התיישבות וחקלאות
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אישהבריאות:
 29.000משרד
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בקרות מקרה סרטן יטופל החבר באופן מלא במסגרת הרפואה
הציבורית ובמסגרת הביטוח הקבוצתי שעשה הקיבוץ לחבריו.
הביטוח הקבוצתי שעשה הקיבוץ לחבריו.
לחבריו.
הקיבוץובמסגרת
ת הביטוח הקבוצתי שעשה הציבורית
אך יש לדעת שלצד ההליך הטיפולי ,קיים צורך לתת מענה להוצאות
להוצאותהטיפולי ,קיים צורך לתת מענה להוצאות
לדעת שלצד ההליך
מענה
ההליך הטיפולי ,קיים צורך לתתאך יש
כלכליות הנילוות לטיפול שאינן מכוסות בפוליסה הקבוצתית,
הקבוצתית ,שאינן מכוסות בפוליסה הקבוצתית,
כלכליות הנילוות לטיפול
לטיפול שאינן מכוסות בפוליסה
לדוגמא :
לדוגמא :
• אובדן ימי עבודה של בן הזוג המלווה
• אובדן ימי עבודה של בן הזוג המלווה
של בן הזוג המלווה
• עלות נסיעות וחניות מרובות
• עלות נסיעות וחניות מרובות
חניות מרובות
• מימון שעות בייביסיטר לילדים שנשארים בבית
בביתמימון שעות בייביסיטר לילדים שנשארים בבית
ביסיטר לילדים שנשארים •
• שינויים בהרגלי תזונה  ,סטריליזציה וטיפולים תומכים
שינויים בהרגלי תזונה  ,סטריליזציה וטיפולים תומכים
תומכים
זונה  ,סטריליזציה וטיפולים •
לחולה ולבני משפחתו.
לחולה ולבני משפחתו.
פחתו.
עפ“י הערכות כלכליות; עלות ההוצאה הנלווית
הערכות כלכליות; עלות ההוצאה הנלווית
הנלווית
ערכות כלכליות; עלות ההוצאה עפ“י
במקרה של סרטן במשפחה היא כ 150.000-ש“ח.
ש“ח.של סרטן במשפחה היא כ 150.000-ש“ח.
של סרטן במשפחה היא כ150.000-במקרה
הפתרון המוצע :ביטוח מחלות סרטן
תרון המוצע :ביטוח מחלות סרטן הפתרון המוצע :ביטוח מחלות סרטן
פוליסה המפצה את מי שחלה בסרטן
ליסה המפצה את מי שחלה בסרטן פוליסה המפצה את מי שחלה בסרטן
בסכום חד פעמי בגובה הפיצוי שרכש.
כום חד פעמי בגובה הפיצוי שרכש .בסכום חד פעמי בגובה הפיצוי שרכש.
לפני כחודשיים קיימנו כנסים בנושא ומאז כבר השלמנו תהליך פנייה לחברים ולתושבי
כבר השלמנו תהליך פנייה לחברים ולתושבי
ולתושבי
לחבריםבנושא ומאז
פנייהקיימנו כנסים
תהליךכחודשיים
כבר השלמנו לפני
הקיבוץ ב 57-קיבוצים ובימים אלה ממשיכים ב 38 -קיבוצים נוספים.
נוספים .אלה ממשיכים ב 38 -קיבוצים נוספים.
קיבוצים ובימים
קיבוצים
הקיבוץ ב57-
ממשיכים ב38 -
אנו מפרגנים להנהלות הקיבוצים שהבינו את חשיבות הנגשת המידע לחברים ולמאות
ולמאותחשיבות הנגשת המידע לחברים ולמאות
לחברים שהבינו את
להנהלות הקיבוצים
המידע
מפרגנים
הנגשת
את חשיבות אנו
הרבות של חברים שהבינו את הבעיה ,את החשיבות הפתרון והחליטו להצטרף.
להצטרף.את החשיבות הפתרון והחליטו להצטרף.
שהבינו את הבעיה,
והחליטו
הפתרוןשל חברים
ת החשיבות הרבות
אנו מודים לחברת כלל שנענתה לבקשתנו ונאותה להעניק לחברי ותושבי הקיבוצים
הקיבוציםונאותה להעניק לחברי ותושבי הקיבוצים
שנענתה לבקשתנו
ותושבי
לחברת כלל
לחברי
להעניק מודים
ו ונאותה אנו
תנאי חיתום מקלים ותנאים מסחריים מיטביים עד סוף שנת  2019ופועלים במלוא
מיטביים עד סוף שנת  2019ופועלים במלוא
מסחרייםבמלוא
ופועלים
מקלים ותנאים
שנתחיתום2019
טביים עד סוףתנאי
המרץ להגיע לכל הקיבוצים בכל רחבי הארץ מתוך הבנת ערכו וחשיבתו.
וחשיבתו.בכל רחבי הארץ מתוך הבנת ערכו וחשיבתו.
להגיע לכל הקיבוצים
המרץערכו
ארץ מתוך הבנת
בברכת שיתוף פעולה ובריאות שלימה
בברכת שיתוף פעולה ובריאות שלימה
ה ובריאות שלימה

םמלאבמסגרת
החבריבאופן
הרפואה
במסגרת
בקרות
הרפואה   1 6 9 3כ " א ב א ב ת ש ע " ט  2 2 ב א ו ג ו ס ט 2 0 1 9
מס'
יטופלו צ
מקרהקסרטןי ב
ה
מלאע ו ן
באופןב ו
ן יטופל החבר ש

קיבוץ מגוון ,שדרות" .הבסיס לכל הוא אהבה"

קיבוץ מגוון ,שדרות.
"הבסיס לכל הוא אהבה"

עופר אביטל
דני נגר
עופרטנאאביטלדני נגר מנכ"ל ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח עופר אביטל
מנכ"ל משקי
מנכ"ל ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח
סוכנותטנאלביטוח
מנכ"ל ביטוח חקלאימנכ"ל משקי

OFFICE@MKB-TENE.CO.IL
04-8813816טל:מייל:
מייל :לפרטים :מיכל טל:
OFFICE@MKB-TENE.CO.IL
 04-8813816מייל:
OFFICE@MKB-TENE.CO.IL
לפרטים :מיכל
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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

פוליגמיה

מסקנה הזויה
למקרא מכתבו של גדעון שפירא
וההשוואה האומללה שהוא עושה

בין החבורה הסוציאליסטית משג
דרות ,לבין צירוף אורלי לוי וגשר

נבחרו  20הצילומים שעלו
לשלב הגמר של תחרות
"הגלריה החקלאית" של קנט
 200תמונות טבע וחקלאות עלו לשלב הגמר של תחרות הצילום "ה�ג
לריה החקלאית" שעורכת קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות זו
הפעם ה־ 20 .13התמונות נבחרו מתוך מאות תמונות שנשלחו השנה
לתחרות ,מכל רחבי הארץ. .
תחרות הצילום המסורתית "הגלריה החקלאית" של קנט מתקיימת
השנה בסימן "יחד" ומתמקדת ברגעים של שיתופי פעולה בתחום החג
קלאות .כבכל שנה ,התחרות נועדה לחשוף לציבור הרחב את תרומתה
הגדולה של החקלאות לפיתוחה של המדינה ואת יופיים המרהיב של
הטבע והחקלאות בישראל .התחרות ,החלה כתחרות סגורה לחקלאים
בלבד הפכה במרוצת השנים לתחרות צילומי החקלאות הישראלית
והטבע המקומי המרכזית בארץ .הגלריה הפכה ל"שגרירה" של החג
קלאות הישראלית ותמונות נבחרות הוצגו בתערוכות חקלאיות בינג
לאומיות ובשגרירות ישראל ברחבי העולם.
התחרות מורכבת משני שלבים :בשלב הראשון הועלו כל התמונות
לאתר התחרות של קנט .צוות השיפוט של התחרות בחר א ת  20התצל�ו
מים המקוריים ,המיוחדים והיפים ביותר וכעת הציבור הרחב יוכל להג
צביע לתמונה הטובה ביותר .ההכרזה על התמונה הזוכה תתקיים בכנס
הלקוחות השנתי של קנט ,במהלך חודש ספטמבר .הזוכה במקום הראשון
יקבל מצלמה פוג'י xt־ ,30הזוכה במקום השני יקבל שעון דיגיטלי של
חברת  Appleסדרה  4והזוכה במקום השלישי יקבל רמקול נייד . JBL
הציבור מוזמן להיכנס לדף התחרות באתר קנט gallery.kanat.
 co.ilולהצביע לצילום האהוב עליו מבין  20התמונות שעלו לשלב
הגמר .ניתן להצביע עד ה־.29/8/2019

למפלגת העבודה ,תוך זריקת בוץ
ומלחמת גוג ומגוג במפ"ם .הקבוצה
האיכותית משדרות הייתה קבוג
צה בהשקפת עולם סוציאליסטית.
חברים מתוכה למדו באורנים אצל
וגנר ושטראוס וניסו ליישם את
החזון של מרטין בובר :אחריות
התושבים לחייהם על ידי חלוקת
העיר לאזורים וניהול האזורים על
ידי התושבים( .צריך גם להזכיר,
שבזמנים קודמים יו"ר סניף מפ"ם
בשדרות היה אביו של עמיר פרץ).
אנשי אותה קבוצה ,בראשות עמיר
פרץ ,סמי בן יעיש ,זוהר אביג
טן וארהלה כהן ,קיימו דו־שיח עם
תושבי האזור במסגרת חוג קבוע
ששמו היה חוג לתושבי שדרות שער
הנגב החוג התקיים עוד לפני שעג
מיר פרץ נבחר להיות ראש העיר
ונמשך כמה שנים .זו הייתה קבוצה
סוציאליסטית איכותית וחבריה היו
מאוד מעוניינת לדבר עם כל הקבוג
צות שמטרתם קידום ושיפור החיים
למען התושבים.
החיבור עם אורלי לוי שגדעון
שפירא מהלל ,הוא חיבור פוליג
טי הזוי לדעתי ואפילו מטופש.
הוא מבטא הרבה מאוד מהפולקלור
וסיפורי מעשיות על מעבר כביכול
מגוש הימין לגוש השמאל .הוא לא
תחליף לדו־שיח יסודי אמיתי ,עם
עומק ואורך רוח שחובה לעשות באג
זורים שונים בארץ ,כדי למצות את
המשותף .ולהגדיר את האינטרסים
המשותפים לכולם ולא המדיניות
של הפרד ומשול של ערבים לחוד.
קיבוצניקים בנפרד ותושבי העיירות
כשונים .הוא אינו חיבור להישגים
פוליטיים מיידיים דמיוניים .חוץ
מהרצון של גדעון שפירא לנגח את
מפ"ם וממשיכת דרכה מרצ ,אין בהג
שוואה הזאת דבר.
גיורא ברעם ,רוחמה

אל החברים
ש"נשאבו" אל
מחוץ למחנה
כפי שציינה תמר זנדברג בהזדג
מנות הופעתה בטלוויזיה ,היה הגיון

רון צור-עין יהב-עובדים במטע התמרים של עין יהב

=אני אוהב אותך עד כלות.
מישהו בלי יד
אמר:
טוב למות בעד.
לעומתו מישהו אחר
עובר כל גבול
ובוגד בדיבר
לא תחמוד.
הוא טוען
עוד ועוד
זו שלנו וזו גם כן.
לכן אני מבקש
להתגרש,
ולשלם דמי מזונות
במזוודות
עד כלות.

מסוים להקריב את הקול אל מחוץ
למחנה השמאל :הגברת האפשרות
של סילוק משטר ביבי על ידי ריכוז
"טקטי" של קולות .ואכן ,כפי הנג
ראה ,זה היה השיקול של לא מעט
מצביעי שמאל מסורתיים ,ולא רק
בתנועה הקיבוצית .אז היה קל יחג
סית להציג תדמית "מתקדמת" ,גם
אם כבר באותו הזמן ניתן היה לראות
דברים אחרים מבעד לסדקים .אבל,
עכשיו התדמית התפוגגה :רשימת
"כחול לבן" נראית בבירור כימנית
מובהקת .נעזוב את היות ראשה
אדם סימפתי אבל גמלוני לחלוטין
מבחינת ביטוייו הפוליטיים :כל
מהותה האידיאולוגית היא ימנית.
כך בנושאי התנחלות ,בחוק הלאום
(תיקון בלבד) ,בגישתה התוקפנית
כלפי הפלשתינאים ועוד .לאחרונה
התברר להפתעת כולם גמגום ביחס
לאפשרות של הצטרפות לממשלת
ימין ,לא ברור עם או בלי ביבי.
חשיפת מהותה האידאולוגית הימג
נית ברבים היא כבר עובדה בלתי
ניתנת להסתרה .אני קורא לחברים,
מצביעי שמאל המסורתיים ,לחזור
להצביע לרשימת "המחנה הדמוקרג
טי" שהנהגת מרצ העזה להקים ממש
בזמן מתאים .איננו יכולים להיות
"טהרנים" כרגיל .כפי הנראה ,לא
ניתן כעת להרחיב את החזית סביב
המחנה הדמוקרטי .אבל יש סיכוי
טוב לכך מיד לאחר פרסום תוצאות
ההצבעה ,לכל הפחות אם החברים
יחזרו לדפוס התמיכה בשמאל.
שמאי זינגר ,רשפים

יעקב פרידמן ,מעין צבי
שניים שלושה שהצביעו עבור הרג
שימה המשותפת .יש להם צרור של
נימוקים לבחירתם "היוצאת דופן".
עבורם ליברמן הוא מלך החילוניות
החדש ,הוא יביא לממשלה רחבה גנץ
– ליכוד בלי ביבי והדתיים ו"למרות
החשדות והמלצות המשטרה הוא
מעולם לא הורשע בבית משפט".
אז יש לי חדשות ישנות־חדשות
לנוהים החדשים אחרי ליברמן .למג
רות הצהרותיו ,המשתנות כל מספר
ימים ,תמורה של תקציבים ,מספר
שרים ואפילו רוטציה מתגמלת מצד
ביבי או הליכוד ,יחזיר אותו לחיק
הימין מכורתו ומשפחתו האמיתית.
שנאת ערבים ,מלחמה בעזה ,פגיעה
אנושה בזכויות אדם ,גירוש מבקשי
המקלט והכשרת שחיתויות הם רק
חלק ממה שמחכה לכולנו מעבר
לפינה ,כשליברמן יקבע ולו רק חלק
מאורחות חיינו.
אז נכון ,כפי שמעריציו החדשים
של ליברמן מנמקים כי "המטרה
מקדשת את האמצעים" לסילוקו של
ביבי לשיטת ליברמן ,עד לשינוי
שיבוא במו"מ להרכבת הממשלה.
עם זאת הדרך הטובה ביותר למטרה
זו ,המלצתי לחבריי ולמעשה לכל
מצביעי ליברמן לנהור באוטובוסים
לקלפי ולשים פתק של אחת
ממפלגות המרכז או השמאל.
עודד הון ,תל אביב

לאנשי השמאל
שמתכוונים
להצביע
ליברמן
מספר רב מדי של חבריי מהשמאל
ינהרו לקלפיות במוניות וברכבם
הפרטי ב־ 17לספטמבר כדי לשים
בקלפי את האות ל' – ישראל ביג
תנו  -אביגדור ליברמן .בבחירות
של לפני מספר חודשים הם הצביג
עו למפלגות מרכז־שמאל והיו אף

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
מדוע עליזה
ירושה
המושבי
כהן
מגורים ,בסקטור
אינה עובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד
אשר מיועד
בהתאחדות
תשע"ה
13.03.13
בטבת
בתאריך
חקלאי ישראל?
03-6133945
03-6133946

office@benor-l

aw.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
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

t

בדגמי  ₪25,00i2לא כולל אחורי
נוסעים
מבצע
מ  0 -ספסל
החל להוספת
אפשרות
מע"מ

פרטים

שווה הון!

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

עמ' 7

טרפו א
הצ

201שבועון

ה

יום עיון

הניסיון שלנו,

מושבים

העתיד שלכם

והה

תיישבות

הכפרית
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פדיה

מדי

פית 

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

ולדום

לנחירות
סוף נשימה
עד קל
רציה
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
אנשים.
דרך
פורצי
של

מות

בי

תש

המקצוע

י' ב

מס' 3

שיתו

ליז

מסליקון

והקו

וצים

1

להונאה ל

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

משבצות:

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
בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד גדעון משרד עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של
www.beno
או באתר
r-law.com
בכתובת:

מוצרים
המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
רפואי
לשון
מבד
חייהם
.CE
לסובליםמייצב
פותר את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
הסכנה
מייצב
העולם,
מדיפדיה
מארה�ב!
מסיכת
מערביים שלמשמעותי
ומוכח בינוני
משמעותית את טיפולים
הנמכר בכל
פתרון יעיל נשימה
eaver
חברת
ניתוחים,
שיפור
בינלאומיים
מדום רפואי
לחולל
בעולם CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
אמריקאי
בינוני
וביכולתם
מכשירים
הטובה ממסכת נוחה?
בעיית נשימתי
הראשונה של
סיפאפ ושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
ה רכה
קטן סוללות
מסובכים .מומלץ עלרופאי
מכשיר
רופאים וטכנאיםהבד
בתחום
 SleepWeaverהיא
המייצב אוזן גרון,משפחה
מסכת
מהפכניתהסובלים
אוטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
מסכת גדל
בנחי
לנחירות ולדום לבית
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
גרם
בזכות
שינה
SleepWeaver
460
מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
השינה
במשקל
בט
ובתסמונת
בשינה .הישראלי
סוףבשינה גם
קולה( סוללה
רפואת
. APNEA
חמצן
בינוני הבריאות
אוטומטי ניידפחית ולפעול על CPAP
למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
CPAPמזערי )כגודל תיק
)אמ�ר(.
להכנס לכל חשמל!
מכשיר
התעופה
נייד ללא
בלבד ,גודל
היכול שעות ללא
רשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
גדולים16-8 ,אישור של
לסובלים
Airsep
לשימוש
למשך
מנחירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן נחירות
FAA
מחולל FOCUS
מהיום סדר
לסובלים
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
למניעת
ינוסיטיס
 700לשגרת
לנסוע ,לטייל,לכל פרק
עקב האווי ר
לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
לבית
מס
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
הניידים בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
לסובלים
שתחפצו.
מערות מסינוסיטיס,
התעופה
הגרון הלשון צונחת
של
ריאות
החמצן
אלרגיות
רשות מאושרים
באחורי שרירי הלשון וחוסמת
זמן מחוללי
ממחלותלניקוז
השינה
לסובלים באף,
נשפן
ולעיתים קרובותשל הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
האחורי
האוויר ,יוצרת רטט
נחיריים
נשפן
הפדרלית
היעיל
הריאות מהריאות
כרונית
וההפרשות
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נחירות
לחלק נתיב האוויר
ושיעול אףונזלת המכשיר
ביתי וגם
האוויר
הנחירות.
ליחה
את
והנשיפה של הרכות
למניעת סתום
אופציות
לפנות נשימה
הנזלת נתיבי
לאף
באמצעות
מקדם
הרקמות
לשקע
ואת
מסייע מקוצר
לסילוק האף,
האוויר ZQuiet
ריאות
בגלל אף באף
הינן
רחבת
התחתונה
לסובלים
ממערותהסינוסים
הנזלת של נתיב
הנשיפה  ,ה
הרכב.
ממחלותברונכיט
וגודש
Airmax
האוויר
של
ההתקן הדנטליהלסת
ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק
ההולנדי ביותר
וחללי בכוח ריסוק הרטט
בעדינות את את נתיבהרקמות
נשפן
הקלה- COPD
הנחירייםהמתקדם הנובעת
אמפיזמה,
שימוש האוויר,באמצעות האוויר
קדימה ,מרחיבהרטט של
נתיבי
מעברי
באמצעות ביותר
כמו
מרחיבהפיתוח הנחירות ולסובלים
בטיפות אף
האחורי.
וההפרשות
את
כרונית,
בתוך
היעיל כ י ח
בעייתהנחיריים אלרגית
הוא
ומתאים
ומפחית בגרון
פיברוזיס,
שמייצר צורך
לפתרון
הרכות
המכשירצ א ת ה נתיבי
אחרות תוצרת
נזלת
באף ללא
מהיצרות
לריאות
ו
ה
מדפנות
באף,
החזה
באף.
גם
ו
ובתרופות וילדים.
יסוק
וההפרשות מחוץ לביתהריאות
מגודש עקומה יעיל ביותר היות
לר
למבוגרים
לניקוי למבוגרים
ומחיצה נמצא ספורטאים יותר
האוויר אל
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך
ומתאים
ומסייע
גרמניה.
את הפה.
בשיפורמאפשר
והסמפונותתוצרת
והוא האף ומונע דרך מקל
ולילדים.
דרך
לנשימהאיירמקסבמניעת
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף על נשים נשימה
מאוד ותעוקת
נחירות לנחירות!
מרחיב
סוף
איירמקס –לסובלים

אופ

במסעדת המלון
צהריים עשירה
בהווה ובעתיד
התכנסות וארוחת
לאומית –
בה בראייה
13:00-14:00
והשימושים
תעסוקה לא
המושבית
שימושי
הנחלה
ישראל – 1265
14:00-14:45
מקרקעי
החלטת מועצת
14:45-15:30
 - 979בנייה
קפה ועוגה
מקרקעי ישראל
הפסקת
15:30-15:45
חורגים בנחלה
להחלטת מועצת
ובשימושים
הוראות ביצוע
למגורים
15:45-16:30
השונים בבניה
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
979 ,1265
קפה ועוגה
מקרקעי ישראל
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
ממשיכים
היבטים
וזכויות בנים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
אנשי
סוגיות
18:15-19:00

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

נואר 5

1
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עיתון

הקיב

ועון

שב

מה ע
שתהב"יועצת
טעהמנכ"ל"
ארוע
ימות יין שפיתח,
בפא
כנולוגיה
???ריס?
עמ' • עמ'
עבור הט
יותר

medsh

op.co.

נטרנטil :

נחיריים

ואף

• 03-97

להשיגהמרקחת
ובתי

שירות

לקוחות

אתר אי

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,
מוקר

צילום:
צפריר ניר
yeruki

9-471

סתום

מגודש באף לזוג:
המחיר בלבד!
בסופר-פארם
₪139
המובחרים.

23

ארצי1 :

בבית

yeruki
צגת כעת ונית וד
צילום.???:
מתמיד!
המו ברה שווי
m.tma
ירוקים
רוכה

לתע
למען
ידוי,
גניה ותאי ושנשחקו,
של ד
תיים
אייקונית
תיים והתרבו מושב קשר
ייל ,צור
המרפסת ה החבר
טיים,
תון במ
מתחברים הפולי
העי
החיים
בלת
כיצד ערכי
מיד! לק
לשינוי
מת
צילום חני סולומון קים
ירו

כינון ח

א"ל:

בדו

משרד הח
קלאות נגוע
אמנון
ליברמן ,יועץ בשחיתות?
ב
השר שמיר
מעצר בית • ה
נעצר
מנכ"ל רמי כהן
עמ'לשבוע
18

לקבלת העיתון

@gs

gmail.

com

פרטים
מלאים בעמ' 11
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נוס
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1

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
יועצי פרסום :יעקב קניאל 4557780־ ,054שי מזרחי 6866619־ 050יורם טביבי2773132 ,־052
מודעותttova@kenes :־ • media.comהמערכת 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.

|| 2

22.8.2019

לענף

הבקר

והחלב

יוני

2014

צא מהבית
וסע לפארק

מבצע
בקלנועית אפיקים
 36תשלומים שווים ללא ריבית

קלנועית
מתקפלת
החל מ-

242

₪
לחודש

קלנועית גדולה
מבית אפיקים
החל מ-

אפשרות לטרייד אין

430

₪
לחודש

* 9901

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה חינם בבית הלקוח
כפוף לתקנון .עד  .31.8.19עד  36תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .המחיר לקלנועית
מתקפלת דגם  .Pride GO-GO LEהמחיר לקלנועית גדולה – דגם אפיקים  .C4ט.ל.ח
22.8.2019

|| 3

חדשות

• יעקב לזר

חצי קראווילה בדרך לחבור לחצי הממתין על הקרקע

מחברים את החצאים

שתי קראווילות מתוך חמש

הראל :הקראווילות נחתו

שתי קראווילות הוצבו בשבוע שעבר באתר בהראל ,ועוד שלוש תגענה השבוע .הן מיועדות לחמש המשפחות
בקיבוץ שביתן נשרף כליל .בהמשך מדובר על עוד חמש קראווילות

>

שתי הקראווילות הראש�ו
נות ,בהן אמורות להשתכן
המשפחות מהראל שביתן נשרף
בשריפה הגדולה שהייתה בקיבוץ
ב־ 23במאי ,ל"ג בעומר ,הגיעו
ביום חמישי שעבר והוצבו במתחם
שהוכן עבורן .עוד שלוש קראווילות
אמורות להגיע ביום רביעי השבוע
לאותו מתחם .כל קראווילה מגיעה
בשני חלקים על שתי משאיות ,שני
חלקי הבית מורדים בעזרת מנוף
למקום בו הם צריכים לעמוד ואחר
כך מוצמדים אחד לשני.
יואל כהן מחברת JustManage
שמנהלת את הפרויקט בהראל,
אומר כי מדובר בבית ששטחו כ־90
מ"ר ויש בו שלושה חדרי שינה .הבג
תים יחוברו בזמן הקרוב לתשתיות -
מים חשמל ,ביוב ,תקשורת ,וההערג
כה היא שהם יהיו מוכנים לכניסת
הדיירים בתוך שלושה שבועות.

בהמשך מתכוננות להגיע עוד חמש
קראווילות ,שיוצבו בשני משטחים
שהותקנו בסמוך .העלות הכוללת
של קראווילה ,כולל הכנת התשג
תיות ,היא קרוב לחצי מיליון שקל.
ביולי אישרה המועצה הארג
צית לתכנון ובנייה לקיבוץ הראל
באישור מהיר וחריג ,להציב
קראווילות במקום חמשת הבתים
שנשרפו כליל .האישור הגיע בעג
קבות פניות לשר האוצר משה כחג
לון ולאנשיו לקדם את הקמת הקג
ראווילות .קרן קמ"ע של התנועה
הקיבוצית העמידה ערבות להלוואה
ממשקי דרום ע"ס  2.5מיליון ש"ח,
הנדרשים לצורך מאמץ השיקום.
מטה התנועה הקיבוצית הגיע
לפני מספר שבועות לסיור בהראל
כדי לעמוד מקרוב על נזקי השג
ריפה ולדבר על שיקום הקיבוץ.
בסיור נכח גם ראש המועצה האזוג

רית מטה יהודה ,ניב ויזל חבר נתיב
הל"ה ..לאחר הסיור בקיבוץ ובמוג
קדי השריפה ,התכנסו חברי המטה
לשיחה עם הנהלת הקיבוץ וחברים.
ניר מאיר ,מזכ"ל התק"צ ,הבטיח
כי התנועה תמשיך לסייע לקיג
בוץ ככל שתתבקש ,יחד עם שאר
הגופים" .המשימה החשובה ביותר
בהראל כיום ,מעבר לשיקום ,היא
טיפול בתב"ע ,מכיוון שזו האפשג
רות היחידה לעתיד הקיבוץ להמג
שיך לקלוט ,לצמוח ולגדול – כפי
שהראל צריך .ביטוח חקלאי עמד
ויעמוד לטובת הקיבוץ וגיוס התרוג
מות מהקיבוצים אחרים היה ונמשך
ומראה על סולידריות בין קיבוצים
בשעת מבחן" .נושא התב"ע נתקל
בקשיים רבים שמנעו את התקדמות
התב"ע בהראל במשך שנים רבות
ומשום כך גם את הליכי הקליטה
והגידול הדמוגרפי .לשיחה הצטרף

גם מיקי לזר ,יו"ר משקי הדרום
(משואות יצחק) שאמר ,כי בשיחת
הטלפון הראשונה שקיים עם נציגי
הקיבוץ לאחר השריפה ,הוא הנחה
אותם שיגידו מה הם צריכים ולא
ידאגו לגבי הביטחונות" .הארגון
מחויב להראל ויעשה את כל הדרוש
כדי לסייע".
יו"ר הקיבוץ ,יאיר מנע ,אמר
כי הם מקווים להשתמש בשטח
שהוכשר לקראווילות לקבלת תב"ע
לבנייה עתידית ,כשיגמרו שלוש
השנים שאושרו להקמת האתר.
מנע אמר" :בנייה זה סם חיים ,ולכן
ראינו איום קיומי בעצירתה .בחודג
שיים האחרונים אנו מתנהלים בצוג
רה לא זהירה ולא אחראית .לקחנו
על עצמנו דברים שאני לא בטוח
שנצליח לעמוד מאחוריהם .בשג
נים האחרונות התמודדנו הרבה עם
נושא התב"ע" .מנכ"ל הקיבוץ ,עוזי

הניג ,ביקש להודות לתנועה ולג
ממלאי התפקידים על עזרתם לאחר
השריפה – "זה נתן לנו הרגשה שיש
כתובת וגם המחשה לעתיד לקיבוג
צים אחרים".
בפגישה הועלה על ידי החברים
הצורך בהליך חברתי וקהילתי,
שילווה את החברים ויעזור לשקם
את המארג החברתי ולהתמודד עם
הטראומה שחוו ,לצד נושא השיקום
הפיזי  .ניב ויזל ,ראש המועצה האזוג
רית ,הבטיח לסייע בנושא זה .ויזל
אמר" :כשעבדתי בתנועה הקיבוג
צית והיה תת־אכלוס בהראל ,הייתי
אמור להיות אחראי על הקליטה,
והקיבוץ אכן קלט  20משפחות ,אך
לא היה לכך המשך .צריך לשים את
האצבע גם על הנושא החברתי ולא
רק על רכוש .התנועה צריכה להיות
מחוברת לזה ולעזור ,וגם המועצה
תעזור במה שתתבקש.".

ניר מאיר לוועדת הבחירות לתפקיד מזכ"ל התנועה:
"עצרו תופעות של פייק ניוז ומסרונים אנונימיים"

>

מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר ,פנה בתחילת השבוע
לוועדת הבחירות לתפקיד מזכ"ל
התנועה הקיבוצית בקריאה לשג
מירת על טוהר הבחירות ,איסור
הפצת "פייק ניוז" והודעות סמס
אנונימיות .הפנייה של ניר מאיר
מגיעה אחרי שביום שישי האחרון
הופצו שלושה מסרונים אנונימיים
מאותו מספר שולח ,ובהם תוצאות
סקרים מפוברקות ללא זיהוי שם
השולח" .אני פונה אליכם באופן
ישיר לאור הופעתן של מספר תוג
פעות פסולות ,ככל הנראה כחלק
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מקמפיין הבחירות של מועמדים
שונים לתפקיד מזכ"ל התנועה
הקיבוצית" כתב ניר מאיר לוועדת
הבחירות" ,הודעות אלו שהתחזו
לסקרי דעת קהל ונשלחו למספר
לא ברור של חברות וחברים ,כללו
מידע לא מהימן ,שמקורו ,אמינוג
תו ומהימנותו ,אינם ברורים  -אך
מטרתו ברורה :לזהם ולפגוע בהליך
הדמוקרטי שלנו ולייצר מצג שווא
ו'פייק ניוז' .התנהגות שאינה ראויה
ממועמדים הרואים עצמם מתאימים
לתפקיד הנהגת התנועה".
במסרונים האנומיים אליהם מכג

וון ניר מאיר ,נערך (לטענת שולח
המסרונים) משאל בקרב חברי קיג
בוצים ,באשר לבחירתם של מועמג
דים קיימים ופוטנציאליים לתפקיד
מזכ"ל התנועה – ניר מאיר ,חיים
ילין ,דורית אלמליח ,ליאור שמחה
ואיציק בדר .מבצע המשאל טען כי
הנשאלים דרגו את חיים ילין במג
קום הראשון.
"ארבעה חודשים לפני הבחירות
לראשות התנועה ,זה הזמן לעצור
את שיטות הפעולה האלה ,לפני
שהן הופכות לעובדה מוגמרת ולפג
רקטיקה מקובלת" כתב מאיר .הוא

פנה גם למועמדים ,ולאלה השוקג
לים להעמיד עצמם לבחירה" :חדלו
והמנעו מהפצת שקרים ,כזבים ומג
עשיות .אם אתם מבקשים להעמיד
עצמכם כחלופה מנהיגותית ,פייק
ניוז ומסרונים אנונימיים אינה
הדרך ...את הטקטיקות המלוכלג
כות והרעות שפושות בפוליטיקה
הישראלית השאירו מחוץ למערג
כת הבחירות שלנו ומחוץ לחצרות
הקיבוצים".
מאיר קרא לוועדת הבחירות
לגבש אמנה לשמירה על טוהר
וניקיון הבחירות" :האחריות על

טוהר הבחירות ,על התנהגות והתג
נהלות ראויה של המועמדים השוג
נים מוטלת בראש בראשונה על
המועמדים השונים אך היא מונחת
גם לפתחה של ועדת הבחירות".
על אמנה כזו לכלול התחייבות
להימנע מהפצת לשון הרע ,שקג
רים" ,פייק ניוז" ,סקרים שקריים
ומסרונים אנונימיים ולנהל מערג
כת בחירות נקייה וראויה שמכבדת
את התנועה ,ואת חברותיה וחבריה.
"אני מתחייב שכך אפעל ואני
קורא גם לכם להתחייב לכך ".חתם
ניר את מכתבו.

בבחירות הקרובות

רק אנחנו נדאג לעצמנו.
מפלגת צומת תפעל בכנסת ה 22 -לחיזוק החקלאות והכפר ולהגנה על זכויות
המושבים ,החקלאים והקיבוצים במרחב ההתיישבות ,לשמירת אורח חיים כפרי.

צומת -התיישבות וחקלאות .עקרונות המפלגה.
אנו מתחייבים לפעול למען:
 .1יישום זכויות בעלי הנחלות בקרקע תוך
ביטול מעמד העבדות הנקרא "בר רשות".
 .2ביטול מיידי של תקנה  .116ביטול צווי
ההריסה ,הקנסות וכל כתבי האישום
שניתנו על יד רמ"י.
 .3ביטול חוק עובדים זרים בחקלאות .ביטול
מדור ”התשלומים“ הפועל מרשות
האוכלוסין בכל הנוגע לשכר העובדים
הזרים בחקלאות.
 .4חיזוק החקלאות ושמירה על ריאות ירוקות.
הפסקת הפקעת קרקעות חקלאיות
וסיפוחם לערים לצרכי בנייה.
 .5הקמת שוק סיטונאי מודרני בחקיקה,
באחריות ובניהול החקלאים.
 .6הגבלת מחיר המים בחקיקה לשימוש חקלאי.
 .7שינוי מיקום וגודל הפל"ח.

 .8מאבק בלתי מתפשר בפשיעה החקלאית.
 .9ביטול הורדת מכסים ועצירת הייבוא של
תוצרת חקלאית.
 .10הסדרה בחקיקה של ענף הלול ,הפטם
והחלב על מנת לאפשר למגדלים
להתפרנס בכבוד.
 .11פיתוח והרחבת היישובים לטובת דור ההמשך
וקליטת אוכלוסיה צעירה.
 .12הקמת מתקנים סולאריים על הקרקע
במשק החקלאי.

זץ
התיישבות וחקלאות

התיי צומת
שבות וחקלאות

נאבקים על הפרנסה

מצילים את הבית
22.8.2019
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• יעקב לזר

הפעם זה כנראה הצליח לו
בנימין נתניהו איננו מצטיין כידוע בבחירת
האנשים שצריכים לעבוד אתו ולמענו.
רשימת האנשים שהיו לצדו ובהמשך
אכזבו אותו – ארוכה ומגוונת .בראשה
ניצב כמובן מפכ"ל המשטרה הקודם ,רוני
אלשיך ,שכאשר מונה לתפקיד הובטח
לו שהוא יהיה המועמד המועדף לתפקיד
ראש השב"כ הבא ,אבל הוא איכזב את
מי שמינה אותו בענק .במקום להפנות
את חוקרי להב  433למשימות חשובות
באמת לעם ישראל ,נתן להם אלשיך
גיבוי מלא בכל הנוגע לחקירות ראש
הממשלה ,חקירות שהביאו בסופו של
דבר להמלצה להגיש נגדו כתב אישום
בשלוש פרשיות שונות .אלשיך לא לבד.
לרשימת המאכזבים אפשר לצרף את ניר
חפץ ,ארי הרו ,שלמה פילבר ,רוני מאנה,

יועז הנדל ,אביגדור ליברמן ,איילת שקד
ורבים אחרים.
הפעם זה כנראה הצליח לנתניהו .המינוי
של מתניהו אנגלמן למבקר המדינה יענה
על הציפיות .לנוכח צעדי הפתיחה של
המבקר החדש אפשר לומר בוודאות,
שהוא מבין היטב מדוע נבחר לתפקיד
והוא יספק את הסחורה .אהוד ברק יכול
להגיד עליו עד מחר שהוא "סמרטוט
רצפה" ו"משרת עלוב" ,אבל אנגלמן לא
יירתע וייעשה את המוטל עליו .לו לא
יקראו בסביבת ראש הממשלה "בוגד",
כפי שכינו שם את המפכ"ל אלשיך.
הבעיה הגדולה של נתניהו היא ,שאנגלמן
יכול לגרום לכך שהחלטת ועדת ההיתרים
בנוגע לבקשתו לקבל מידידיו העשירים
סיוע כספי לצרכי הגנתו תשונה לטובתו,

אבל בשאלה אם יוגשו נגדו כתבי אישום
ובאילו סעיפים ,מי שקובע הוא היועמ"ש
אביחי מנדלבליט ,והוא כבר הוכיח שאי
אפשר לסמוך עליו .כפי שהיועמ"ש הח־
ליט להגיש כתב אישום נגד שרה נתניהו
שבגינו הורשעה רעיית רוה"מ בעבירה
פלילית ,החלטה דומה הוא יכול לקבל גם
בעניינו של בעלה שיחיה .וזה כבר יהיה
הרבה יותר גרוע ממה שעולל לו כפוי
הטובה אלשיך.
נתניהו היה מוכן לשלם עכשיו הון (אותו
היה מבקש מידידיו) ,כדי להחליף את
מנדלבליט במישהו דמוי אנגלמן ,אבל
אופציה כזו לא קיימת .הוא יודע שאם לא
ייבחר לראשות הממשלה הלך עליו ,והוא
עושה כל מה שהוא יכול כדי להתחמק
מהעמדה לדין .אפשר להבין אותו.

יאיר המצייץ
הציוצים של יאיר נתניהו נעשים מטו־
רללים יותר ויותר .הוא כנראה באמת
מאמין במה שהוא כותב .שלוש דו־
גמאות מהעת האחרונה :ציוץ אחד -
"שומרי הסף = פקידים קטנים ועלובים,
אשר משרתים אג'נדות שמאלניות
קיצוניות ,בניגוד לרצון הבוחר ,תופרים
תיקים ,ומדליפים באופן פלילי חומ־
רים מסולפים לחבריהם בתקשורת

השמאל" .ציוץ שני " -בישראל יש 3
מערכות חוק :אחת לערבים ,להם מותר
לעשות הכל .שנייה לשמאלנים ,להם
מותר לעשות כמעט הכל .שלישית
לימניים .להם גם מה שמותר לעשות,
אסור" .ציוץ שלישי" :אם השמאל יעלה
לשלטון ,אתם תכניסו את כולנו לגו־
לאגים ומחנות חינוך מחדש ,ואנשי
ימין ייכנסו לכלא על ימין ועל שמאל,

על דבר 'הסתה'' ,גזענות' ו־ 'hate
 .'speechhככה נהגו האבות הרו�ח
ניים לכם ,סטלין ,לנין וצ'ה גאוואה (כך
במקור) ,וגם פה בארץ בתקפות (כך
במקור) מפאי ,רבין ,שרון וההתנתקות".
אם רמת הטירלול של ציוצי יאיר מעידה
על הלחץ בו נמצאת משפחתו של ראש
הממשלה ,אולי מריחים שם את סוף
הדרך?

מנסים להציל את הבית שלנו
אגב חקלאים ולמי הם צריכים להצ־
ביע .אחת המפלגות שמתמודדות על
השתלבות בכנסת ה־ 22היא מפלגת
"צומת"  -שמתחייבת לפעול "לחיזוק
החקלאות והכפר ,ולהגנה על זכויות
המושבים ,החקלאים ,והקיבוצים במרחב
ההתיישבות ,לשמירת אורח חיים כפרי".
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יו"ר המפלגה הוא עו"ד משה גרין ממושב
בצרה ,ובכינוס שערכה המפלגה בש־
בוע שעבר במגרש הכדורסל של היישוב
שואבה ,אליו הגיעו כ־ 60איש מהאזור
(דווח ב"בקיצור" ,שבועון מטה יהודה),
דיבר גם איציק אבוקרט ממושב צלפון,
שאמר שהוא פעיל ליכוד ותיק וגם חבר

מרכז הליכוד" .מבחינתי הליכוד מת",
הודיע אבוקרט" ,אנחנו מנסים להציל את
הבית שלנו ..אני רק 'צומת'" .הוא סיפר
כי נפגש עם חברי כנסת מהליכוד ,והודיע
להם שמפלגת "צומת" תיקח מהם 3־4
מנדטים .עוד כמה אלפי קולות שהימין
ייאבד?

יאיר נתניהו .הציוצים שלו נעשים מטורללים יותר ויותר

אולי בגלל "צומת" ואולי לא ,גם בליכוד
מרגישים שיש להם בעיה עם החקלאים
במושבים .דובי אמיתי ,יו"ר התאחדות
האיכרים ,צייץ השבוע" :ישנם אלפי מתפ־
קדים בליכוד ומאות חברי מרכז ,שהינם
חקלאים ותושבי המרחב הכפרי ,אשר
מרגישים שקירות הבירוקרטיה ומדיניות
הממשלה סוגרים עליהם מזה תקופה
ארוכה .אם אתם חברי ליכוד ואתם רוצים
להחיות את החקלאות בליכוד ,צפו במה
שיש לי לומר לכם ובואו ב־ 12בספטמבר
בשעה  ,19:00להשקת מטה החקלאות
בליכוד!"
בחודש אוקטובר הקרוב יסתיים הסכם
לוקר וייכנס לתוקף הסכם החלב החדש,
בו רואים הרפתנים במשק המשפחתי
איום על המשך קיומם.

יהיה סרט
דוקומנטרי?
לא מזמן הוקרן בטלוויזיה הסרט קרולין
ברונה ,הילדה מברזיל ,שנחטפה כתינוקת
ואומצה בגיל מספר חודשים על ידי בני
זוג מישראל  ,שהולכו שולל על ידי רשת
שעסקה בחטיפת תינוקות ובמכירתם.
בתום משפט מתוקשר ,הכריע בית המש־
פט שהילדה תוחזר לידי בני הזוג הברזי־
לאים .לאחר שנים נמצאה ברונה על ידי
במאית סרטי התעודה נילי טל ,והסתבר
שהחיים לא הטיבו
עם הילדה שגדלה
בישראל והוחזרה
להוריה הביולוגיים
בברזיל.
בעוד מספר שנים
ינסה במאי סרטי
תעודה ישראלי,
(או במאית) ,לאתר
את רוהאן פרז
ולבדוק מה קרה
אתו .רוהאן פרז בן
ה 13-ואמו רוזמרי,
גורשו ב 12-לחודש
לפיליפינים .רוהאן
הוא הילד הראשון
שנולד בישראל
ומגורש לפיליפינים,
אחריו יבואו נוספים.
"אמרתי להם שאני
רוצה להישאר פה,
לא עשינו כלום
רע" ,אמר רוהאן .זה
כמובן לא עזר לו.
מה יעלה בגורלו
של רוהאן במדי־
נה שהוא לא מכיר
ואת שפתה הוא לא
דובר?

כי על איכות לא מתפשרים!

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים
תפעוליים בלבד

רכבי שטח

טרקטורונים

טרקטורי משא
(רישוי כביש)

עבודה
שטח
רכבי
רכבי

יבואן רשמי:

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-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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קצרות כלכליות

שלא"ג שמיר רוכשת חברה
איטלקית ב־ 51מיליון יורו
מגוון רחב של כדורים פורחים מכל העולם ,לשמחת לבם של  7500באי הפסטיבל .צילום :צחי רייזל

עפים על הגלבוע

עשור לפסטיבל הכדורים הפורחים במעיין חרוד

>

עשרות כדורים פורחים
מכל רחבי העולם ,בשלל
צורות וגוונים ,מילאו את שמי
הגלבוע והרחיבו את ליבם של
אלפי המשתתפים בפסטיג
בל המתקיים זו השנה העשיג
רית במעיין־חרוד .ביום שישי
( ,)16.8בשעה  5:30בבוקר
התעוררו למעלה ־מג 7,500מ�ב
קרי הפסטיבל ,על מנת לחזות מופע ה־ - NIGHT GLOWכדורי ענק עם אש בשלל צבעים .צילום :צחי רייזל
בכדורים הפורחים העולים לאוויר ,ביניהם במיוחד במסורת שנוצרה בעקבות פעילותנו,
הבלון "חגיגה של פרחים" ,המשחזר יציג כאשר שנה אחר שנה אנו פוגשים קהל רב
רה של האמן הקרואטי איוואן ראבוזין ,מה החוזר לגלבוע לחוות וליהנות ממפגן אווירי
שהופך אותו לרפרודוקציית האמנות הגדולה יוצא מן הכלל .גם הטייסים הרבים שמגיעים
בעולם ,וכן גם אחד הבלונים הצורניים הגג מכל העולם מהווים שגרירים נהדרים לישג
דולים בעולם " -הבטרייה" ,המתנשא לגובה ראל כשהם חוזרים לארצם" .הפסטיבל נשען
של  40מטר ושוקל פי שניים מבלון רגיל .השנה על מקורות תקציביים חיצונים ונרשם
השנה הגיעו גם שני בלונים מסוג הופר ,שהם כאירוע רווחי של המועצה.
בלונים ללא סל ,בהם הטייס יושב על מעין
חברת "סקיי־טרק כדורים פורחים" הישג
ספסל בין שמיים לארץ .עוד בכדורים הפורג ראלית ,ניהלה את תחום התעופה בפסטיבל
חים הבולטים ,כיכבו הכדור "הנסיך־צפרדע" ,והציגה לראשונה את הבלון החייכני "החיפוג
שהוטס על ידי הטייסת הבלגית גריט ווריג שית" .הפסטיבל נפתח ביום חמישי בצהריים.
קה" ,הג'וקר" ,מצרפת ,והכדור "חכם בשמש" בשעות החשיכה התקיימו כמה מופעים ,בין
מהולנד.
היתר של קרקס עם להטוטנים ,נערות גומי
בנוסף ,חזו הצופים במופע פיילונים ייחוג וחישוקים ,אומני בועות ובלונים ,ג'אגלינג
די ומופע לוליינים מרהיב ומיוחד אשר בצעו וליצנות .שיאו של הערב־ מופע ה־NIGHT
תרגילי אקרובטיקה ,כאשר הם קשורים לתג  GLOWWשבמהלכו צפה הקהל בתהליך נ�י
חתית סל הכדור ,לקול תשואות הקהל .עוד פוח כדורי הענק ,אשר מחוברים לקרקע ,ולג
אטרקציה שהותירה רושם עז ,הייתה כאשר  2צלילי מוזיקה קצבית נדלקת בהם אש בשלל
צנחנים מבלגיה ביצעו קפיצה בסיס( )BASEצבעים.
מכדור פורח .מדובר בספורט אתגרי במיוחד
אירועי הפסטיבל ביום שישי ,נפתחו במג
בו נדרשת פתיחת מידית של המצנח וזאת חווה לזכרו של שלומי אייל ז"ל ,מפיק הפסג
בשל המרחק הקצר מהקרקע.
טיבל שהלך השנה לעולמו 60 .כדורי הליום
עובד נור ,ראש המועצה" :עשור שאנו לבנים ,כמניין שנותיו ,הופרחו לאוויר והצג
מכוונים גבוה .הפסטיבל הוא חוויה ייחודית טרפו להקדשת מטס הכדורים כולו לזכרו של
המהווה כשיא לפעילות האתגרית בגלבוע ,שלומי אייל ז"ל ,שהיה המנוע העיקרי מאחוג
ופיתוח תרבות ותיירות אקסטרים .אנו גאים רי הפסטיבל.

האיש
והחצוצרה.
מיכאל סלע
הלך לעולמו
מיכאל סלע ,המחצצר מבית השיטה,
הלך לעולמו השבוע .ניגן שנים רבות
בקיבוצו ,בתזמורת בית השיטה ובלהקת
אשקולית ,בפרלמנט ביפעת ובפרלמנטים
אחרים ,היה חבר בתזמורת עמק הירדן של
שרהל'ה שרון ,והגיע עם החצוצרה שלו
למקומות רבים בארץ .נפטר מדום לב
והוא בן .77
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>

חברת שלא"ג שבשליטת קיבוץ שמיר
( ,)60%דיווחה כי היא רוכשת את ה�ב
עלות המלאה בחברה האיטלקית Texus
שמייצרת בדים לא ארוגים ,תמור ת  51מ�י
ליון יורו ,שהם כ־ 200מיליון שקל .שלא"ג
תעשיות בע"מ עוסקת בייצור וייצוא בד
לא ארוג ( )NONWOVENSלתעשיית
ההיגיינה  -חיתולים ומגבונים בעיקר .החג
ברה מונפקת בבורסת תל אביב ,מנהלת שני
אתרי יצור ,בשמיר ובארה"ב וכן מחזיקה
בחברת בת ־"נעם אורים" בקיבוץ אורים.
בחברה מועסקים כ־ 20חברי קיבוץ וכ־130
שכירים .לחברה האיטלקית  Texusאתר
ייצור במחוז טוסקנה ,והיא מתמקדת בשוק
ההיגיינה.

העיתון דה מרקר שדיווח על העסקה,
מסר כי רכישת  Texusעשויה להקטין את
חשיפתה של שלא"ג לשוק האמריקני ,חשיג
פה שפגעה בביצועיה של שלא"ג ברבעון
הראשון של  ,2019וגרמה לירידה של 30%
במניית החברה ב־ 12החודשים האחרונים.
הרווח הנקי של שלא"ג ירד ב־ 78%ברבעון
הראשון ש ל  2019בהשוואה לרבעון המ�ק
ביל ב־ ,2018והסתכם ב־ 3.2מיליון שקל.
הכנסותיה של שלא"ג גדלו ־בג 2.3%בר�ב
עון החולף לעומת המקביל ב־ ,2018ל־108
מיליון שקל ,ללא גידול במכירות .השחיקה
ברווחיות נבעה מירידה במכירות מהאתר
בארה"ב ,עלייה במחירי חומרי הגלם; והתג
חזקות של השקל כלפי היורו והדולר.

מצרפלס בדרך לאקזיט
של  100מיליון שקל

>

קיבוץ מצר מנהל מגעים עם קרן
זרה למכירת חלק מחברת מצרפלס
שבבעלותו ,על כך דיווח השבוע .העיתון
 . TheMarkerמצרפלס שמייצרת טפטפות
ומוצרי ההשקיה והיא גם ספונסר של הפועל
תל אביב בכדורסל ,מנהלת מו"מ מתקדם

עם קרן זרה למכירת נתח מהחברה ,לפי שווי
חברה של  300מיליון שקל .הקיבוץ ישמור
על בעלות של יותר -מ 51%-במפעל ,והה�כ
נסה שתתקבל מהמכירה ,המוערכת ב100-
מיליון שקל ,תישאר בחלקה בקופת הקיבוץ
והמפעל וחלק יחולק לחברי הקיבוץ..

גן שמואל מזון דיווחה על
ירידה חדה בהכנסות

>

מניית גן שמואל מזון ,נפלה ביום א' השבוע ב־ 11%במסחר בבורסת תל אביב,
לאחר שהחברה דיווחה על ירידה חדה בהכנסות.
העיתון גלובס דיווח ,כי גן שמואל מזון רשמה ירידה של  17%בהכנסות ברבעון השני
של  ,2019לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,לכ־ 58מיליון דולר .בחברה הסבירו כי הקיטון
בהכנסות נובע מציפיות גבוהות לירידת מחירי רכזי פרי ,בגלל עונה חקלאית מצוינת
בברזיל ,שהיא המדינה המובילה בעולם בייצור רכזי תפוזים .עם זאת ,מדווח העיתון,
בשנה האחרונה רשמה מניית גן שמואל עלייה של  ,17%ושווי החברה בבורסה הגיע
לכ־ 522מיליון שקל.

הלולנים יקבלו 340
מיליון שקל

>

מיכאל סלע והחצוצרה .צילם דוד עינב

ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר משה
כחלון ,סיכמו השבוע על מתווה הלוג
לים החדש ,לפיו הממשלה החדשה תעביר
ללולנים מענק בסך  340מיליון שקל .ביולי
השנה החל משרד החקלאות ליישם תקנה
שאסרה אכלוס תרנגולות מטילות בלולים
ישנים שתנאי הבריאות בהם ירודים .נקבע
כי לולן שירצה לשכן תרנגולות בלול הטלה
ישן ,יצטרך לספק הוכחות לכך שהוא מתכנן
מעבר ללול חדש ומודרני .הרפורמה עוררה
את זעמם של הלולנים שאיימו כי לא יצביעו
לליכוד .בפגישה בין נציגי הממשלה והלולג

נים הוסכם עד אפריל  2020תהיה אפשרות
לאשר ללולנים להכניס ללולים קיימים תרג
נגולות מטילות חדשות.
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
בירך על המתווה" :המתווה שהוסכם הוא
מאוזן ויתרום לחיזוק ענף הלולים בישראל,
להספקת ביצים באיכות גבוהה לצרכנים ולג
חיזוק ההתיישבות בצפון הארץ 3000   .מש�פ
חות בישראל מתפרנסות מענף הלולים ,רובן
בגבול הצפון .שמירה על החקלאות הישג
ראלית היא גם שמירה על גבולות המדינה
וביטחונה"

התחדשנו!
מגוון טיולים מרגשים בנתור
LAP

חוויה של פעם בחיים
ארץ זוהר הצפון

מסע מרתק רווי אדרנלין:
שיט בשוברת הקרח ,ספארי רכיבה על אופנועי שלג,
ביקור בארמון הקרח ,נסיעת לילה לצפייה ב"זוהר הצפון" ,ביקור
בחוות כלבי האסקי ורכיבה במזחלות .אלה רק חלק מהפעילויות.

מתי לאחרונה ראית מקרוב
נזיר בודהיסטי?

הטיול לבורמה ,ובשמה החדש מיאנמר ,הוא אחד המרגשים
המעניק חוויה חמה במיוחד ומאירת פנים לתיירים בה.
בטיול נראה פלאים שונים ומגוונים כמו תהליך של יצור
סוכר מתוך בקתות קש ,נבקר בשווקים צבעוניים ,נראה
עשרות פגודות ,נטייל באגם אינלה בבאגן וכמובן גם נכיר את
האוכלוסייה המעניינת של המקום.

דרום הודו

הרפובליקה הדומיניקנית

INS

 11יום ,חצי פנסיון
,18.12.19 ,18.11.19 ,14.10.19
2.3.20 ,10.2.20 ,13.1.20

כל החושים פועלים בטיול לדרום הודו.
המאכלים ,הריחות ,הצבעים והמטעמים השונים
יחכו לכם ברחובות .נכיר את התרבות המזרחית הרחוקה ,נבקר
במדינה שידועה כגן עדן טרופי ,נרחץ פיל (כן ,שמעתם נכון),
נראה מופע אומנויות לחימה ,נפליג בתעלות ,נשוט אל המלון,
נטעם קוקוסים.
 10ימים ,חצי פנסיון
19.12.19 ,14.11.19 ,21.10.19
16.3.20 ,16.3.20 ,5.3.20 ,8.3.20

לפרטים והזמנות:

ארץ טרופית יפה

DOM

לינה במלון המרכזי *SANTA CLAUS 4
ביגוד וציוד ,טיסות ישראייר ישירות לרוביניימי,
 6ימים ,פנסיון מלא
16.3 ,11.3 ,6.3 ,1.3 ,25.2 ,20.2
5.4 ,31.3 ,26.3 ,21.3

הרים ,חופים ותבלינים

BUM

ספארי שלג בלפלנד

בורמה  -ארץ הזהב

נוף אקזוטי שאי אפשר למצוא במקומות אחרים .הטיול
לרפובליקה הדומיניקנית הוא טיול ייחודי ומיוחד .ארץ טרופית
מהממת בים הקריבי ,חופים משגעים ביופיים ,שקיעות עוצרות
נשימה ,יעד מלא חיים והרפתקאות ,מבנים עתיקים ,טיולי ג'יפים,
שייט חווייתי אל האי 'סאונה' ובעיקר המון המון כיף.
 10ימים ,הכל כלול (למעט במדריד)
9.4.20 ,5.3.20 ,6.2.20 ,9.1.20 ,5.12.19 ,21.11.19

*504050

| natour.co.il
22.8.2019
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מבצע:

סוי חורף,
כי בת אויר
משא ת וערכת
חשמלי פנצ'רים
תיקון
ה

מתנ

רכב תפעולי תוצרת
CLUB CAR
דגם PRECEDENT
מנוע בנזין קולר
 440סמ"ק
הזרקה 14.5 ,כ"ס
אולמות תצוגה
צומת כוכב יאיר | 09-7455222 :עין חרוד מאוחד04-6070134 :
נציגי מכירות
מנהל מכירות נווה שרון | 052-4315281 :גליל עליון ותחתון ,רודין לבאי52-4660870 :
חדרה והסביבה ,יעקב דגני | 052-8511386 :גליל מערבי ,נועם שחף052-4318249 :
מרכז דרום ,רובי ריחן052-2703475 :

www.clubcar.co.il
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דיווחי תנועה

רפסודיה – 2019
"השמיים הם רק
ההתחלה"
שיא עולם חדש בשיט רפסודה בכנרת (שנקבע
על ידי נערות ונערי קיבוץ יקום)  -שעה ו־17
דקות (!) חתם שלושה מחזורים של רפסודיה,
בהם לקחו חלק  95 -רפסודות 2250 ,שטים,
מעל  150מדריכים ועוד  100אנשי צוות טכני,
 95מעגלי שיח מגוונים בנושאים שונים עם מעל
 120דוברים  -מפעל חינוכי גדול וחשוב של אגף
החינוך בתנועה הקיבוצית

ד

בי ברא"ס" :כראשת אגף
חינוך וכשותפה מלאה
במפעל חינוכי גדול ,מורכב
ומלא בהזדמנויות – תפיסת המפעל
היא כאירוע חינוכי  -ארגוני שיש לו
התחלה אמצע והמשך.
הרפסודיה היא חלק מעשייה חי־
נוכית מרובת זירות ומהווה "חלון
ראווה" לאגף החינוך של התנועה
הקיבוצית ,לעבודת צוות ולמחויבות
אין קץ של כל השותפים ,ובמקביל
לאחריות גדולה לשלומם של כולם
 בני נוער ,מדריכי נעורים ,צוותימנהלות וצוות הרפסודיה".
ברא"ס מדגישה" :ההיערכות לרפ־
סודיה התחילה לפני חודשים רבים
מאוד והיא כללה בחינה ולמידה
חינוכית ,בטיחותית ,כלכלית ,פיזית
(מעבר לחוף חדש) ,ורצון לייצר
לכלל השותפים חווית הצלחה,
למידה וזכות להיות חלק ממשימה
חינוכית חשובה זו .אני מבקשת
להודות ולהוקיר את שותפיי היקרים
באגף חינוך (הפורמליים והלא פור־
מליים) ואת הנכונות של רבים מאוד
לתת כתף להצלחה!
וכן ,בהחלט ,מותר לחוות נחת
והצלחה בתום שלושה מחזורים
ושלושה משטים שעברו בשלום
ובבטחה בליווי ,תמיכה ופירגון של
מטה התנועה הקיבוצית".
ברא"ס ביקשה לסכם בתודה אישית
מלאת הערכה לאורי פלד־נקש רכז
המפעלים של אגף חינוך" ,שניצח
והוביל את רפסודי ה  2019במקצ�ו
עיות רבה .נתראה בהמשך העשייה
החינוכית – כי מפעל חינוכי ככל
שיהיה גדול ומרשים הוא חלק מרצף
חינוכי".
אורי פלד־נקש" :בחצי השנה האח־
רונה אנחנו עוסקים בארגון הרפסו־
דיה .החל מהכנת התקציב ,בחירת
חוף מתאים ,עבודה מול מנהלת
הכנרת ומנהל הספנות לקבלת כל
האישורים ,יציאה להרשמות והכנות
לצוות ולמדריכים .לנהל אירוע מת־
גלגל כזה שיש לו שלושה מחזורים
שונים ,זה כמו להתכונן למסע ,עם
הרבה עליות וירידות .לכל מחזור יש
את הדינמיקה שלו ואת האתגרים
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שהוא מביא לנו.
פרשת הנערים בקפריסין גרמה לנו
להגיב ולחדד דרך מעגלי השיח את
כל נושא המגדר והמיניות הבריאה".
פלד־נקש מוסיף" :במבט לאחור,
כשאני מסתכל על כל חודשי ההכנה
שעברנו (התחלנו להתכונן בפב־
רואר )...אני מרגיש תחושת סיפוק
גדולה שמעל  2000בני נוער בחרו
להגיע לכנרת לאירוע חינוכי ולעסוק
בערכים אותם בחרנו להנחיל דרך
הנושא המרכזי " -שבט אחים גם
יחד?!"
מבקש לנצל את הבמה ולהודות
לצוות הרפסודיה על המסירות
וההשקעה  -בכל יום ,בכל שעה
ובכל מזג אוויר .בלי שותפים אלו לא
היינו יכולים להסתכל אחורה בגאווה
כזו והיות מרוצים כל כך .ואחרי שנ־
חנו יום אחד אפשר לפנות לסיכומים

22.8.2019

צוות הרפסודיה לשנת " – 2019מותר לחוות נחת והצלחה בתום שלושה מחזורים ושלושה משטים שעברו בשלום ובבטחה"

ותוך כדי להתחיל לעבוד על מסע
י"ב בחנוכה".
תמר ויזל ,מדריכת נעורים ,מקיבוץ
נתיב הל"ה מספרת על החוויה
שלה" :השינוי ברפסודיה מבחי־
נת התנועה ,והן מבחינת החוקים
של הכנרת ,הפכו את החוף לשקט
ומתוך כך לנעים יותר לנו המדריכים
וכמובן לחניכים .זה משפיע גם על
העשייה שלהם בפועל ,וגם על הנ־
כונות לעשות את זה ברמה הגבוהה
ביותר.
בנוסף ,מעגל השיח ,שבמקרה שלנו
העבירה עפרי בשן מאגף החינוך של
התנועה ,היה מרתק והביא את הק־
בוצה לשיח מעמיק ומעניין .וכמובן
שזה היה עוד פן חשוב בתהליך של
הרפסודיה ובגיבוש הנעורים שלנו.
חשוב לי להדגיש שבתור מדריכה
קיבלתי את כל הפרטים ,ההדרכה
וההכנה הטובה ביותר שרק אפשר
עד לפרטי פרטים ,מתוך הבנה שיש
כאן תהליך חינוכי רחב ולצידו לא
מזלזלים בבטיחות של כולנו".
ליבי לוי וחברתה רון הגיא ,נערות
מקיבוץ מצר" :מעבר לכיף גדול
הייתה הרבה התמודדות חיובית,

ולפעמים גם פחות ,כמו עם בניית
הרפסודה בתנאי מזג אוויר לא פשו־
טים והעובדה שבנינו ביחד עם נוער
מקיבוץ שלא הכרנו ,אבל בסופו של
דבר מגיעים למצב שרוצים להגיע
למטרה של בניית הרפסודה למרות
כל הקשיים .היה מרתק לשמוע
במעגל השיח את דקל לין ואמו,
עפרה ,ממשמר העמק שדיברו על
ההתמודדות שלו עם שיתוק מוחין
ואיך הפך להיות פעיל חברתי .דקל
סיפר על הקושי להיות כל הזמן תלוי
בין תקווה לייאוש .על המפרש בח־
רנו לכתוב משפט שאמא שלו אמרה
לנו – "השמיים הם רק ההתחלה".
זו גם הייתה הזדמנות טובה להכיר
קיבוצים אחרים שלא מהמועצה או
מהשומר הצעיר".
אמיר ירון ממגל מוסיף לדבריהן:
"היה אירוע מדהים .הערב הראשון
של מעגלי שיח היה מעולה וחשוב,
דיברו אתנו איך אפשר להיות מעו־
רבים ולשנות  -להיות אקטיביסטים
כבני נוער".
גם השנה כמו בשנים הקודמות
התקיימו טורנירים במהלך הרפסו־
דיות .הנערות והנערים התמודדו

בשני ענפי ספורט :קט־רגל וכדורעף.
ואלו המנצחים:

מחזור ראשון:
כדורעף :מקום  :2קיבוץ אייל .מקום
 :1קבוצה משותפת של גלעד וגדות
שזכתה לכינוי  -גל גדות
קט־רגל :מקום  :2קיבוץ יזרעאל .
מקום  :1קבוצה משותפת של גליל־
ים וסאסא.

מחזור שני:
כדורעף :מקום  :2קבוצה משותפת של
גן יאשיה וגבעת חיים .מקו ם  :1המ�ע
פיל בראשות הקפטנית אבישג רבאון
קט־רגל :מקום  :2חצור .מקום :1
גוש ח.י.ה (מושבי עמק חפר :כפר
חיים ,כפר ידידיה והדר עם)

מחזור שלישי:
כדורעף :מקום  :2רמת יוחנן .מקום
 :1עין המפרץ
קט־רגל :מקום  :2נען .מקום  :1מגל
לראשונה במפעל הרפסודיה הת־
קיים טורניר כדורעף לנערות :למקום
הראשון הגיעה נבחרת קיבוץ נתיב
הל"ה שניצחה בגמר את שדה יואב.

נערי ונערות קיבוץ מעברות
זוכרים את עדי מס ז"ל
במשט הרפסודיה
נערי ונערות קיבוץ מעברות בחרו להנציח
את זכר בן קיבוצם שנהרג במהלך טיול
בגרמניה באמצעות הציור שצבעו על
מפרש הרפסודה שלהם

ל

פני שבועיים נהרג באופן
טראגי עדי מס בן ה־30
מקיבוץ מעברות ,בעת
שעסק בטיפוס אתגרי בדרום
גרמניה בהר ״קן הנשרים״ .הנערים
והנערות ממעברות ,אשר שהו
באותה עת במחזור השלישי של
הרפסודיה ,החליטו להקדיש את
ציור המפרש לזכרו .הקבוצה
בחרה לרשום על המפרש ציטוט
של חוקר הטבע והאקולוג האמרי־
קאי הנודע ,ג'ון מיור " -מגע אחד
של הטבע הופך את העולם כולו
לקרוב משפחה" והוסיפו "לזכרו
של עדי מס" .מספר שעות לפני

הלווייתו של עדי שהתקיימה ביום
שלישי שעבר ,הפליגה הקבו־
צה יחד עם המפרש המיוחד .על
הרפסודה שטו גם נערים ונערות
מקיבוץ גזר שהוסיפו על המ־
פרש את המשפט "ארבל אתה
חסר" ,אותו הם רושמים במשטים
האחרונים ,לזכר מדריך הנעורים
בקיבוצם שנהרג בתאונת דרכים
לפני מספר שנים.
מדריך הנעורים בקיבוץ מעברות,
אילן טחנאי ,סיפר כי "נערי ונערות
הקיבוץ רצו לשלוח מסר לקהילה
בבית ולמשפחת מס במיוחד,
כי גם כאשר הם רחוקים מהבית

ונמצאים במשט בכנרת ,לבם נמצא
ביחד איתם והם חושבים על עדי
ומחזקים את המשפחה".
הנושא החינוכי של הרפסודיה

השנה היה "שבט אחים גם יחד",
קבלת האחר והזכות של כולם
להיות חלק מהחברה ואחדות.
ברוח זו צוירו כלל המפרשים.

משרד הבריאות" :כ 29.000-איש מצטרפים
למעגל חולי הסרטן בישראל בכל שנה".
בקרות מקרה סרטן יטופל החבר באופן מלא במסגרת הרפואה
הציבורית ובמסגרת הביטוח הקבוצתי שעשה הקיבוץ לחבריו.
אך יש לדעת שלצד ההליך הטיפולי ,קיים צורך לתת מענה להוצאות
כלכליות הנילוות לטיפול שאינן מכוסות בפוליסה הקבוצתית,
לדוגמא :
• אובדן ימי עבודה של בן הזוג המלווה
• עלות נסיעות וחניות מרובות
• מימון שעות בייביסיטר לילדים שנשארים בבית
• שינויים בהרגלי תזונה  ,סטריליזציה וטיפולים תומכים
לחולה ולבני משפחתו.
עפ“י הערכות כלכליות; עלות ההוצאה הנלווית
במקרה של סרטן במשפחה היא כ 150.000-ש“ח.
הפתרון המוצע :ביטוח מחלות סרטן
פוליסה המפצה את מי שחלה בסרטן
בסכום חד פעמי בגובה הפיצוי שרכש.
לפני כחודשיים קיימנו כנסים בנושא ומאז כבר השלמנו תהליך פנייה לחברים ולתושבי
הקיבוץ ב 57 -קיבוצים ובימים אלה ממשיכים ב 38 -קיבוצים נוספים.
אנו מפרגנים להנהלות הקיבוצים שהבינו את חשיבות הנגשת המידע לחברים ולמאות
הרבות של חברים שהבינו את הבעיה ,את החשיבות הפתרון והחליטו להצטרף.
אנו מודים לחברת כלל שנענתה לבקשתנו ונאותה להעניק לחברי ותושבי הקיבוצים
תנאי חיתום מקלים ותנאים מסחריים מיטביים עד סוף שנת  2019ופועלים במלוא
המרץ להגיע לכל הקיבוצים בכל רחבי הארץ מתוך הבנת ערכו וחשיבתו.
בברכת שיתוף פעולה ובריאות שלימה
דני נגר
מנכ"ל משקי טנא

עופר אביטל
מנכ"ל ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח

לפרטים :מיכל טל 04-8813816 :מיילOFFICE@MKB-TENE.CO.IL :
22.8.2019
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הקיבוץ העירוני בשדרות ,שאין בו תקנונים ,מעולם לא נבחרו בו בעלי
תפקידים ,וחבריו מעולם לא נדרשו להצביע בשיחת קיבוץ .שלושה מעגלים
כלכליים מתקיימים בו היום ,כשחברי המעגל השיתופי הם כבר לא הרוב.
קסאמים? "כולנו פוסט־טראומטיים וזה כל הזמן ברקע ,כמו עננה שחורה"

>

עודד הון

חום כבד של יולי־אוגוסט בשעת
צהריים ברחוב השקד בעיר שדג
רות .ברחוב אין נפש חיה ,ושורת הבג
תים ברחוב עושה רושם של עוד שכונת
וילות ,מאלה הצצות בשנים האחרונות
בעיר מוכת הקסאמים .גינות מטופחות
ליד הבתים החד־קומתיים ברובם ומג
כוניות החונות לידם .אבל כשמגיעים
לבית מספר  ,15מבחינים במבנה גדול
במיוחד ,בן שתי קומות ,שיש לעלות
אליו במדרגות רחבות וגם דלת הכניג
סה אליו אינה דומה לבית משפחתי .זהו
חדר האוכל של הקיבוץ העירוני מגוון.
קיבוץ מגוון נוסד ב־ 1987ע"י שישה
צעירים :רן וליבי ,ניתאי וליאורה,
עמרם ונעמיק'ה ציון ,שהצטרפה
באותה שנה מאוחר יותר .ארבעה מבין
ששת המייסדים נמצאים גם היום
בקיבוץ .שני קיבוצים עירוניים קדמו
למגוון ,ראשון היה קיבוץ ראשית ביג
רושלים (משותף לדתיים וחילונים)
ואחריו הוקם תמוז בבית שמש .הרג
עיון להקים קיבוצים עירוניים התקבל
בתנועה הקיבוצית בספקנות רבה .גם
הקמתו של קיבוץ מגוון נתקלה בהג
רבה סימני שאלה ,ויש שכינו אותם
"הקיבוץ האירוני" .בשנים הראשוג
נות הם גרו בדירות שכורות בשכונת
נווה־אשכול בבלוקים  507ו־ .509אחת
הדירות בבלוק  509שימשה חדר אוכל,
והיא הורחבה אחר כך בפתיחת הקיר
בין החדר לסלון ,כדי להכיל את כל
חברי הקיבוץ .בשלב הרחבה נוסף פרץ
פתח לדירה נוספת ושתי דירות אוחדו
למקום התכנסות של כל קהילת מגוון
שהלכה והתרחבה.
בשנת  2,000הם עברו לבתים שנבנו
ברחוב השקד במיוחד עבור המשפחות
החברות בקיבוץ .כל משפחה מחזיקה
בבית פרטי משלה ,שנבנה בהשקעה
כספית לא מבוטלת ובלקיחת משכנתא.
זו הייתה מהפכה של ממש שלוותה התג
לבטויות ודיונים רבים.

שלושה מעגלים
יש במתחם של מגוון בשדרות 22
מגרשים .על שני מגרשים בנוי חדר
האוכל והמשרדים .ב־ 18בתים חיות 18
משפחות מהקיבוץ ובשני מגרשים נוסג
פים מתבצעת פעילות אחרת שתפורט
בהמשך .מה שמייחד היום את הקיבוץ,
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פרט להיותו קיבוץ עירוני קטן בעיר
שיש בה כ־ 25אלף תושבים והיותו
קיבוץ עירוני באזור מוכה קסאמים,
הוא המבנה הארגוני יוצא הדופן שלו.
במגוון מתקיימים שלושה מעגלים כלג
כליים :שש משפחות חיות בשותפות
כלכלית מלאה כמו בקיבוץ שיתופי,
שש משפחות חיות במעגל של "סל
צריכה" ,המעגל השלישי כולל חברי
קהילה נוספים ,בהשתייכות קהילתית
כללית ,שחברי מגוון נמצאים בתהליך
בירור לגבי מהות ההשתייכות הזו.
חברי מגוון עצמם מודים ,שקשה
להסביר לאנשים מבחוץ את התנהלות
שלושת המעגלים .חבר שניסה להסביר
אמר" :שש משפחות הן בשותפות כלג
כלית מלאה ,כמו בקיבוץ שיתופי וכל
המשכורות נכנסות לחשבון בנק אחד.
השוני מקיבוץ שיתופי רגיל הוא ,שבג
שותפות הכלכלית המלאה כל משפחה
מתכננת את הוצאותיה לשנה הבאה על
כל פרטיה .אחת לחודש מקבלת כל
משפחה דיווח מפורט ,אם הייתה חריג
גה מהתכנון ובאילו נושאים .האתגר
הקבוצתי הוא לעצב תכנית של כלל
המשפחות התואמת את יכולת הקיבוץ,
האתגר האישי הוא לעמוד בתכנית
שכל משפחה הציבה לעצמה .בהתנהג
לות הכלכלית בשותפות מלאה החברים
סומכים על כל אחד מהם שיקבל את
ההחלטות הנכונות ואין צורך להביא
את ההחלטות של כל אחד לאישור
מוסד כלשהו.
"שש המשפחות במעגל 'סל הצריכה'
מקיימות שותפות בחדר האוכל ובקג
ניית מזון .המשפחות הנוספות קשורות
לחיי התרבות והמפגשים בקהילה ומתג
נהל עכשיו תהליך חשיבה של הגדרתם
כחלק מקהילת מגוון".
חדר האוכל ,הממוקם פיזית במרג
כז רחוב שקד ,הוא "הלב הפועם של
הקהילה" .כשהגענו אליו התרוצצו בו
ילדים בני ארבע וחמש של משפחות
מגוון בקייטנה של קיץ .סמוך להם
בחדר נפרד ,הראו לנו את המזון הנקנה
במשותף לשש המשפחות במעגל השיג
תופי שכל אחת באה ולוקחת "בהתאם
לצרכיה" .גם המשפחות במעגל "סל
הצריכה" שותפות לסידור הזה ,תוך
כיסוי ההוצאות כמובן.
אף כי רוב הארוחות מתקיימות בשג
נים האחרונות בבתים הפרטיים ,צרכי
המזון מגיעים במרוכז לחדר האוכל וכל
משפחה נוטלת מזון כפי שנדרש לה.
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פעם בשבוע מגיעה משאית של תנוג
בה ומביאה ארגזי חלב ,גבינות ,שמנת
ויוגורט וכו' .כך גם לגבי ירקות ופירות
ופעם בחודש מגיעה אספקה יבשה של
דגנים ,אורז ,אין במגוון אקונומית או
אחראי מטבח ,ורכישת מצרכי המזון
נעשית בהתנדבות ,כשכל אחד ברוטג
ציה לוקח על עצמו נושא קנייה ,כפי
שמתארת אחת החברות" :יש מי שלוקג
חת על עצמה להיות אחראית על הזמג
נת ירקות ,אחרת את דברי החלב ואחת
קונה את הלחמניות לסנדוויצ'ים של
כל משפחה .גם השלמת הקניות בסוג
פר נעשית במשותף .מסרון עובר בין
החברים ביום הקניות וחלוקתם נעשית
בחדר האוכל .אין איסור על החברים
לרכוש לבדם את צרכיהם ,אבל קנייה
משותפת נוחה וחסכונית יותר".
רוב הקיבוצים העירוניים החליטו
להתגורר בתוך האוכלוסייה המקוג
מית ,מתוך עקרון של אי הקמת גדר
או הפרדה כלשהי .במגוון לא מסתירים
את העובדה ,שכדי להישאר בשדרות
הם צריכים להרגיש שטוב להם לגור
בעיר .לחיות בה לא מתוך הקרבה או
ויתור ,וגם לא לשמש סיסמה פלקטית.
הפשרה בין הגישות של תחושת בית
וקהילה מחד ופתיחות לסובב אותם
מאידך ,מצאה את פתרונה בהחלטה
שרחוב שקד יהיה רחוב רגיל בשדרות,
לא סגור או מגודר ,ושכל אדם או מכוג
נית יכולים לעבור בו .יש לציין שחלק
מההחלטות של מגוון זכו לביקורת ,כמו
זו שהשקד יהיה רחוב ללא מוצא ,חזית
הבתים תהיה אחידה ועצי האלביציה
הצהובה ,הם היחידים המותרים לנטיעה
ברחוב .התשובה לביקורת זו היא רצוג
נם של אנשי מגוון להרגיש תחושה של
בית בקיבוץ ,גם אם הוא בלב עיר.
חדר האוכל ,הוא כאמור מרכז הפעיג
לות של הקהילה .במגוון חושבים שללא
מבנה משותף ופעילות משותפת ,סיג
כויי הקהילה לשרוד אינם גדולים .בימי
שישי מתקיימת בחדר האוכל מראשית
הקיבוץ ,קבלת שבת וארוחה משותפת
שכמעט כל הקהילה משתתפת בה.
לקבלת השבת המסורתית יש טקסיות
מיוחדת" ,שבת האחים גם יחד" .בימי
שישי מתקיימים ימי לימוד לקהילה,
ובחדר האוכל מציינים ימי הולדת,
חגים ,אירועים חברתיים ועוד .על הגג
של חדר האוכל ישנן ארבע דירות קטג
נות לנקלטים.
אין ספק ,שהמפעל הגדול והחשוב
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ביותר שקשור למגוון הוא עמותת
גוונים .עמותת גוונים הוקמה בשנת
 1994ע"י מספר יזמים חברי מגוון,
בהובלת ניתאי שרייבר  .העמותה עוג
סקת בחמישים פרויקטים קהילתיים
שונים :דיור מוגן לאנשים עם מוגבג
לות ,בית קפה המופעל על ידי נוער
בסיכון ,מפעל לאוכלוסיות בעלות
מוגבלות ,השתלמות לבגרויות ,תמיג
כה בקהילות חדשות ועוד .גוונים
מעסיקה כיום כ־ 300עובדים ומחזורה
הכלכלי מגיע ל־ 45מיליוני שקלים
בשנה ,רובו ממשרדי הממשלה .מבג
חינה משפטית היא איננה חלק ממגוון
ורק  6 - 5מחברי הקהילה עובדים
בה .במתחם של מגוון ברחוב השקד,
יש "בית לחיים" בו חיים כ־ 20אנשים
מבוגרים בעלי מוגבלויות (בניהול
עמותת גוונים) ,בית של מכינת כנג
פיים  -צעירים בעלי מוגבלויות שעוג
שים שירות לאומי בשדרות (בניהול
גוונים) ,ובית המשמש כמשרד ומרחב
עבודה לעובדי גוונים.
־בג 1995הקימו במגוון את "מ�ג
וון אפקט" ,חברת מחשבים המספקת
שירותי אינטרנט לקהילות ועסקים.

במשך השנים החברה ביצעה את עבוג
דותיה מחדרים הצמודים לחדר האוכל,
ולפני כשנה עברה למתחם אחר בשג
דרות .מטעמים כלכליים הוחלט שהג
חברה תחדל להיות "ענף" של הקיבוץ
ותהפוך לחברה פרטית "אפקט טכנוג
לוגיה בע"מ" .היא נמצאת בבעלות שני
חברי מגוון ועובדים בה שלושה מחברי
הקהילה ועוד שבעה שכירים .מגוון
אפקט הייתה חברת ההיטק הראשונה
שהוקמה בשדרות בשנות ה־ ,90היא
סיפקה מקומות עבודה חדשים לחברי
הקיבוץ ולתושבי שדרות והאזור והשג
קיעה משאבים רבים בקליטת עולים
חדשים שהגיעו באותן שנים מקווקז
ומברית המועצות .
פרויקט נוסף שהוקם בשיתוף פעולה
בין קבוצת הורים ממגוון וקבוצת הורים
משדרות הוא "גן הורים" שלהורים בו
יש אמירה בכל הנוגע לזהות הגננת,
הוספת סייעת ושעות הפעילות .עד
להקמתו ההורים נאלצו לשלוח את ילג
דיהם לגני טרום־חובה וחובה לקיבוצי
הסביבה בעלות גבוהה .כעת ,בתוספת
תשלום נמוכה יחסית לגני העירייה,
נמצא הפתרון באמצעות שיתוף הפעוג

הבתים של מגוון 18 .בתים בבעלות המשפחות הגרות בהן

פעילות עם הילדים" .קהילה חזקה ,עם יכולות תמיכה בפרט ,חוסן קהילתי ותחושת משמעות"

לה של ההורים.

כולנו פוסט־טראומטיים "במגוון הבסיס לכל
הוא אהבה ,החזון
בפגישות ובדיונים שקדמו להקמת הוא תמיד ברקע ,אבל
מגוון נבדקו מספר אפשרויות ,בהת
ההכרעהג האהבה קודמת ...אני
חלה בחולון ובירושלים ,אך
נפלה על שדרות משתי סיבות :המקום אוהב את החברים
נראה מבחינת הגרעין המייסד
כמתאים שלי ,ויודע שהם
לתרומת החברים לחברה הישראלית
והקשר המצוין שנוצר עם עמיר פרץ ,אוהבים אותי ותמיד
שנבחר לראש הרשות המקומית ( )1983יהיו שם בשבילי.
וראה חשיבות רבה בקידום
החינוך הם יהיו הרשת תחת
בעיירה וביצירת קשר חיובי עם קיבוצי
חבל הקרקס אם
האזור.
נעמיק'ה ציון ממייסדות מגוון ,הגיג אפול ,והם ישמשו
עה אליו מקיבוץ רשפים בו נולדה.
היא לי כנפיים כשאמריא.
נכדתו של יעקב חזן ובתו של ניסים
ציון ,ששימש בשנות ־הג 70כמנהל מ�ו היחס האישי לזולת,
עדון "צוותא" תל אביב .על ההחלטה האכפתיות וההקשבה,
שלה להגיע למגוון היא מספרת:
פוליטית וכבר קודמים לכל רעיון
"חייתי במשפחה מאד
כילדה הרגשתי כי יש דברים שאינם ומהווים את המסד
מסתדרים .ברשפים של שנות ה־60־ 70עליו ניתן להקים
קיימו את ערך השוויון אך
הקיבוץמפגשחי קהילה בריאה".
כקהילה מסוגרת וכמעט לא היה
עם העיירה השכנה בית שאן .כילדה בת
 10לא ידעתי לנסח זאת לעצמי ,אבל
כבר הרגשתי שיש גדר מנוכרת .בעיניי,
זאת לא הייתה רק גדר פיזית אלא גם
גדר מנטאלית ורגשית ,שמפרידה ביניג
נו לבין העיירה השכנה בית שאן .משהו
מאד משובש בעובדה שאין מפגש ,שזה
לא מסתדר עם שוויון ערך האדם שכל
הזמן דיברו עליו אצלנו .בתחילת שנות
ה ־ 80כשמשבר המזרחיים – אשכנזים
היה בעוזו עם איבה ושנאה ,שירתתי
כמורה חיילת .לא הרגשתי זאת כלפיי
באופן אישי ,אבל לא יכולתי לחזור
ל'קומונת האצילים' בקיבוץ".

מה דחף אותך להקים דווקא את
מגוון?
"כשהייתי חברה בהנהגה הארצית
של השומר הצעיר ,בגי ל  ,25חש�ב

תי על הרעיון להקים קיבוץ עירוני.
הסיבה הייתה אידאולוגית ,כדי לשבור
את הגדר של הקיבוץ וללכת לחיות
כקהילה שיתופית שמאמינה בערכים
שיתופיים .רצינו לשבור את התבנית
הזו של חזק וחלש שנוצרה בין התנועה
הקיבוצית לבין עיירות הפיתוח והניג
כור ההדדי .עבורי הקמת קיבוץ בשג
דרות היה תיקון חברתי ואישי במקום
הקיבוץ הכפרי בו גדלתי.
"פגשתי אז את ההנהגה החדשה
בשדרות – עמיר פרץ ,סמי בן יעיש,
אהר'לה כהן וזוהר אביטן .מאד הוקג
סמתי מהחזון שלהם .לאחר שהחלטנו
להקים את מגוון בשדרות התקבלנו
בפתיחות אדירה והרגשתי שאנחנו שוג
תפים בחזון ובשפת המעשה .גם היום,
הקיבוץ שלנו שם את האדם הפרטי
לפני הקולקטיב וזה מסייע מאד לקג
שרים הטובים שלנו עם אנשי שדרות".

אם את מתבקשת להגדיר את
התרומה של מגוון לשדרות ,מה
תשובתך?
"התרומה הגדולה ביותר של מגוון
לשדרות היא עמותת גוונים .העמוג
תה פיתחה ומנהלת עשרות מיזמים
של שינוי חברתי בשדרות ובכל רחבי
הארץ .היא עסקה בקליטת העולים,
הגיל הרך ,נוער במצבי סיכון ,הקמת
מרכז צעירים בשדרות ,ועוד ,אבל
התחום המרכזי שלה
הוא פיתוח שירותים
לאנשים עם מוגבלויות
ושילובם בקהילה .שדג
רות היא עיר מובילה
בתחום זה בעולם.
"ניתן למנות גם את
חברת ההיטק ,חברת
הגינון ,הקמת גן הורים
לפני כ־  15שנים ,בזאר
ציון לקיימות המשרת
את כלל תושבי האזור,
ועוד הרבה מאוד מיג
זמים ויוזמות אישיות
של אנשים  -המהווים
חלק מהעשייה והתג
רומה לשדרות ולאזור

לאורך השנים".

בקיבוצים ,שיתופיים ומתחדשים,
יש מזכירות ,הנהלת קהילה ,הנהלת
כלכלית ,ויש יו"ר ,מזכיר ,מנהל
קהילה ,מנהל עסקי וכיו"ב .איך זה
אצלכם?
"במגוון אין תקנונים ולעולם לא
נערכו בחירות של בעלי תפקידים.
הרעיון הפילוסופי העמוק שעליו נבנה
הקיבוץ מראשיתו ,הוא שיש בני אדם
עם צרכים משתנים  -ותפקיד הקהילה
למצוא מענים רלוונטיים בתוך מציאות
שמשתנה כל הזמן .במובן מסוים ,זה
מתנהל באופן קצת אנרכיסטי עד היום.
"במשך שנים רבות השותפות הכג
לכלית הייתה אחראית ונשאה בנטל
ניהול חיי הקיבוץ והקהילה .היה גזבר
ורכז משק ,וצוותים מתחלפים שטיפלו
לאורך השנים בסוגיות כלכליות ,חברג
תיות ,תרבותיות ,בנייה וכו'  -הכל על
בסיס התנדבותי של חברים .הצוותים
היו מביאים הצעות וחלופות משתנות
הנוגעות לאורחות החיים .היו מתג
קיימים ימי עיון ארוכים ובסופם הייתה
מסתמנת הכרעה משותפת .לעולם לא
נדרשנו להצביע בשיחות קיבוץ.
"בשבע השנים האחרונות חל שיג
נוי במאזן הדמוגרפי .חברי הקהילה
הפכו לרוב וחברי השותפות למיעוט.
זה הצריך בניית הסדרים כלכליים

חדשים שייתנו מענה לנשיאה בנטל
החיים הקהילתיים .גם זה קרה באותה
רוח :חברים מהקהילה ומהשותפות
יזמו והתנדבו להביא הצעות וחלופות,
התקיימו דיאלוגים ארוכים בין חברי
הקהילה ,שבסופם הגיעו להסדרים חדג
שים .ההסדרים האלו נבחנים ומשתנים
כל הזמן בהתאם למציאות המשתנה.
בנוסף ,גם חברי השותפות נמצאים
כרגע בתהליך של בדיקה לקראת שיג
נויים אפשריים".

איך נראה העתיד של מגוון?
קליטה? חזרה של בנים?
"עבור מרבית החברים  -מדובר
בקהילה מאד חזקה מבחינה חברתית
עם יכולות תמיכה בפרט ,חוסן קהילתי
ותחושת משמעות .אם לא נחווה עוד
משברים של הסלמה  -אפשר לומר
די בביטחון שמדובר בקהילה יציבה.
מבחינה כלכלית ההתמודדות היא במג
עגלים שונים שפורטו לעיל ,ולכן אין
תשובה גורפת .אנחנו קהילה מתבגרת
ומקווים שבכל הסדר שלא יהיה  -הן
לגבי השותפות ,והם לגבי חברי הקהילה
העצמאיים  -נשכיל למצוא פתרונות
שיבטיחו קיום בכבוד והסדרים של ערג
בות הדדית ברמה גבוהה .הדור הצעיר
סולל את דרכו בדרכים מגוונות .חלק
מהבוגרים עזבו ,חלקם עושים את שנות
השירות שלהם בקומונות המשך ,חלקם

חדר האוכל ,הממוקם במרכז רחוב שקד" ,הלב הפועם של הקהילה"
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דעת יחיד

הפתרון לקיפאון הדיור:
השבת קרקעות חקלאיות
עו"ד זיו כספי ועו"ד אלירן דדון,
משרד עו"ד גינדי כספי
רחוב השקד ,רחוב פתוח ,חזית הבתים ועצי אלביציה צהובה

חיים במגוון ,וחלקם חושבים אפילו על הקמת
קהילת צעירים בשדרות .ימים יגידו".

אתם קיבוץ בתוך עיר שסופגת קסאמים
מעת לעת .איך זה משפיע עליכם?
"כל האוכלוסייה בשדרות בלי יוצא מן הכלל
נפגעה מהמציאות המדממת ,ובכלל זה גם חברי
הקהילה והילדים .־בג 2006פגע קאסם באחד ה�ב
תים ברחוב והמשפחה ניצלה בנס .היו משפחות
שעזבו בתקופות מסוימות ואח"כ חזרו .יש ילג
דים וגם מבוגרים שעד היום מטופלים בצורה זו
או אחרת .כולנו פוסט־טראומטיים וזה כל הזמן
ברקע ,כמו עננה שחורה .יש צוות שעוסק בחוסן,
והחיים בקהילה מסייעים רבות עם התמודדות
במצבי משבר .אנחנו מקווים מאוד שההסלמות
הבאות ,אם יהיו  -לא יפגעו באופן אנוש מדי
בקהילה".

הבסיס לכל הוא אהבה
חבר קיבוץ גונן לשעבר שהצטרף למגוון
ב־ ,1992לא חשב תחילה לקשור את גורלו עם
מגוון" :נעמיק'ה הגיעה לקיבוצי גונן בשנת '87
כדי לספר על הקיבוץ העירוני והיא נראתה לי
כמשהו מעולם אחר .מול צעירי הקיבוצים שיצאו
לטיול בחו"ל אחרי הצבא ,פגשתי נערה בת 26
המדברת בהתלהבות על ערכים ,הגשמה וחזון,
כאילו אנחנו חיים בשנות החמישים .הסיפור של
קיבוץ עירוני נראה לי אז כתלוש ולא רציני
וודאי לא כאופציה לחיים שלי .אחר כך הגעג
תי לראשונה למגוון בשדרות לסופשבוע בנושא
האינתיפאדה הראשונה באוגוסט  .1988פגשתי
שם צעירים מלאי התלהבות המחפשים חיים
בעלי משמעות ,אבל שלחתי להם מכתב המנג
מק למה הקיבוץ העירוני הוא רעיון מעוות שלא
יצלח .בתשובה קבלתי מכתב ארוך ומלא פאתוס
של עמרם שלומי ממייסדי מגוון המנסה לשכנע
אותי למה כן".
באותו זמן הוא לא השתכנע כיוון שאהב את
הצפון ,התכונן ללימודים אקדמאיים ובכל זאת
נשאר בקשר בגלל האנשים .את הצטרפותו
למגוון עם רעייתו גלית ובתם בת השנה הוא
מסביר" :אולי זה המוטו של מגוון .בניגוד לתג
נועות הגשמה אחרות ,שבהן הכל תלוי ברעיון.
במגוון הבסיס לכל הוא אהבה ,החזון הוא תמיד
ברקע ,אבל האהבה קודמת .לא יהיה כאן שום
כלל ,או החלטה נכונים ככל שיהיו ,שייקבעו אם
מישהו ייפגע מהם ,פשוט כי האהבה של החברים
זה לזה...אני אוהב את החברים שלי ,ויודע שהם
אוהבים אותי ותמיד יהיו שם בשבילי .הם יהיו
הרשת תחת חבל הקרקס אם אפול ,והם ישמשו
לי כנפיים כשאמריא .אולי כלקח מן הקיבוץ
הישן השיתופי ,האידאולוגיה לעולם לא תכריע
לבדה .היחס האישי לזולת ,האכפתיות וההקשבה,
קודמים לכל רעיון ומהווים את המסד עליו ניתן
להקים קהילה בריאה".
האינטימיות במגוון התבטאה בגודל הקבוצה
וגם בבנייה משתפת של קשר דיוני ולימודי
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של אחת לשבועיים־שלושה .במפגשי ימי שישי
עסקו בקשת רחבה של נושאים :מהערכה כלכג
לית ,אסטרטגיה חברתית ,תרבות יהודית ,חינוך
ועד להשכלה כללית כמו לימוד תולדות האמנות
שנעשתה על ידי רות ציון ,אמה של נעמיק'ה
שהצטרפה לקבוצה בגיל מבוגר .לאחר מכן נוג
צרו "מפגשי דיאלוג" ,שבהם היו יוצאים  5־10
חברים ,לסופשבוע ארוך שיצר שיח והיכרות
אינטימיים בין החברים" :היכרות עמוקה מביאה
לאהבה ולאכפתיות ,לאמון הרב שאני יכול לתת
בחברים ,ובתחושה שהם חשים אותו הדבר כלג
פיי" ,אומר אחד מחברי הקהילה.
גם את השינוי במגוון הביאו כמובן חברים.
בתחילת שנות האלפיים הודיעה משפחה מהג
מייסדים כי בכוונתם לעזוב את השותפות ולעג
בור לעצמאות כלכלית .אחריה באו משפחות נוג
ספות .ההתמודדות של מגוון עם רצונם של חלק
מהחברים לערוך שינויים באורח החיים הייתה
תהליך מורכב שבסופו הוחלט שבמשך שלוש
שנים ,כדי לשמור על יציבות ,תמשיך הקהילה
בשותפות כלכלית מלאה .בהמשך סוכם על קיום
שלושת המעגלים הכלכליים בהם עסקנו בראג
שית הכתבה.
נועה ברקלי ,שבמקור באה מהיישוב הקהילתי
יקיר בשומרון התגייסה לצבא כדתית והיום היא
חילונית .היא סיימה את סמינר אורנים בחינוך
קהילתי־חברתי ועבדה עם ילדים בסיכון בשדג
רות .בשנ ת  2013שכרה עם משפחתה דירה ש�ה
תפנתה ברחוב השקד ,בלי שהיה לה מושג מהו
קיבוץ עירוני מגוון .כיום היא שייכת למעגל
של "סל צריכה" ולא מפסיקה להחמיא למגוון:
"עבורנו זוהי משפחה מורחבת .לילדים יש חברים
למשחק ,רכשנו חברים טובים מהקהילה שנוספו
על חברינו הקודמים .אנחנו ממש חיים בחלום
וגם מעורבים במה שקורה" .היא עובדת כמלג
וות קהילות ונותנת שתי דוגמאות למעורבותה
במגוון .לקבלת השבת במגוון יש לה מסורת
ארוכה ,אבל היא רצתה לשנות אותה והקהילה
קיבלה את השינויים שהציעה .נועה גם מעורבת
בהתארגנות של אמהות לילדים בכיתות א' כדי
לשפר את הנושא החינוכי בבתי הספר .היא סבוג
רה שמגוון היום עוסקת פחות כקהילה התורמת
לשדרות ,אלא יותר כפרטים ,שכל אחד מוצא את
דרכו לסייע במיטב יכולתו ,מבלי כמובן להפחית
מתרומתה של עמותת גוונים.
את הרושם המתקבל מהביקור והשיחות עם
חברי הקהילה ייתכן ואפשר לתמצת במה שכתב
חבר אחד על "הבית שלי במגוון"" :ישבתי לי על
הדשא הירוק ,כשרוח חרישית נושבת בין העצים,
וצעקות של ילדי מגוון ששמחו לחזור הביתה עוג
לות מן הרחוב....הכל היה שלו כל כך ,נכון כל
כך ,וחיוך רחב עלה על שפתיי בלי סיבה .חשג
בתי שזה המקום שבו אני רוצה לחיות .לא בשום
מקום אחר .זה היה פתאום ברור לי ,שכל התהיות
והשאלות ,על שדרות ,על המצב ,ועל חלופות
קורצות יותר ,נראו חיוורות לעומת האושר הגג
דול שמחכה לי כאן ,בבית שלי בקבוצת מגוון
בשדרות".

>

מצוקת הדיור והמחסור בקרקעות הובילה
את המדינה באמצעות רשות מקרקעי ישג
ראל (רמ"י) ,להבנה שיש צורך בפתרונות מיג
דיים לטיפול בבעיה .שינוי היעוד של קרקעות
חקלאיות לבניית מגורים היווה את הפתרון
המרכזי למצוקה .אבל הטיפול בבעיה היה כרוך
לא רק בשחרור מיידי של קרקעות חקלאיות,
אלא גם בצורך לפצות את החוכרים באופן מיג
דתי .לצורך כך החליטה המדינה לעשות שיג
מוש בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל להשבת
הקרקעות החקלאיות.
השבת הקרקעות פועלת לצד תמריצים שניג
תנים לחקלאים שחוכרים אותן ,וכוללים פיצוי
כספי וזכות ייזום – קרי ,זכות לחוכר (או מי
מטעמו) לרכוש מגרשים בפטור ממכרז .במג
סגרת הפיצוי הכספי נקבע ,כי השבת קרקע
חקלאית תאפשר פיצוי כספי קבוע בהתאם
למטרת החכירה או לפי שומה פרטנית .הפיצוי
הקבוע לא נקבע לסוג הגידול אלא לפי מטרת
החכירה בהתאם להסכם שנחתם עם החקלאי
ועומד על פיצוי משוקלל (כולל הצמדה) בגובה
של כ־ 55אלף שקל לדונם.
תמריץ נוסף שמאפשרת המדינה במסגרת
השבת קרקעות הוא זכות ייזום .הזכות הזאת
מקנה לחוכר זכות לרכוש בפטור ממכרז ,ובג
תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים ,מגרשים
בתחום התוכנית ,בשווי של ( 20%או 25%
באזורי עדיפות לאומית) מהשווי היחסי של
מקרקעי החוכר במצב הקודם של התכנית –
ערב ההשבה .זכות זאת ,כמובן ,לא מתייחסת
דווקא למגרשים שנמצאים בתחום הגיאוגרפי
של הקרקע שהושבה ,אלא מתוך כלל המגרג
שים הסחירים שאושרו בתוכנית ומצויים בקו
הכחול שלה.
החל ממחצית שנת  2016ניתן לזהות עלייה
ניכרת בעסקאות ההשבה עם חוכרים פרטיים,
קיבוצים ומושבים .העלייה בעסקאות אלו נובג
עת ,בין היתר ,מהסמכויות המנהליות הרחבות
שהוענקו לרמ"י לצורך אכיפת השבת הקרקג
עות החקלאיות .למעשה ,מי שמחזיק בקרקע
חקלאית שחל עליה חוק הוותמ"ל והחלטות
המועצה בעניין פדיון קרקע ולא חותם
על עסקת ההשבה במועד ,יכול לאבד את
זכויות הקניין ואף לקבל צו פינוי מהקג
רקע ,מבלי שיזכה בתמריצים
הקבועים בהחלטה – שהנם
משמעותיים יחסית לגובה
הפיצוי הבסיסי.
סיבה נוספת לעלייה
בעסקאות מעין אלו היא
אותה זכות ייזום המדוג
ברת .בשנים האחרונות
שוק הנדל"ן צבר ניסיון
חיובי במכירת האופציה
שהוענקה לחוכר לרכיג
שת מגרשים בפטור ממכרז,
כך שהתמורה בגין האופציה
היוותה תמריץ כלכלי ראוי
לחוכר ,הקהה במידת מסוימת
את הפגיעה בקניינו של החוג
כר ,ושיפרה במעט את מצבו הכלג

כלי בעקבות הפיצוי הזעום שקיבל בעד השבת
הקרקע (ביחס לשווי של קרקעות חקלאיות
במגזר הפרטי).
יצוין ,כי בתקופה זו רשות מקרקעי ישראל
הפסיקה כמעט לחלוטין את שיווק הקרקעות
למגורים לשוק החופשי ,והתחילה לשווק את
רובן במסגרת תכנית מחיר למשתכן .בשל
כך ,נוצר חסר עצום בשוק של קרקעות למג
גורים שמיועדים למשפרי דיור ולמשקיעים,
שמהווים את החלק הארי בשוק הנדל"ן .בשל
כך ,הביקוש מצד יזמים לקרקעות המשוחג
ררות ממגבלות תכניות הממשלה זינק ,והזכות
לרכישת מגרשים בפטור ממכרז הפכה להיות
מוצר נדיר שיזמים מוכנים לשלם עליו פרמיה
סבירה.
יש לציין כי סוגיית מס הרכישה הכפול שדוג
רשת רשות המסים מעיבה (עדיין) על הכדאיות
הכלכלית של מכירת זכות הייזום ,ואף גורמת
למספר לא מועט של חוכרים לוותר על זכותם
זו בשל חוסר רצון להתחכך עם רשות המסים
ולהיות במצב של אי־ודאות .ובכן ,נראה שככל
שתתקבל עמדתה המחמירה של רשות המיסים
בעניין זה ,לפיה על החוכרים לשלם מס רכיג
שה כפול בעת מכירת זכות הייזום (שהנה רק
אופציה במקרקעין מבחינת דיני המס) ,אז הרי
שהמרוויחה הגדולה מתהליך ההשבה והייזום
תהייה קופת המדינה (רשות המיסים) .עמדה
מחמירה זו של רשות המיסים ,שגובלת באג
בסורד של ממש ,הינה רעיונית ומלאכותית,
והיא עלולה להחזיר את הקיפאון התכנוני
ששרר בשוק קרקעות המדינה מאז בג"צ הקשת
המזרחית ,ושהמדינה כה חוששת ממנו.
התמריצים והזכויות שהמדינה נותנת ,לצד
סוגיית המיסוי ,מחייבת ליווי משפטי רציף
ומקיף של החוכר החקלאי .ובחינת התמריג
צים והאפשרות למקסם את הזכויות הנוספות
מחייבים בחינה מדוקדקת של בעלי מקצוע
המעורים בדין.
במשרדנו ליווינו וביצענו מספר רב של
עסקאות השבה וייזום ,הן מצד החוכר והן מצד
היזם .כך לדוגמא ,רק לאחרונה משרדנו עסק
בייצוג חוכרים פרטיים במכירת זכות ייזום
לכ־  180יחידות בקרית אונו לקבוצת
אאורה השקעות .ייצגנו גם חוכרים
פרטיים במכירת זכות ייזום לבניית
 40יח"ד ושטח מסחרי באור יהודה.
כמו כן ,משרדנו ייצג יזם ברכישת
זכות ייזום מאת קיבוץ אדמית
בצפון לבניית כ־  500יח"ד
צמודות קרקע במועצה
המקומית שלומי ,וכן את
קבוצת אלמוג ברכישת
זכות ייזום ל –  180יח"ד
בעיר שוהם ,פרויקט
שהוקם על אדמות המוג
שב בית נחמיה .בנוסף,
ליווינו חוכרים פרג
טיים בהשבת קרקעות
בנחלת יהודה בראג
שון לציון ,ברצועת
הנופש בהוד השרון,
וליווי חוכרים פרטיים
במתחמי
ותאגידים
צריפין  1ו־ 2בבאר יעקב.

מייטק ישראל 09-8943999
רח' תלמים  1מושב תנובות.
22.8.2019
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דעת יחיד

במהדורה המביישת של הבחירות
הקרובות – אפשר לשנות את
המהדורה הקודמת מהבחירות באפריל
>

צבי אורטנברג

שוב מתנהל קמפיין בחירות
מכוער ,מלא ספינים ופייק־ניוז,
אשר הולך ומתגבר במחזור השני
של הבחירות לכנסת .שוב מתבקשת
זעקה נמרצת וקולנית  :אל תבלג
בלו את האזרח עם קלישאות מול
העובדות האמיתיות והרלבנטיות.
הכפשות חסרות שחר נשמעות מכל
במה  ,תופסות כותרות רעשניות
בכלי התקשורת ולצערנו משפיעות
על מאות אלפי בוחרים מבולבלים
מהזיהום הפוליט .
זה קורה למרות שבפועל צמח במג
דינה בית לאומי רב־ קומות ,מבחינה
כרונולוגית ,במהל ך  70שנים סו�ע
רות ומלאות עשייה .אבל הקמת בית
מוצלח איננה נס משמיים ,אלא תוג
צאה של הנחת יסודות וקומות ראג
שונות איתנות  ,עליהן מתרוממות
הקומות הגבוהות יותר .אסור להג
תעלם מהעובדה הברורה שהיסודות
של הבית הלאומי הקיים כיום ,הונחו
במשך  3עשרות שנים ראשונות מאז
הקמת המדינה ,בהובלתה הנמרצת
של מפלגת העבודה ושותפיה הנאג
מנים לאותה תפיסת עולם ציונית
ומעשית  ,אשר הרצל התווה בחזונו
 50שנים קודם לכן.
העוצמה הלאומית הכוללת,
שהושגה בתושייה ועמל רב  ,נוצרה
ע"י  5יסודות מרכזיים ,אשר הודות
להם הגענו עד הלום.
 .1חגורת מגן התיישבותית סמוכה
למאות ק"מ של גבול ארוך ושברירי
מול מדינות עוינות .בסלנג המקובל
זה קרוי "פריפריה" ,ולא תמיד נזכר
בציבור בקונוטציה חיובית .בחגוג
רה הזו כלולות גם עיירות פיתוח
מבורכות במעמד סוציו־אקונומי לא
גבוה ,אך נאמנות ומודעות למשקלן
במערך הלאומי .
 .2צה"ל חזק בכל זרועותיו ,אשר
סר למשמעת של הדרג המדיני,
ועומד בהצלחה במשימות הכבדות
המוטלות עליו .
 .3הרתעה גרעינית ( עפ"י מק�ו
רות זרים  , ) ...המסוגלת לסכל כל
איום קיומי על המדינה ,אם יהיה
כזה .
 .4הון אנושי איכותי ,אשר ידע
לעבור משואה נוראה אל תקומה
לאומית פורייה.
 .5סולידריות חברתית ולכידות
בין פלגים שונים במדינה הצעירה ,
מתוך הכרה והסכמה ששנאת חינם
מובילה לחורבן .
העוצמה הזו גלויה ומוכרת לעוג
לם כולו  ,לאויבינו הקרובים והרג
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חוקים  ,וגם לנו – תושבי ישראל.
 5המרכיבים הללו היו בסיס איתן
להמשך ההקמה של "קומות" נוספות
בבית הלאומי ,ע"י מנהיגים שירשו
את דור המייסדים  .לגילוי האמת
ההיסטורית  ,חשוב לזכור שלהנחת
היסודות המופלאים היו שותפים
בולטים גם מנהיגים ואישים בולג
טים מההתיישבות העובדת (והקיג
בוצית בפרט) – חיים גבתי ,קדיש
לוז ,יצחק טבנקין ,מאיר יערי ,יגאל
אלון ,אהרון ידלין יבדל לחיים ארוג
כים  ,ואנשי חזון ומעשה אחרים
שעבדו לצדם ואחריהם .
ארבעת המרכיבים הראשונים
במרכיבי הכוח  -קיימים גם כיום,
ומעניקים תחושת ביטחון קיומי

אבל הוא מאד מודאג ממה שקורה
בישראל בימים אלה .גם ב"מחנה"
הפוליטי שלו ,הוא איננו יחיד הסג
בור כך .דן מרידור ,בני בגין ,רוני
מילוא ,מיכאל איתן ואישים אחרים
שותפים לדאגה וסלידה מחבריהם
הפוליטיים (לשעבר) ולכן כנראה גם
מתרחקים ממעורבות פוליטית.
בהזדמנות זו אפשר לציין גם כמה
"תמרורים צהובים" ,אשר עלוג
לים לעבור לצבע "אדום" :הטילים
והרחפנים שנשלחים מעזה לשדרות
ויישובי העוטף ,ההתבססות האירג
נית בסוריה ולבנון ,חוסר ההידברות
עם הפלסטינים ,תיקי החקירות נגד
ראש הממשלה וכמה מחבריו  ,מעג
רכת משפט המאוימת בנחישות ע"י

התנועה החדשה שהקים בני גנץ,
אמנם כוללת מועמדים שיכולים
לסייע לשינוי תפיסתי והתנהגותי
בניהול המדינה ,אבל יידרש מהם
שכר־לימוד גבוה וממושך בטרם
יתחילו למשול כהלכה  ,ואולי גם
יישחקו במאמץ לייצר הסכמות
ושיתוף פעולה בין הגורמים השונים
שהתחברו בתוכה .לעומת זאת ,למג
פלגת העבודה יש יכולת ובסיס מוג
כחים להוביל מהפך חברתי ופוליטי,
גם אם הסקרים הנוכחיים חוזים תוג
צאה אחרת בבחירות .מותר להיות
"תמים" ולהאמין שהסקר האמיתי
ביום הבחירות יהיה שונה מהתחזיות
ששמענו עד כה.
ב־ 17לספטמבר אמורים מאות

אל תוותרו על הזכות לתת קול למען מדינה יותר מתוקנת ,ולשלטון יותר בריא ויותר שפוי  .פריימריז בעין חרוד .2019 ,צילום :דוד עינב

ואיכותי גם לעתיד  .אולם המרכיב
החמישי  -הלכידות והסולידריות -
נשחקו בעשור האחרון לבלי הכר :
הציבור הכללי בארץ – משוסע ומג
פולג  .הן ביחס לפתרון המדיני וגג
בולות הארץ  ,והן ביחס לסדרי עדיג
פות חברתיים וכלכליים .הסיסמאות
המילוליות נשמעות חלולות ודוג
מות ,אבל יש מחלוקות קשות לגבי
התפיסה של מהות משטר דמוקרטי,
והעשייה הנגזרת ממנו.
כמעט מיותר לפרט ולנמק .לצג
ערנו לא המצעים המפלגתיים
מעידים על כך ,אלא ההתבטאות
האישית הגסה והברוטלית של רבים
מאלה המבקשים את קולנו בבחירות.
העמידה השפויה ביותר בסוגיה הזו,
מובעת בקול פומבי וצלול דווקא ע"י
נשיא המדינה ראובן ריבלין .הוא לא
נרתע השכם והערב מלהתריע על
השסע הקיים כיום בין מגזרים שוג
נים ובין מנהיגים המדברים בשמם.
הנשיא לא נטש את המשנה הרביג
זיוניסטית של ז'בוטינסקי ובגין,
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הממשלה ,גרעון כספי גדל ומאיים
על יציבות כלכלית ,חוקים מעוותים
העומדים על הפרק ביוזמתו של
ראש הממשלה (חוק הלאום ,חסיג
נות ,התגברות וכו') ,חלוקת הכנסות
פגומה בין העשירונים של האוכג
לוסייה – לעומת מדינות מפותחות
בעולם  ,ועוד כהנה וכהנה תקלות
אחרות ,אשר מעיבות על ההישגים
הרבים שהגענו אליהם במהלך עשוג
רים קודמים לעשור האחרון .
אנו זקוקים מאוד לשינוי ערכים
והתנהלות אחרת מצד המנהיגות
הלאומית .מפלגת העבודה יכולה –
במאמץ נכון ומובנה – להוביל להג
חזרת עטרה ליושנה ,וליצור אווירה
חדשה ונקייה יותר בשיח הבין־מפג
לגתי והבין־אישי בכנסת ובעם.
תהליך כזה עשוי להתחיל באמצעות
הנבחרת של מפלגת העבודה שאמוג
רה לייצג את המפלגה בכנסת ,אם
אכן תהיה גדולה באופן משמעותי
מזו שנבחרה בבחירות שנערכו באג
פריל.

אלפי צעירים להצביע פעם ראשונה
(או שנייה) בחייהם .רבים מהם עלוג
לים להימנע מהכנסת "ראש בריא
למיטה חולה" של התגוששות פוג
ליטית מכוערת וממושכת ,ויעדיפו
להישאר בבית ביום הבחירות .חשוב
לפנות דווקא אליהם :אל תוותרו על
הזכות לתת קול למען מדינה יותר
מתוקנת ,ולשלטון יותר בריא ויותר
שפוי .
ביחס להימנעות מהצבעה :חשוב
להזכיר מלכודת נוספת הרובצת
לפתחה של מפלגת העבודה ,וגם
לגבי מפלגות אחרות בגוש השג
מאלי של המרחב הפוליטי .הסלידה
הכללית מהפוליטיקה המקולקלת
בשנים האחרונות ,מכאיבה למחנה
השמאל הרבה יותר מאשר למחנה
הימין .
בליכוד ,בימין הקיצוני ובמיוחד
במגזר הדתי  -קיימת "משמעת" של
כל שבט למנהיגיו ,ומובילה לאחוג
זי הצבעה גבוהים .הסיבה די ברוג
רה :חרדה אמיתית מאיבוד השלטון

בבחירות הקרובות .יש להניח שסג
מוך למועד הבחירות נשמע גם את
הזעקה המוכרת של נתניהו :הצילו!
אל תוותרו על זכות ההצבעה! אחרת
נאבד את השלטון.
החרדה של נתניהו (ותומכיו)
מכישלון ,חזקה יותר מ"השלווה"
הקיימת
בשמאל .רבים מאוד במחנה השג
מאל והמרכז ,עלולים "להישאר
בבית"
ביום הבחירות – בגלל אדישות או
היעדר אמון ביכולת לנצח ולהפיל
את
השלטון הנוכחי .נתניהו מ־פ־ח־ד,
מחתים את כל חבריו בכנסת על
"הצהרת
נאמנות" טוטלית במנהיגותו,
אוסר על השרים הבכירים להתבטא
בפומבי,
ממנה שרים צייתנים לכמה חוג
דשים בממשלת מעבר – ולא שוכח
רגע מה
מצפה לו בשימוע שיתקיים ב־2
באוקטובר .הפחד הזה הוא אמיתי ,
ומחייב את מפלגת העבודה למג
נוע איבוד של מאות אלפי קולות
ש"ישארו בבית" ביום הבחירות
בגלל האכזבה הקשה מהפוליטיג
קאים אשר מגבירים את הפלגנות
והשסע בעם ,ולכאורה שוכחים מי
גורם לכך .
מי שמוביל אותנו כיום לניסיון
מופרך והזוי של "תיקון" התוצאות
שהתקבלו בבחירות האחרונות -
חייב לשלם מחיר גבוה על האיוולת
הבזויה שגרם לה .על אף האבסורד
בבחירות החוזרות  -יש לעשות כל
מאמץ כדי לשחרר את המדינה מהג
ממשל הכולל של נתניהו (ו"מנזר
השתקנים" הצייתנים שלו ).
התפצלות קולות בין רשימות
שונות בצד "השמאלי" של המפה
הפוליטית  -גם אם תמנע התגוג
ששות בתוך הנגמ"ש  -תאלץ את
נשיא המדינה שוב להטיל את הרג
כבת הממשלה על מומלץ "הליכוד".
ואם נתניהו שוב יכשל בניסיון להג
רכיב את הפאזל הקשה – הוא יחפש
הזדמנות שלישית ...להרכיב קובייה
הונגרית הדרושה להישרדותו.
התסריט המטורף הזה יכול
להימנע  ,אם היועץ המשפטי יבהיר
לו שהמשחק אבוד .אבל מאחר שהג
סיכויים לכך די קלושים ,על מפלג
גת העבודה להציג לאזרחי ישראל
– בכל המגזרים והעדות  -מסר
ברור ונחוש! התקווה כולה להתממש
ולהצליח!
תל קציר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לתכנון ופיתוח הכפר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לתכנון ופיתוח הכפר

ניהול ופיתוח קהילתי

פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי

התמורות הגדולות במרחב הכפרי בתחום הצמיחה הדמוגרפית ,מחדשות ומשנות
את צביון הקהילות בישובים ומציבות בפניהם את אתגר ההתמודדות עם פיתוח ,בינוי
וארגון הקהילה המתחדשת בישוב וזאת בתהליך הדורש רגישות ומקצועיות רבה.
הקורס לפיתוח קהילתי במרחב הכפרי פותח למשתתפים צוהר להכרת נושא הקהילה
בכלל והקהילה הכפרית בפרט ,והוא מנגיש למשתתפים תהליכים וגישות עדכניות
במסגרת מפגשים של למידה חווייתית המתבססת על הצרכים המיוחדים להתיישבות
היום ובשיתוף מיטב המומחים בתחום.
הקורס יתקיים בשיתוף המרכז ללימודי חוץ והמשך ,מכללת ספיר.
קהל היעד:
הקורס מיועד למנהלי קהילה ,מזכירי ישובים ,יו"ר וועדים ופעילים בישובים וכן לעתודה
ניהולית ולאנשים המבקשים להכשיר עצמם לתפקידי ניהול והובלה בקהילה.
מתכונת לימוד:
מקום לימוד :מחוז העמקים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,גלבוע
שעות לימוד18:00 – 14:00 :
היקף הקורס 10 :מפגשי לימוד ,סה"כ  44שעות אקדמאיות
דמי הרשמה₪ 325 :
תאריך פתיחה10.9.19 :
תעודה:
בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת גמר מטעם מכללת ספיר ומשרד החקלאות
ופיתוח הכפר
להרשמה:
המרכז ללימודי חוץ והמשך ,מכללת ספיר,
מייל ,infost@sapir.ac.il :טלפון 077-9802802:שלוחה 3

הכפר בישראל משנה את פניו .לצד המאמצים לשמור על החקלאות כענף מרכזי
בהתיישבות הכפרית ולפעול לשמירת השטחים החקלאיים הפתוחים ,יש צורך ביצירת
בסיס כלכלי נוסף לתושבי המרחב הכפרי .החקלאות התיירותית והתיירות הכפרית
יוצרים הזדמנויות חדשות והם מאפשרים למנף את הפוטנציאל הכלכלי והתיירותי
הקיים במרחב הכפרי.
לצורך מימוש הפוטנציאל וקידום היזמות במרחב הכפרי יזם משרד החקלאות ופיתוח
הכפר קורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי שייתן ליזמים הכוונה והכשרה
בהכרת התהליכים בהיבטים משפטיים ,תכנוניים ,ניהוליים ושיווקיים.
הקורס יתקיים בשיתוף המרכז ללימודי חוץ והמשך ,מכללת ספיר.
קהל היעד:
הקורס מיועד לתושבי המרחב הכפרי המעוניינים לפתח יזמות כפרית ותיירותית,
מזכירי ישובים ,יו"ר וועדים וממלאי תפקידים בישובים.
מתכונת לימוד:
מקום לימוד :משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,הקריה החקלאית ,ראשון לציון
שעות לימוד16:00 – 9:00 :
היקף הקורס 5 :ימי לימוד ,אחת לשבועיים ,סה"כ  40שעות אקדמאיות
דמי הרשמה₪ 325 :
תאריך פתיחה3.9.19 :
תעודה:
בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת גמר מטעם מכללת ספיר ומשרד החקלאות
ופיתוח הכפר
להרשמה:
המרכז ללימודי חוץ והמשך ,מכללת ספיר,
מייל ,infost@sapir.ac.il :טלפון 077-9802802:שלוחה 3
פ.

מוסדות תרבות וחינוך של השומר הצעיר (חל"צ)

רח' דניאל פריש  3ת”א 6473104 ,טל 03-6963707:פקס03-6957707 :

הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
קיבוצי השומר הצעיר אגודה שיתופית מרכזית בע"
חבצלת מוסדות תרבות וחינוך של השומר הצעיר (חל"צ)
הודעה על קיום אסיפה שנתית.
ניתנת בזה הודעה על קיום אסיפה שנתית של האגודות .האסיפה תתקיים
בספרייה בגבעת חביבה ,ביום ראשון ה 01/09/2019-בשעה 16:30
סדר היום:

.1
.2
.3
.4
.5

בחירת יו"ר האסיפה ומזכירה
דין וחשבון של הועד על פעולות האגודות.
אישור הדוחות הכספיים לשנת 2018
בחירת ועד האגודה
בחירת רו"ח

באם במועד האמור לא יהיה נוכח מניין חוקי כנדרש לקיום האסיפה ולקבל
החלטות ,תידחה האסיפה לאותו היום  01/09/2019בשעה ) 17:00להלן המועד
הנדחה( ותתקיים בכל מספר של משתתפים.
העתקים מהמאזן ומדו"ח רווח והפסד נמצאים במשרדי האגודה .ניתן לקבל
בשעות העבודה או עפ״י בקשה בדואר.
בברכה,

עמוס רבין  -יו״ר חבצלת

איתמר שוויקה  -מנכ״ל חבצלת

איך להצמיח בית?

בצורה נכונה יותר וזולה יותר.
עמוס בכר מנהל שיווק
מפה מגיע הרעיון של הבית הצומח .בית
ישראל
ומכירות במייטק
שמתאים את עצמו להתפתחות המשפחה
יודע חקלאי פיקח שית מהילד הראשון ,דרך תקופת גידול הילדים ועד
רקות ופירות לא נוצרו על עזיבתם והגיל השלישי.
המדף בסופר.
בית שמתחיל בנאמר  130מ"ר ,שנבנה בתת
הם צמחו מהאדמה וגם את זה הם לא עשו קציב שפוי ,עם פחות הלוואות יקרות ,שניתן
לבד .מישהו חשב,
בקלות
להגדיל
תכנן ודאג שזה
בשלבים ,עד נאמר
יקרה.
 300מ"ר עם גדית
כל חקלאי רוצה
לת המשפחה ועם
למקסם את היבול
השנים ,כשהילדים
ואת הרווחים אבל
ממשיכים לדרכם,
נאלץ לתמרן בין
ניתן לחלק אותו לית
סוג השטח ,מכסות
חידות קטנות ,לגור
מים ועוד המון משת
באחת מהן ולהשת
בניה מתקדמת בעין ורד .אדריכלות גלית מוטשאן פייגין 'סטודיו מקומי'.
תנים והכי חשוב,
כיר את השאר.
ברור לו שזה לוקח זמן .לפעמים הרבה זמן
חכם ,יעיל ,זול ואפילו מייצר הכנסה וזה לא
וצריך להתאים את ההשקיה ,הדישון ,ההצללה מצריך יותר מאשר תכנון מתאים .בדיוק כמו
והריסוס בהתאם.
שמתכננים גידול מסוים ומתאימים אותו לתת
גם משפחה צומחת .מזוג צעיר לילד ראשון ,נאי השטח ,השוק והעונה.
שני ,שלישי ואולי עוד הרבה.
בטכנולוגיות הבניה המתקדמת שכבר
גם זה מצריך תכנון והתאמה .להתאים את קיימות היום זה אפילו קל בהרבה ממה שרות
התקציב .לנהל נכון את הזמן ,את חלוקת התת בכם מכירים.
פקידים ,להתאים את הבית ,החניה ,המחסן
היום ניתן לבנות בית שיהיה נוח וזול לתת
ועוד.
חזוקה בתקציב שזוג צעיר יכול להרשות לעת
כל אלה דברים שמי שחי קרוב לאדמה צמו בלי להתפשר על איכות הבניה ובהמשך
ולמשפחה מבין היטב .אבל משום מה ,כשזוג להגדיל אותו במהירות ,כמעט ללא הפרעה
צעיר ניגש היום לבנות בית ,הוא שוכח את כל לסביבה או פגיעה בגינה ,באיכות גבוהה מאוד
ההיגיון הפשוט הזה ובונה לעצמו בית של  250ושנים מאוחר יותר לחלק אותו כמעט ללא
או  300מטר ,למרות שהתקציב שלו לא מתאים הוצאות ליחידות להשכרה או לילדים.
ואין לו צורך בבית כזה גדול.
רוצים לדעת עוד?
זאת עוד תופעה שהחברה הצרכנית ,הבזת
כנסו לאתר שלנו או בואו לאחד הכנסים
בזנית ,שלא מתחשבת בסביבה הביאה איתה שלנו או פשוט תרימו טלפון ותצטרפו למיליוני
והגיע הזמן לעצור ולחשוב איך עושים דברים האנשים שכבר עושים את זה בכל העולם.

מייטק ישראל בגוגל או בטלפון 09-8943999

22.8.2019
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השביתות הגדולות
בימים ראשונים בחיפה
()1920-1951

דן יהב

"...נלבישך שמלת בטון ומלט ונפ־
רוש לך מרבדי גנים"...
(נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי)1932 ,

ימים ראשונים
ועידת "החלוץ" על הכרמל ־ השתתפו בה שני
גושים :עולי "החלוץ" מרוסיה ובראשם חברי
טרומפלדור ,מנדל אלקינד ,יצחק קנב ,יהודה
קופילביץ־אלמוג ,ד .כהן ואחרים .מן הגוש השני
ניצבו אנשי "השומר הצעיר" שעלו מגליציה ובג
ראשם מ .יערי ,לופט ,שנהבי ואחרים .עיקר תכנה
היה להביא לידי איחוד מפלגות הפועלים בארץ
בהסתדרות אחת ,במסגרת פועלים אחת .אולם
למרות זאת ,לא נתאחדו "החלוץ" ו"השומר הצג
עיר" לגוף אחד ונשארו שני גופים נפרדים ,ולג
וועידת ההסתדרות בחיפה בחרו בציריהם באופן
נפרד .כשהוחלט להקים את הסתדרות־הפועלים
הכללית ,הודיע מנדל אלקינד בשם "החלוץ" ,כי
"החלוץ" בארץ־ישראל מתפרק ,חוץ מקשרים עם
"החלוץ" בגולה ,המכוונים להחשת עליית חבריו,
ואילו "השומר הצעיר" שתק ולא מסר כל הודעה...

ראשית מועצת הפועלים בחיפה
בסוף מלחמת העולם הראשונה ,התקיימה בחיפה
לשכת קפא"י (קופת פועלי ארץ־ישראל) ,שנוהלה
על ידי יוסף ארדשטיין ,מיוצאי מרחביה .לשכה זו
שימשה מעין לשכת עבודה וסעד לפועלים שנזדג
מנו לחיפה .מיסודה של קפא"י נתקיימו אז בחיפה
שני קואופרטיבים של פועלים" :כרמל" לנגרות
ו"עמל" לעבודות מתכת ,מסגרות ונפחות ,שריכזו
כמה עשרות פועלים.
החיים החברתיים של חיפה העובדת התרכזו
במטבח־הפועלים ,אף הוא מיסודה של קפא"י .המג
טבח היה בקצה רחוב יפו פינת כיכר תמרה (כיום
כיכר פאריס) .היה זה בית ערבי שהכיל בקומתו
השנייה אולם וכמה חדרים צדדיים .לכאן נתכנס
ציבור הפועלים בערבים ,ובימי חוסר עבודה־ גם
בימים.
באביב  ,1920מיד לאחר מאורעות תל־חי,
התחילו מתרכזים בחיפה עולים חדשים ראשוני
"החלוץ" מיסודו של טרומפלדור ,שהגיעו בדרג
כים שונות לחופי הארץ ,ברשות ושלא ברשות.
נבחר ועד־פועלים (יוסף ארדשטיין ,ברל רפטור,
טוביה כספי ,אהרון תומשוב ,רוזה כהן ,נחמיה
רבין) .ברל רפטור עבד עם קבוצת פועלים בנמל
־ קבוצת הסבלים א' ,שעבדו בעיקר אצל חברת
"חירם" ,שבראשה עמד שמואל פבזנר ,חתנו של
אחד העם .אהרון תומשוב לא היה בבחינת פנים
חדשות בחיפה ־ איש כנרת היה ,שיצא את המשק
והשתקע בחיפה ,אירגן קבוצות פועלים לעבודות
בנאות ,ביניהן "קבוצת הבנאים א'" ,שהשתכנה
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בצריפים ואוהלים במדרוני הכרמל ־ כיום קצה
רחוב הרצל ,בסביבת בית התעשייה .טוביה כספי
עבד עם אחיו בחייטות ,אולם נטה לעסקנות .רוזה
כהן ,מנהלת חשבונות בחברת "חירם" ,צעירה בת
עשירים ,חדורה שאיפות סוציאליסטיות ,אמיצה
ברוחה ,מראשוני חברי ההגנה בחיפה .נחמיה רבין
היה מיוצאי הגדוד העברי האמריקני.
ריבוי מחפשי־עבודה בחיפה עורר את הצורך
בהתארגנות וקמה "מועצת הפועלים" .קסם השם
החדש "מועצת הפועלים" ,שהובא על־ידי העולים
מרוסיה.
באותו זמן פנה ועד הפועלים שבחיפה בהצג
עה לקבל את המזכירות .הציבור בחיפה היה קטן
וטרם ידעו איך לארגן את העבודה .קפא"י לא
יכלה לממן את הוצאות מזכירות המועצה .דאגה
זו קיבלה רוזה כהן על עצמה :היא קיבלה אז משג
כורת של  25לירות מצריות לחודש והיא הציעה
להעמיד לרשות המועצה  22לירות לחודש עד
שיאורגנו הפועלים וייגבו מסים .בתקציב זה נוסדו
מועצת הפועלים וקופת חולים בחיפה .ד"ר אליהו
אוירבך הסכים ,תמורת  3לירות לחודש ,לרפא את
כל חברי ההסתדרות בחיפה .הרוקח וייסל־לבנוני,
סיפק רפואות לפועלים לפי הרצפטים של ד"ר
אוירבך ,וחמש לירות נוספות הוקצבו להחזקת
המזכירות.
אותם ימים כבר נתקיים בחיפה משרד לעבודות
ציבוריות ובנין .הוא נוהל על־ידי דוב הוז ,בר־כוג
כבא מאירוביץ ואיצי מלשוי .הם שכרו דירה בת
שני חדרים גדולים וחדר אחד קטן .בחדר האחד
היה משרד לעבודות ציבוריות ובנין ,והחדר השני
הוקצה למועצת הפועלים בו הוקמה המזכירות
ובו היו האסיפות והישיבות .בחדר השלישי הקטן
הייתה הסתדרות פועלי הרכבת שמזכירה היה י.
שוכמן ,אחר־כך סופר "דבר" בירושלים .עם ריג
בוי העבודה בא לעזרה אליעזר לבינשטין־לבנה.
ענייני קופת־חוזר נמסרו לצבי סוכבולסקי.

השביתות הגדולות
בבת אחת החלה בנייתם של שלושה מפעג
לים גדולים בחיפה :בית־החרושת למלט "נשר",
בית־החרושת "שמן" ,והטחנות הגדולות .שלושג
תם התחילו בעבודה לא מאורגנת; לא רצו להג
כיר בשום נציגות של פועלים או במשא ומתן עם
מועצת הפועלים .הממונה על הבניין ב"נשר" היה
שניאורסון ,יהודי אנגלי ,ששימש בא כוחו של
פולאק.
בניין הטחנות הגדולות הוקם על ידי חברת
"הבונה" ומנהלה היה פנחס מרגולין ,יהודי רוסי,
אחר כך עורך דין בחיפה ,איש היזמה הפרטית,
שלא הסכים ל"התערבות" הפועלים בענייניו.
כאן עבדה קבוצת הבנאים של תומשוב .כמנהל
הטחנות מטעם הברון נמנה גורביץ ,שאשתו ,ד"ר
גורביץ ,הייתה ידידת הפועלים.
החבורה יצאה בשליחות המועצה למקום שבו

קדמה ,האנייה הראשונה של צים1947 ,

נמרוד אשל ,בדרגת חובל שני ,מבצע תצפית
כוכבים עם סקסטנט ,באניית חברה לשירות ימי
עתיד  .1954צילום ויקיפדיה

עתיד היה להיבנות בית־החרושת "נשר" .בצל ההר
נמצאו מספר מבנים ערביים ישנים .עבד שם הנגר
ש .שהכין חלונות ודלתות .נשאל הנגר על מעג
שהו ,אך הוא התחמק מלענות .הוא הוזהר שיורד
מהעבודה .למחרת היום המתה העיר על המעשה
המחוצף ,שהעזו להיכנס ללא רשות לתחום פרטי
ולהתערב בעבודת אנשים פרטיים.
כעבור זמן מה הוקם מחנה פועלים במקום .הוקם
מטבח־פועלים על ידי הנהלת החברה .היה בזה
מעשה משכנע :הנה אנו דואגים לפועלינו .נוצר
צורך לקרוא לאסיפת פועלים במקום ,לדון על
הארגון .הוזמן לאסיפה דוד בן־גוריון ,אולם הפועג
לים פחדו להדביק מודעה במטבח־הפועלים ,שהוא
רשות ההנהלה ,פן יפטרום .בערב נכנסו למטבח
המואר ומלא פועלים והודבקה המודעה לעיני כל.
איש לא העז להסירה .האסיפה התקיימה ,אולם לא
במטבח אלא בחוץ ,בְ ווַ אדי על גבול אדמת "נשר".
הייתה זו האסיפה הראשונה ב"נשר".
אחרי־כן פרצו שביתות .רוב פועלי חיפה ,כ־250
איש ,שבתו בבניין המפעלים הגדולים שבישרו את
עתידה של חיפה .כל העיר המתה .יהודים טובים
באו להזהיר כי תחרב הארץ" .נשר" והטחנות הגג
דולות שייכות לברון רוטשילד ־ והוא ימשוך ידיו
ממפעלים אלה .אסון יקרה לעיר ולארץ כולה,
ובייחוד לפועלים .מצב השובתים היה קשה מאוד.
לא הייתה שום קרן שביתה .רוב החברים רק התג
חילו בעבודה .התומך היחיד היה מטבח הפועלים,
שנתן לחם ומרק לשובתים.
אותם ימים הגיעו לחיפה סיר אלפרד מונד ומר
פולאק .נערכה להם קבלת־פנים בטכניון .הוזמנה
סלתה ושמנה של חיפה .הם פגשו את הגברת גוג
רביץ ,אשת מנהל הטחנות ,וביקשוה להיות לעזר.
כאשר פולאק שמע על המצב ,אמר ביידיש" :זענט
איר דער חיפה'ער טראצקי?" .פולאק התערב בדבר
וגמר את כל שלוש השביתות ,לשביעת־רצוננו.

שביתת הארובה
טרם נגמר בנין בית החרושת "שמן" וכבר
פרצה שם שביתה חדשה ,חלקית .בנו ארובה
גבוהה ־  12מטר או יותר .הפועלים שעבדו בבניין
תבעו שכר גבוה מהמקובל מחמת הסיכון שבעג
בודה .המפקח על הבניין היה המהנדס וילבושג
ביץ והוא התנגד .ניסו לקחת דברים אתו .ישבו

במשרדו ולאחר משא ומתן ארוך בנושא הארוג
בה ,קם ואמר ביידיש" :אדון כהן ־ רעדט צום
קוימען" (דּבר לארובה) .ענו לו בו במקום" :אדון
וילבושביץ ,הארובה תדבר אליך" .עברו שבועות.
הגיע הזמן להפעיל את בית החרושת ,אולם חוסר
הארובה עיכב .לבסוף נתמלאו דרישות הפועלים
והעבודה נגמרה .זמן רב היה כעין "ברוגז" בין
הפועלים לבין ולבושביץ ,ונמנעו מלהיפגש ,עד
שבאחד הערבים ,בפגישה בטכניון ,ביקש סליחה
והתפייסו.

שביתת בת־גלים
החלו בבניןי שכונה חדשה ־ "בת־גלים" .העבוג
דה בבתים רבים נמסרה לפירמה איטלקית .אלה
לא רצו להכיר בארגון הפועלים וקיבלו פועלים
מכל הבא ליד .הפועלים יצאו למקום ועיכבו את
העבודה באחד הבניינים .הקבלן ,או מישהו אחר,
פנה למשטרה והמעכבים נאסרו לחצי יום .המפקד
סינקלר בא ושיחרר ,אך הזהיר" :כאן לא נסבול
בולשביקים ,אם תמשיכו במעשים כאלה אשלחכם
לרוסיה".

שביתת דפוס רוזנפלד
דפוס האחים רוזנפלד היה הגדול בבתי הדפוס
בחיפה .בעלי בית הדפוס לא הכירו בארגון הפועג
לים והוכרזה שביתה .נמצאו מפרי שביתה .יום אחד
נכנסה לדפוס קבוצת פועלים ובראשם אחד שהיה
פעיל לאחר מכן ב"פרקציה" ופיזרו את האותיות
שבארגזים וגרמו בכך נזק רב לדפוס .המשטרה
התערבה ונאסרו  7אנשים מבין חברי המועצה
ופועלי הדפוס ,ובניהם יוסף ארדשטיין ורהפטיג
(בעל בית־דפוס כיום בחיפה) ,אופנהיימר ,פועל
דפוס עד היום בחיפה ,ואחרים ששמותיהם אינם
זכורים .הם היו אסורים כשמונה ימים .המפקד סיג
נקלר נהג בחומרה ואסר על כל קשר בינם לבין
החוץ ,אך עוזרו היהודי בכור שיטרית (שר המשג
טרה) נהג איתם בידידות .בלילה היה בא לאשנב
התא לשוחח איתם ולמסור על המצב .לבסוף שוג
חררו בערבות וכעבור זמן הועמדו למשפט בפני
 3שופטי בית־המשפט המחוזי בחיפה ,שניים מהם
ערבים ואחד יהודי ־ יוסף סטרומזה .התובע היה
צדקיהו הרכבי .בלילה שלפני המשפט עברו יחד
על התיק ועל העדויות .הסניגור היה גדול עורכי
הדין בארץ אז ,הארי סקר .כולם זוכו מחוסר הוכג
חות .היה זה המשפט הגדול והחמור ביותר לגבי
מאבקם של פועלי חיפה על זכויותיהם בתקופה
ההיא ־ אך הוא שימש לקח רב לרבים.

מנחם (מנדל) אלקינד ,אשתו ושני בניו ,ערב ירידתם מהארץ ,צילום ויקיפדיה

שביתת ארגון הנהגים ב־1931
בשנת  1931פרצה שביתה משותפת יהודית־
ערבית ,נגד עול המיסים שהטילה ממשלת המנדט
על התחבורה המוטורית .השביתה גרמה לשיתוק
התחבורה במשך עשרה ימים.
הדיון הראשון של הוועד הפועל של ההסתדג
רות ,כחודש לפני שביתת האזהרה הראשונה של
הנהגים ,הצביע על חריפות הבעיה :המאבק המג
שותף בין נהגים יהודים וערבים ,שנתיים לאחר
מאורעו ת ( 1929תרפ"ט) .בספטמבר  ,1931בג�י
ליון ראש שנת תרצ"ב ,כתב מיכאל אסף מעיתון
"דבר" ,כי ניכרת נכונות מצד המנהיגות הערבית
להיוועץ עם היהודים ,וקם מנהיג הקורא תיגר על
מנהיגותו של המופתי ,הוא חסן צדקי אל־דג'אני,
העומד במרכז יזמות לשיתוף פעולה מקצועי בין
יהודים לערבים ,והחשוב שבהם הוא ארגון נהגי
המכוניות.
ההיטלים על הנהגים היו רבים והכבידו עליהם
מאוד :היטל על רישיון הנהיגה ,מכס על בנזין וצג
מיגים ,ועיקרון עליית המכסים והמחרים על אחג

בכור שלום שטרית ,לימים שר המשטרה הראשון של ישראל סוקר מסדר שוטרים .בשביתת פועלי דפוס
רוזנפלד ,נהג בידידות עם העצורים

נוס הימאים" ,היא הציגה תביעות לשיפור תנאי
הימאים ששירתו ברובן על אוניות "צים"" .צים"
הייתה בשליטת ההסתדרות והממשלה ,בשליג
טת מפא"י .המוסדות הללו סרבו להכיר בוועד
הנבחר ומינו ועד אחר מטעמם .בתגובה פרצה
שביתה ,שהייתה הגדולה עד אז בארץ בהנהגתו
של אשל.
הימאים התבצרו על האוניות וסרבו להפעילן,
בעוד ההסתדרות והממשלה העסיקו שוברי שביג
תה .שוטרים ואנשי פלוגת "הסדרן" של "הפועל",
פעלו באלימות כנגד השובתים .מלשכת ראש
הממשלה ושר הביטחון ,דוד בן־גוריון ,נשלחו
צווי־קריאה למילואים לאשל ושאר המנהיגים.
משך השירות היה לשנה ,בתום השנה נחתם הסכם
שאחד מסעיפיו היה "שלא תהיה נקמנות כנגד
מנהיגי השביתה" .למרות סעיף זה נמנעה מאשל
עבודה ב"צים" ,ובמשך  13שנה הפליג על אוניות
במסגרות זרות והוסמך לרב־חובל .זו הייתה השג
ביתה הגדולה הראשונה במדינת ישראל.
נמרוד אשל נולד בשנת  1925בעין־חרוד ,אמו
שלומית גולומב אחותו של אליהו גולומב ,אביו

זקת כלי רכב .בתגובה לתביעות הממשלה ,כינסה
התאחדות הנהגים ובעלי המכוניות היהודים והעג
רבים ועידה והכריזה על שביתה כללית החל מה־2
בנובמבר בחצות .העיתונות דיווחה על אווירה של
סולידריות כללית עם הנהגים.
ב־ 17בנובמבר  ,1931כשבוע ימים אחרי סיום
השביתה ,פנה חסן צדקי אל־דג'אני לחיים ארג
לוזרוב ,יו"ר המחלקה המדינית של הסוכנות
היהודית ,בהצעה להקים מפלגה ערבית שתאגד
בעלי מקצועות שונים .מגעים אלה נמשכו עד
ינואר  ,1931אך התמורות הפוליטיות והכלכליות
שחלו בין השנים  1931ל־ 1936שינו את המגמה
משיתוף פעולה להתנגשויות.

"מרד הימאים"־ שביתת הימאים
בנובמבר  1951התכנס כינוס "איגוד הימאים"
שמנה כ־ 2000ימאים ונמרוד אשל נבחר ליו"ר
הכינוס.
בכינוס נערכו בחירות דמוקרטיות לאיגוד
ונבחרה רשימה לא מפלגתית בשם "נציגי כיג

יהושע אייזיק (אשל) עלה לארץ ב־ ,1913היה חבר
ב"גדוד העבודה" ,ממייסדי עין־חרוד ולימים היה
מפקד ב"הגנה".

לקריאה נוספת:
ארכיון לבון ,פרוטוקולים של הוועד הפועל,
מ־.30.6.1931 ,16
אשל נמרוד .שביתת הימאים .ת"א :עם־עובד,
.1994
בילצקי אליהו .ביצירה ובמאבק .חיפה :מועצת
פועלי חיפה .ת"א.1981 :
ברנשטיין דבורה (דבי)" .יהודים וערבים במפעל
נשר" .קתדרה ,)1995( ,78 ,עמ' 83־.105
יהב דן .בשבילי דו־הקיום והמאבק המשותף,
יהודים וערבים :בכלכלה ובחברה .ת"א :שקד,
 ,2009עמ' 107־.272
סטודני זאב" .שביתת פועלי נשר" .מאסף ,ו',
עמ' 166־175
דן יהב ,ת"א־יפו ,גיאוגרף והיסטוריון של
היישוב
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סלוניקי :טיול ביוון האותנטית
האטרקציות היא ישיבה עם כוסית אוזו וסופלאקי
בטברנה עם מוזיקה יוונית ,וסלוניקי חיה ונושמת
מוזיקה בכל עונות וימי השנה.

טיול בצפון יוון  -בסלוניקי ובסביבתה  -נושא
עמו טעמים ,ניחוחות וצלילים מהסוג שיגרמו לכם
להתאהב • עם מפרצים נחבאים ,אגמים תכולים,
איים ,הרים וסיפורי מיתולוגיה
סלוניקי ממוקמת בצפון יוון ,במקדוניה  -חבל ארץ
מרתק מלא בהיסטוריה ,יופי וטבע ,ונחשבת גם לבירתו
של אזור זה .סלוניקי מהווה מרכז כלכלי לכל אזור צפון
יוון ,והיא העיר השנייה בגודלה במדינה .מתנהלים
בה חיי מסחר ותרבות שוקקים ,והיא נחשבת לעיר
קוסמופוליטית בה ניכרים הסובלנות והמודרניות .אם
חשקתם בטעימה של יוון האותנטית ,של הטברנות,
המוזיקה ושמחת החיים ,הנה כמה אתרים בסלוניקי
ובסביבתה ,שאסור להחמיץ.
כיכר אריסטוטאלוס הכיכר המרכזית בסלוניקי,
אריסטוטאלוס ,היא גם אחת הכיכרות הגדולות ביוון .הכיכר
מוקפת בארמונות ,והיא תוססת ומלאה בתי קפה וחנויות.
ניתן לראות ממנה את המפרץ שמעליו היא שוכנת ,ובימים
עם ראות טובה במיוחד  -גם את פסגת הר האולימפוס.
המגדל הלבן אחד מסמליה המובהקים של סלוניקי .המגדל
הלבן נבנה במאה ה 15-למטרות הגנה .צורתו כשל צריח
מעוגל ,ולאחר שחרור העיר מהשלטון העותומני הוא נצבע
בלבן .היום צבעו של המגדל אינו בוהק כפי שהיה בעבר ,אך
מראהו מרשים .במתחם יש מוזיאון לתרבות ביזנטית ,בו
ניתן לראות בעזרת פריטים כמו ארונות קבורה ,תמונות
ופסלים את התפתחות התרבות הביזנטית באזור .ממרומי
המגדל ניתן להשקיף על נופי סלוניקי.

שוק מודיאנו העיר סלוניקי מתגאה ,ללא ספק,
באחד השווקים הססגוניים ביותר שיש ביוון ואף
טוב מזה של הבירה אתונה .בשוק ניתן למצוא הכול
מכול ,אך בעיקר אוכל ,פירות טריים ,דגים טריים
והרבה הפתעות .גם אם אתם לא רעבים ממש או
מתכוונים לאכול רק במלון ,השוק בסלוניקי הוא
אטרקציית חובה לביקור .כאן תוכלו להרגיש את
החיים האמיתיים ולקיים מפגש עם המקומיים
הסוחרים והקונים בשוק.
המוזיאון הארכיאולוגי של סלוניקי אחד המוזיאונים
הארכיאולוגיים המושקעים והמרשימים ביותר באירופה.
במוזיאון הארכיאולוגי מוצגים פריטים מהתקופה הפרה-
היסטורית דרך תקופתו של אלכסנדר מוקדון ועד התקופה
הרומית המאוחרת .זהו מוזיאון מרתק ,ולא רק לחובבי
ארכיאולוגיה.
רובע לדדיקה רובע זה במרכז סלוניקי הוא המרכז ההיסטורי
העתיק של העיר ,וניתן למצוא בו מבנים עתיקים לצד בתים
קטנים של פליטים מתקופות שונות .בנוסף ,אחד השווקים
המיוחדים והאינטימיים ביותר בסלוניקי מצוי ברובע.
עם רדת החשיכה הבוזוקיות מתחילות לנגן ,וזה המקום
להגיע לטברנות עם מוזיקה יוונית עד השעות הקטנות
של הלילה .בדיוק כמו בכל עיר יוונית וכל כפר יווני ,אחת

חצי האי חלקידיקי חצי האי חלקידיקי פורס את שלוש
זרועותיו לתוך הים האגאי .שתי זרועות ,סית’וניה וקסנדרה,
נחשבות לאתרי תיירות ונופש מבוקשים ומפותחים ,ואילו
הזרוע השלישית ,אתוס ,נחשבת למסתורית ובלתי מושגת.
בחלק זה נמצא ההר הקדוש אתוס ,שבו מתגוררים נזירים
אשר מנזריהם מהווים מעין מובלעת עצמאית בתוך יוון,
והביקור כאן מותר רק לגברים .חצי האי ממוקם מזרחית
לסלוניקי ,במרחק של כשעת נסיעה מהעיר ,ומהווה אזור
תיירותי מבוקש .מלבד האזורים הפופולריים ,זהו גם מקום
יפהפה לטיולים בין כפרים ,מנזרים ויערות אורנים .בחצי האי
שבילי הליכה בלב הטבע ,מסעדות קטנות וטברנות כפריות.

לישראייר טיסות וחבילות נופש במגוון מלונות
בסלוניקי israir.co.il *2737
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קטנות קיבוציות
שורה ראשונה
קיבוצים אינם מלח הארץ  -הם אחד
מאבות המזון שלה.

שומר תמיד
שומרים .שומרים על מה? שומרים על
מי? שומר תמיד שומרים תמיד .אוי למי
ששובר שמירה .אוי למי שלא עומד
במשמרת .אוי למי שנוטש את מש־
מרתו .לא זוכר שמישהו החתים אותי
על טופס שמירת קבע ,שמירת תמיד.
שומר תמיד היה התחייבות שחייבה
אותנו .היה ברור מה נדרש ומה מצו־
פה מאתנו .מה התמורה? איזו תמורה?
מי חשב בכלל על תמורה? מי דיבר על
תמורה? כמו בתנועה אחרת  -גויסנו
בעל כורחנו לכל החיים .משורה יש־
חרר רק ה....

סודות מהמוסד
דיברנו על חוויות וגם על סודות מה־
מוסד .היושבים בשולחן הסמוך נדרכו
בכל פעם ששמעו את מי מאתנו אומר
את המלה  -מוסד .בשלב מסוים מב־
טיהם עלינו הפכו תכופים יותר וניכרה
על פניהם הבעת פליאה .באיזו רשות
ובאיזו סמכות ,חשבו מן הסתם ,השכ־
נים התוהים ,הם מעזים לחשוף כך את
סודות המוסד .האם הם לא מחויבים
לשמור סוד? בשלב מסוים ,אחד מהם
לא התאפק ושאל " -הייתם במו־
סד?" השבנו בחיוב .התפתחה שיחת
הא־ודא קטנה ,אשר במהלכה אמ־
רנו שהמוסד הוא שמו המקוצר של
המוסד החינוכי ,שבו התחנכנו ולמדנו
לפני שנים רבות" .האמת?" אמר כמג־
לה סוד" ,בשלב מסוים בשיחה שלכם
חשבתי שמדובר במוסד לחוסים או
למשוגעים".

השטח הגדול
בקיבוץ הקטן
אחת התוצאות המוחשיות המובה־
קות ביותר של ההפרטה בקיבוצים,
היא חשיפתם של שטחים גדלים מאוד
בתוך "המחנה"; מקומות שבהם נו־
תרו צריפים ובתים ישנים מאוד ,איים
של קוצים ,מראה לא מרנין של עזו־
בה .כאשר דחפורים מפנים את השטח
ומיישרים אותו נחשף ,במפתיע ,גודלו
העצום .הכשרת השטח המיועד לבנייה
בכלל והתקנת התשתיות הנדרשות לה
בפרט ,מוכיחים גם עד כמה ישנות וב־
לתי מספיקות הן התשתיות הקיימות,
עד כמה חסרות תשתיות לבנייה מו־
דרנית .מפתיע עד כמה בלתי מנוצלים
היו ,שנים על שנים ,שטחים בקיבוצים,
שעמדו ריקים ועזובים והנה הם מתמ־
לאים תשתית ,בנייה ,זוגות צעירים על
ילדיהם .חיים של קיבוץ.

אי נוחות זמנית
בשנים האחרונות מבקשים מחברים
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• אברהם שרון
בקיבוצים מופרטים סליחה לעתים
תכופות .סליחה על אי הנוחות הזמ־
נית הנגרמת בגלל הצורך לסגור כביש
פנימי בגלל חפירות ,גידור שטח מסוים
לצורך בנייה ועוד .אמנם אין הנחתום
מעיד על עיסתו ,אבל מצד שני  -עדותו
של מי אמינה ונאמנה מעדותו? אעיד
אפוא על עצמי :אני מקבל לא רק בהב־
נה את אי הנוחות הזמנית ,אלא בברכה.
אני יודע שהזמן הקטן של אי הנוחות
יסתיים בתוך זמן קצר וכי הזמן הגדול
של הנוחות והרווחה יתחיל בעוד זמן
לא רב.

מעשה שהיה באמת
אחד משני המקררים שלנו עומד במ־
רפסת האחורית .באחרונה גילה חתול
אפשרות ובעיקר יכולת – התאמן כי
תתיכן?  -לפתוח במו רגליו את דלת
המקפיא .הוא הוציא משם בשר .לאחר
שגילה בפעם הראשונה את המטמון
הניעה אותו תאוות הבשרים החתו־
לית לנסות זאת מדי יום .אלא שהפעם
הראשונה הייתה גם הפעם האחרונה.
התקנו מנעול על דלת המקפיא .ימים
אחדים לאחר מכן שב החתול ומנ־
סה לפתוח .מעניין מתי הוא יתייאש.
האם יודע מי מהמומחים בחתולי+ם,
מתי ,אם בכלל ,יגלה החתול כי מאמצי
הסרק העקרים שלו לשווא הם?

המרוץ האנושי
למיליון
אין מטרה נעלה וראויה יותר למרוץ
למיליון מאשר גיוס המונים של סכום
זה בתוך פחות מיממה אחת ,יוז־
מה פרטית מוערכת ומבורכת ,לטו־
בת דקלה ,אלמנתו של אופיר חסדאי
ז"ל ,שנורה למוות במה שכונה "ריב
על מקום חנייה" והותיר אותה חולה,
נכה ומוגבלת ואת שתי בנותיה הנכות
חסרות כל .נוכח הגילויים הרבים של
הישראלי המכוער  -במירכאות ובלע־
דיהן שהציפו אותנו בימים האחרונים,
לרבות מקרי רצח על לא־כלום ,מרגש
להיווכח שעל רקע הנסיבות הטראגיות
מגלה גם הישראלי החומל והיפה את
יכולתו להתגייס למען נזקקים.

זריחה ושקיעה
פעם אחת לקחו אותנו לראות זריחה
בהרים ופעם אחת־ שקיעה בים .זו וזו
היו תנועותיה היפות של השמש .אין
מראה יפה יותר משמש בוקעת מההר
ושוקעת בים .יפה שחשבו עלינו .יפה
שדאגו לנו .יפה שהשקיעו בנו ,בזרי־
חה ובשקיעה ,כדי שניווכח במו עינינו
בקסם הבריאה וביופיה.

שורה תחתונה
מי שחושב שבא לציון גואל שיידע ,כי
גואל עדיין רחוק מאוד.

דין התנועה

• עו"ד איילת רייך־מיכאלי

תשלום ביטוח לאומי
בגין עובד חוץ?

בית המשפט בחן טענה של קיבוצים ,כי על המוסד לביטוח
לאומי ,המל"ל ,להשיב להם את דמי הביטוח ששולמו בגין
חברים המועסקים מחוץ לקיבוצים ואינם משובצים בתורנויות
או מגויסים לעבודות לטובת הקיבוץ
האם על המוסד לביטוח לאומי
להשיב לקיבוצים את דמי הבי־
טוח הלאומי שנגבו בגין חברים
העובדים משרה מלאה מחוץ
לקיבוץ? זו השאלה שעמדה בפני
בית הדין הארצי לעבודה בפסק
דין שניתן לאחרונה ( *)29.7.19ומצאתי לנכון
לסקרו.
על מנת להבין את הסוגיה צריך לזכור כי בהג
תאם להלכה הפסוקה ,לא מתקיימים יחסי עובד
מעסיק בין הקיבוץ לחבריו .יחד עם זאת ,מיום
הקמתו של המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל")
החיל האחרון על חברי הקיבוצים את הכללים
החלים על עובד (למעט ביחס לדמי אבטלה).
זאת ,מכוח הוראת סעיף  3לחוק הביטוח הלאומי
הקובע כי "לעניין חוק זה רואים חבר אגודה שיג
תופית העובד במפעל האגודה או מטעמה כעובד,
ואת האגודה רואים כמעבידו".
כידוע ,מעסיק משלם דמי ביטוח לאומי באג
חוזים משכר עובדו השכיר .לאור מציאות החיים
בקיבוצים ,שבה החברים אינם נהנים משכר על
עבודתם ,נקבע הסדר מיוחד לתשלום דמי ביטוח
בגין חברי הקיבוץ .לפי הסדר זה ,הכנסתו של
חבר היא ההכנסה הרעיונית המורכבת מסכומים
שהוציא הקיבוץ לכלכלת חבריו ,בצירוף עלות
הזכויות הסוציאליות וגילום מס ההכנסה כשהם
מחולקים במספר חברי הקיבוץ.
שינויי העיתים ותמורות חברתיות וכלכליות
נתנו אותותיהם על מרקם החיים בהתיישבות העוג
בדת .בין היתר ,השינויים במציאות החיים בקיבוג
צים באו לידי ביטוי בתופעה שהלכה והתרחבה של
שיוך כוח העבודה של חבר הקיבוץ לחבר עצמו,
באופן שחברי הקיבוץ מועסקים לעיתים מחוץ
לקבוצה בהתקשרות אישית וישירה מול מעסיק
חיצוני .על רקע זה ,הוציא המל"ל ,בשנת ,1999
את הוראה  327שהינה תולדה של מו"מ נמשך בין
נציגי ההתיישבות העובדת לנציגי המל"ל.
הוראה זו באה להתמודד עם סוגיית תשלום
דמי הביטוח לחבר אגודה שיתופית במציאות
שהשתנתה ומשתנית .ההוראה מגדירה סוגים של
חברי אגודה מבוטחים ואת שיעורם של דמי הביג
טוח שיש לשלם עבורם .בין השאר ,נקבע בהוראה
כי "חברים העובדים מחוץ למשק במשרה מלאה
ומקבלים שכר"  -האגודה השיתופית חייבת
בדמי ביטוח עבורם לפי עשירית הבסיס שנקבע
לחבר משק ,וזאת בנוסף לדמי הביטוח המשולג
מים בגינם על ידי מי שמעסיקם מחוץ למשק לפי
גובה שכרם אצלו.
באפריל  2009שונתה ההוראה ועובדי החוץ
פוצלו לשתי קבוצות .כך ,לגבי עובדי חוץ העוג
בדים מעת לעת גם בקיבוץ ממשיכים להשתלם
דמי ביטוח בשיעור עשירית מהבסיס ,ואילו לגבי
עובדי חוץ שאינם עובדים בסידור העבודה הפג
נימי ,ואין כל אפשרות או פוטנציאל כי ישובצו
בו בין בכוח ובין בפועל( ,כאשר לצורך קביעה
כזו נדרשת בהתאם להוראה החלטה של האסיג
פה הכללית של הקיבוץ ,יחד עם הודעה לחברים
עובדי החוץ כי "אינם רשאים לעבוד בכל עבודה
בקיבוץ לרבות גיוסים ותורנויות")  -נקבע כי
הקיבוץ לא ישלם בגינם דמי ביטוח.

הקיבוצים טענו ,כי משבוטלה הוראת נוהל
 327על המל"ל להשיב לקיבוצים את דמי הביטוח
ששולמו בגין חברים המועסקים מחוץ לקיבוצים
ואינם משובצים בתורנויות או מגויסים לעבודות
לטובת הקיבוץ .הקיבוצים סברו כי המל"ל מחויב
היה לשנות את נהליו עוד לפני שנ ת  ,2009ב�ה
תחשב בכך שהשינויים באורחות החיים התרחשו
אצלם בתקופה מוקדמת יותר.
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ,שדן תחילה
בתיק ,קיבל את עמדת הקיבוצים לפיה במציאות
שבה חבר האגודה השיתופית איננו עובד בפועל
במסגרת האגודה השיתופית ,לרבות בתורנויות
וגיוסים ,לא היה צורך בשינוי חקיקה על מנת
לפטור את הקיבוץ מתשלום דמי ביטוח ביחס
לחבר שכזה ,ואם המל"ל היה ממשיך לגבות דמי
ביטוח בגין עובדים אלו סביר להניח שהתביעה
נגדו הייתה מתקבלת .עם זאת ,בית הדין קבע כי
השינוי בהוראת נוהל  327בשנת  ,2009לא נגוע
בשיהוי או במחדל מצד המוסד ,ודווקא הקיבוצים
הם אלו שהשתהו בתביעתם ,ועל כן דחה את הדג
רישה להשבת הכספים.
על קביעה זו ערערו הקיבוצים לבית הדין
הארצי לעבודה.
במסגרת פסק דינו קבע הארצי כי עצם השיג
נוי בנוהל בשנת  2009אינו מעיד על אי חוקיות
הגבייה בתקופה שקדמה לו .נהפוך הוא  -הוראת
 3277ביקשה לתת פתרון למעמדם הייחודי של ע�ו
בדי חוץ שביצעו (או יכולים היו לבצע) מעת לעת
גם גיוסים ותורנויות בקיבוצם ,באופן שהיה מוג
סכם על נציגות הקיבוצים .כאשר הסתבר  -בעג
קבות השינויים ההדרגתיים שחלו באורח החיים
הקיבוצי והתפרשו על פני שנים רבות  -שאין עוד
צורך בכיסוי הביטוחי האמור שכן קיימים עובדי
חוץ שאין כל אפשרות שישובצו לביצוע משיג
מה כלשהי בקיבוץ עצמו  -תוקן ההסדר בהוראת
נוהל חדשה ,המתאימה למציאות הנוכחית.
ביחס לטענה כי השינויים באורחות החיים
התרחשו לפני שנת  2009קובע הארצי כי חובת
התשלום לביטוח לאומי לא נבעה מבדיקה פרג
טנית ביחס לכל קיבוץ לפי היקף או מהירות
השינויים שחלו בו ,אלא שיקפה נוסחה אחידה
שהתבססה על הנורמות ששררו בעבר בחברה
הקיבוצית כחלק מרכזי ממאפייניה .נורמות אלו
היוו את הבסיס למכלול ההסדר הייחודי הקבוע
בחוק הביטוח הלאומי לגבי חברי קיבוץ ,לרבות
דרך חישוב "הכנסתם" לצורך גביית דמי ביטוח
ותשלום גמלאות .לפיכך ,בית הדין הארצי קובע
כי פסיקת בית הדין האזורי לפיה לא חל שיהוי
בהתייחסות המל"ל לפניות הקיבוצים ועל כן
הערעור נדחה.
*עב"ל (ארצי )  66496-09-14קיבוץ אלומות ו 58 -אח'
 -המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו)29.07.2019 ,

* "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".
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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
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

לאוהבי הטבע ,טיול של  12ימים
לשמורות בקוסטה ריקה.
יציאה ב .27/1/20-טיול מקסים במחיר
מדהים.
לפרטים :תמר .050-7541456 -
18.50 X 33.50

קראוונים
קרוואן למכירה כ  40מ׳ר רצפת בטון
וריצוף טרצו סורגים בכל החלונות
פלדלת גג מבודד חדש ארון קיר גדול

 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

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

טיולים לחו"ל

מבנים ניידים

טיול לרג'סטאן (הודו) בעת פסטיבל
הגמלים בפושקר.
 22ימים ,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

0 74־ 7457405

שני מזגנים אלקו הייטק
 0522223402רם

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

לחברה מבית קבוצת דוראל אנרגיה דרושים:

אנשי מכירות בתחום
המערכות הסולאריות
הביתיות/עסקיות

דרישות התפקיד:
ניסיון קודם במכירות שטח  -יתרון.
היכרות וניסיון בשוק הסולארי/אנרגיות מתחדשות  -יתרון.
יכולת ניהול מו"מ מול לקוחות.
יחסי אנוש מעולים וגישה שירותית.
יוזמה ועצמאות.

קו"ח ניתן לשלוח למייל

shimon@doral.co.il
* המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

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 •
במעבדה
• גידול אצות
•
העסקה לפי חוזה מתן שירותים בהיקף  4שעות שבועיות
לאורך שנת הלימודים לא כולל חופשות של התלמידים

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

דרישות:
 .1תואר אקדמאי רלוונטי לתחום ההצעה
 .2ניסיון בתחום מינימום  3שנים
 .3יכולת הדרכה למורי ביולוגיה /חקלאות ולתלמידי חטיבה עליונה
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
22.8.2019
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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

יום ד‘ | 04.09.2019

אירוע האנרגיה השנתי

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
מנחה :דגן יראל ,התנועה הקיבוצית

עשור של
אנרגיה קיבוצית

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

החלה ההרשמה באתר
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
 רווחיות מקסימלית לכל חיי המערכת ,בגגות ובמערכות צפות
רז הרשקוביץ ,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:

