר,
למחלות אצל באי המקום ,והוציא לו צו סגירה.
ששלטונות אוסטרליה מבקשים שתוסגר אליה ליצמן כינס במסעדה ישיבה עם אנשי המקצוע
באשמת מעשי פדופיליה רבים בתלמידותיה,
ממשרדו ודרש מהם לשנות את ההחלטה.
והוא גם חשוד שהציע לעובדים הטבות כדי
עובדת המשרד שהשתתפה בפגישה טוענת,
שימנעו סגירת מסעדה שבעליה מקורב אליו,
שבהתחלה ליצמן צעק עליהם ,ואחרי שסירבו
מסעדה שנמצאו בה ממצאי תברואה חמורים
לשנות את קביעתם ,עבר לשלב הפיתוי" .השר
וגרמו לתחלואה של מספר אנשים.
ביקש מכולם לצאת ,נשארנו ארבעה ,ואז הוא
"המודיע" התייצב כצפוי בכל מאודו להגנתו
התחיל להציע לנו הטבות בשכר" ,סיפרה
של ליצמן .נכתב בו שהמשטרה טופלת האש־ אותה עובדת.
תחקיר "המקור" חשף במאי השנה ,כיצד פעל
מות על הרב ליצמן שבסך הכל ביקש לסייע
האדם הנאצל יעקב ליצמן לאורך השנים עבור
לאנשים במצוקה ,האשמות שיוכחו על נקלה
לפחות עשרה אנסים ופדופילים ,רובם חרדים,
תוך כדי ניצול תפקידו .אחד מאלה הוא טל צרפ־
תי ,שהורשע ונשלח ל־ 14.5שנות מאסר לאחר
שעקב אחר צעירה תל אביבית לביתה ,פרץ
וניסה לאנוס אותה .צרפתי רצה לצאת לחופשה
וסורב .הוא פנה דרך מתווכים לליצמן  ,ליצמן
התקשר למי שצריך וצרפתי קיבל את חופשתו.
בתכנית של תמר אלמוג ומוטי גילת השבוע,
עלה לשידור איש שב"ס שסיפר על התערבות
בוטה של ליצמן לטובת אנס חרדי ,שהוגדר
"מסוכן לציבור" ונשלח לשנות מאסר ארוכות.
גם פוליטיקאים הגיבו להמלצת המשטרה לגבי
ליצמן .חביבה במיוחד הייתה תגובתו של שר
התחבורה ,בצלאל סמוטריץ' שאמר" :מהודעת
המשטרה נראה שמדובר בעוד ניסיון לשלול
סמכויות פעולה מנבחרי הציבור ולהעביר אותן
לפקידים ולעשות דה־לגיטימציה להתערבות
נבחרי הציבור".
אליבא דסמוטרי ץ' ,כשסגן השר ליצמן מבקש/
דורש מפסיכיאטר ,להפוך את חוות דעתו כדי
למנוע את העמדתה לדין של פדופילית ,זו
פעולה לגיטימית של נבחר ציבור .מה שהמ־
שטרה עושה לאיש הנאצל ורב החסד הזה ,זה
לא לגיטימי.

האדם הנאצל,
מגן הפדופילים

היזמות מורה אחוה
מכללת אחוה ,הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם
למפגשים אישיים ,ייעוץ והדגמות בנושא יזמות בחינוך,
למתעניינים בתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה
ובהסבת אקדמאים להוראה.
בתכנית:

רובוטיקה

נוירופדגוגיה -הלכה למעשה

ניסויים מדעיים

שני 19:00-16:00 | 19.8.19
חה תחנת רכבת בקרבת המ
כללה
פת
נ

חדש!

קרית מלאכי יואב

ל
כללה
רשו
תכם ,קווי אוטובוס למ

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום

למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il
ייתכנו שינויים
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חדשות

בואו להתרשם מחנות הדגל החדשה

• יעקב לזר

כ־ 3000בני נוער משתתפים השנה ברפסודיה .צילום ניר לביא

חדש! מחלקת כיסאות
מבחר ענק במחירי יבואן

הסתיים המחזור השני מתוך שלושה
של מפעל הרפסודיה

>

השבוע הסתיים בהצלחה המחזור השני מתוך
שלושה של מפעל הרפסודיה לשנת .2019
הרפסודיה יצאה מחוף חוקוק של איגוד ערים כנרת,
והמשתתפים חזרו הביתה שמחים ,מרוצים ובריאים.
ברפסודיה משתתפים כ־ 3000בנות ובני נוער
בגילים 16־ 18בשלושה מחזורים .בני הנוער
חווים חיי מחנה לחופה של הכנרת ,בניית רפסו־

דה ,עיצוב מפרש ,עוברים מעגלי שיח בנושאים
הקשורים לחברה הישראלית ,תחת הכותרת –
"שבט אחים ואחיות" .וכמובן חוצים את הכנרת
מלאת המים לאחר חורף ברוך בגשמים.
במשט שנעל את המחזור השני ברפסודיה זכינו
לליווי של הצלם ניר לביא שדאג לתעד מלמעלה
את הרפסודות מפליגות מהחוף.

נחנך חדר
האוכל
המשופץ
בקיבוץ
מגידו

>

מבצעים חסרי תקדים
לרגל הרצת חנות הדגל החדשה

אירוע לציון חנו־
כת חדר האוכל
המשופץ בקיבוץ מגידו
חדר האוכל המשופץ והתערוכה
התקיים השבוע ,בנו־
כחות חברי הקיובוץ ונציגי המועצה האז�ו לאירועי תרבות חינוך וחברה וחדר האוכל הוא
רית מגידו .חדר האוכל שופץ בסיוע המשרד הלב הפועם של קהילת מגידו ולכן היה חשוב
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,שי לקיבוץ מאד לי אישית ולמועצה לסייע בהשגת המי־
החוגג  70שנה .לכבוד חג הקיבוץ התקיימה מון לביצוע השיפוץ ,כל הכבוד לכל מי שהיה
תערוכה בה הוצגו עבודות של אמנים תושבי שותף בקידום הפרויקט".
אחרי הטקס נפגשו הנהלת הקיבוץ ובכירי
הקיבוץ וגם עבודות של ילדי הקיבוץ.
בטקס החגיגי בירך ראש המועצה איציק המועצה לישיבת מטה משותפת עם מנהלת
חולבסקי" :קיבוץ מגידו הוא דוגמא ומופת האגודה הקהילתית של קיבוץ מגידו .בפגישה
לחיבור נפלא בין הקיבוץ הוותיק להרחבה סוכמו לקדם נושאים משותפים להנהגת הקי־
איכותית,קהילה נהדרת כזאת חייבת מרכז בוץ ואנשי המקצוע מהמועצה. .

הפועל גלבוע/גליל תפתח את ליגת ווינר
לשנת 2020-2019

>

www.april-f.co.il

סניף קרית ביאליק חנות המפעל
החרושת  ,11טל077.9976783 .
ימים א‘-ה‘  09:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00
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סניף עפולה חנות המפעל

הכורם  ,1מתחם חסון טל077.9976804 .

ימים א‘-ה‘  10:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00

בפגישה שהתקיימה השבוע (א') בין נציגי
אוהדי קבוצת הכדורסל גלבוע/גליל ,לעו־
בד נור ,ראש מוא"ז הגלבוע ,התחייבו האוהדים
לגייס סכום ש ל  1.5מיליון ש' ,הנדרשים לה�ש
למת חלקה של המועצה בתקציב המועדון .את
הסכום הנדרש יגייסו האוהדים בשתי פעימות
 חצי מיליון עד סוף שנת  ,2019ועוד מיליוןשקל עד יוני  .2020גיוס הכסף יאפשר לקבוצה
להשתתף בליגת ווינר בעונה הקרובה.
עובד נור ,ראש המועצה ,דיבר על "ההת־
גייסות המרגשת של חוג האוהדים ,שמבין את
המצב לאשורו ,ונרתם להשתתף בגיוס הכס־
פים ,תוך התחייבות להשלמת התקציב החסר".
על אף המצב הקשה אליו נקלעה הקבוצה,
חשים בגלבוע גאווה עצומה לנוכח הפעילות

המשותפת עם חוג האוהדים .בגלבוע נחש־
פו בימים האחרונים לשלל פניות ובקשות
מכל רחבי הארץ ,לרבות שחקני עבר מוכרים,
שקראו להתגייסות למען הקבוצה 12 .שעות
בלבד מאז העלו האוהדים את מיזם גיוס הכס־
פים ,נאספו למעלה מ 40-אלף ש' .במועצה גם
מבקשים לשבח את חיים אוחיון ,מבעלי הקבו־
צה ,על המחויבות להמשך הפעילות הערכית
בגלבוע.
תמיר אסטרוגו ,יו"ר חוג האוהדים " :זה
הרגע בו חשוב להבין את הצורך בהירתמות של
כולם לעשייה .לדעת להמשיך להיות מלוכדים,
נחושים ואופטימיים ,ובכך נעמוד ביעד שהוצב
בפנינו .אנחנו עושים היסטוריה ,ואין לנו כוונה
לפספס זאת".

050-5801040

054-6888561

עידן 054-5528911

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
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דעת יחיד

"חיי וערכיי",
ספרה של ענת מאור

השמרנות הישראלית החדשה

>

השילוב בין הימין הישראלי השמרני לבין המפלגות
הדתיות ,משתלם ומתאים לשני הצדדים ,בבחינת
מצא מין את מינו

ואל להם לחרוג מכך בשום צורה ואופן ,ובוודאי
עלי קדם
שאסור להם בתכלית האיסור לפעול בכיוון ריסון
כיבוש ,שליטה בעם אחר ,מדינת אפרטהייד ,כוחן של הרשויות האחרות ,גם ובעיקר לא ב"תירוץ
שלטון העשירים ,החזקים והמקושרים – " של מניעת פגיעה בזכויות האדם" .העם" הוא
כל המילים האלה ,והתופעות שהן מייצגות ,הן הלאום שמהווה את רוב האוכלוסייה ,לעם זה יש
בהחלט לא פוליטיקלי קורקט .זה לא נשמע טוב זכויות יתר ,והמדינה צריכה להיות מזוהה עמו
ולא מצטלם טוב .בשנים האחרונות ,בפרט מאז ולבטא את תרבותו ("חוק הלאום") ואת צרכיו.
שהפוליטיקאית איילת שקד החלה את מסעה מנהיגות פירושה מנהיג מורם מעם ,שיודע יותר
לצמרת ,הולבשה עליהן אצטלה שנראית יותר טוב מכולם מה טוב לעם ולמדינה ,ולכן יש לוותר
מכובדת ויותר אקדמאית" :שמרנות" .שמות לו על זוטות כמו כפיפות לחוק ,קמצנות כפייתית
נוספים :ליברטיאניות ,ניאו-
וקבלת מתנות ששוויין הון
שמרנות ועוד .תחת מטרייה
עתק.
זו חוסים אנשי ימין שרוצים
דוגמא לעמדה השמרנית
ניתן לראות בוויכוח שהתעורר
להוסיף לעמדותיהם נופך של המגזר הדתי על
תקפות אידאולוגית,
לאחרונה על תפקידו ותפקודו
לאמור :שלושת אגפיו –
אנחנו לא רק נהנים כלכלית
של מבקר המדינה .מבקרים
מהאחיזה בשטחים (שזה סתם החרדי ,חרד"לי
קודמים – מרים בן פורת,
מיכה לינדנשטראוס וגם
קולוניאליזם ) ,לא במקרה ודתי לאומי – הוא
תומכים בקפיטליזם
המבקר האחרון יוסף שפירא
חזירי ,השותף המתבקש
לא מתחברים עם החרדים
– הביאו עימם תפיסה מרחיבה
רק מנימוקי שמירת הכיסא – והטבעי לשמרנים
של התפקיד .התפיסה שלהם
אלא אוחזים בהשקפת עולם החדשים .החיבור בין הייתה שלרשות המבצעת
מנומקת וחובקת
יש כוח אדיר ,ולכן חשוב
כל .במקרים ימין פוליטי ושמרני
ההשראה ,כמו
לבדוק אותה בזמן אמת,
רבים ,באה ממקור שהוא מעבר לבין דת אינו חדש.
לאתר שחיתויות ולהצביע
לים .מה שטוב
על מי שסרחו .בא המבקר
לאמריקה הכנסייה באירופה,
– חזקה עליו שמתאים גם
הנוכחי ,שכזכור הודה לראש
לישראל .המדובר במפלגה כמו הרבנים אצלנו,
הממשלה על האמון שנתן
בו (!) ,ולקול צהלותיהם של
הרפובליקאית בארה"ב ,היו לאורך השנים
שמשמשת
השמרנים החזיר את התפקיד
לשמרנים גורם שמרני ,שעיכב
המקומיים דוגמא ומופת ,עד
עשרות שנים אחורה .ואכן
כדי כך ששקד מצהירה על בכל כוחו ויכולתו
לפי התפיסה השמרנית ,עדיף
שיהיה מבקר "צמחוני" ,שיפחד
שאיפתה ליצור כאן מפלגה קידמה מדעית,
רפובליקאית ישראלית,
מהצל של עצמו ,כי הרי זה מה
שלא חברתית ומגדרית
לדבר על הזדהותו המוחלטת
ש"העם" רוצה.
של נתניהו עם מפלגה זו ועם
המגזר הדתי על שלושת
העומד בראשה ,נשיא ארה"ב
אגפיו – החרדי ,חרד"לי ודתי
השנוי במחלוקת דונלד טראמפ .בשלב זה כדאי לאומי – הוא השותף המתבקש והטבעי לשמרנים
להזכיר ,שלפחות בעשרות השנים האחרונות ,החדשים .החיבור בין ימין פוליטי ושמרני לבין דת
המפלגה הרפובליקאית מזוהה עם הדומיננטיות אינו חדש .הכנסייה באירופה ,כמו הרבנים אצלנו,
של האנגלו-לבנים (בעיקר הגברים) וההון הגדול ,היו לאורך השנים גורם שמרני ,שעיכב בכל כוחו
עם הנוצרים האבנגליסטים ,וגם לא במעט עם ויכולתו קידמה מדעית ,חברתית ומגדרית .לכן,
שנאת שחורים ,יהודים ומיעוטים אחרים.
אין להתפלא שמפלגה דתית מעמידה בראשה
השמרנות כאידאולוגיה פוליטית התפתחה אישה חילונית בעלת דעות שמרניות קיצוניות,
במחצית השנייה של המאה ה .18-במאה ה ,20-או על הברית בין נתניהו לחרדים ,או על אמירתו
יחד עם כוחות נוספים כמו הכנסייה ותיאורטיקנים של צחי הנגבי ,שהכהניסטים עדיפים לליכוד פי
כלכליים ,נוסחה השקפת עולם שמרנית כוללת .מיליון מאשר השמאל .השילוב בין הימין השמרני
חלק מעיקריה ,שאומצו גם בשמרנות הישראלית :לבין המפלגות הדתיות משתלם ומתאים לשני
חלוקת העושר הקיימת (למשל ,שחלק קטן מאוד הצדדים ,בבחינת מצא מין את מינו .לשמרנים
מהאוכלוסייה נהנה מרוב גדול של המקורות) ,ולדתיים משותפת השאיפה להחליש את שלטון
היא תוצאה של כוחות השוק החופשי ולכן אסור החוק ,שעל נציגיו בבית המשפט העליון צריך
להתערב בה (על ידי מיסוי גבוה) .העניים אשמים כזכור לעלות עם  .D9הם חולקים את האמונה
במצבם בכך שהם או עצלנים או לא מוכשרים בדבר עליונותו של העם היהודי ,שזכאי לזכויות
מספיק .הדת הינה גורם מחנך שמשקף את מסורת יתר .לחרדים ולנציגי המתנחלים אין יומרה או
הדורות ועל כן יש לטפח אותה ולחזק את מעמדה .שאיפה להקטין את אי-השוויון הכלכלי ואת קיפוח
המשפחה הנורמטיבית היא גבר ואשה ,כל הצורות הפריפריה ,כל זמן שהם מקבלים נתחים מובחרים
האחרות נסבלות במקרה הטוב ,או פסולות .מוסדות מן העוגה ,ולכן הם שלמים עם פרוקה של מדינת
המדינה הם רע הכרחי ,וככל שימעיטו להתערב הרווחה על ידי נתניהו .אסור להחזיר אף שעל
בכל דבר ועניין – כן ייטב .הרשויות המחוקקת – אלה בגלל צוו אלוהי ואלה בגלל שהקיפאון
והמבצעת משקפות את רצון העם ,ולכן יש להגביל המדיני הוא אידיאולוגיה .וכמובן משותפת להם
עד כמה שאפשר את כוחה של הרשות השופטת השנאה לאלה שנוהרים ברוב חוצפתם באלפיהם
בפרט ,ושל מוסדות האכיפה והביקורת בכלל .על לקלפיות (ולכן צריך להציב אצלם מצלמות בלתי
מעגן
ארגונים אלה לעסוק אך ורק בתפקידם הפורמלי חוקיות ביום הבחירות).

>

במוצאי שבת 24 ,בחודש ,במרכז תרבות ועמיתי במובן הרחב ביותר ,ועם משפחתי.
ברזילי בקיבוץ נגבה ,ייערך ערב השקה אני שמחה להזמין אתכם להצטרף אל המסע
לספרה האוטוביוגרפי של ענת מאור" ,חיי שלי ,שהוא גם ייחודי וגם של רבות ורבים,
וערכיי" .יישאו דברים :אביגיל לוין בשם קי־ בדרך מתחדשת של אהבה וטיפוח הדמוקר־
בוץ נגבה ,זהבה גלאון יו"ר מרצ בעבר ורונית טיה ,השלום והצדק".
זהבה גלאון כותבת על גב הספר" :ענת
שניר ,מזכ"לית השומר הצעיר .ינחה אבנר
ברזילי .ענת מאור ,בת וחברת קיבוץ נגבה ,מאור הייתה אחת הפרלמנטריות הפעילות
כיהנה כחברת כנסת בשנים  41 .2003 - 1992והנמרצות ביותר בכנסת .עבורה ,עוולות
חוקים שיזמה נכנסו לספר החוקים .היא ד"ר השוק והניסיון לדחוק לאחור את מעמד
ומרצה באקדמיה .אם לשתי בנות ו־ 5נכדים .האישה לא היו גזירת גורל ,אלא מציאות בת
הספר 257 ,עמודים ,כולל  13פרקים :שינוי ,והיא רתמה את כל כוחה הפרלמנטרי
כדי להניע את השינוי
מעמקי הלב  -לידתי
לאמהות ,אתגרי דור הנ־
הזה .וכך בתחומי פעולה
פילים של הוריי  -צילה
רבים .ספרה מדגים את
וצבי הרפזי ,החינוך הקי־
הקשר בין אישיות לבין
פוליטיקה ,בין מוסר פני־
בוצי  -ילדות ונעורים
מי לבין תרומה לחברה.
בנגבה ומנהלת "צפית",
הוא גם סיפורה של אישה
השומר הצעיר"־ כור
אחת ,באחד הצמתים
ההיתוך ,השירות הצבאי
המרכזיים של החברה
 פריצת דרך ,התנועההישראלית ,אך הוא יכול
הקיבוצית  -דרך ובית,
ענת מאור
להיקרא גם כספר מנחה
ח"כ של מפ"ם־מר"צ,
לכל מי ששואף ושואפת
היכל הדעת  -השכלה,
לראות כאן חברה מתוק־
מרצה וההשפעה באקד־
נת יותר".
מיה ,העם היהודי  -שלי־
חותי בתפוצות ,הזכות
כתב מוקי צור" :כמי
והרוגע  -בחירת הדרך
שהתמסרה לחיי הציבור
לסיום החיים ,האף על פי
ולבעיות חברה ,מפתיעה
העובדה שענת מאור פו־
כן"  -המחויבות לפיצוח
הקוד הפוליטי בישראל ,בחדווה לעתיד  -תחת את ספרה דווקא בתיאור לידתה כאימא.
האתגרים מבראשית ,העוגן בחיי – משפחתי .כמי שהתרכזה במאמץ ללוות חיים ,מפתיעה
בפרק השביעי ,ח"כ של מפ"ם־מר"צ – ישנם פרידתה הכואבת מהאיש שלה יעקב ,שהחליט
 11תתי־פרק :עיצוב ותיקון עולם ,מהפכת מרצונו לא למשוך את תהליך המוות למחוזות
הדמוקרטיה המודרנית – שוויון ,חיים ,חירות ,של אובדן לא מכובד של הנפש .הקורא בספר
אושר ואחווה ,אוניברסליות ויהדות  -שוויון יכול ללמוד על תהליכי חקיקה מורכבים בכ־
וכבוד לאזרחי ישראל הערבים ,אוניברסליות נסת ועל חוויות נעורים של תנועת נוער .על
ויהדות  -שוויון וכבוד לאזרחי ישראל הער־ עולמה של מחנכת ועל דרכם של מתכננים
בים" ,בקש שלום ורדפהו"  -והנסיגה ל"חרב חברתיים .על הקורא לקרוא את הספר הזה לא
היונה" ,ראש הממשלה יצחק רבין  -החזון 'כראה וקדש' ,אלא עם כל אהדתו למחברת,
הדגול ,הכשל בלקחים מהרצח ,צדק צדק לקחת אחריות על מה שהוא לוקח מלקחי חייה
תרדוף"  -האטימות ,העדר חוק יסוד זכויות ועשייתה".
חברתיות ,התארגנות העובדים  -אשליית
פרופ' אסתר יוגב ,סמינר הקיבוצים ,חברת
"השוק החופשי" ,הפמיניזם  -ההישגים ,קי־ נגבה" :תיאור חייה האישיים של ענת מאור
דום הנשים בעבודה ,מלכוד חדש ,חילוניות שורה במהודק עם הסיפור הקולקטיבי של
של אמונה באדם  -ההקצנה הדתית בישראל ,עיצוב הישראליות ואנו נעים בתוך חייה הפ־
חילוניות של אמונה באדם  -ההקצנה הדתית רטיים ממש באותו האופן בו אנו נעים בחייה
בישראל ,החקיקה בכנסת  -והחוקים שיזמתי ,של מדינת ישראל הצעירה .הספר מהווה
למה לי פוליטיקה עכשיו?  -השליחות בכנסת תוספת נכבדה לארון ספרים צומח המתעד
את סיפור הקיבוץ מראשית דרכו ההיפר־
ו"הג'ונגל" הפוליטי.
בהקדמה לספר כותבת מאור" :בשנת ה־ 75אידיאולוגית ועד לשינוי פניו בתהפוכות
לחיי  -הגעתי לנקודת זמן  -לעשות בה מעין העיתים .בתוך כך משרטט הספר גם את
סיכום ביניים של ערכיי ,חיי ותרומתי .הסי־ הטופוגרפיה המורכבת של החברה הישראלית
כום – הוא על העבר .אל העתיד  -אני צופה וערכיה".
בחדווה וסקרנות ,ופועלת במלוא האמונה
פרופ' אביבה חלמיש ,מחברת הביוגרפיה
והמרץ ,ברמה המשפחתית ,הפוליטית־ צי־ של מאיר יערי" :מהספר עולה סיפורו של דור,
בורית ,הקיבוצית וההשכלה ...בעת כתיבת המעורר געגועים לעבר בלי ליפות אותו ,עם
הספר ,חשתי כפי ששרה אפשטיין קראה לס־ מבט אופטימי ונחוש אל העתיד .חוטי השני
פרה" :את כולי סיפרתי עד תום' .הרצון נבע שלו הם החינוך הקיבוצי נוסח השומר הצעיר,
מ'והגדת לבנך' אך בעת הכתיבה נהיה ל'בכל שעיצב את דמותה של מאור והיותה בת־אדם
דור ודור חייב אדם לספר כאילו הוא/היא
ֵואם במרחב הפרטי ובתחומי ההשפעה שהיו
יצאו מצרים" :עם גמר הספר ,בנסיבות הפו־ לה במדינה .הספר מעשיר את הידע והתובנות
ליטיות ההזויות של בחירות חוזרות בישראל על החברה הישראלית".
קיבוצים שמעוניינים לקיים מפגש על
בשנת  ,2019הסיפור הוא ביסודו 'צו קריאה'
לפעולה ועשייה ,ולא רק עונג קריאה של נו־ הספר ,חברים שמעוניינים להזמין אותו
סטלגיה 'אל מול האח' .אשמח לשיח ומאבק ופרטים אל אירוע ההשקה  :ענת מאור –
משותף עם הדורות הצעירים ,עם עמיתותיי . maor@negba.org.il ,050-5297864

ענת מאור ,בת וחברת קיבוץ נגבה .כיהנה כחברת כנסת.
פעילה חברתית למען צדק ,שלום ,נשים חינוך וזכויות אדם.
ד”ר ומרצה באקדמיה .אם לשתי בנות וסבתא ל 5-נכדים.

פרופ’ אסתר יוגב ,סמינר הקיבוצים

ענת מאור הייתה אחת הפרלמנטריות הפעילות והנמרצות ביותר בכנסת .עבורה ,עוולות השוק
והניסיון לדחוק לאחור את מעמד האישה לא היו גזירת גורל ,אלא מציאות בת שינוי ,והיא רתמה
את כל כוחה הפרלמנטרי כדי להניע את השינוי הזה וכך בתחומי פעולה רבים .ספרה מדגים את
הקשר בין אישיות לבין פוליטיקה ובין מוסר פנימי לבין תרומה לחברה .ספרה הוא גם סיפורה של
אישה אחת ,באחד הצמתים המרכזיים של החברה הישראלית ,אך הוא יכול להיקרא גם כספר
מנחה לכל מי ששואף ושואפת לראות כאן חברה מתוקנת יותר.

זהבה גלאון ,יו”ר מר”צ לשעבר

בספרה שוזרת חברת הכנסת לשעבר ד”ר ענת מאור את נתיבי חייה בתחומי המשפחה,
הפוליטיקה ,הקיבוץ וההשכלה הגבוהה .היא מציגה את ניסיון חייה ואת האני מאמין הערכי שלה
בגילוי לב אישי ובאומץ ציבורי .עולה ממנו סיפורו של דור ,המעורר געגועים לעבר בלי ליפות
אותו עם מבט אופטימי ונחוש אל העתיד .חוטי השני שלו הם החינוך הקיבוצי נוסח השומר
הצעיר שעיצב את דמותה של מאור והיותה בת-אדם ֵואם במרחב הפרטי ובתחומי ההשפעה שהיו
לה במדינה .הספר מעשיר את הידע והתובנות על החברה הישראלית.

פרופ’ אביבה חלמיש ,מחברת הביוגרפיה של מאיר יערי

הספר מכיל זיכרונות אישיים ופרוגרמות פוליטיות של מי שהתנסתה בחיי כנסת ישראל .כמי
שהתמסרה לחיי הציבור ולבעיות החברה ,מפתיעה העובדה שענת מאור פותחת את ספרה דווקא
בתיאור לידתה כאימא .כמי שהתרכזה במאמץ ללוות חיים ,מפתיעה פרידתה הכואבת מהאיש
שלה יעקב ,שהחליט מרצונו לא למשוך את תהליך המוות למחוזות אובדן לא מכובד של הנפש.
הקורא בספר יכול ללמוד על תהליכי חקיקה מורכבים בכנסת ועל חוויות נעורים של תנועת נוער,
על עולמה של מחנכת ועל דרכם של מתכננים חברתיים .על הקורא לקרוא את הספר לא “כראה
וקדש” ,אלא עם כל אהדתו למחברת ,לקחת אחריות על מה שהוא לוקח מלקחי חייה ועשייתה.
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מוקי צור ,קיבוץ עין גב ,היסטוריון

חיי וערכיי ענת מאור

חיי וערכי פורש סיפור חיים אישי של אישה מרתקת ,נמרצת ,ורבת פעלים במישור הציבורי.
תיאור חייה האישיים של ענת מאור שורה במהודק עם הסיפור הקולקטיבי של עיצוב הישראליות
ואנו נעים בתוך חייה הפרטיים ממש באותו האופן בו אנו נעים בחייה של מדינת ישראל
הצעירה .הספר מהווה תוספת נכבדה לארון ספרים צומח המתעד את סיפור הקיבוץ מראשית
דרכו ההיפר-אידיאולוגית ועד לשינוי פניו בתהפוכות העיתים .בתוך כך משרטט הספר גם את
הטופוגרפיה המורכבת של החברה הישראלית וערכיה המשתנים.

חיי וערכיי

תמונות מתוך
השיטפון,
באדיבות ארכיון
עין גב

 50שנה לשיטפון הגדול

 1969 1968הייתה שנת ההצפה הגדולה בכנרת .הסכר נפתח מאוחר מדי ,פתיחה מרבית ,אבל כניסת המים לכנרת הייתה גדולה
בהרבה מהכמות שיצאה ממנה .גלי הימה פרצו לתוך היבשה הציפו בניינים ושטחי חקלאות והסבו נזק רב לרכוש .במחצית השנייה
של מרס  '69התחדשו הגשמים וגם ההצפות .הדיון המשפטי באשר לאחריות לנזקים ולפיצוי הכספי ,נמשך שנים רבות

>

אבנר רון

"שנת הגשמים 1968־ 69תיזכר
בתולדות הכנרת כשנת ההצפה
הגדולה" ,כותב מנדל נון ז"ל חבר עין
גב" .עונה זו הצטיינה בשפע גשמים,
ובצפון הארץ ירדה כמות כפולה מן
הממוצע הרב שנתי" .במאמר 'שינוים
במפלסי הכנרת בעבר ובהווה'
שראה אור ב־ ,1997מציין נון ,כי
כבר בראשית עונת הגשמים ,עלתה
ספיקת הירדן מ־ 12ל־ 100מ"ק/שניה
ומפלס הימה עלה בהתמדה ,אלא
שלאור תכנית הפעולה של תה"ל,
נפתח סכר דגניה רק ב־ 20בדצמבר
 ,68וגם אז לא במפתחו המרבי ,זאת
למרות שהמפלס הגיע לרום המתוכנן
של מינוס ( 209.50כדי לשמור על
אורח חיים תקין של תושבי הכנרת,
חוקקה ממשלת המנדט חוק מיוחד
לפיו יש לשמור על מפלס הכנרת
שלא יעלה על מינוס  209ולא ירד
מתחת למינוס  212ובמקרה של
חריגה יהיה על האחראים לפצות
את הניזוקים) .אלא שפתיחת הסכר
נעשתה באיחור ניכר ,שכן עליית
המפלס לא נעצרה גם לאחר שמהסכר
יצאה כמות של  90מ"ק/שניה ובסוף
דצמבר נותר לרום המרבי של הכנרת
 18ס"מ בלבד.
"בינואר המשיכו הגשמים לרדת
ביתר שאת" ,מציין נון" ,והשיא
נרשם ב־ 23בינואר  69אז עלה מפלס
הימה ב־ 36ס"מ ביממה אחת (1.5
ס"מ לשעה!) והרום טיפס עד מינוס
 .208.70זרימות אדירות של מים ירדו
אל הכנרת מנחלי הגולן ומהירדן.
בשפך הירדן נמדדה זרימה של 210
מ"ק/שניה בעוד נחל משושים הזרים
כמות גדולה עוד יותר .עקב אובדן
השליטה על הכנרת ,הוקם מטה חרום

שהורה לשפוך סוללות אבן להגנת
מקומות התורפה ,אך היה זה באיחוד
ניכר ,ואף שהסכר נפתח פתיחה
מרבית כניסת המים לכנרת הייתה
גדולה בהרבה מהכמות שיצאה ממנה.
באמצע ינואר עמד מפלס הכנרת
על רום חסר תקדים של מינוס
 ,208.30וההצפה שנמשכה כחודש
ימים ,גרמה נזקים בעיקר לחופים
הנמוכים ,כאשר גלי הימה שלא
נתקלו בסוללות ההגנה הטבעיות,
פרצו לתוך היבשה מציפים בנינים
ושטחי חקלאות והסבו נזק רב לרכוש.
מחזה נוגה היה לראות עצים עתיקי
יומין קורסים תחתם לאחר שהאדמה
נגרפה סביבם ומי תהום שמפלסם
עלה ,חודרים מבעד לרצפות אל תוך
הבתים הסמוכים לחוף".
"אם היה מי שחשב שלקחי תחילת
החורף נלמדו ,הרי שטעה בגדול.
במחצית השנייה של חודש מרס
 "'69ממשיך נון" ,התחדשו הגשמים,
אך שוב לא הייתה הכנרת ערוכה
לקליטתם .החופים הוצפו בשנית
ורום המים עלה למינוס 208.69
ההצפה השנייה נמשכה כשבוע ונתנה
את הטון לפולמוס מתמשך בין תושבי
אזור הכנרת למקורות ,שנמשך
עשרות שנים בנוגע לאחריות
למחדלים ,כאשר 'מקורות' טוענת
שמדובר ב'כוח עליון' שלא ניתן היה
לצפות את ממדיו ואילו הנפגעים
משוכנעים שההצפות ,לפחות בחלקן,
הן תולדה של שיקול דעת מוטעה או
נטילת סיכון מחושב על ידי האחראים
לתפעול הימה".

מחדל או כוח עליון?
מתי לביא איש עין גב ,ששימש
בתפקידים מרכזיים בקיבוצו באותן
שנים ,זוכר היטב את ארועי .68/69

מנדל נון ז"ל חוקר הכנרת

"המקלט הגדול הפונה לים הוצף
כולו ,כך גם המסעדה וסביבותיה כמו
גם שורת הבתים הראשונה שפונה
לחוף ,שדייריה נאלצו לעבור לבתים
חלופיים" .בהיעדר חומות הגנה ,חלק
משטח כפר הנופש נגרף הימה ומטע
תמרים הסמוך אליו הוצף לחלוטין.
הדבר הראשון שנדרשנו לעשות
היה להגן על עצמנו מפני הגלים
שהמשיכו לחדור ליבשה ולכרסם
בה".
לנוכח השיטפון ,מינה שר
החקלאות דאז חיים גבתי ,ועדה
בראשות מנכל משרדו יעקב
קוברינסקי (חמדיה) .עורך הדין
אהרון חוטר ישי ,ידיד אישי של
קיבוץ עין גב משכבר הימים ,נרתם
לייצג את הקיבוץ מול הוועדה ,כמו
גם  16נפגעי שטפון נוספים ,בהם
קיבוץ גינוסר .שמאי שנשלח לאמוד
את הנזקים ,העביר את ממצאיו
לשר החקלאות ,וזה החליט לשלם
לתובעים מקדמה בסך ארבעים אחוז
מגובה הנזק אותו העריך השמאי ,ואת
יתרת הכסף אמורה הייתה הממשלה
להשלים מתקציב השנה הבאה" .חלק
גדול מהסכום הראשוני שקיבלנו"
(כ־ 250אלף ל"י) אומר לביא" ,יועד
לתיקון הנזקים ולהקמת סוללות אבן
להגנה מפני הצפות עתידיות ,מאזור
המסעדה ועד כפר הנופש ,וזאת מתוך

חשש שמבנים שהוצפו יתמוטטו.
בחלוף הזמן קיבלנו הודעה שמדינת
ישראל אינה מתכוונת לשלם את
יתרת הסכום משום שמדובר ב'כוח
עליון' וכי לא ניתן היה לצפות
שטפון בסדר גודל כזה ,ולכן הסכר
נפתח באיחור" .מנגד ,טענו התובעים
שהנתבעים (חברת מקורות ותה"ל),
היו צריכים לפתוח הסכר מוקדם
יותר ,ולכן הם נושאים באחריות
לנזקי ההצפה.
על שני הצדדים היה מקובל
ש'מקורות' אמונה על תפעול סכר
דגניה ,כאשר האחראי הישיר על
ויסות הסכר היה דוד סליק ז"ל,
מהנדס מתכנן מטעם חברת תה"ל,
שהיה אמון בין השאר על הפקת
הדוחות הנוגעים לפתיחת הסכר,
וככזה הפך עד מפתח במשפט.
הדיון המשפטי שהחל בבית
במשפט המחוזי בנצרת ב־ 1970
ונמשך לסירוגין עד שנות האלפיים,
עסק בשאלה מי האחראי לנזקים
שנגרמו במהלך ההצפות" .לגבי
ההצפה הראשונה" ,אומר לביא,
"קיבל בית המשפט את טענת העד
דוד סליק שמדובר בכוח עליון
ושלא ניתן היה להיערך לאפשרות
כה קיצונית .באשר להצפה השנייה,
גרס בית המשפט כי הסכר אמור
היה להיות פתוח לגמרי ,ולכן צריך
להפריד בין נזקי ההצפה הראשונה
לשנייה .ערערנו על פסיקה זו לבית
המשפט העליון" ,ממשיך לביא,
"כאשר הנימוק הוא שאם הסכר היה
פתוח לאחר ההצפה הראשונה ,הרי
שהשנייה ממילא לא הייתה מתרחשת
ולכן הנתבעים אחראים לנזק.
"הרכב של שישה שופטים,
בראשות השופט אהרן ברק דן
בסוגיה ,והחליט שלא לקבל את

הערעור שלנו וקבע בהכרעת הדין
שהוא מאמין לגרסת העד דוד סליק.
למרות שלכאורה היה מדובר בפסק
דין חלוט ,הגשנו לבית המשפט
הערכה משלנו לגבי ההצפה השנייה,
מוסיף לביא ,ובשל חילוקי דעות
עם 'מקורות' נקבע הליך בוררות
שהתקיים בבית המשפט בבאר שבע,
שם הציג בא כוח התביעה (עו"ד
דרור חוטר ישי שהחליף את אביו)
ראיה הסותרת לכאורה את דבריו
של העד סליק בנוגע למועדי פתיחת
הסכר .סליק הודה באותו דיון שלא
אמר אמת ,טוען לביא ,ונימק זאת
בכך שביקש את טובת עם ישראל.
כתוצאה משינוי עדותו של סליק,
פסק הבורר לטובת התובעים ,כולל
סכומי ריבית נכבדים עבור השנים
הארוכות שעברו מאז השיטפון.
"אלא ששמחת אנשי עין גב הייתה
מוקדמת ,שכן המדינה מיהרה להגיש
ערעור על דרך חישוב הריבית,
ובסיום ההליך קוזז הסכום שפסק
הבורר בעשרות אחוזים" .אפשר
היה להמשיך ולהתדיין עוד שנים",
אומר לביא ",אבל בשורה התחתונה
נאלצנו להסתפק במה שקבע לנו
בית המשפט ,ובניכוי שכר הטרחה,
קיבלנו סכום צנוע יחסית של כ־ 4.5
מיליון  ₪במנחים של אז".
חשוב להדגיש ,שרוב השותפים
לתביעה חשו שלא קיבלו את המגיע
להם ,אבל כל אחד מנימוקיו השלים
עם המציאות ופרש בשלב מוקדם
יותר ,בהם קיבוץ גינוסר (שחברם
יגאל אלון היה שר בכיר בממשלה),
כאשר עין גב נותרת לבדה במערכה.

מרגישים שקופחתם?
לביא" :אילו ניהלנו את המאבק
היום ,ספק אם הינו מקבלים משהו..".
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קצרות בחקלאות
החודש בגיליון של

אילון ברנס נבחר על ידי מועצת הצמחים
לחקלאי מצטיין בענף הפירות ל־2019

>

אילון ברנס ,המשמש כמנהל
תחום החקלאות בארגון "חקלאי
גרנות" ,נבחר לחקלאי מצטיין בענף
הפירות לשנ ת  .2019את הפרס ה�ע
ניקה לאילון מועצת הצמחים עבור
הישגיו בניהול מטעי הקיבוצים של
כפר גליקסון ורגבים ,הכוללים 2,600
דונם אבוקדו ,והגיעו בעונות האחרו־
נות ליבולי שיא .ועדת הפרס קבעה,
כי אילון הגיע להישגים גבוהים תוך אילן ברנס בטקס הענקת הפרס .צילום שירי אבן פז
חתירה למצוינּות ,להתייעלות ,לחיס־
כון ולהעלאת יבולים ,כך שרמת היבולים במט־ הצמחים מר אורי צוק בר ופרופ' אלי פיינרמן,
עים אלה היא מהגבוהות בארץ .אילון ( ,)53תושב ראש מינהל המחקר החקלאי .גיורא מרום ,מנכ"ל
רגבים ,נשוי  4 +ילדים ,ציין כי גידול אבוקדו זהו "חקלאי גרנות" ,בירך את אילון על קבלת הפרס:
תחום מרתק ומספק" ,האבוקדו פרי בריא ,מזין "אילון חקלאי מצטיין ולא פחות חשוב מכך אדם
וחבר נהדר .אנו גאים שאילון צמח במשפחת חק־
והפך ללהיט עולמי ועל כך אנו גאים".
בטקס מיוחד שקיימה מועצת הצמחים ,הוענקו לאי גרנות ,הגיע להישגים מצוינים והיום מוביל
לחקלאים המצטיינים אותות הוקרה .במעמד נכחו את נבחרת החקלאים שלנו להמשך הצלחה ופי־
מנכ"ל מועצת הצמחים מר צבי אלון ,יו"ר מועצת תוח".

מגלה החומר הפעיל
בקנאביס ,פרופסור רפאל
משולם ,חתן פרס ישראל
לחקר הכימיה:

"מחקרית ויישומית
ישראל מובילה בעולם
בקנאביס רפואי"

משלחת מקונגו הגיעה ללמוד מישראל
איך לפתח את החקלאות בארצם

>

האם זני חיטה שלא עברו
טיפוח מודרני יהפכו
את התגובה האלרגית לגלוטן?

ועוד שפע
כתבות מרתקות
ובלעדיות

הכל רק
ב

חקלאות
חון ה
יר וביל של
המ
ישראל

לקבלת הירחון במייל:

יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס08-8690288 :
דוא״לytabibi@kenes-media.com :
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משלחת של נציגים
מקונגו הגיעה בשבוע
שעבר לישראל ללמוד על
החקלאות הישראלית וכי־
צד ניתן לפתח אותה בא־
רצם .המשלחת ,שביקרה
בקיבוץ נגבה ,ביקשה גם
ללמוד איך מקימים קיבוץ
על מנת לנסות ולהעתיק
את המודל גם בקונגו.
את המשלחת אירח מזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל
וחבר נגבה ,אבו וילן,
שלקח אותם לסיור בקי־ אבו וילן מסביר לאורחים מקונגו על ההיסטוריה של נגבה
בוץ ,ברפתות ,במטעים,
בגידולי השדה וסיפר להם על ההיסטו־ טבע  -כל אלו מייצרים פוטנציאל אדיר
ריה של קיבוץ נגבה כדוגמא להצלחה של לשיתופי פעולה.
בתום הביקור אמר וילן ,כי הוא גאה
התיישבות וחקלאות ישראלית.
ראש המשלחת מקונגו ,גיזנגה לוגי ,לחשוף משלחות שמגיעות מכל העולם
מראשי מפלגת השלטון ובנו של סגן נשיא לחקלאות הישראלית שהפכה להיות מודל
קונגו בעת יציאתה לעצמאות בראשו הנ־ לחיקוי בקרב מדינות רבות בעולם" :מדי־
שיא פטריק לומומבה ,הודה לווילן על נות רבות כבר משתמשות בידע של החק־
הביקור והשניים החליטו להמשיך ולפעול לאות הישראלית בארצם והמחקר והפיתוח
יחד לקידום שיתוף פעולה בין ישראל לקו־ הישראלים הם מקור גאווה עצום לישראל.
נגו בתחומי ההתיישבות והחקלאות .בקונגו בהשקעה נכונה יכולה ישראל כמו בהייטק,
ישנו שטח עצום לפיתוח ,יש בה כמעט את גם בחקלאות ,להפוך להיות מעצמה עול־
כל סוגי הפירות והירקות ויש בה אוצרות מית".

קנט שילמה למגדלי הבננות למעלה
מ־ 86מיליון ₪

>

מנתוני קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע
בחקלאות ,לקראת חידוש ביטוח הב־
ננות לעונ ת 2019־ 20עולה כי החברה פי�צ
תה את מגדלי הבננות בלמעלה מ־ 86מיליון
 ₪במהלך חמש השנים האחרונות .מרביתם
בעקבות נזקים שנגרמו לגידולים כתוצאה
מאירועי קרה ,סערה ,ברד ואירועי אקלים
שונים שפגעו קשות במטעים וביבולים.
גם השנה ,ענף הפירות במועצת הצמחים
רכש ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע ואסונות

טבע למטעים מניבים עבור מגדלי הבננות.
בביטוח בסיסי זה היבול הנורמטיבי נמוך
( 4טון לדונם) וגובה ההשתתפות העצמית
בביטוח נזקי טבע עומד על לפחות 10%
מהיבול הנורמטיבי למטע בוגר .הביטוח הב־
סיסי אינו כולל כיסוי ביטוחי עבור מטעים
שאינם מניבים ועבור בתי הרשת .על מנת
לתת מענה כולל לנזקי מזג האוויר ,מומלץ
להרחיב את הביטוח הבסיסי וליהנות מכיסוי
ביטוחי רחב יותר.

שמור במערכת!
כל המקרים המתוארים ,הן בחסכון והן בשמות הקיבוצים ,הינם מקרי אמת.

שמות החברים שמורים במערכת מטעמי שמירת פרטיות.
ט’ וט’ קיבוץ עין צורים:

חסכו  ₪ 1,400לחודש

“תמיד ידעתי שאני משלם כפול על ביטוחים,
לא האמנתי עד כמה עד שהגעתי לייעוץ”
ש’ וא’ קיבוץ המעפיל:

חסכו  ₪ 1,200לחודש

“אנחנו אנשים פשוטים ,עובדים כמו כולם,
לא מבינים בדברים האלו ,הגענו להוצאות
על ביטוחים שכבר היו יותר מידי.
עשיתם לנו סדר”

ח’ וד’ קיבוץ ראש צורים:

חסכו  ₪ 1,300לחודש

“נמאס לי שמתקשרים אליי סוכנים,
חיפשתי מישהו מקצועי ואובייקטיבי
שלא מוכר ביטוחים”

ע’ וח’ קיבוץ טירת צבי:

חסכו  ₪ 900לחודש

“בכל פעם שפניתי לסוכן
יצאתי עם עוד ביטוח...
עכשיו הבנתי מה באמת
צריך ועל מה אפשר לוותר”

ב’ קיבוץ מענית:

חסך  ₪ 800לחודש

“איפה הייתם עד היום!””

חפשו בגוגל :ה״יועץ שלי״ | 09-7655326
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דיווחי תנועה

"מה שהכי עזר לי במהלך  24השעות
של ההאקתון היה לפגוש את המנטורים
וליצור רשת קשרים עם אנשים איכותיים"
רשת הצעירים של התנועה הקיבוצית מציגה :ההאקתון הקיבוצי השני
למציאת פתרונות לאתגרים במרחב הקיבוצי והכפרי –  24שעות של
חשיבה מחוץ לקופסא עם מיטב המנטורים והיועצים בתחומים השונים

ה

האקתון יתקיים ב־ 19בספטמבר,
במתחם " "SouthUpבמועצה
האזורית שער הנגב ,ויכלול בתוכו
תחרות בין יזמים ויזמיות הנמשכת
יממה שלמה ( 24שעות!) ברצף .כל
יזם ייפגש עם מנטורים רבים מתחו־
מים שונים ,שיאפשרו לו לקבל "ארגז
כלים" לפיתוח הרעיון למוצר ממשי.
המנטורים יעמידו את ניסיונם הרב
לטובת היזמים המתחילים.
השנה יתמקד ההאקתון במציאת
פתרונות לאתגרים במרחב הקיבוצי
והכפרי ,וצפויים להיות בו מתחמי
עבודה מאפשרי ומקדמי חשיבה
מחוץ לקופסא ,סדנאות העשרה
ויצירה על מנת להעשיר ולפתח את
היזמים והיזמיות שיגיעו להאקתון.
כל זאת ועוד הרבה הפתעות שמחכות
למשתתפים ולמנטורים שיגיעו
לאירוע.

ניתאי חבשוש ( )33מקבוצת כנרת,
שזכה בהאקתון הראשון ,תיאר לנו
כיצד סייע לו לגיבוש המיזם שלו:
"אני יזם ,יצרתי מספר פרויקטים
חברתיים ,פיזיים ודיגיטליים .בזכות
ההאקתון חשבתי על רעיונות למיז־
מים ,ולמעשה גם פיתחתי את המיזם
הספציפי הזה בזכותו .מה שהכי
עזר לי במהלך  24השעות האלו היה
לפגוש את המנטורים וליצור רשת
קשרים עם אנשים איכותיים" .המיזם
שאותו פיתח הוא מרכז תעסוקה
ופנאי לאנשים מבוגרים ,אנשים עם
צרכים מיוחדים ובני נוער .לשאלה
האם המפגש עם התנועה הקיבוצית
במהלך ההאקתון חידש לו משהו
עליה ,הוא אומר כי "ההאקתון חידד
לי את רשת הקשרים האיכותית שיש
באמתחתנו של אנשים ערכיים שרו־
צים לעזור לשנות ולהשפיע" .ליזמים

מתחילים הוא מייעץ לגבש רעיון
ש"מרטיט לכם את הלב כל יום" ולא־
חר מכן למצוא מנטור שילווה ,ינחה
וייתן השראה " -אדם איכותי ,אמין
שמוביל עשייה מוצלחת בתחומכם".
זוכה נוספת היא יעלי אטשטיין (,)38
יועצת לבריאות וסביבה ממכמורת.
המיזם שלה“ ,מסה קריטית לצרכנות
בריאה” (ניתן למצוא אותו בפייסבוק
וברשת) ,הוא הקמה של פלטפורמה
מרכזית למוצרי צריכה בריאים סבי־
בתיים – קידום של ערכים אקולוגיים
מהפן של בריאות הציבור ,כמו
שינויים בהרגלי צריכה מתוך המניע
הבריאותי .המיזם פועל במדיות
החברתיות ובאמצעי התקשורת .היא
מספרת כי ההאקתון נתן לה חשיפה
ואפשרות להציג את המיזם שלה
מול ראשי התנועה הקיבוצית וחברי
הקיבוצים ,ולאחר הזכייה גם שעות

זוכה ההאקתון בשנה שעברה ,ניתאי חבשוש  -בואו לקחת חלק באירוע של יזמות ופיתוח!

ייעוץ שעזרו לה להוציא את המיזם
לפועל" .הפגישה עם המשנה למזכ"ל
התנועה ,גיל לין ,ופגישות נוספות
עם עוד ממלאי תפקידים בעלי ניסיון
סייעו לי מאוד .הרגשתי רצון אמיתי
להקשיב ולעזור מהידע הרב שנצבר,
וזה היה מאוד מחזק .גם ההרצאות
המקצועיות בהאקתון היו לעזר .גי־
ליתי שבתנועה עובדים אנשי מקצוע
מעולים ,עם ניסיון רב ורצון אמיתי
לעזור ולסייע".
ליזמים מתחילים היא מייעצת
להישאר כל הלילה בהאקתון ולשאול
כמה שיותר שאלות – "תרשמו ,תעזו
ואל תחששו גם אם המיזם שלכם
עדיין בחיתוליו .היועצים מגיעים לתת
עצות מתוך רצון טוב וכוונה אמיתית".
למי מיועד ההאקתון?
משתתפים  -חשוב לכם להשפיע

ולהיות חלק מתהליכי שינוי והתחד־
שות בחברה ובקהילה? מעניין אתכם
לקחת חלק בחוויה בלתי נשכחת?
זהו המקום בשבילכם.
יזמים  -יש לכם יוזמה שבוערת
בכם? רוצים לשנות ,להוביל ,ליצור?
הצטרפו אלינו ,אנחנו אוהבים יזמות
עם מעוף.
מנטורים  -יש לכם ידע וניסיון בתחו־
מי פיתוח תוכנה אתרים ואפליקציות?
ייעוץ אסטרטגי? פיתוח עסקי? שיווק
ויחסי ציבור? או בתחומים נוספים
שיכולים לעזור למיזמים שלנו לפרוץ
קדימה? בואו להיות חלק משמעותי
בפיתוח היזמויות וההצלחה שלהם.
ליזמויות הזוכות יוענק פרס וילווי על ידי
טובי המומחים בתחום בו יעסוק המיזם.
בואו לקחת חלק באירוע של יזמות
ופיתוח!

"לאט-לאט נבנה פה כוח צעיר ,מרענן
ובטוח בעצמו שמכוון גבוה ורואה בתנועה
הקיבוצית בית ומקום לפעול דרכו"
מחזור ב' של תוכנית "שבילים  -לציונות וצדק חברתי" ,מבית
רשת הצעירים של התנועה הקיבוצית וקרן ברל כצנלסון,
הסתיים בשבוע שעבר במפגש חגיגי

ת

כנית שבילים הינה אחת
מתוכניות המנהיגות שרשת
הצעירים מובילה במטרה לפתח ול־
קדם מנהיגות צעירה .בתוכנית לקחו
חלק  20צעירות וצעירים מהקיבוצים
וההתיישבות העובדת ,שביקשו
לקחת חלק בלמידה וחידוד תפיסת
עולמם ולהיות אנשים יוזמים ומ־
שפיעים במסגרות חייהם ,בקהילה
הקיבוצית ובחברה הישראלית כולה.
התוכנית כללה  12מפגשים שבועיים
מדי יום שלישי ,סיור בעוטף עזה וכן
סמינר דו־יומי לקראת סוף התוכנית.
במהלך המפגשים עסקו משתתפי
ומשתתפות התוכנית בנושאים מדי־
ניים־ביטחוניים ,חברתיים־כלכליים
ודמוקרטיים־אזרחיים ,באמצעות
מפגשים עם שורת מרצים ואנשי
ציבור .כמו כן ,הם פגשו את מזכ"ל
התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר ,וראש
אגף צעירים ומעורבות בחברה ,עפרי
רביב.
את התוכנית הדריך נחשון אלוני (עין
החורש) 20" :משתתפים סיימו את
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המחזור השני של התוכנית .במשך
כשלושה חודשים סיירנו בשטח,
למדנו ושמענו את מיטב המרצים,
התווכחנו לא אחת והכל במטרה
להיות בטוחים יותר בערכים שלנו,
בעמדות שלנו ובדרך שלנו .הייתה
זו קבוצה חזקה מאוד של חבר'ה
שבוער בהם להשפיע על החברה בי־
שראל ועל קיבוציהם פנימה ,ולשנות
את המצב הקיים במדינה .לאט־לאט
נבנה פה כוח צעיר ,מרענן ובטוח
בעצמו שמכוון גבוה ורואה בתנועה
הקיבוצית בית ומקום לפעול דרכו.
הצעירים חוזרים לקחת אחריות,
ליזום ולהוביל ומקווים שעוד יצטרפו
אלינו רבים בהמשך".
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית:
"עם גמר משבר הקיבוצים ,לפני
שנים אחדות ,החלטנו במטה התנו־
עה להוציא מהבוידעם את המטרות
הישנות ,לבחון אותן מחדש ולהתאים
אותן לימינו .נראה שקיבוצים חדשים
כבר לא צריך להקים ,אך צריך בה־
חלט להיאבק על דמותה וערכיה של

ישראל .אחד המכשירים שאותם בני־
נו ,הן תוכניות המנהיגות שמובילה
התנועה הקיבוצית ,שאחת מהן היא
תכנית שבילים .הכוונה היא לדבר
מחדש ולהפיץ את האידאולוגיה
והאמונות שלנו ולהפיח רוח מחדש
בגחלים שלנו .מי שצריך לקחת את
האלונקה ולסחוב אותה קדימה זה
הם ,ואנו מאמינים בהם ,למרות
שהדרך לא תהיה פשוטה".
רותם שניצקי ,מנהלת רשת הצעירים
של התנועה הקיבוצית" :לפני כשנ־
תיים כשהתחלנו בבניית אגף צעירים
ומעורבות בחברה חשבנו רבות כיצד
אנו מייצרים תשתית איתנה ומחברים
את הצעירים והצעירות לתנועה הקי־
בוצית ,ואיך התנועה ,שלאורך השנים
תמיד הייתה מעורבת בחברה היש־
ראלית ומובלת על ידי צעירים ,חוזרת
להיות כזו אחרי המשבר ההישרדותי
שעברה .התחלנו בבניית תוכניות
מנהיגות שיחזירו את הבנים והבנות
הביתה ,יחזירו את האידיאולוגיה
והערכים עליה התנועה מושתת

מסיימי מחזור ב' של תכנית "שבילים  -לציונות וצדק חברתי" ביחד עם רותם שניצקי,
מנהלת רשת הצעירים של התנועה הקיבוצית.

ויעודדו צעירים לקחת אחריות,
להיות מעורבים ולהשתלב בשדרת
המנהיגות בקהילה הקיבוצית ובחב־
רה הישראלית.
המשתתפים ציינו במפגש הסיום
כי הם שמחים מאוד על ההכרות
המחודשת עם התנועה ,שהתוכנית
חידשה להם המון והם גאים להיות
חלק מהשינוי .חלקם אף החלו לפ־
עול בתוך קיבוציהם ואחרים הצטרפו
לצוות המוביל של רשת הצעירים.
ואין ספק שהם מבינים את גודל
האחריות שיש להם כצעירים בהת־
חדשות וצמיחת התנועה הקיבוצית,
ברלוונטיות שלה לחברה הישראלית
ובצורך להיכנס מתחת לאלונקה
ולדחוף קדימה.
"אמנם התוכנית הסתיימה ,אך

הבוגרות והבוגרים החליטו להמשיך
לפעול כקבוצה ובחודשים הקרובים
יצטרפו לתוכנית הבוגרים יחד עם
מחזור א' של שבילים ,יגבשו ויקדמו
מספר פרויקטים ביוזמתם" ,מוסיפה
רותם שניצקי.
"זה מרגש ומשמעותי להרחיב את
המעגלים ולהחזיר את הצעירות
והצעירים לתנועה ולעשייה חברתית
פוליטית .שינויים אמיתיים מתחילים
מתוכניות כאלה ובהזדמנות זאת
אני קוראת לעוד צעירים וצעירות
להצטרף אלינו".
בקרוב ייפתח מחזור נוסף .לתוכניות
והזדמנויות נוספות  -הצטרפו לרשת
הצעירים של התנועה הקיבוצית
בפייסבוק.

הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט
קנט מציעה ביטוח בננות מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע .כי לטבע חוקים משלו.
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דרשה על פרשת השבוע

ברוח יהודית־חילונית־הומניסטית • הרב אבי פסקל

פרשת ואתחנן ,דברים פרק ה'
{יט} ֶאת ַהּדְ בָ רִ ים ָה ֵאּלֶ ה ּדִ ּבֶ ר יְ הֹוָ ה ֶאל ּכָ ל ְק ַהלְ כֶ ם ּבָ ָהר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש ֶה ָענָ ן וְ ָה ֲערָ ֶפל קֹול
ּגָ דֹול וְ ֹלא יָ ָסף וַ ּיִ כְ ְּתבֵ ם ַעל ְׁשנֵ י לֻ חֹת ֲאבָ נִ ים וַ ּיִ ְּתנֵ ם ֵאלָ י{ :כ} וַ יְ ִהי ּכְ ָׁש ְמ ֲעכֶ ם ֶאת ַהּקֹול
ֹאמרּו
אׁשי ִׁשבְ ֵטיכֶ ם וְ זִ ְקנֵ יכֶ ם{ :כא} וַ ּת ְ
חׁשְך וְ ָה ָהר ּב ֵֹער ּבָ ֵאׁש וַ ִּת ְקרְ בּון ֵאלַ י ּכָ ל רָ ֵ
ִמּתֹוְך ַה ֶ
ֹלהינּו ֶאת ּכְ בֹדֹו וְ ֶאת ּגָ דְ לֹו וְ ֶאת קֹלֹו ָׁש ַמ ְענּו ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש ַהּיֹום ַהּזֶ ה
ֵהן ֶהרְ ָאנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹלהים ֶאת ָה ָאדָ ם וָ ָחי{ :כב} וְ ַע ָּתה לָ ָּמה נָ מּות ּכִ י תֹאכְ לֵ נּו ָה ֵאׁש ַהּגְ דֹלָ ה
רָ ִאינּו ּכִ י יְ דַ ּבֵ ר ֱא ִ
ֹלהינּו עֹוד וָ ָמ ְתנּו{ :כג} ּכִ י ִמי כָ ל ּבָ ָׂשר
ַהּזֹאת ִאם י ְֹס ִפים ֲאנַ ְחנּו לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת קֹול יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּוׁש ָמע ֵאת
ֹלהים ַחּיִ ים ְמדַ ּבֵ ר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש ּכָ מֹנּו וַ ּיֶ ִחי{ :כד} ְקרַ ב ַא ָּתה ֲ
ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע קֹול ֱא ִ
ֹלהינּו ֵאלֶ יָך
ֹלהינּו וְ ַא ְּת ְּתדַ ּבֵ ר ֵאלֵ ינּו ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר יְ דַ ּבֵ ר יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּכָ ל ֲא ֶׁשר י ַ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י
וְ ָׁש ַמ ְענּו וְ ָע ִׂשינּו{ :כה} וַ ּיִ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה ֶאת קֹול ּדִ בְ רֵ יכֶ ם ּבְ דַ ּבֶ רְ כֶ ם ֵאלָ י וַ ּי ֶ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת קֹול ּדִ בְ רֵ י ָה ָעם ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ּדִ ּבְ רּו ֵאלֶ יָך ֵה ִיטיבּו ּכָ ל ֲא ֶׁשר ּדִ ּבֵ רּו{ :כו} ִמי יִ ֵּתן
וְ ָהיָ ה לְ בָ בָ ם זֶ ה לָ ֶהם לְ יִ רְ ָאה א ִֹתי וְ לִ ְׁשמֹר ֶאת ּכָ ל ִמצְ ו ַֹתי ּכָ ל ַהּיָ ִמים לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ֶהם
וְ לִ בְ נֵ ֶיהם לְ עֹלָ ם{ :כז} לֵ ְך ֱאמֹר לָ ֶהם ׁשּובּו לָ כֶ ם לְ ָא ֳהלֵ יכֶ ם{ :כח} וְ ַא ָּתה ּפֹה ֲעמֹד ִע ָּמדִ י
וַ ֲאדַ ּבְ רָ ה ֵאלֶ יָך ֵאת ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה וְ ַהחֻ ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ְּתלַ ְּמדֵ ם וְ ָעׂשּו בָ ָארֶ ץ ֲא ֶׁשר
ֹלהיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם ֹלא
ּוׁש ַמרְ ֶּתם לַ ֲעׂשֹות ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לָ ֶהם לְ רִ ְׁש ָּתּה{ :כט} ְ
ֹלהיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם ֵּתלֵ כּו לְ ַמ ַען ִּת ְחיּון
ּוׂשמֹאל{ :ל} ּבְ כָ ל ַהּדֶ רֶ ְך ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָתסֻ רּו יָ ִמין ְ
וְ טֹוב לָ כֶ ם וְ ַה ֲארַ כְ ֶּתם יָ ִמים ּבָ ָארֶ ץ ֲא ֶׁשר ִּתירָ ׁשּון:
בספר דברים משה מדבר אל העם,
עורך ,כורך ,מערבב סיפורים ,חוקים,
היסטוריה קיימת או מומצאת ,וכיוונים
לעתיד .מעמד הר סיני חוזר כאן על
התיאור בספר שמות ,בווריאציה
שונה .אלהים מדבר מתוך אש ,ענן,
ערפל ,בקול רועם וחזק .הוא משתמש
באפקטים רבים מאוד להעברת מסר
חזק .העם פוחד מאוד מהאפקטים
וחושש למות .לכן הוא שולח את משה
לשמוע ולכתוב את הדברים .אלהים
אוהב את החשש של העם ,ורוצה
שייראו ממנו תמיד .הוא מקבל את
בקשת העם ומוסר את מסריו למשה
שיתווך בינו לבין העם.
על מעמד הר סיני כותבת פרופ'
חנה כשר שלמעמד זה ישנה גם
התייחסות בפיוט "דיינו" הנאמר בליל
הסדר" :אילו קרבנו לפני הר־סיני ,ולא
נתן לנו את התורה דיינו " (מן ההגדה).
מן הנאמר בשורה זאת משתמע ,ששני
חסדים נעשו אז לעם ישראל :קירובם
לפני הר־סיני ומתן התורה . .ר' עזריה
פיג'ו (איטליה 1647־ )1579מסתמך
על חז"ל ,ומבחין בין שני חסדים
אלו :האחד קירובם ומפרש כהצבתם
של ישראל בסמיכות למקום מקודש
והשני מתן תורה .הבאתם של ישראל
שלמות נעשתה לא רק בזכות
לידי ֵ
"דברי התורה הקדושה שתתעלה"
אשר ניתנה בהר ,אלא גם בזכות
קרבתם הפיזית לאתר שהוא "ההר
הקדוש והנורא ההוא ,מצד עצמות
קדושתו".
"שבשעה שבא נחש על חוה הטיל
בה זוהמא .ישראל שעמדו על הר
סיני  -פסקה זוהמתן ,אומות העולם
שלא עמדו על הר סיני – לא פסקה זו
המתן ".תיאור ציורי זה זכה במסורת
היהודית לפרשנויות לא מעטות,
בהשראה פילוסופית ,ובהשראת
הקבלה .את הקביעה כי עם ישראל
בלבד הוא הזוכה לטיהור מן החטא
הקדמון ,בזכות מעמד הר־סיני ובזכות
מערך המצוות שניתן בו ,ניתן לפרש
כדברי פולמוס עם התפישה הנוצרית
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לפיה ישו הוא המטהר את מאמיניו
מחטא זה .היטהרות זאת נעשתה
בזכות קדושתו של ההר כשלעצמה.
תיאור התופעה של ייחוס כוח מגי
להר סיני מצוי בחיבורו של ר' אברהם
אבולעפיה" ,אוצר עדן הגנוז" (חלק ג
סימן ז):
על פי פרשנות אחרת ,היטהרות עם
ישראל "שעמדו על הר סיני" (שבת) לא
הייתה אלא בזכות המצוות הכלולות
בתורה שניתנה בו .מדברי הרמב"ם
משתמע  ,ברוח תפיסתו שהמצוות
ניתנו לאדם כדי לשפר את טבעו,
הוא הדגיש כי "מכלל מטרות התורה
השלמה גם לנטוש את התאוות" (מו"נ
ג ,לג).
לא כל הפרשנים הדגישו את
כוחו של מעמד הר סיני כמטהר מן
החטא הקדמון ,אך כולם ראו בו
מאורע היסטורי מעצב ורב־חשיבות.
ההתגלות היחידאית נתפסה כהוכחה
בלתי מעורערת לאמינותה של היהדות
 ,ולשליחותו של משה רבנו[ .הרמב"ם
הדגיש את הבטחת ה' לבלעדיותו של
מעמד זה כערובה לכך שלא תיתכן דת
אחרת שתחליף את היהדות (אגרת
תימן) .לעומת זאת ,ר' יוסף אלבו,
הותיר בחיבורו "ספר העיקרים" (ג ,יט)
את התקווה כי ייתכן ויתקיים בעתיד
שחזור של אירוע משמעותי זה .כלומר
לטעמו של אלבו אנו צפויים בעתיד
לעוד מעמד מעין זה.
שמעון אליעזר הלוי ספירו כותב
שמעמד הר סיני הוא יסוד האמונה
והלאומיות בישראל.
הייחודיות של "מעמד הר סיני" היא
בכך ,שעד אז לא דיווחו בשום דת או
תרבות על התגלות פומבית כזאת,
שבאותו זמן חוו כולם את אותה חוויה
מרשימה ,וכל אחד בעומק ליבו הרגיש
בוודאות שאין להרהר אחריה כי מי
שברא אותו מדבר אליו ומטיל עליו
משימה .האופי הפומבי של האירוע,
שכל אחד מן העם "ראה" ו"שמע"
את אותם הדברים ,הוסיף לאמיתות
המתרחש .כלומר מעמד הר סיני הוא

התפיסה המקובלת כיום של לוחות מעוגלים ,שאובה מאמנות נוצרית

בעל אופי לאומי ולא פחות מזה -
אישי.
ֵׁשם ְמפֹרָ ׁש חוה פנחס־כהן
ּכֻ ָּלם ּכְ ָבר ָה ְלכּו ֶאל ָה ָהר ְּומ ַחּכִ ים
ְמ ַחּכִ ים ִלרְ אֹותְּ ,ב ֶׁש ֶקט רַ ב ְמ ַחּכִ ים,
ֶׁשֹּלא ּכְ ִמנְ ָהגָ ם ּגַ ם ַה ֲחמֹורִ יםּ ,גַ ם
ַהּגְ ַמ ִּלים
ַּב ֶּׁש ֶקט ַהּזֶ ה ִצּפֹור ֹלא ִצּיְ ָצה
בֹות ֶיהם,
ּגַ ם יְ ָל ִדים ַעל ּכִ ְת ֵפי ֲא ֵ
וְ ַה ֶּׁש ֶקט רַ ב ִמּנְ ׂשֹוא ּכְ מֹו ִל ְפנֵ י ָּד ָבר
נֹורָ א וְ גָ דֹול וַ ֲאנִ י עֹוד רָ ִצ ִיתי
ְל ַה ְס ִּפיק וְ ִל ְתלֹות ֶאת ַהּכְ ָב ִסים
יחֹותי
ַל ֲעׂשֹות זְ ַמן ְל ַע ְצ ִמי ְל ַת ֵּקן רֵ ַ
וְ ִח ַּמ ְמ ִּתי ֶאת ֶה ָח ָלב ַל ִּתינֹוקֶׁ ,שֹּלא יִ רְ ַעב
ֶׁשֹּלא יִ ְבּכֶ ה ָח ִל ָילהָּ ,ברֶ גַ ע ַהֹּלא
ַמ ְת ִאיםּ ,כַ ָּמה זְ ַמן ַעד ּכְ לֹותַ .ה ִּצ ִּפּיָ ה
ֶׁש ִּת ְתיַ ֵּבׁש ַהּכְ ִב ָיסה וְ ַה ִּתינֹוק ָמה.
חוה פנחס כהן כותבת על המעמד
מנקודת מבטה של אישה ,העסוקה
בעבודת הכביסה ,בהאכלת התינוק.
היא ,שנותרת בודדה לאחר שכולם
הלכו אל ההר ,רוצה לחוות אהבה.
אולי זה מה שחסר במעמד הנשגב.

זלדה
ֹלא ֲארַ ֵחף ֶּב ָח ָלל
ְמ ֻׁש ַּל ַחת רֶ ֶסן
ַּפן יִ ְב ַלע ָענָ ן
ֶאת ַה ַּפס ַה ַּד ִּקיק ֶׁש ְּב ִל ִּבי
ֶׁש ַּמ ְפרִ יד ֵּבין טֹוב ְלרָ ע.
ֵאין ִלי ִקּיּום
ְּב ִלי ַה ְּברָ ִקים וְ ַהּקֹולֹות
ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ְּב ִסינַ י.
זלדה כותבת ,שמעמד הר סיני מסמן
עבורה את ההפרדה בין טוב לרע,
ושהוא בעצם הטעם והבסיס לקיומה.
על פי הדברים שהבאתי לעיל ,הר סיני
הוא בעל עצמה מטהרת ,והיטהרות
זאת קשורה בשמו "הר סיני" הכולל
את התיבה "רסן" " -רסן בפי כוח
התאווה" .זלדה כותבת ש:
ֹלא ֲארַ ֵחף ֶּב ָח ָלל
ְמ ֻׁש ַּל ַחת רֶ ֶסן.
הרב ד"ר ארי צבי זיבוטפסקי

כותב על צורת לוחות הברית .עשרת
הדיברות נכתבו על שני לוחות הנזכרים
לראשונה בשמ' כד:יב ,ו־לא:יח וביתר
פירוט בפרשת "עגל הזהב" ,כשמשה
מתכונן לשבור אותם .כתוב שם :וַ ּיִ ֶפן
ּוׁשנֵ י לֻ חֹת ָה ֵעדֻ ת
וַ ּיֵ רֶ ד מ ֶֹׁשה ִמן ָה ָהר ְ
ְּביָ דֹו ,לֻ חֹת ּכְ תֻ ִבים ִמ ְּׁשנֵ י ֶע ְברֵ ֶיהם ִמּזֶ ה
ִּומּזֶ ה ֵהם ּכְ תֻ ִבים .וְ ַהּלֻ חֹת ַמ ֲע ֵׂשה ֱא־
ֹלקים ֵה ָּמה ,וְ ַה ִּמכְ ָּתב ִמכְ ַּתב ֱא־ֹלקים
הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ חֹת (שמ' לב:טו־טז).
לאחר שמשה שובר את הלוחות
בתחתית ההר ,הקב"ה מצווה אותו
להכין לוחות חדשים (שמ' לד:א).
משה מבצע זאת בצורה מידית (שמ'
לד:ד) ועל לוחות אלו נכתבים עשרת
הדיברות (שמ' לד:כח) .בספר שמות
מופיעים הלוחות תמיד בשם "לוחות
הברית" לעומת ספר דברים ששם
מופיעים בשם "לוחות העדות" .אולי
ההבדל בין שני סוגי הלוחות אינו רק
סמנטי אלא מהותי.
כיום הלוחות הם סמל של יהדות
הנמצא כמעט בכל מקום .ישנם ציורים
או חריטות על עץ בבתי כנסת רבים
והם מעטרים את כל סוגי היודאיקה.
הלוחות נראו מיוחדים מאוד .הפסוק
מתאר שהם עוצבו ונחקקו על ידי
הקב"ה .לוחות הברית השבורים
והשלמים היו בין החפצים המעטים
הנמצאים בקודש הקודשים .הלוחות
היו ייחודיים ,גם מהסיבה שנוצרו
עוד בששת ימי הבריאה (אבות דרבי
נתן ב') ,בדיוק בין השמשות של היום
השישי (אבות ה ,ה) .עם כל זאת ,באופן
מפתיע אין אנו מוצאים בתורה תיאור
של מראה הלוחות או של צורתם.
עובדה זו מעצימה את השאלה כיצד
הם נראים בדיוק ,בהיעדר התייחסות
מפורשת .הלוחות מוצגים כיום בבתי
כנסת רבים כשני מלבנים צמודים
ומעוגלים בחלקם העליון ,ועל כל אחד
חמש אותיות ,או קיצורי דיברות בכל
אחד מהלוחות.
התפיסה המקובלת כיום של לוחות
מעוגלים ,שאובה מאמנות נוצרית.
אמנות זו הציגה את הלוחות בצורות
שונות ,בזמנים שונים ובמקומות

שונים .לדוגמה ,במזרח ובביזנטיון
הוצגו הלוחות כמגילה ,דבר הסותר
את הפסוקים (שמ' לא:יח) .בציורים
ובאמנות באיטליה עד למאה ה־16
הוצגו הלוחות כשני לוחות מלבניים.
ישנם כמה מאפיינים שכמעט תמיד
מופיעים ביחד המעידים על מקור
הלוחות המעוגלים .כאשר הם מוצגים
כמלבנים ,לרוב הלוחות הם נפרדים.
דוגמת הלוחות המעוגלים מלמעלה
נפוצה כל כך שכמה חוקרים ניסו
למצוא לה מקור יהודי.
בגלל המוצא המשוער הלא־יהודי
של צורת הלוחות המעוגלים ,התנגד
בתוקף האדמו"ר מחב"ד ,הרב מנחם
מענדל שניאורסון בתוקף לייצוג
הלוחות כמעוגלים .הוא לא הרשה
ייצוגים כאלה במוסדות שלו .הוא
הדגיש שלא יראו את העניין של צורת
הלוחות כדבר של מה בכך אלא כעניין
חשוב.
פוסקים אחרים בימינו ,נחרצים
פחות ואינם רואים פגם בייצוג הלוחות
בצורה מעוגלת .הרב משה שטרנבוך
(תשובות והנהגות ב' ,תקל"ה) כותב
שעל פי המסורת הלוחות אינם
מעוגלים .לדעתו ,הלוחות המשמשים
לקישוט הארונות בבתי כנסת אינם
אמורים להיות עותקים של הלוחות,
אלא ייצוגים אמנותיים או סמלים.
הם גם אינם באותו גודל של הלוחות.
מסיבה זו אין פסול בלוחות מעוגלים.
הוא כותב שאילו שאלוהו היה ממליץ
לעשות לוחות מלבניים ,אך הוא אינו
מתנגד למעוגלים.
בשנים האחרונות יש מגמה להראות
את הלוחות כמלבניים ולא כמעוגלים.
על אף שנראה שזוהי הדעה הרווחת,
אין עליה הסכמה אוניברסלית .לא
מפתיע שהצורה המדויקת של הלוחות
אינה ידועה .איש לא ראה אותם כבר
למעלה מ־ 2500שנה .מעבר לכך,
אולי הצורה הפיזית של הלוחות לא
הייתה אף פעם בעלת חשיבות רבה.
החשיבות היא במסר החקוק בלוחות.
טקסט זה נקרא בציבור בכל בית כנסת
שלוש פעמים בשנה ,כדי שיהיה ידוע
ומופנם.
על פרשת ואתחנן בה חוזרת שוב
התגלות אלוהית ,כותבים משה גרנות,
דן וצופיה מלר שמי שרואה את העולם
באמת ,לא מעלה בדעתו שמישהו
ראה את האל ,שמע את דבריו, ,שטרח
לכתוב את דבריו על לוחות אבן .האדם
המציא לעצמו בדיה ,כדי להסביר
לעצמו מדוע העולם כל כך בלתי מובן.
הדברים נכתבו על סמך סתירות בין
ספרי שמות ודברים בנושאים בהם
עוסקת הפרשה.
שבת של ברית בין בני אדם,
השומרים על כללים אנושיים,
אוניברסליים ומכבדים.

החלה ההרשמה
לתערוכת
30-31.10.19

עקב ביקוש
המציגים
התערוכה
תתקיים יומיים

הגן הלאומי מעיין חרוד

אלו רק חלק מן החברות שכבר גילו בשנה שעברה את הפוטנציאל השיווקי הגלום בתערוכה.

הצטרף לבעלי הנסיון ,התקשר והקדם להירשם!
כך תוכל להבטיח לעצמך מיקום אטרקטיבי.
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חג ביכורים
שמח

קטנות קיבוציות

• אברהם שרון

שורה ראשונה
יצאתי מהאופנה .ככל הנראה לא אחזור אליה בעתיד הנראה לעין.

ביתם של החוזרים בתשובה
שורה אחת ,במידע על אודות קיבוצי באנציקלופדיה האינטרנטית ויקיפדיה ,עוררה את תשומת
לבי .וכך כתוב" :הייתה תקופה קצרה בה מספר של חברי הקיבוץ הצטרפו לחסידות ברסלב,
אך אלו היו מעטים ולא נשארו זמן רב בקיבוץ" .מוזר ,מפתיע ,לא ידעתי .אני יודע ,שאחדים
מבני הקיבוץ ובנותיו התקרבו לתשובה וחלקם אף חזרו בה .אני יודע ,שהם נמנים עם חב"ד.
על ברסלב לא ידעתי ולא שמעתי .יהיה הזרם בדת שאליו משתייכים הבוחרים לחיות כדתיים
אשר יהיה :אלה ואלה ,אלה שלא עזבו את הקיבוץ אף שהפכו דתיים ואלה שבו אליו לאחר
שחזרו בתשובה ,מתקבלים בו בכבוד ,בסובלנות ובסבר פנים יפות .ידוע לי גם על קיבוצים
נוספים שהחוזרים בתשובה מרגישים כי הקיבוץ הוא ביתם .זה אנושי ,וזה מפריך את הדימוי
הקיבוצי של הקיבוץ כמקום לא סובלני שמדיר זרים ,סולד ממוזרים ומתייחס לא ממש יפה
לחריגים.

ילד טוב קיבוץ
טובים הילדים שהלכו בתלם .עמדו בשורה .עמדו דום בדום ונוח בנוח .לא עשו בעיות .דייקו.
צייתו .לא חרגו .טובים היו הילדים שלא היו רעים .ילד טוב קיבוץ נחשב למי שלא עושה בעיות.
למי שלא צריך טיפול מיוחד .טובים היו הממוצעים .טובים היו מי שהיו כמו כולם .כולם אף לא
אחד בהם יצא מהכלל .האם הייתי ילד טוב קיבוץ? אני לא יודע .מה שאני כן יודע הוא שלא
הייתי ילד רע .זה לא מעט .זה אפילו די הרבה.

חבר (מיל).
בשבוע שעבר ביטלתי את חברותי הקצרה  -בת שלוש שנים וחצי בלבד  -במפלגת העבו־
דה .היססתי לפני שנכנסתי אליה ,לא היססתי אף לרגע לפני שיצאתי ממנה .בחרתי ,בשעתו,
להימנות עם חברי המפלגה ,כדי לתרום את חלקי ,צנוע הוא ודל ,לקידום סיכוייה של שלי יחי־
מוביץ' להיבחר לכהן בתפקיד יו"ר המפלגה .האמנתי בה .האמנתי לה .לדעתי היא היתה יכולה
להיות לא רק מה שהיא היתה -חברת כנסת מעולה -אלא שרה מצוינת בממשלה .תקוותה
נכזבה .היא מאסה בחיים הפוליטיים עד כדי פרישתה מהם .פרישתה חידדה בי את ההבנה ,כי
בעיקר בלעדיה מפלגת העבודה היא מפלגה אבודה .לא ראיתי לא טעם ולא סיכוי ואף לא שמץ
אפשרות "להשפיע מבפנים" .להשפיע על מה? להשפיע על מי? נותר עם שתי שאלות ,אשר
כל תשובה עליהן תהיה בהכרח פאתטית ,אמרתי לעצמי באחרונה מלה אחת פשוטה ,טבעית
ומתבקשת  -עזוב .ועזבתי.

המפץ הגדול מתחולל כאן ועכשיו
נודה על האמת ונתוודה עליה :למבוגרים אין אפשרות לשלוט על סוכני התיווך שמתווכים
לילדים שלהם את המציאות  -ממשית או מדומה .בתקופה שבה הכל פתוח ,או ,אם לדייק
 פרוץ .אמצעי השליטה והבקרה הישנים איבדו את תוקפם .אין באפשרות המבוגרים לנטרולסנן ולנפות את הרע ,המכוער ,המסית ,המזיק ,מהמידע שאותו צורכים ילדיהם .בהינתן מצב
זה מתחייב שינוי מהותי באופן שבו נתפס תפקידם של כל המעורבים בגידול הילדים ובחי־
נוכם .זה לא משהו שיכול להיפתר במאמר .זה לא משהו שמתמצה בפוסט .אנחנו ,מבוגרים
וילדים ,נמצאים בעיצומו של מפץ גדול שמרסק ומפורר את כל מה שידענו והורגלנו ובו.
במובנים רבים נברא לנו עולם חדש והארץ היא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום .זה לא מצב
שנכון לקבוע בו מסמרות ולקבל בו החלטות .זה זמן להתייצב ,להירגע ולחשב מסלול מחדש.

חיבור וחיסור
עלומה וחידתית ,בלתי ניתנת לפענוח ולהסבר,הייתה יכולתו של אחד הילדים להצטיין בחיבור
ולהיכשל בחיסור .אולי זו יכולת מצד אחד ואי-יכולת מצד שני ,שנובעת משני אזורים שונים
במוח .כיום ,ממרחק הזמן ,מהמרחק שאותו גמא בחייו מי שהיה אז ילד ולימים נעשה מדען
מחונן ,כשאני חושב על יחסיותם של חוזק וחולשה ,ועל אי היכולת לנבא את העתיד ,אני
מחייל לעצמי וחושב ,על אודות הדרכים המשונות שיש לזמן ולגורל לתעתע בנו ולהפריך את
כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על בני אדם ועל בכלל.

הזיקית והפרפר
לפני זמן קטן ראיתי זיקית ועליה נח פרפר .מצא לו מקום .מצאה לה פרטנר .לא הייתי קרוב
מספיק כדי להיווכח ,האם הזיקית משנה גם את צבעו ולא רק את צבעה .וחשבתי לי ,מה היה
קורה אילו לזיקית היו כנפיים ולפרפר יכולת זחילה ואילו לסבתא היו גלגלים.

שורה תחתונה
אודה ואתוודה :אפילו אם ישימו אותי במכרה זהב ,אני אכרה בו פחם .מאז ומעודי חונכתי
והתרגלתי לעבודה שחורה....
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דין התנועה

• עו"ד איילת רייך־מיכאלי

שימוע לעובד בעת
סגירת מפעל

לשימוע לפני פיטורין יש משמעות שונה בהתאם לשינוי המבני
עליו החליט המעסיק .אין דומה שינוי עקב סגירת מפעל
לפיטורים לצורך התייעלות .במקרה של סגירת המפעל שימוע
לא יכול להחזיר את המפוטר לעבודה .במקרה של התייעלות  -כן
על חשיבות עריכתו של
השימוע לעובד ,בטרם מתקבלת
החלטה על פיטוריו ,כולכם כבר
צריכים לדעת ,שהרי במסגרת
טור זה עסקתי בנושא .כך ,הלכה
ידועה היא כי בטרם יפוטר
עובד ,מחובתו של המעסיק לקיים הליך שימוע
ובמסגרתו לאפשר לו להציג טענותיו ולשקול
אותן בלב פתוח ובנפש חפצה .יחד עם זאת ,לא
אחת אני נשאלת לגבי החובה לערוך שימוע
"בכל מצב" ,גם במקרים של סגירת מפעל בקי־
בוץ ,או פיטורים נוכח הליך של צמצומים בענף
או במפעל בקיבוץ? ואם כן ,מה המשמעות של
פיטורין ללא עריכת שימוע במקרים אלו.
נושא חשוב זה נדון בפסק דין שניתן לאחרו־
נה ( *)30.5.19בבית הדין לעבודה בנצרת ולכן
בחרתי לסקור בפניכם את עיקריו.
הנתבעת באותו עניין הייתה חברה אשר עיקר
עיסוקה הוא ייצור ציוד טקסטיל צבאי לצר־
כי מיגון עבור משרד הביטחון .התובעת עבדה
בחברה כמנהלת תפ"י (תכנון ,פיקוח וייצור) בין
השנים  2016עד  ,2019ואז פוטרה מעבודתה.
בכתב התביעה טענה הנתבעת ,בין השאר ,כי
פוטרה לאלתר מבלי שנערך לה הליך שימוע
כדין ומבלי שניתנה לה האפשרות להסביר את
עמדתה ולמנוע את פיטוריה .בשל האופן שבו
פוטרה ובשל כך שלא ניתנה לה זכות השימוע,
ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה
סכום של  ₪ 32,000השווה לשכר של חודשיים.
הנתבעת מצידה טענה כי פיטורי התובעת
נעשו לאחר שהיא זומנה לשימוע כדין ואף
נכחה בו וניתנה לה הזדמנות לעלות את טע־
נותיה .לחילופין נטען כי חשיבותו של הליך
השימוע לפני פיטורים בפיטורי צמצום ,כפי
שהיה במקרה דנן ,הינו פחות.
בפסק דינו קבע בית הדין ,כי מטרתו העי־
קרית של השימוע היא לאפשר לעובד להזים
את הטענות כלפיו ,להביא תימוכין לגרסתו,
ולנסות לשכנע את העומד להכריע בגורלו
שלטענות אין בסיס ,או לפחות אינן 'כצעקתה'.
בפסיקה נקבע כי הליך השימוע לא נועד לשרת
את עצמו ,בבחינת "טקס" שיש לקיים אותו.
הליך זה נועד להביא לקבלת החלטה מושכלת
ונכונה ,בנסיבות העניין ,תוך שיקול צורכי המ־
עביד ,מצד אחד ועניינו האישי של העובד ,מצד
אחר .בית הדין קבע כי בענייננו ,כפי שהתברר
בפניו ,נפלו לא מעט פגמים בהליך השימוע
שנעשה לתובעת לפני פיטוריה .כך ,התובעת
זומנה לשימוע בעל פה על ידי הנתבעת ,התו־
בעת לא עודכנה כי באפשרותה להגיע לשיחת
השימוע עם ייצוג משפטי ובנוסף ,לא נערך
פרוטוקול שימוע.
מכאן עובר בית הדין לדון בשאלה ,מהו הסעד
הראוי לפסוק לתובעת ,אם בכלל ,בנסיבות
אלו .בהקשר לכך נפסק ,לא אחת ,שלא כל פגם
בשימוע ,יש בו בהכרח כדי להצדיק מתן פיצוי.
סוג הסעד ושיעורו תלוי במידה רבה בנסיבות
כל עניין ,בטיבה של ההעסקה ,בציפיותיו של

העובד להתקשרות לאורך זמן ,בצידוק מעשה
הפיטורים ,בהסדרים המיוחדים לכל מעסיק
ובשיקולים אחרים כיוצאים באלה ,ובכל מקרה
עניין זה נתון לשקול דעתה של הערכאה השי־
פוטית .כאמור ,בפסיקה נקבע כי לא ה"טקס"
שיוכתר כ"שימוע" הוא הקובע ,אלא תוכנו של
ההליך ,אשר ביסודו אותה הידברות בין המעסיק
לעובד ,במסגרתה יציג המעסיק בפני עובדו את
הסיבות שביסוד כוונת הפיטורים וייתן לעובד
הזדמנות הוגנת להתגונן ולנסות לשכנע.
אמנם ,בפסיקה נקבע כי ההחלטה שיקבל
המעסיק על הצורך בפיטורי צמצום בתהליך
הבראה ,איננה פוטרת את האחרון מחובת ערי־
כת השימוע קודם למימוש בפועל של כוונת
הפיטורים .עם זאת ,נקבע כי לשימוע משמעות
שונה בהתאם לשינוי המבני עליו החליט המע־
סיק תוך שימוש בפררוגטיבה הניהולית שבידיו.
כך אין דומה שינוי מבני שבא לביטוי בהחלטה
על סגירת מפעל או על מיקור חוץ של פונקציה
שלמה מתוכו ,לפיטורי התייעלות שבהם המ־
סגרת התפעולית שבה מועסק העובד ממשיכה
להתקיים בעקבות השינוי המבני ,אם כי בכוח
אדם מצומצם .בעוד שבמקרה השני קיימת אפ־
שרות להמשך העסקתו של העובד לאחר הש־
למת השינוי המבני באופן שיש לאפשר לעובד
במסגרת השימוע לנסות ולשכנע את המעסיק
להמשיך ולהעסיקו לאחר השינוי ,הרי שבמקרה
הראשון אפשרות שכזו איננה קיימת.
בית הדין קובע כי ענייננו דומה למקרה
הראשון ,בו הוחלט על סגירת המפעל בכללותו
עקב קשיים כלכליים ,דבר שהיה ידוע לתובעת
ולשאר עובדי המפעל .כך העידה התובעת כי
ביחד איתה פוטרו "כל העובדים שנשארו אח־
רונים" .בית הדין קובע כי בנסיבות אלו ,העו־
לות מעדותה של התובעת ,הרי שחרף הפגמים
שנפלו בהליך השימוע שנערך לה ובשים לב
לנסיבות העניין ולשיקולים העניינים שעמדו
בבסיס הפיטורים אין הוא מוצא לנכון לחייב
את הנתבעת בתשלום פיצויי בגין פיטורים
שלא כדין ובגין אי עריכת שימוע כדין .לפיכך,
התביעה בגין רכיבים אלו נדחתה.
מפסק דין זה עולה כי ישנם מקרים בהם על
אף שהופרה חובת עריכת השימוע כדין ,עדיין
אין הצדקה לשלם פיצויים לעובד .יחד עם זאת,
המלצתנו היא ,לערוך שימוע כדין ,תוך קבלת
ייעוץ משפטי ,לפני כל החלטה על פיטורים.
* סע"ש (אזורי נצ') 51287־11־ 16אנבאלה סופי -
אקספורט  -ארז בע"מ (פורסם בנבו)30.05.2019 ,
* "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
שלנוWWW.AYELET :־ ,RAICH.CO.ILולעקוב
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?

 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

טיולים לחו"ל
טיול לרג'סטאן (הודו) בעת פסטיבל
הגמלים בפושקר.
 15ימים ,יציאה4/11/19 :
טרק רגלי בנפאל –
)EBC (Everest Base Camp
 17ימים ,יציאה28/11/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים במחירים
מפתיעים ומיוחדים052-2796686 .
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

לכפר הנוער אשל הנשיא

דרושים לשנת הלימודים תש"פ חוקרים מלווים
למורים ולתלמידי חטיבה עליונה בתחומים הבאים:

• גידול ירקות אורגני בשטח פתוח ובחממה •
• גידול דגי נוי •
• גידול אצות במעבדה •
העסקה לפי חוזה מתן שירותים בהיקף  4שעות שבועיות
לאורך שנת הלימודים לא כולל חופשות של התלמידים
דרישות:
 .1תואר אקדמאי רלוונטי לתחום ההצעה
 .2ניסיון בתחום מינימום  3שנים
 .3יכולת הדרכה למורי ביולוגיה /חקלאות ולתלמידי חטיבה עליונה

www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי ,אינטלגנט
מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין להכיר חברה
לחיים מעניינת ,אשת שיחה,נעימה ,
לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 43נאה בעל תכונות אופי מיוחדות שלוו
רגיש אמיתי כנה וישר איש שיחה מעניין
עם כוונות טובות ורציניות  ,בעל תחומי
עיניין רבים ,מעוניין להכיר חברה לחיים
ליצירת קשר אמיתי ולבבי ,בחורה
עדינה  ,רגישה  ,שלווה ,קשובה  ,מאזור
טבעון והסביבה  ,למתאימות בלבד נא
לפנות לרעות הכרויות
לפרטים 052-4403890

0 74־ 7457405

יש להעביר הצעת מחיר לשעה  ,שלא תעלה עד גובה מקסימלי של
מחירי חשכ"ל .
תעריף החזר הוצאות נסיעה באמצעות רכב פרטי לא יעלה ₪ 1.4
לקילומטר נסיעה ובתוספת מע"מ כחוק

יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה רלוונטיות

למיילelias@eshelnet.com :
לבירורים :אליאס  08-6408906עד 25.08.19

לפרטיםttova@kenes-media.com :

074-7457405 H

למוסד לבטיחות וגיהות מחוז דרום
דרוש/ה

מכרז מס' 17/19

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

מדריך/ה ניידת
בטיחות חקלאות
במחוז דרום במוסד לבטיחות ולגיהות

פרטים באתר האינטרנט של המוסד בכתובת:
https://www.osh.org.il/heb/projects/manp
טלפון לבירורים נוספים:
גב' איה אלון 03-5266496
או במיילaya@osh.org.il :

15.8.2019
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ועידת אנרגיה לקיבוצים 2019
בין הנושאים המרכזיים:

מחלקי חשמל • עדכוני רגולציה • יצור חשמל בקיבוצים • רכש חשמל • רכבים חשמליים
אנרגיות מתחדשות  -הסדרות חדשות • יזמות בתחומי האנרגיה • חדשנות

אירוע האנרגיה השנתי

יום ד‘ | 04.09.2019

למגזר הקיבוצי

קריית שדה התעופה

הועידה מיועדת לבעלי התפקידים בקיבוצים ובתעשייה הקיבוצית:
יו"רים ,גזברים ,רכזי משקים ,מנהלי חברות חלוקה ,מנכ"לים ,סמנכ"לי כספים ,ומנהלי אנרגיה בתעשייה הקיבוצית

סדר יום
עשור של
אנרגיה קיבוצית

מנחה :דגן יראל ,התנועה הקיבוצית

דברי פתיחה וברכה

החלה ההרשמה באתר

 איתן פרנס ,מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל
 אודי פלד ,התנועה הקיבוצית

www.mpro.co.il

* 200ש"ח לבעלי תפקידים
בקיבוצים בהרשמה מוקדמת

מושב רגולציה ויזמות
 מחלקי חשמל  -הרגולציה לאן | אסף אילת ,יו"ר רשות החשמל
 פאנל רגולציה ,בהשתתפות נציגי:
• רשות החשמל:
• נורית גל ,סמנכ"ל רגולציה
• משה שטרית ,ראש אגף הרישוי
• עלאא פחורי ,ראש אגף אנרגיות מתחדשות
 תחנות כח בגז טבעי | יבגני צ'רקסקי ,אלון ריבוע כחול אנרגיה
 מערכות סולאריות  -תכנון מקרקעין | טובי כהן ,סולגרין
 אסטרטגיה סולארית למשק הקיבוצי | יקי נוימן ,דוראל אנרגיה
 פאנל יזמות בקיבוצים ,בהשתתפות נציגי:
• רימון • אנלייט •שיכון ובינוי אנרגיה
• טלמניע •גלובל פאוור

מושב חדשנות ומבט לעתיד
 פתיחת המושב | יפתח רון טל ,חברת חשמל ישראל
 הסדרות חדשות לקראת  | 2020עלאא פחורי ,רשות החשמל
 תחזיות השוק מבט עתידי | ד"ר שי דנציגר ,רב אנרגיה
 הפתרון החכם לחסכון בעלויות החשמל ל 20-שנה בעידן מונה נטו
יעל נוימן ,סולאראדג'
 פאנל חדשנות והתייעלות ,בהשתתפות נציגי:
• רשות החדשנות
• משרד האנרגיה
• געש תאורה
 דגשים בסגירת עסקת אנרגיה | עו"ד פלג רחמן ,שלמה כהן ושות'
*התוכנית נתונה לשינויים
ChookaGroup.com

א

ענפים

ניהול תשתיות בקיבוץ

דוראל
אנרגיה

ORMASH

SOLAR TECHNOLOGY

מחיר השתתפות לצרכן ₪ 450
מחיר לבעלי תפקידים בקיבוצים ₪ 350
* 200ש"ח לנרשמים בהרשמה מוקדמת

מולכו

ציוד חשמל ותעשיה בע"מ

לפרטים והרשמה לתערוכה צרו קשר  -טל'04-6243755 :
טל' | 04-6243626 :דוא"לudi@mPro.co.il :

בשיתוף עם:

