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גם צה״ל בוחר במרשל,
הרכב התפעולי הנמכר בישראל!
זה הזמן לבחור את המרשל שלכם,
החל
כולל
מ-
מע"מ

26,000

₪

 36תשלומים שווים
ללא ריבית

התמונה להמחשה בלבד 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.
בתוקף עד  31.10.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.
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כותבים לנו

הקיבוץ בתמורות העיתים

המלחמה שלא יכולה להישכח
בעקבות הכתבה "המלחמה שנשכחה ,המל־
חמה שהושכחה" ,על ספרו של יוסי עוזרד,
"ירח מעל סואץ" .הזמן הירוק .19.09
הכותרת המלחמה שנשכחה היא מטעה ומ־
שוללת כל יסוד .אף אחד ואף אחת לא יכו־
לים לשכוח מלחמה באותה תקופה שהוא חי.
כן יכול להיווצר מצב שישנם כאלה שמסרבים
לדבר עליה מכל מיני סיבות.
כמי שהיה נער בתקופת מלחמת ששת
הימים ועד הגיוס לצה"ל לפני מלחמת יום
כיפור ,אני זוכר היטב את מוראות המלחמה.
אלה היו מהדורות החדשות שנפתחו בהודעות
דובר צה"ל על הרוגים ,פצועים ונפילות
שבויים ואי אפשר לשכוח את התמונות של

החיילים ההרוגים בעמודים הראשונים של
העיתונים .לאחר מכן סיקור ההלוויות.
חשוב לציין שהמלחמה לא התנהלה רק על
גדות תעלת סואץ אלא גם בבקעת הירדן במר־
דפים וההפגזות על יישובי עמק בית שאן ועמק
הירדן .אחת מגולות הכותרת של התקופה ההיא
שלא יכולה להישכח הם השירים שליוו את
התקופה כמו "מעוז " והשיר "מרדף"  .והיה
שיר נוסף עם כמיהה " -פרחים בקנה".
אפשר עוד להזכיר את מלחמת התרבות
שנפתחה עם ההצגה מלכת האמבטיה.
אי אפשר לשכוח ואי אפשר להשכיח ,אפשר
לא לרצות להיזכר ,יהיו הסיבות אשר יהיו.
אסף טרובק ,פרוד

מסנטה קרוז לעין גב
את חודשי הקיץ ,בילה אמן הגרפיטי אבי
סיני ,מסנטה קרוז קליפורניה ,שהגיע להתנדב
בעין גב ,במה שהוא יודע לעשות הכי טוב,
ציורי גרפיטי על מבנים ומקלטים .לקיבוץ
הגיע בעקבות דודתו של אביו  -צביה צברי

ז"ל ,רעייתו של יוסי צברי ,האצן האגדי,
גדול רציה של עין גב ,שבעקבות הישגיו הס־
פורטיביים ,אף זכה לאחרונה להיכנס כערך
וויקיפדיה .סיני כיסה בציורי קיר את חזיתות
המקלטים האפורים והפיך בהם חיים.

מיכל פרץ

זו הרבנית מיכל פרץ ,רעייתו של שר החינוך הרב רפי פרץ .התמונה שפורסמה בשבוע
שעבר הייתה של השחקנית הנושאת שם זהה.

>

עמירם קופר

התגלגלות אורגני החברה האנושית
במרחב שבין קוטב "שנאת חינם" –
הגזענות הרוע והניכור ,לקוטב "אהבת
חינם" – אלטרואיזם אחווה ונדיבות ,מעלה
מחדש את חידת תקומת הקיבוץ והתפתחו־
תו כקומונה במהלך המחצית הראשונה של
המאה העשרים .הערך והעיקרון של "כל
פרט תורם כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו",
לא סיפקו מענה מספק לדבק החברתי הנחוץ
ליצירת הסכם קומונלי ספונטני בין אנשים
שונים ,ונחוץ היה תקנון יבש המפרש (ככל
הניתן לפרש) את כללי הסף של התנהגות
החברים בקומונה .השותפות הקיבוצית
להתאגדויותיה הובלה בידי מנהיגים בעלי
כריזמה :מנחם אלקינד בגדוד העבודה,
יצחק טבנקין ושלמה לביא בקיבוץ המאוחד,
מאיר יערי ויעקב חזן בקיבוץ הארצי ופ־
נחס לבון ,אשר ירש את מקומם של יוסף
בוסל וא.ד.גורדון בחבר הקבוצות .מנהיגים
אלו שימשו בזמנם אורים ותומים בתנועות
הקומונליות־קיבוציות אותם הנהיגו :סביבם
קם ממסד הנהגתי מקצועי אשר חקר והנחה
את הקבוצים בנושאי התיישבות קיבוצית,
כלכלה קואופרטיבית ,חינוך משותף ,צר־
כנות ושירותים משותפים ,זהות רעיונית
פוליטית ,והתגייסות ציבורית לאומית.
המבנה והמכניזם הדמוקרטי של כל קיבוץ
היה כפוף במידה רבה להנחיות ולהגבלות
התנועתיות ולמרותם של המנהיגים הת־
נועתיים .הקיבוץ היה אמנם תוצאת התא־
רגנות וולונטרית מרצון ,וכל מי שהצטרף
יכול היה לעזוב באם חפץ בכך ,אך מידת
החופש והאחווה הבין־אישית ,נתקלו לא
מעט במחסומי פירוש המשימתיות המשו־
תפת ,ואפילו במחסומי יריבות בין אישית
וסתם מחסומי קטנוניות.
מגמות ההתכנסות התעסוקתית בענ־
פי המשק המשותף ,וקשיי אישור היציאה
ללימודים אקדמיים לרבות השתלבות
תעסוקתית מחוץ לחצר הקיבוץ ,החלו
להשתנות בשנות השישים למאה שחלפה.
המשפחה המורחבת הפכה לגורם מתחזק
במרקם הקיבוצי ,במקביל להיחלשות תכ־
תיבי ההנהגה הבין־קיבוצית .אורח החיים
הזעיר־בורגני אשר אפיין את המעמד הבי־
נוני במערב ובישראל ,לא נעצר בגדר הקי־
בוץ ואורחותיו נספגו אט אט בבני הדור
השני והשלישי בקיבוצים הוותיקים .המהפך
השלטוני בשנת  1977נתן אותותיו בדה־
לגיטימציה של כל הנושא מסר של סוציאל־
דמוקרטיה לרבות ובמיוחד הקיבוץ והתנו־
עות הקיבוציות .המשבר הכלכלי בישראל
ששיאו התרחש בשנת  ,1984זמן בו שיעור
אינפלציה השנתי נסק ל  440%ומדיניות
הגבלת אשראי העלתה את שיעור הרי־
בית הריאלית ל־ 20%ומעלה ,החמירו עד
מאוד את משבר המשק היצרני בכללו לר־
בות משבר הבנקים ,משבר משק העובדים,
משבר המושבים ומשבר הקיבוצים .את הב־
נקים אוששה הממשלה בתהליך מהיר מבלי

לפגוע בעובדי הבנקים ובשכרם .לעומת
זאת המושבים ,הקיבוצים ,וחברת העובדים,
גולגלו למצב של פושטי יד המבקשים סיוע
חירום מן הממשלה לצמצום נזקי האינפל־
ציה והריבית הרצחנית.

ההתדרדרות הדמוגרפית
משבר הקיבוצים האיץ את ההתדרדרות
הדמוגרפית ,במיוחד בקיבוצים שנפגעו
כלכלית :עזיבת חברים פעילים מרכזיים,
עזיבת צעירים ומשפחות ,ורתיעת בני קי־
בוץ יוצאי צבא להצטרף למערכת כלכלית
חברתית שיתופית שאינה רואה אופק לפת־
רון בעיות הקיום הכלכלי המשותף ,אפיינו
את ההתדרדרות הדמוגרפית .שינוי אורחות
החיים תוך העברת האחריות לפרנסה אל
המשפחה שבוגריה מתפרנסים מעבודתם,
בצד איתור פנימי של נכסים שניתן להפיק
מהם תקציבי קיום לגמלאים .אפשרו פת־
רון תקציבי (לחוץ או נדיב יותר) ,ליישוב
הקיבוצי.
ישראל מככבת בראש טבלת מדינות ה־
 OECDבמדד אי־שוויון במעמד הבינוני
ובתהליך גידול אי־השוויון משנת  1990ועד
היום – יחס הכנסת האחוזון ה־ 75להכנסת
אחוזון ־ה־ 25עבר בישראל את רף  2.81לע�ו
מת  1.68בנורבגיה ודנמרק 1.69 ,בשוודיה
( 2.50בארה"ב) .תהליך זה בצירוף תהליכי
השינוי – הפרטה חלקית ,התרת ההכנסה
הדיפרנציאלית למשפחות החברים ,תוך
יצירת רף רשת ביטחון להכנסה משפחתית,
וההתאוששות המשקית כתוצאת הסדר הקי־
בוצים ,הניעו קליטת משפחות בנים וצעירים
שאינם בנים בקיבוצים ,ואוששו את המאזן
הדמוגרפי במרבית הקיבוצים .מעמד מר־
בית הקיבוצים כיישובים עבר אמנם מהת־
רוששות דמוגרפית לצמיחה דמוגרפית ,אך
אין בכך די כדי לייצב את הקיבוץ כמערכת
קואופרטיבית איתנה ותורמת לאורך זמן.
במעבר לדגם הקיבוץ המתחדש מומר
ערך ועיקרון השוויון ,לנורמת רשת הבי־
טחון למשפחות החברים המתקשות להתפ־
רנס ,במציאות המתפתחת מפוחת דה־פקטו
(גם דה יורה) מנגנון גביית מס האיזון הפ־
רוגרסיבי מן המשפחות ,ומימון רשת הבי־
טחון מתגלגל אל קופת הקיבוץ .במצב זה
קיומו של משק יצרני קואופרטיבי מניב
בכל קיבוץ ,מהווה תנאי הכרחי לתחזוקת
הדבק המחזק את הזדהות החברים כשות־
פים בישות חברתית כלכלית – הקיבוץ .יש
בפערים הולכים וגדלים בהכנסות המשפ־
חות המרכיבות את הקיבוץ ,כדי לפרק את
המרקם המשותף ולהפוך את הקיבוץ לכפר
פרובינציאלי שבו פערי ההכנסה קובעים את
ההתחלקות המעמדית הפנימית ואת מידת
האיבה המחליפה את מידת האחווה .מכירת
עיקר נכסי המשק המניב ל"אחרים" וחלו־
קת כל פדיון המכירה למשפחות החברים,
מחלישים את הביטוח המשותף ומאיינים
לאורך זמן את מידת האחווה המהווה תנאי
הכרחי לקיום הקיבוץ כיישוב אטרקטיבי
צומח.
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"חג אסיף כן ירבה וכן יוסיף"
ניר עוז

שרה לוי תנאי

קורום מאחלת לכל בית ישראל

חג סוכות שמח!

ברכות לקיבוץ ארז ,על ההחלטה להמשיך ולצמוח
עם קורום ולבנות שכונה נוספת.
ביחד נגשים את חלום ההתיישבות בארץ
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חדשות

• יעקב לזר

המחוזי בבאר שבע אישר הסכמה
שהושגה בין קיבוץ בית קמה ובין החברים
שתבעו את הקיבוץ בעניין שיוך הדירות

>

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ,אישר
ב 23-בספטמבר הסכמה שהושגה בין ק�יבוץ בית קמה ובין שבעה תובעים ,בעניין שיוך
דירות לוותיקי הקיבוץ" .יש לברך את הצ־
דדים על שהשכילו להגיע להסכמה שיש בכו־
חה לייתר מתן הכרעה לגופו של עניין" ,כתב

השופט יעקב דנינו בפסק הדין.
תזכורת :קבוצה של שבעה חברים ויורשי
חברים מבית קמה (ארבעה חברים ,שלושה יור־
שים) ,הגישה בתחילת ספטמבר  2018תביעה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בה התבקש
בית המשפט להורות כי במועד שינוי תקנון

האקתון אתגרים  2019בסימן קיימות,
חקלאות וסביבה

>

האם מתוך האקתון
האתגרים של איגוד
התעשייה הקיבוצית בשיתוף
צמח מפעלים תבוא הבשורה
הגלובלית שתשים קץ לכו־
סות חד פעמיות? מארגני
האקתון האתגרים בהובלת
מרכז כנרת לחדשנות ויזמות
משוכנעים שכן.
אירוע ההזנקה להאקתון
נערך במרכז כנרת לחדש־
נות בהשתתפות  90אנשי
מקצוע ,מהנדסים וסטודנ־ אתגרים  .2019חברת תמה מציגה  -אתגר הפלסטיק בשדות
טים אשר הסתובבו בין נציגי
החברות השונות על מנת לשמוע מהם על פסולת ומחזור ותעשיית מזון בריאה.
בין האתגרים ניתן למצוא את חברת תמה
האתגרים המצופים להם בהאקתון האתג־
רים השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית עם אתגר הפלסטיק בשדות ,צמח תעבורה
בשיתוף קבוצת צמח מפעלים והמכללה  -ניצול מקום פנוי של משאיות תעבורה,
האקדמית כנרת שיתקיים ב 23-25/10 -חברת ערבה פאוור עם הפיכת פאנלים סו־
לאריים שסיימו את תפקידם למועילים,
בהובלת מרכז כנרת לחדשנות ויזמות.
אתגרי ההאקתון מציעים למשתתפים חברת פלסאון עם אתגר מניעת נזילות
לפצח בעיות עולמיות אשר פתרונן הוא צו בצנרת ,חברת תרמוקיר עם שימוש בחומ־
השעה .דגש גבוה ניתן על מציאת פתרון רים חליפיים לבנייה ,צמח בננות עם אתגר
לבעיות סביבה ואקולוגיה איתן מתמודדות הפסולת האורגנית וחברת שטראוס מים עם
החברות וכמוהן גם מדינות כל העולם כגון מציאת תחליף לכוסות חד פעמיות

בית קמה .סכסוך בנושא שיוך דירות שהעסיק את הקיבוץ בחמש השנים האחרונות ,הגיע לנקודת רגיעה?

הקיבוץ ,06.09.2010 ,נוצר יום קובע לשיוך
דירות וכי הקיבוץ אינו רשאי להעניק זכויות
מהותיות רק לחלק מחבריו ( 44חברים חדשים
שנקלטו בסטטוס "עצמאות כלכלית" וקיבלו
זכויות של "שיוך דירות" בדירות שבנו) ולכן
יש לקבוע שמועד שינוי התקנון הוא גם היום
הקובע לשיוך דירות לכל החברים.
בפברואר השנה אישרו חברי בית קמה את
הצטרפות הקיבוץ למתווה חלופת האגודה וק־
ליטת חברים שאינם בני קיבוץ .ההסבר למה־
לך נומק על ידי היו"ר הוותיק יובל וישניצר,
בצורך למנוע מבית קמה להפוך לקיבוץ בתת-
איכלוס ודרך לקבלת היתרי בנייה .מדובר בק־
ליטת בנים ,נכדים ,בני הרחבה ומשפחות חי־
צוניות ,ובמקביל מתן זכויות בדירות המגורים
בדרך של הצטרפות לחלופת האגודה והקניית
חכירת משנה לחברים.
העימות בין קבוצת התובעים ובין הקי־
בוץ נמשך כבר חמש שנים .הטענה העיקרית
של העותרים הייתה שהקיבוץ נוהג באופן לא
שוויוני בחברים הוותיקים לעומת הנקלטים
ביחס לשיוך הדירות .הפנייה הראשונה של חברי
הקבוצה נעשתה בנובמבר  2014לרשם האגודות
השיתופיות ,על מנת שיורה על קביעת יום
קובע לשיוך דירות בבית קמה .נעשו ניסיונות
להגיע להסדר בין הצדדים ומשלא הושגו הסכ־
מות כאלה ,פנתה הקבוצה לבית המשפט באמ־
צעות עו"ד צפריר בן אור .מה שאיפשר לסיים
את הפרשה באופן "רגוע" ,היא החלטה שקיבל
הקיבוץ במאי השנה ,תחת הכותרת "תכנית לה־
סדר דיור" ,שמאשרת למעשה שיוך דירות לכל
חברי בית קמה ,כשהמועד הקובע לשיוך הוא 31
באוגוסט .2013
עו"ד כרמית דורון ,שייצגה את הקיבוץ,

אמרה בבית המשפט בין היתר" :מעת שהקי־
בוץ קיבל החלטה על הסדר הדיור שכולל שיוך
דירות ,הוא נדרש לפעול לשינוי סיווג (מקיבוץ
שיתופי לקיבוץ מתחדש) ...אני מניחה שבמה־
לך של שנה הקיבוץ יסווג כקיבוץ מתחדש .אז
יהיה שיוך חוזי שמקנה זכויות לכל חבר בדיר־
תו ,שהן גם לשימוש ,גם לסחרות וגם להורשה.
ובהמשך הפנייתו לרמ"י לצורך קבלת זכויות
חכירה ישירות על שמו".
לגבי התובעים אמרה עו"ד דורון "ארבעה
חברי קיבוץ הם בין התובעים ,וההסדר שהתק־
בל חל עליהם ...לגבי שלושת התובעים שאינם
חברי קיבוץ ,ככל שהם יורשים חל עליהם ההס־
דר" .עו"ד דניאלה יעקבי ,שאף היא ייצגה את
הקיבוץ ,הוסיפה" :מובהר בזאת כי הנתבעת
(קיבוץ בית קמה) ,שומרת על זכותה לשנות את
הסדר הדיור ,בין בשל היעדר היתכנות כלכ־
לית ובין מכל טעם אחר .ואולם מובהר כי כל
החלטה שתתקבל ,תחול על כלל חברי הקיבוץ,
חדשים כוותיקים גם יחד ,ולרבות החברים שנ־
פטרו עובר ליום ."31.08.2013
השופט יעקב דנינו בירך כאמור על ההסכמה
שהושגה ,ונוכח הצהרת באת כוחו של הקיבוץ
"ובכפוף לתוכנה" ,הורה על מחיקת התביעה,
ללא צו להוצאות.
נראה ששני הצדדים שבעי רצון מהתוצאה.
הקיבוץ מרוצה מכך שלא נתקבלה דרישת
התובעים להכיר ב 06.09.2010-כיום הקובע
לשיוך דירות בבית קמה וכי התביעה נמחקה.
התובעים טוענים שמבחינתם "הזזת" המועד
לשיוך דירות לאוגוסט  2013לא משנה ,משום
שכל בתי האב מ 2010-כלולים בתאריך הזה.
לגבי הטענה שהקיבוץ שומר על זכותו לשנות
את הסדר הדיור ,טוענים התובעים כי כל הח־
לטה שהקיבוץ יקבל מכאן ואילך בתחום השיוך
תחול הן על החברים הוותיקים כמו גם על הח־
דשים ,וכי הקיבוץ לא יכול באמת לבטל את
השיוך כי חבריו ,במיוחד המצטרפים החדשים,
לא יסכימו לכך .מחיקת התביעה היא חלק
ממהלך טכני שמתלווה לכך שהושגה הסכמה
בין הצדדים.

אסם מוכרת את
חמוצים בית השיטה

למרות הבחירות עם  -ישראל מתאחד בדרך לבית הכנסת
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חברת אסם שרכשה ב 2003-את כל
המניות של המפעל החמוצים בבית השי־
טה (אסם החזיקה עד אז  51%מהמניות
והקיבו ץ  ,)49%מוכרת את המפעל לח�ב
רת דין שיווק וקלייה ,בעלת המותג שק־
דיה ,בעלות של כ 55-מיליון שקל.
חברת אסם ,בבעלות נסטלה ,חיפשה
בשנתיים האחרונות קונה למפעל הח־
מוצים ,שבו כ 60-עובדים .חמוצי בית
השיטה מובילה בשוק החמוצים ומחזיקה
כ 35%-מהיקף המכירות בשוק זה ,כ-
 380מיליון שקל מכירות ב.2018 -

5 ||

3.10.2019

משבר התעסוקה

תגידו בגת
בית המשפט המחוזי הורה לקיבוץ גת
להפנות את תושבי ההרחבה לחתימה
על הסכמי חכירה ישירים מול רמ"י
כמו כן הורה ביהמ"ש לרשום את התושבים כחוכרי
המגרשים עליהם בנו את בתיהם בהתאם להסכמים
שנחתמו בינם לבין הקיבוץ

>

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל ב־12
בספטמבר ,תביעה שהגישו  25תושבים
מתושבי ההרחבה בקיבוץ גת כנגד הקיבוץ ,במ־
סגרתה ביקשו התושבים מבית המשפט להורות
לקיבוץ ,כי יפנה אותם לחתימה על הסכמי חכי־
רה מול רמ"י ,כנגד התחייבותם לשאת בדמי
חכירה מהוונים בשיעור שיידרש על ידי רמ"י,
וללא כל תנאי נוסף .השופט שלמה פרידלנדר
קבע ,כי אין לקיבוץ כל מניעה שלא לקיים את
התחייבותו במסגרת ההסכמים שנחתמו עם התו־
שבים ולהפנות אותם לרמ"י לחתימה על הסכמי
חכירה ורישומם כחוכרים.
במסגרת כתב התביעה שהוגש על ידי התוש־
בים באמצעות עוה"ד קנולר ,קינן ואלבז ,ממשרד
עורכי הדין א .קנולר ושות' ,נטען ,כי בין הקיבוץ
לבין התושבים נחתמו הסכמים המסדירים את
תנאי קליטתם בפרויקט בקיבוץ ,אשר אמור היה
להתבצע כהרחבת יישוב בשטחי הקיבוץ .במ־
סגרת ההסכמים הקצה
הקיבוץ לתושבים מג־
רשים לבניית בתיהם,
ובהמשך ,כך הוסכם,
תרשמנה זכויות החכירה
במגרשים על שמם של
התושבים ,בהתאם לה־
חלטת מועצת מקרקעי
ישראל מספר  959או כל
החלטה או הסדר אשר
יחליפו אותה ו/או אשר
יאפשרו חכירה על שם
התושבים ,ואשר הקיבוץ
יחליט לפעול על פיהם .עו"ד אביתר קנולר
התושבים טענו כי תנאי יסודי בהסכמים שנ־
חתמו בינם לבין הקיבוץ ,הוא התחייבות הקיבוץ
להפניית התושבים לרמ"י לשם חתימה על הסכ־
מי חכירה של המגרשים ,עליהם בנו את בתיהם.
אלא שלמרות שהתושבים השלימו את בניית בתי
המגורים על המגרשים שהוקצו להם כבר במהלך
שנת  ,2010והלכה למעשה השלימו זה מכבר את
כל התחייבויותיהם עפ"י ההסכמים ,נמנע הקי־
בוץ במשך שנים מלהפנותם לחתימה על הסכמי
חכירה מול רמ"י בטענות מטענות שונות.
בדיעבד התברר לתושבים ,כי ההתקשרות
בינם לבין הקיבוץ ובניית בתיהם על פיה ,נעשו
לטענת רמ"י ,שלא בידיעתה ובניגוד להחלטות
מועצת מקרקעי ישראל וכללי הרשות .רמ"י
קבעה כי התנהלות הקיבוץ מהווה ניצול לרעה
של האמון שמעניקה רמ"י לאגודות שיתופיות,
והורתה כבר בספטמב ר  ,2016כי הקצאת המג�ר
שים בפטור ממכרז לתושבים והחתמתם על חוזי
חכירה עם הרשות ,תיעשה כנגד תשלום של 91%
מערך הקרקע בהתאם לשומה עדכנית ,וכי לנו־
כח התנהלות הקיבוץ ,ייגרעו המגרשים האמורים
מהמכסה "המגעת" של הקיבוץ לשיוך דירות
ב־ .33%כן קבע רמ"י כי לא ייגבו דמי שימוש
בגין מגרשים אלו.
הקיבוץ התנגד לגריעת המגרשים מהמכסה
המגעת לו בתנאים מוטבים ,וביקש כי רמ"י תבחן
חלופה אחרת ,באמצעות גביית תשלום בגין דמי
שימוש ביחס למגרשי התושבים .רמ"י הסכימה
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לבקשת הקיבוץ ,והודיעה כי היא מוכנה להציע
מתווה נוסף ,לפיו האגודה תחויב בתשלום דמי
שימוש בגין מגרשי התושבים לתקופה בת 7
שנים .יתר תנאי המתווה המקורי נותרו כשהיו.
אלא שגם לאחר הצעה זו נמנע הקיבוץ מלהפנות
את התושבים לחתימה על חוזי חכירה ,והתנה
את הפנייתם לרשות בכך שיישאו בדמי השימוש
הנדרשים מהקיבוץ עצמו ,בגין התנהלותו מול
רמ"י .בנסיבות אלו פנו התושבים בתביעה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע.
לאחר הגשת התביעה ,ניתנה החלטת הנהלת
הרשות ולפיה ,רמ"י תחתום על הסכמי חכירה עם
התושבים כנגד תשלום דמי החכירה בשיעור של
 91%מערך הקרקע .כן החליטה הנהלת הרשות,
כי מספר המגרשים עליהם בנו התובעים ,ייגרע
ממכסת המגרשים המגעת לקיבוץ בתנאים מו־
עדפים ,וכי לא ייגבו דמי שימוש בגין מגרשים
אלו.
בכתב ההגנה טען הקי־
בוץ מספר טענות מקד־
מיות ,ובהן טענה לקיומה
של תניית בוררות בהס־
כמים בין הצדדים .לגופו
של עניין טען הקיבוץ,
כי האפשרות לקיים
את ההסכמים בינו לבין
התושבים סוכלה לנוכח
תיקו ן  8לפקודות האג�ו
דות השיתופיות ,אשר
ביטל את ועדות הקבלה
ביישובים ובפועל יצר
קושי חוקי להפנות את
התובעים כתושבים מומלצים לחתימה על הסכם
חכירה עם רמ"י .כן טען הקיבוץ ,כי אין לו כל
התנגדות לרישום זכויות החכירה על שם התו־
שבים ,כנגד חיובם של התושבים עצמם לשאת
בכל תשלום מכל סוג שהוא אשר יוטל ע"י רמ"י.
ב־ 12בספטמבר ,במסגרת דיון קדם־משפט
ראשון שהתקיים בתיק ,ניתן פסק דין ,במסגרתו
קיבל בית המשפט את תביעת התושבים (למעט
משפחה אחת ,לגביה יוגש כתב תביעה מתוקן)
והורה לקיבוץ להפנות את התושבים לחתימה על
הסכמי חכירה ישירים מול רמ"י ,כדי שבכפוף
לכל דרישה של רמ"י יירשמו כחוכרי המגרשים
בקיבוץ ,בהתאם להסכמים שנחתמו עמם.
טענת הקיבוץ לקיומה של תניית בוררות בין
הצדדים נדחתה ע"י בית המשפט ,אשר קבע כי
לא מדובר בסכסוך פרטני בתוך הקהילה הקי־
בוצית ,אלא במחלוקת רגולטורית בין הקיבוץ
לרמ"י .לגופה של התביעה קיבל בית המשפט
את טענות התובעים וקבע כי הן מההסכמים
שנחתמו בין הצדדים והן מהחלטת רמ"י בנדון,
עולה כי החיובים שהוטלו ע"י רמ"י ,גריעת המ־
גרשים ממשבצת הקיבוץ ותשלומי דמי השימוש,
הם חיובים שהוטלו בבירור על הקיבוץ ולא על
התושבים ,ועל כן אין לקיבוץ סיבה שלא לקיים
את התחייבויותיו לתושבים במסגרת ההסכמים.
בית המשפט הוסיף וקבע כי אין הצדקה חוזית
או אחרת לכך שהתובעים ישמשו כ"בני ערובה"
במחלוקת שבין הקיבוץ לרמ"י.

משחיקה לצמיחה – עכשיו גם
בקיבוצים ובמרחב הכפרי כולו
נשים וגברים מקיבוצים ומושבים ברחבי ,השתתפו בכנס שהתקיים
בבית התנועה הקיבוצית ועסק באתגרי התעסוקה במרחב הקיבוצי
והכפרי .הגורם המרכזי לקיומו של הכנס היה ההחלטה של קרן
"מעגלים" להיכנס לקיבוצים ולמרחב הכפרי
יום העיון התקיים
בשיתוף פעולה של
התנועה הקיבוצית
ביחד עם תנועת
המושבים והאיחוד
החקלאי ,מרכז המוע־
צות האזוריות ,התא־
חדות חקלאי ישראל
ו"קרן מעגלים".
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל
מעג־
קרן
האיחוד החקלאי ,יזם והנחה
לים ,מייסודם של
את המפגש
לשכת התיאום של הארגוניים הכלכליים והסת־
דרות העובדים הכללית החדשה ,ומטרתה להוציא
לפועל תכניות שונות המיועדות לסייע בפתרון
קשיים אשר נוצרו לבעלי מקצועות שוחקים כתו־
צאה מהעלאת גיל הפרישה בהתאם לחוק גיל פרי־
שה התשס"ד .2004
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל האיחוד החקלאי ,שיזם
והנחה את המפגש ,פתח ואמר" :הטריגר לקיום
הכנס היה ההחלטה של קרן מעגלים להיכנס למ־
רחב הכפרי .בעקבות ההחלטה להאריך את מועד
היציאה לגמלאות ,הוחלט להקים את הקרן כדי
לייצר תנאים לאנשים שעובדים במקצועות 'שו־
חקים' ולתת להם אופציה להסבה .פעלתי באופן
אישי במשך כשנה במטרה לשכנע את הקרן
להיכנס למרחב הכפרי ולהכיר בכך שקיבוצניקים
ומושבניקים עוסקים במקצועות שוחקים .היום
זהו כנס השקה לכך .המדינה צריכה להיערך לכך
שהאזרחים מאריכים חיים ולדאוג לפתרונות במ־
גוון נושאים".
אחריו דיבר מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר:
"בשנת  ,1985עם קבלת התכנית הממשלתית
לייצוב המשק ,הוחלט על שינוי ששמט את הק־
רקע מתחת לרגלי ההתיישבות העובדת ויצר סח־
רור כלכלי רציני והשקעות שירדו לטמיון .המ־
שבר הכלכלי מצא את פתרונו בחוק גל למושבים
ובהסדר הקיבוצים ,אלא שנוצר גם משבר תעסוקה
חריף .חקלאים רבים נדחקו החוצה בעקבות השינוי
מתוך אילוץ .גם מי ששרד בענף ועושה בו חיל,
יגיע כנראה לחוסר מסוגלות פיזית באיזשהו שלב.
צריך להכניס את רגע הפרישה לתוך המעגל הזה
ולהבין שיש למצוא אפשרויות תעסוקה חדשות.
מבחינה זו ,החיבור של היוזמה הזו לצורך הוא מת־
בקש ומבורך ואני מאחל בהצלחה לכולם".
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור" :אנחנו מד־
ברים במושבים על המון בעיות שיש ,אך הקשה
מכולן היא בעיית התעסוקה .מעט מאוד אנשים
עוסקים בחקלאות .מרבית האנשים במושבים עו־
בדים מחוץ להם ויש פקקים ביציאה מהמושב וב־
חזרה .אם יאפשרו לנו ליצור דברים שיתנו מענה
לתעסוקה בתוך המושב שהיא אינה חקלאית ,אז
נוכל להצליח".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום וילן:
"מספר החקלאים הפעילים היום בישראל ,בעלי
משקים ,הוא כ 12-אלף ,לפני חמש שנים זה היה
 17אלף .שני שליש מהם בגיל  65ומעלה .נושא
התעסוקה הוא משמעותי מאוד עבור התושבים במ־
רחב החקלאי והכפרי .הנושא של החלפת מקצוע
הופך להיות קריטי במערב ,וכמובן שגם אצלנו

במרחב .התחלנו לבדוק את הנושא ואמרנו לא־
נשים ב'מעגלים' שהבעיה קיימת גם אצלנו .אני
מקווה שבהזדמנות זו ,שנפתחת כעת ,שהקרן מו־
כנה לפתוח את הידע המקצועי שלה גם לקיבוצים
ומושבים ,נוכל לפתוח אפשרויות תעסוקה חדשות
בפריפריה ,ובכך לעזור לא רק לאנשים עצמם
במושבים ובקיבוצים אלא גם לכלכלת המדינה
שתרוויח מכך שיותר ותיקים יזכו לאפשרויות
תעסוקה".
לאחר נאומי הפתיחה דיברה יפה ויגודסקי ,יו"ר
"קרן מעגלים" "קרן מעגלים ,למרות שהחלה את
פעילותה בסו ף  ,2012לא טיפלה באופן רחב במ�ג
זר שאתם מייצגים ואני שמחה על שיתוף הפעולה
הזה ומקווה שיצליח" אמרה ויגודסקי" .קרן מעג־
לים הוקמה כאשר בנימין נתניהו היה שר האוצר
והחליט לעלות בשנתיים את גיל הפרישה לגברים
ונשים .הוא היה צריך לקבל הסכמה מהמעסיקים
וההסתדרות ,והם אישרו זאת בכפוף לכך שתוקם
קרן שתכשיר אנשים שמקצועם מוגדר כמקצוע
שוחק .בסוף  2011נחתם ההסכם ,לאחר  7שנים.
הנושא שנקרא מקצועות שוחקים הוא רחב מאוד.
לעניות דעתי ,אין מקצוע שהוא לא שוחק ,ולכן
המדינה הגדירה מקצועות שוחקים לפי קרי־
טריונים פיזיים .בדקה ה 90-הצלחתי להכניס
קריטריונים של ריחות קשים ושל  20שנות ותק.
"הפעילות החשובה ביותר של מעגלים ,בעיני ,היא
ההכשרות .אחד הדברים הראשונים שעשינו הם
מחקרים בינלאומיים לגבי נושא השחיקה בתעסו־
קה .כל המחקרים הראו שאם אתה עושה הסבה וס־
דנאות של מהי שחיקה וכיצד ניתן להתמודד איתה,
אתה מוציא את האדם ממעגל השחיקה .ההכשרות
אינן פשוטות וקלות ,אבל בסופו של דבר מי שעו־
בר אותן מצליח להשתלב מחדש במעגל התעסוקה.
הסקרים מוכיחים שרבע מאלה שעוברים את ההכ־
שרה משתדרגים באופן מיידי ,בין אם בתוך מקום
העבודה או מחוצה לו .רבים מהאנשים שמגיעים
לגיל הפרישה לא מחזיקים בפנסיה שמאפשרת
להם לפרוש ,ומנגד רוצים להמשיך לתרום במקום
עבודתם ולחברה כולה ,אך לפי החוק המעסיק לא
מחויב להמשיך ולהעסיק אותם .ההסבה מאפשרת
להם זאת .אנחנו עובדים היום מול כ 100-מכללות
הפרושות בכל רחבי הארץ .הטיפול בחקלאים לא
היה במיינסטרים עד שפניתם אלינו .יש מכשול
אחד והוא הרצון של המדינה שלא נגמור את הת־
קציב בקרן".
בהמשך שמעו הנוכחים הרצאה מפיו של מנכ"ל
קבוצת "פילת" ,וחבר קיבוץ שובל ,זוהר מימון ,על
"עולם העבודה של מחר" .כמו כן ,הוצגו תכנית
"מעברים" ,העוסקת בהשמה במרחב הכפרי ,ומי־
זם "מסלול ירוק" של התנועה הקיבוצית ,לסיוע
לעסקים קטנים בקיבוצים ובמרחב הכפרי" .מטרת
המיזם להפוך את העסקים הקטנים בקיבוצים ובי־
תר המרחב הכפרי ,במיוחד בפריפריה בה חסרים
מקומות עבודה ,לכר פורה להקמה ולהצלחת אלפי
עסקים בבעלות חברי ותושבי ההתיישבות הכפ־
רית" ,אמר חיים חבלין ,האחראי על תחום היזמות
בתנועה הקיבוצית.
בימים אלה יונגש השירות ,לזכאים לכך ,באמ־
צעות התנועות והמועצות האזוריות.

תופרים פתרונות
כיסויי קלנועיות הטובים והמתקדמים בישראל
אחריות
כשנתיים
על
רוכסנים
ותפרים

קל יותר .חזק יותר .בטוח יותר
הכיסויים האיכותיים של שימבד מיוצרים מבד חדשני
המיועד לקלנועיות וניתן להזמין משלוש סדרות:

הסידרה הקלאסית
כיסויים קלי משקל .איכות הבד מונעת שחיקה והתקלפות
ומבטיחה שרמת הכיסויים תישמר ללא שינוי לאורך זמן.
כולל שני רוכסנים אמצעיים בכל צד.

הסידרה הבטיחותית
בד קל ואיכותי בצבעים זוהרים :אדום ,כתום וצהוב.
המבטיחים נראות מקסימלית ביום ובלילה
גם כאשר גשום וערפילי.
כולל חלון שקוף וקשיח בתוך הכיסוי.

הסידרה היצירתית
סדרה חדשה למיוחדות וליצירתיים.
אתם תבחרו את הצבע של הכיסוי
ואנחנו נספק לכם בכל צבע
או שילוב צבעים לפי בחירתכם.

כול₪ 750

ל
משלוח

תוךאספקה
2
 7שעות

כול₪ 900
ל

משלוח

תואספקה
ך  7ימים

00

כולל מ₪ 14

שלוח

א
תוך ספקה
0
 1ימים

חייגו והזמינו 052-5012578 | 03-7171600
או במייל shimbadga@gmail.com
3.10.2019

|| 7

דיווחי תנועה

מנסחים ביחד את
תפיסת הקהילה
הקיבוצית במיטבה

צוותים מ־ 73קיבוצים מכל הארץ התכנסו
בבוקר יום שלישי ,24.9 ,לכנס הראשון של
אגף חברה וקהילה ,במתחם ה־ ,eXlabמרחב
היזמות והחדשנות של מכללת ספיר .נפגשנו
יחד ,מנהלי מש"א ,תרבות ,צמיחה דמוגרפית,
בריאות ורווחה ,סיעוד והגיל השלישי ,ועוד
ממלאות וממלאי תפקידים חברתיים ,ביחד
עם מנהלי קהילות ומזכירים שמילאו את החלל
עם למעלה מ־ 200משתתפים

ה

בחירה במרחב הפתוח
והרחב של מתחם ה־
 ,eXlabנועדה כדי לקיים
חשיבה בסגנון קצת אחר ,ומתוך
רצון שהמשתתפים יקבלו השראה
לקיים דיונים ,שלעיתים נראים
ישנים ,באווירה חדשנית.
במסגרת תוכנית העבודה לשנת
 ,2019אגף חברה וקהילה "שם
על השולחן" נושאים רבים
המעסיקים היום קהילות קיבו־
ציות ועוסק בהם .נושאים אלו
התגבשו במהלך השנה לכדי
מסמך שנקרא תפיסת "קהילה
קיבוצית במיטבה" ,אשר מאגד
בתוכו מרכיבים לקהילה מתפק־
דת ,המכבדת את חבריה וחבריה
לוקחים חלק משמעותי בעשייה.
המסמך נחשף בפני הפעילים
בתנועה הקיבוצית ובפני ממלאי
תפקידים שונים מקיבוצים שונים,
ורבים מהם אמרו כי בדיוק בזה
הם עוסקים כיום .תהליך זה הוביל
ליצירת הכנס במטרה לחלוק
אותו עם ממלאי תפקידים שונים
בתוך הקהילה הקיבוצית ,לדון
בו ,לשאוף אליו ,ולסייע לקיבוצים
להגדיר בכל פעם מחדש זהות,
מבנה ,מסורות ,תרבות ,דרך ואופי
של קהילה ,ערכים ונורמות.
הכנס נפתח בדבריה של ראש
אגף חברה וקהילה ,ד"ר אילת
גלס ,שבירכה את המשתתפים
ואמרה" :אני גאה בבחירה המשו־
תפת של כולנו לשים את הדרום
במרכז ,לא רק בחירום ,ולקיים את
הכנס כאן .זו התכנסות ראשונה
מסוגה של מובילי הפעילויות
החברתיות בקיבוצים ,וזו הזדמ־
נות מצוינת לומר  -אתם עושים
עבודה חשובה ואנחנו מצדיעים
לכן ולכם.
בשנים האחרונות מרבית הקי־
בוצים נעו ,לשמחתנו ,ממשבר
כלכלי ודמוגרפי לשיפור כלכ־
לי ולצמיחה .אבל מהו הקיבוץ
עבורנו היום? האם הקיבוץ הוא
בית או רק כתובת ,ומה אנח־
נו רוצים להיות? האם אנחנו,
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ממלאי התפקידים ,מתפנים
לעסוק בזהות הקיבוצית שלנו
ובמרכיביה? קיבוצים התחבטו
בנושא לאורך כל הדרך ,ובשנים
האחרונות עושים הרבה פעולות
המחזקות זהות ,לפעמים בצורה
מודעת ולפעמים אינטואיטיבית.
על המקפצה הזו העזנו לעלות

"זו התכנסות ראשונה מסוגה של מובילי הפעילויות החברתיות בקיבוצים ,וזו הזדמנות מצוינת לומר  -אתם עושים עבודה חשובה ואנחנו מצדיעים לכן ולכם"

מלאות באנשים צעירים עם
חלומות ורצון להשפיע ולשפר את
הקהילה .העובדה שהאירוע מת־
קיים בספיר היא אמירה חשובה
מבחינתנו ומבחינת כל מי שבא
הנה  -זו חלק מהערבות ההדדית
של כולנו .אפשר להתכוונן לרעיון
של "קהילה קיבוצית במיטבה",

זה מה שמחזיק כאן את האנ־
שים והקסם אצלנו .בלי תחושת
הקהילה היה קשה לחיות כאן".
סדר היום של הכנס נבנה כדי
לעורר סקרנות ,השראה והנאה
בצד למידה משותפת .החלק
הראשון נפתח ב־ SPOKEN
 WORDשל רועי בירן (הרדוף) על

והיום ננסה להגדיר איך ניתן לע־
שות את זה טוב יותר".
ראש המועצה האזורית שער
הנגב ,אופיר ליבשטיין ,בירך גם
הוא ,והחמיא לאגף חברה וקהילה
על הבחירה לקיים את הכנס
דווקא כאן" :שאפו לאילת גלס,
ולכל אנשי אגף חברה וקהילה
והתנועה הקיבוצית ,שהחליטה
לקיים כאן את הכנס .התנועה
הקיבוצית חוזרת להוביל בשנים
האחרונות ,ויוזמה היא נשמת
אפנו והכוח המניע .גם הכנס
היום הוא דוגמה לכך .בשנים
האחרונות צמחנו בשער הנגב
בעוד אלפי תושבים והמתח בין
מרבית הזמן שטוב כאן ,לחמשת
האחוזים שקשה ,הוא זה שבונה
אותנו .הכוח כאן הוא לחיות ביחד
בקהילה בתחושה משמעותית.

מרכיבי קהילה קיבוצית במיט־
בה ,ושלח אותם לאחר מכן לדיון
בתפיסה במעגלי שיח ,שהונחו על
ידי פעילות ופעילי התנועה הקי־
בוצית .בהמשך ,פרופ' ארז צפדיה,
מתאם תחום לימודי המרחב
הכפרי במכללת ספיר ,דיבר על
הקשר בין האקדמיה למרחב הכ־
פרי בעולם ובארץ ,שאינו חזק דיו,
הרחיב על חזון המכללה לחזק
את הקשר הזה ואת המעורבות
החברתית של הסטודנטים וביחד
עם שגית פלטין יפרח ,מנהלת
החדשנות ,נתנו מידע על תוכניות
הלימוד בספיר הרלוונטיות למר־
חב הכפרי.
חלקו השני של הכנס עסק בשי־
תופי הפעולה להובלת תהליכים
בתוך הקהילה ,קטנים כגדולים,
ובקבלת כלים לעבודה משותפת

צוות אגף חברה וקהילה של התנועה הקיבוצית

גם אנחנו באגף חברה וקהילה.
מתוך מה שמוכר לנו בשטח,
ניסחנו ביחד את תפיסת הקהילה
הקיבוצית במיטבה ,ודייקנו אותה
עם כלל פעילי התנועה .הכנס
הזה הוא הזמנה לעסוק בזה ביחד
ואנחנו שמחים מאוד ומתרגשים
שבחרתם ובחרתן להגיע".
גיל לין ,המשנה למזכ"ל התנועה
הקיבוצית ,הוסיף" :אם יש משהו
שגורם לי להיות שמח בסוף יום
עבודה ,זה לראות חלום שהופך
למציאות .בזכות הצוות של אגף
חברה החלום הפך היום למ־
ציאות ,ואני משוכנע שהמסורת
תמשך וזו היא רק יריית הפתיחה.
בשבוע שעבר היינו פה ממש ליד,
בהאקתון של הצעירים שעבדו על
מיזמים לטובת הקהילה הקיבו־
צית .הקהילות שאתם מובילים

של ממלאי התפקידים .ינון בן דוד
(נחל עוז) ואחיו בועז ,ה־Bitbox
 ,Brotherssנתנו הדגמה ווק�א
לית לכך שכאשר מפיקים מספר
קולות ביחד אפשר לקבל תוצר
עשיר יותר ויצרו במה למי־
רי יעקובי הורוביץ (גבת) להציג
תהליכי שיתוף בממשלה ואת
גישת הקולקטיב אימפקט ,כהש־
ראה לתהליכים המורכבים שאנו
מכירים במרחב הקיבוצי ולכלים
אפקטיביים בהם ניתן להשתמש
דוגמת שולחן שותפים .דוגמאות
להובלה משותפת הוצגו בהר־
צאות  Tedע"י חובב איתן (להב)
שתיאר את בניית מנגנון ייעול
מיצוי זכויות הוותיקים בקיבוץ,
נטע קדם שוורץ (עברון) שסיפרה
על תהליך המעבר מבית סיעו־
די למרכז טיפולי כולל ורעיה בן
אברהם (נען) ששיתפה מניסיונה
בשימוש התרבות ככלי לרתימת
הציבור לתהליך אסטרטגי .בהמ־
שך הנוכחים דנו במעגלי הצוות
הקיבוצי האם ואיך לייצר שולחן
שותפים ובאילו נושאים.
הכנס הסתיים בקטע אנרגטי וסו־
חף של ה־.Bitbox Brothers
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבו־
צית ,סיכם את הכנס" :בתוך ארב־
עה ימים הגענו שוב לשער הנגב,
והפעם בכנס יוצא דופן באיכותו
ובסגנונו .שאפו ענק לאגף חברה
וקהילה שלנו וחיבוק חם לחברינו
בשער הנגב ,באשכול ובחוף אש־
קלון העומדים בגבורה במלחמת
התשה פסיכולוגית מורכבת  .אני
משוכנע כי כל הבאים לכנס יצאו
מועשרים ו"מתודלקים" לעבודת
הקודש שהם מבצעים בעיצוב
הקהילה הקיבוצית והובלתה.
תודה מקרב לב לראש המועצה,
אופיר ליבשטיין ,ולצוותו על אירוח
כפול בתוך ארבעה ימים ותודה
ענקית לכל מי שלקח ולקחה חלק
בהפקה המורכבת והמוצלחת.
"אם אתם רוצים להגיע רחוק ־לכו
יחד" ,אומר פתגם אפריקאי ידוע".
שנה טובה מאגף חברה וקהילה

כי על איכות לא מתפשרים!

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים
תפעוליים בלבד

רכבי שטח

טרקטורונים
יבואן רשמי:

עבודה
שטח
רכבי
רכבי

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

טרקטורי משא
(רישוי כביש)

מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-עידן 054-5528911

תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד 30-31 ,באוקטובר 9:00-16:00 ,2019

מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים ,תיקון ,116
ועדות גבולות הבינוי בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
יום ד'11:45-10:30 ,30.10.2019 ,
בהשתתפות:
דניאל עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
מר רם בן ברק ,חבר הכנסת
עו"ד עמית יפרח ,היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות תנועת המושבים
מר שי חג'ג' ,יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים
עו"ד מיכי דרורי ,מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית
לפרטים נוספים:
arosner@kenes-exhibitions.com
kenes-media.com
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שלמה הגני (הניג) חי בשני עולמות במקביל  -טייס מסור בחיל האוויר עם שני עיטורי מופת,
ורכז בנייה מסור בקיבוצו גן שמואל .את החיבור בין השניים מתמצת משפט אחד שאמר שלמה
בריאיון עמו ביחס למלחמת ההתשה" .השתתפתי ברוב המבצעים שלה ,מהפעולה הראשונה.
בבוקר הייתי עובד בבנייה ,בצהריים הייתי עובד בהריסה ,או להפך .מתחיל בהפצצה מעל
התעלה ,ובגמר הטיסה – חוזר לבנייה .אתה מתיישב במטוס ,טס לתעלה ,יורים עליך ,משגעים
אותך – אתה מפציץ ,ואח"כ אתה חוזר כאילו שום דבר לא קרה"

שלמה עולה לסקייהוק ,שנות ה־70

>

ארן ריילינגר

שלמה ואביו מניחים את אבן הפינה לבית העם בגן שמואל .תחילת שנות השישים
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ב־ 1974ראיין העיתונאי ואיש
הרדיו גדעון לב ארי את מי שהיה
אז טייס־הקרב המבוגר ביותר בחיל
האוויר ובעל עיטור המופת ,שלמה
הגני (הניג) .וכך סיפר לו הניג על
מלחמת יום כיפור" :התברר שהמ־
לחמה קשה מאוד וחמורה מאוד .יד־
ענו שיש לאויב טילים ולא הופתענו
מהם ,אבל הופתענו מהיעילות שלהם
ומהמגבלה שהם מטילים עלינו .במ־
לחמת ששת הימים היינו מלכים ,אבל
ביום הכיפורים לא יכולנו להסתובב
כמו שרצינו ,הטיסות היו הרבה יותר
קשות .אבל למדנו להסתדר עם הטי־
לים ,ולמדנו לא לפחד כל כך .בין
הטייסים הצעירים היו הרבה חולים,
אבל אני לא חליתי אף יום ..לא היה לי
אף ביטול טיסה .טסתי כל הזמן ,בלי
הגבלה ,אפילו ביקשתי קצת יותר ,כדי
לעודד את החבר'ה .השתדלתי לחייך
הרבה ,לצחוק ,להרים את המורל ,לתת
דוגמה" .שנה לאחר אותו ראיון ,הוע־
נק לו עיטור המופת על חלקו באותה
מלחמה .עיטור המופת השני שלו.
בתעודה שקיבל מידי הרמטכ"ל מוטה
גור נכתב כך" :רס"ן שלמה הניג הוא
טייס הקרב המבוגר ביותר בח"א .הוא
ביצע במלחמת יוה"כ  31גיחות תחת
אש ,ביניהן הגיחות הקשות והמסוכנות
ביותר שניהלה הטייסת .רס"ן שלמה
הניג שימש מופת לטייסים הצעי־
רים ממנו בעשרות שנים – בדמותו,
בבגרותו ,באומץ ליבו ,בקור רוחו וב־

בטייסת ברמת דוד1970 .

רמת ביצועו".
זהו סיפורו של שלמה הגני (הניג),
האיש והמופת ,מקיבוץ גן שמואל,
שנולד ב־ 1926ונפטר ב־ ,1996זמן
קצר לפני יום הולדתו ה־ .70איש
אשכולות ,רב פעלים ,בנייה ועשייה,
שתקצר היריעה הזאת מלתאר את
כולה .מי שחייו המלאים נעו כל הש־
נים בשני קוים מקבילים ,הקיבוץ וחיל
האוויר .את שניהם אהב ,ולשניהם חש
מחויב ,ובשניהם בלט ובנה ושימש דו־
גמה .אהבתו הנוספת ,הראשונה ,הייתה
כמובן משפחתו הגדולה  -אשתו ,הסו־
פרת והמשוררת עמירה הגני וחמשת
ילדיהם .הכתבה הזאת בנויה בעיקר
על ראיונות עם עמירה וחברים מח"א,
ועל מקורות נוספים ,כמו חוברת הזי־
כרון המושקעת שערכה עמירה ,ויצאה
במלאת שנה למותו.

התמונות באדיבות עמירה הגני

ילדות ,נעורים,
קורס טייס

עמירה" :שלמה נולד באוקטובר
 1926בצריף קופת חולים בעין חרוד.
בן בכור להוריו ,אתיה ויהושע הניג,
שעלו מגליציה עם קומונה של השו־
מר הצעיר .באותו זמן הם היו חברים
בקבוצת עבודה שנדדה ברחבי הארץ.
לאחר ששלמה נולד ,הוריו שכבר שבעו
נדודים ,חיפשו מקום של קבע .חברים,
מימי העלייה מגליציה ,המליצו להם
לבוא לקבוצת גן שמואל ,שכבר שכנה
במקום הקבע שלה ,ליד חדרה .לא היו
בה הרבה חברים אבל היו כבר כמה
ילדים .כך ,בסוף  ,1926כששלמה היה
בן  3חודשים ,הגיעה משפחת הניג לגן
שמואל וקבעה בו את מושבה .בקיבוץ
נולדו שתי אחיותיו של שלמה ,דינה

ב־ 1975קיבל שלמה
הגני (הניג) את עיטור
המופת השני שלו.
בתעודה שקיבל מידי
הרמטכ"ל מוטה גור
נכתב כך" :רס"ן שלמה
הניג הוא טייס הקרב
המבוגר ביותר בח"א.
הוא ביצע במלחמת
יוה"כ  31גיחות תחת
אש ,ביניהן הגיחות
הקשות והמסוכנות
ביותר שניהלה
הטייסת .רס"ן שלמה
הניג שימש מופת
לטייסים הצעירים
ממנו בעשרות שנים
– בדמותו ,בבגרותו,
באומץ ליבו ,בקור רוחו
וברמת ביצועו".

טייסת  109בתקופת האוראגנים בחצור .שלמה יושב ראשון מימין .עומד מעליו יפתח
ספקטור .עומד שני משמאל עמוס לפידות לימים מפקד חלי האוויר

ונעמי .גם שתי אחיותיה של אתיה,
אימו ,הגיעו לקיבוץ בעקבותיהם.
המשפחה נשארה בגן שמואל ,ושלמה
גדל בקבוצת אורן ,הקבוצה הראשונה
של הקיבוץ .בסוף כיתה ו' ,כל הכיתה
עברה למוסד שומריה במשמר העמק,
שם הם בילו את כל שנות התיכון ,בש־
נים 1939־".1945
על אותן  6שנים מעצבות כתבה
עמירה כך" :עד סוף ימיו ראה שלמה
בשנים ההן במשמר העמק ,תקופת
זוהר שעיצבה את אופיו ואת ערכיו.
שם קיבל והפנים את הזדהותו השלמה
והמוחלטת עם התנועה ,והגשים אותה
בהדרכה – שנה אחר שנה .במוסד ,בגן
שמואל ,ובקני השומר הצעיר בחדרה
ובתל אביב .שם (בשומריה) הצטרף
לקבוצת הכדורעף ,ועם חבריו יסדו את
קבוצת הכדורעף של גן שמואל ,שזכתה

פעם אחר פעם בגביע המדינה .עם נב־
חרת ישראל בכדורעף גם נסע לאירופה
– פעם ראשונה – לפריז".
עמירה" :ב־ 1945חזרה הקבוצה של
שלמה הביתה ,לגן שמואל .אז הוקמה
בקיבוץ קבוצת הבניין ושלמה החל לע־
בוד בבניין ,מקצועו ועיסוקו כל חייו.
כשפרצה מלחמת השחרור ,שלמה היה
מגויס במסגרת מקומית .רק כשהמל־
חמה נגמרה ,הבנים התחילו להתגייס
לצבא .שלמה ,שתמיד הדריך בשומר
הצעיר ,היה בטוח שילך לנח"ל ,להיות
קצין של הגרעין שהדריך בת"א .אבל
אז הוא עשה מבדקים של חיל האוויר
וראו שהוא מתאים לטייס .כך ,בלי שום
כוונה מוקדמת ,הוא הגיע לקורס טייס".
על אותה תקופה ,סיפר שלמה באחד
הראיונות עימו" :למעשה התחלתי
להילחם כבר בתור ילד ,בסוף מאורעות

 .1936הייתי הולך עם אבא שלי ,עם
הרובה ,שומר והולך בפרדסים ,כנגד
הפורעים .במלחמת השחרור השתתפתי
ב'הגנה' ,במה שקוראים היום הגנה
מרחבית .השתתפתי בכל מיני קרבות
מקומיים ,קרבות באזור .בשנת 1950
עברתי קורס מ"כים ונעשיתי סמל
מחלקה .בשנת  1951היה הקרב האחרון
שלי בתור איש חי"ר ,בתל מוטילה .רק
אז התגייסתי לצה"ל ,במסגרת המכסות
של בני משקים .גויסתי בתור טירון מן
השורה ,אבל ב"קלט" שאלו אותי אם
אסכים להתגייס לחיל האוויר .זה היה
דבר שבכלל לא ציפיתי לו .בזמנו ,חיל
האוויר היה אגדה .חשבתי :אני אהיה
טייס?! מקצוענות ,חתימה לחמש שנים,
ריחוק מהקיבוץ .כל חיי הייתי איש־קי־
בוץ נאמן .רציתי להיות מועיל בצבא.
חשבתי שאהיה קצין קרבי ,איש חי"ר
לוחם ,שימלא את שירותו למען המו־
לדת .ומוזר ,כשזומנתי לראיון ושאלו,
אולי אתה מוכן להיות טייס ,לא חשבתי
הרבה ואמרתי' :כן' .ומאז התחילה הדרך
הארוכה שלי בחיל האוויר .הלכתי בלב
שלם ובנפש חפצה לקורס טייס ,והייתי
אומר – גם בפיק ברכיים .אבל החלטתי
לנסות ,והלך לי".
עמירה" :שלמה התגייס למעשה רק
ב־ ,1951בגיל  !25אמרו לו 'אתה חייב
ללכת לקורס טייס ,ואם תרצה אח"כ לע־
זוב ,תעזוב' .הוא התחיל וראו שהוא מאוד
מתאים .אחרי הטיסה הראשונה זה כבר
היה מקרה אבוד .הוא התאהב לגמרי
בטיסה .הוא אמר לי' :כשאני ממריא
אני משאיר את כל המציאות מאחורי
ומרגיש ציפור דרור' .מעולם לא ויתר
על יום מילואים ,על הזדמנות לטוס.
את קורס־טייס מס'  12של ח"א הוא
סיים ב־ ,1953בהצטיינות ,במגמת קרב.
בקורס קראו לו "סבא הניג" ,כי היה
הרבה יותר מבוגר מכולם".

הרמטכל מוטה גור מעניק לשלמה את אות המופת על חלקו במלחמת יום כיפור1975 ,

שונה של הקיבוץ .בחופש הגדול בין
י"א ל־י"ב היינו בסמינר בבית אלפא,
וגם שלמה היה שם ,מדריך של אחד
ה'גדודים' מת"א .הוא היה מאד מבוקש.
הכרנו כבר קודם ,אבל שם בסמינר היו
לנו כל התנאים ובלילות ,אחרי ההר־
צאות ,היינו מטיילים .שם זה התחיל,
ולא נגמר .אני הייתי בת  17והוא בן
 .25אח"כ הוא התגייס ואני עברתי
עם כל הקבוצה שלי למזרע ,לשנת
י"ב .שלמה היה בקורס טייס ובשבתות
הגיע לבקר אותי במזרע .אח"כ גם אני
התגייסתי ,לחיל האוויר ,ושלמה סיים
את הקורס והגיע לרמת דוד .הוא היה
מחויב לשנת קבע אחת .בשנ ת  '54ה�ת
חתנו ,כשהייתי עדיין בצבא .כשעמד־
תי להשתחרר ,הבהירו לי בעין החורש
שאני חייבת לחזור לקיבוץ ,אז ויתר־
תי על השחרור ועברתי לשרת ברמת
דוד ,יחד עם שלמה ,פשוט כדי שנוכל
להיות יחד .שלמה היה בטייסת ,101
ואני סמלת מבצעים באותה טייסת.
עזר ויצמן היה אז מפקד הבסיס ,בשיא
תהילתו ,ומוטי הוד סגנו .באנו אל עזר
לשיחה והסברנו לו את מצבנו המיוחד.
אז עוד לא היה מקובל שמשפחות גרות
בבסיס ,אבל עזר מאד שמח לעזור לנו
ואמר שנקבל בבסיס כל מה שצריך.

עברנו לגור בבית ישן של הצבא הב־
ריטי ,ממש מתחת למסלול .כל המראה
ונחיתה כל הבית רעד ,אבל התרגלנו
והיה לנו כיף שם .הבית היה גדול יח־
סית למה שהכרנו והרגשנו כמו בווילה.
אחד הלקחים שהפיקו מאיתנו בחיל
האוויר היה לעולם לא לתת לזוג להיות
יחד באותה טייסת .זה לא טוב ולא נכון.
אבל אנחנו כן היינו ,זוג נשוי ,באותו
בסיס ,באותה טייסת ,עד שהשתחררתי
וחזרתי לעין החורש ושלמה נשאר
ברמת דוד .אז התחילה שנה מאוד קשה
מבחינתנו .היינו כבר זוג נשוי ופתאום
גרנו שוב רחוק אחד מהשני .זאת הייתה
תקופה אחרת .בעין החורש שיבצו אותי
לעבוד בחדר האוכל .העבודה הייתה
במשמרות בוקר/ערב .אחרי משמרת
בוקר הייתי נוסעת בטרמפים לרמת
דוד ,נשארת שם לילה וחוזרת למחרת
למשמרת ערב .ככה חיינו .גם מבחינה
ביטחונית זו הייתה שנה מתוחה ושלמה
כל הזמן טס .בקיץ  55נולדה איריס,
הבת הבכורה שלנו ,וכמה חודשים
אח"כ שלמה השתחרר ועברנו סוף סוף
לגן שמואל .לפני כן ,באותה שנה ,קרה
המקרה שעליו הוא קיבל את הצל"ש
הראשון".
וזה סיפור המעשה (פי שנכתב בעי־

איך הכרתם?
"אני בת עין החורש ,מהקבוצה הרא־

משפחת הגני ,אמצע שנות ה־ .70עמירה ,שלמה ,איריס ,יאיר ,אורון ,שירי ורואי
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עמירה" :מלחמת יום כיפור עשתה לשלמה
משהו ,כמו לכולם .המספר הגבוה של האבדות,
זה לא פשוט .אתה שותה בבוקר קפה עם
מישהו קרוב ,ובצהרים הוא כבר איננו .אבל הוא
נשאר באופיו מדריך בשומר הצעיר ,עד הסוף.
צריך לתת דוגמה ,להיות אחראי ,להיות חזק,
להדריך את הצעירים .כזה הוא היה".

שלמה כסגן צעיר

טור המופת הראשון שקיבל)" :בעת
טיסת אימונים שגרתית במטוס קרב
(ספיטפייר) ,הרגיש לפתע סגן שלמה
הניג ,כי אין לו עוד שליטה על הגה
הגובה של המטוס .הניג התקשר עם
מגדל הפיקוח וקיבל הוראה שלא להסס
לצנוח ,אלא אם הוא מעריך שיוכל
לנחות בעזרת המנוע ומאזני המטוס
בלבד .סגן הניג בילה באוויר  25דקות
נוספות לשם פיתוח הטכניקה הדרושה
להנחתת המטוס המקולקל .כתוצאה
מקור רוחו ושליטתו במטוס ,למרות
שברור היה לו כי צפויה סכנה לחייו,
הצליח לבסוף לנחות ,ובזאת הציל את
המטוס .על מעשה זה הוענק לו עיטור
המופת".
עמירה" :באותו יום הוא בא הביתה
וסיפר לי על הדשא בקיבוץ' ,היום
עשיתי משהו שעוד אף אחד לא עשה'.
רציתי להרוג אותו :מה אתה מסכן את
עצמך עם הגרוטאות האלה? כששאלתי
אותו למה לא קפצת ,הוא אמר לי' :חבל
על המטוס' .כזה הוא היה .אני לא חו־
שבת שהוא פחד בכלל .לא אז ולא אי
פעם .בכל אופן מעולם הוא לא דיבר
על פחד .הוא חשב איך הוא פותר את
הבעיה ובזה הוא התעסק .כשנגמרה
שנת הקבע שלו ,חיל האוויר רצה שהוא
ימשיך וגם שלמה רצה .עזר ויצמן בא
לגן שמואל והתחנן במזכירות שייתנו
לו להמשיך ,אבל גן שמואל אמרו:
'בשום אופן לא .הוא סיים והוא חייב
לחזור לקיבוץ' .שלמה קיבל את הדין
והשתחרר ,אבל אז הוא הציב לקיבוץ
את התנאי :בעתות שלום הוא טס יום
אחד בשבוע ,ובעתות מלחמה לפי הצו־
רך .הוא הרגיש מחויב לחיל האוויר
והוא בחיים לא ויתר על זה .הוא גם
מאוד אהב את זה .הוא חזר לעבוד פה
בבניין ובשלב מסוים גם יצא ללימודי
הנדסאות־בניין בטכניון .לימודי ערב.

בבוקר ניהל את הבניין בקיבוץ ואחר
הצהריים נסע ברכבת לחיפה .כשחזר,
בלילה ,חברים היו אוספים אותו מהרכ־
בת ,הוא היה מגיע הביתה ומתחיל לה־
כין שיעורים .זה היה מאד קשה ,בדיוק
גם אני למדתי אז הוראה באורנים ,אבל
את הלימודים הוא סיים בהצטיינות".

מתי הפכתם מהניג להגני?
"בשנת  '65הציעו לשלמה שייצא
לצרפת להביא מטוסי אוראגן לארץ.
אבל אז דרשו ממנו ,אם הוא נוסע ,לה־
חליף את שם המשפחה לשם עברי .הכל
היה צריך לעשות תוך יום אחד ,להח־
ליף שם ולהוציא דרכון .שלמה בא לה־
תייעץ איתי ואמרתי שחייבת להיות ה'
בהתחלה ,כי אני הרצברג מהבית ואח"כ
הניג ,אז גם השם החדש יתחיל עם ה'.
ואז פשוט עשינו שיכול אותיות ,והניג
הפך להגני .סידרנו הכל תוך חצי יום
ולמחרת שלמה המריא לצרפת .אבל
בחיל האוויר הוא תמיד נשאר הניג ,עד
היום".

בבוקר בונה ,בצהריים
הורס ,או להיפך..

עמירה" :בשבועות שלפני מלחמת
ששת הימים החלה תקופת ההמתנה,
ושלמה היה שבועיים בכוננות .הוא היה
אז בבסיס חצור וסיפר לנו שרבין הגיע
אליהם ,לא כדי לעודד אלא כדי לה־
תעודד .הוא (רבין) נכנס אליהם חיוור
לגמרי ויצא מהם אדם אחר ,הרבה יותר
מעּודָ ד"..
מתקופת ההמתנה והמלחמה כתב
שלמה מכתבים הביתה .כולם הגיעו
לאחר תום המלחמה .להלן שני קטעים
מתוכם:
 – 5.6.67יש שעת שין! אנו יוצאים!
הדבר הפך לעובדה .עו ד  20דקות וני�כ
נס לעיצומה של המלחמה .כולם מצפים
מאתנו .אני מתפלל שלא נכזיב .גור־
לנו ,גורלכם ,גורל כולנו ,בידינו .אני
שולח את המכתב לפני שאנו יוצאים.
ודאי כאשר תקבליהו ,ההיסטוריה תק־

פוץ הרבה ,הרבה קדימה ,ומי יודע מה
יקרה .איני יודע אם אחזור .אני מקווה
שכן .אם לאו ,החזיקי מעמד ודעי ,שה־
רגשתי היא שמילאתי חובתי כפי שאני
בחרתי לעצמי .ויהיה טוב.
 – 6.6.67יום שני למלחמה .יום קשה
ביותר ,אך התוצאות  -פנטסטיות!
במכה כבירה עלינו על כל שדות האויב.
זה ממש קשה לתאר מה הלך שם .אמנם
נ.מ חזק ,אך בכל זאת הצלחנו לתקוף
ובהצלחה רבה .היית צריכה לראות איך
נדלקו המיגים .פוף – ומטוס נדלק,
והנך עוזב שדה ומשאיר אחריך עמודי
עשן נוראיים..
עמירה" :מיד אחרי הניצחון הגדול
בששת הימים ,הציעו לשלמה לעבור
לסקייהוק .הוא היה מת לעשות את זה.
הוא הלך לשיחת קיבוץ וביקש חופש
של  9חודשים כדי לעבור קורס על
סקייהוק ברמת דוד .כולם הצביעו בעד,
חוץ מחבר אחד שהתנגד .אפילו אישרו
לו רכב צמוד כדי שיוכל להגיע הבי־
תה .במלחמת ההתשה הוא כבר טס על
סקייהוק בטייסת ( 109טייסת העמק)
ברמת דוד .הוא תמיד אמר " 5ימים
בשבוע אני בונה ויום אחד אני הורס".
על  3המלחמות ,קדש ,ששת הימים
וההתשה ,סיפר שלמה בראיון עימו:
"במבצע קדש הטסתי מוסטנגים .כאשר
חזרתי בערב ממשימה ,פגש אותי מפקד
הבסיס והודיע שמפקד הטייסת נהרג,
ואני מקבל את הפיקוד על הטייסת.
הייתי בן  .31מבחינת חיל האוויר –
מבוגר ,אבל צעיר בתור טייס .המש־
כתי בכל הקרבות כמפקד טייסת ,ואז
השתחררתי ,חזרתי הביתה .במלחמת
ששת הימים הטסתי אוראגן .יצאתי
עם שחר ה־ 5ביוני למשימה הראשונה
שלנו – ביר גפגפה .אחר כך תקפנו
בדמשק ,ברבת עמון ובכל החזיתות.
שבוע ימים אחרי המלחמה השתח־
ררתי ,חזרתי לקיבוץ ,לעבודה בבנייה.
גמרתי להרוס ,המשכתי לבנות .אח"כ
באה מלחמת ההתשה ,והשתתפתי ברוב
המבצעים שלה ,מהפעולה הראשונה.
מאז הייתי משתתף כמעט בכל שבוע
בטיסת הפצצה .בבוקר הייתי עובד
בבנייה ,בצהריים הייתי עובד בהריסה,
או להפך .מתחיל בהפצצה מעל התע־
לה ,ובגמר הטיסה – חוזר לבנייה .אתה
מתיישב במטוס ,טס לתעלה ,יורים
עליך ,משגעים אותך – אתה מפציץ,
ואח"כ אתה חוזר כאילו שום דבר לא
קרה".

עמירה ושלמה בצעירותם ,על הדשא בעין החורש

מלחמה ,הייתי כבר יכול להישאר שם.
זה בטוח מלחמה ,אין לי ספק בזה .נקום
בשבת מוקדם בבוקר ואצא' .קמנו,
שתינו קפה ,ואז שמענו מטוס קרב
מעלינו .צלצלו ואמרו לו תצא לשער,
יבואו לאסוף אותך .הוא היה כבר בן .47
בצהריים ,כשהרדיו החל לשדר ,כבר
היה הרוג אחד מהטייסת שלו ,חנן איתן
ממשמר העמק .הטייס הראשון שנהרג
במלחמה .זה היה יום קשה מאד ,גם לי
אישית .כולם היו פה בחצר הקיבוץ,
הגיעו אוטובוסים לקחת חברים לצבא,
למלחמה .ידעו שיש כבר קרבות וש־
למה כבר היה שם .זה לא באופי שלי
להראות שאני נשברת ,אז הלכתי רגע
לחברים ,לבד .הגעתי אליהם ושם הת־
פרקתי .ואני לעולם לא אשכח להם איך
הם קיבלו את זה .בשקט ,בהבנה ,בלי
לעשות עניין.
"במהלך המלחמה היה לנו נוהל.
בגלל ששלמה לא טס בלילה ,כל יום
לאחר הטיסות הוא היה מתקשר ואומר
לי שהכל בסדר ,שאוכל לישון .לא היה
לנו טלפון בבית ,אבל לשכן שלנו היה
ושלמה היה מתקשר לשם ,תמיד באותה
שעה ,וחיכינו כבר ליד הטלפון .אחרי
שהשכבתי את הילדים הלכתי כל ערב
למוסד ,הייתי אז מחנכת של כיתה י"ב.
בערבים הייתי יושבת איתם ומדב־
רת איתם וזה עזר לי להתחזק .המל־
חמה הזאת עשתה לשלמה משהו ,כמו
לכולם .המספר הגבוה של האבדות ,זה
לא פשוט .אתה שותה בבוקר קפה עם
מישהו קרוב ,ובצהרים הוא כבר איננו.
אבל הוא נשאר באופיו מדריך בשומר
הצעיר ,עד הסוף .צריך לתת דוגמה,
להיות אחראי ,להיות חזק ,להדריך את
הצעירים .כזה הוא היה".
דוד יצחק היה מפקד טייסת 109
במלחמה" .נכנסתי לתפקידי כמפקד

מלחמת יום כיפור

קבוצת הכדורעף של גן שמואל .1950 ,שלמה הניג שני משמאל
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עמירה" :היינו בטיול בחו"ל .פעם
הראשונה שלי בחו"ל ,טיול ארוך ,כמה
שבועות .חזרנו ביום חמישי ולמחרת
שלמה נסע לכנף (רמת דוד) .הוא חזר
משם ואמר לי' :תשמעי ,הולכת להיות

משפחת הגני בגן שמואל1975 ,

הטייסת כחודש לפני המלחמה" מספר
דוד" ,אבל את שלמה ,כמו את רוב
הטייסים הוותיקים ,הכרתי כבר קודם.
בסוף המלחמה ,כל מפקד טייסת קיבל
הוראה לתת שם אחד לצל"ש .החלט־
תי ,יחד עם כולם ,לתת אותו לשלמה.
במלחמה הזאת ,שאיבדנו בה טייסים
ומטוסים ,והיינו צריכים להמציא את
עצמנו מחדש ולהתאים את עצמ־
נו מחדש ,בתוך כל זה ,הטייסת ,ואני
כמפקד ,נשענו על הטייסים הוותיקים.
אנשים מהסביבה (של רמת דוד) שהיו
כוח המילואים שלנו .חבר'ה מבוגרים
יותר ,עם ניסיון ,שעברו כבר מלחמות,
ואתה יכול להישען עליהם מבחינת
העוצמה האישית ,החוסן הנפשי ומה
שהם הקרינו לטייסים הצעירים .שלמה
היה אחד מהם .הוא לא היה שונה מכו־
לם ,הוא היה אחד מקבוצת הוותיקים
הזאת ,עם ייחוד בשתי נקודות .1 :הוא
היה הוותיק והמנוסה ביותר .2 .הוא היה
השלו ביותר .שלמה הקרין שקט וזה
ֵ
היה מיוחד בו .הוא היה למוד מלחמות
ובעל חוסן נפשי חזק מאד ,וגם בזמן
המלחמה הקשה הזאת הוא לא שינה את
אורחות חייו .בין הטיסות הוא היה יושב
על המרפסת ,מוציא ספר וקורא .כל
ההתנהלות שלו הקרינה עוצמה ושקט
בלתי רגילים .ובעיקר זה היה חשוב
לצעירים".

פרישה ,קיבוץ
עמירה" :המלחמה נגמרה ושלמה
חזר לקיבוץ ,לבניין .הוא המשיך לטוס
ברמת דוד ,באותה טייסת ,עד שנת
 ,78ואז פרש בגיל  .52כשהיה בן 50
כל הטייסת הגיעה לקיבוץ ,שמו אותו
על כיסא והרימו אותו באוויר .שלמה
אף פעם לא עשה עניין מהגיל .צריך
להבין שהוא היה ב'טייסת העמק' שהיו

הניסיון של הדור הקודם,
הטכנולוגיה של הדור החדש

יש חילופי דורות בעסק שלכם? זה הזמן לשדרג את המיול
וליהנות מכל הניסיון של הדור הקודם ,ומהטכנולוגיה של הדור החדש.

טרקטור המשא הנמכר בישראל!
עכשיו בתנאי טרייד אין אטרקטיביים במיוחד.
התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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קטנות קיבוציות
שנה חדשה

על הספקטרום הקיבוצי

עצה קטנה לקראת שנה חדשה :תושי־
טו יד פתוחה לכל מה שעשוי להירקם
והחזיקו אצבעות חמות לכל מה שעלול
להיפרם.

הוא היה לבוש ברישול ,חולצה חתוכת
שרוול .קצת שלומפר .בעיני רוחי דימיתי
אותו לקיבוצניק .הוא שוחח עם מישהו.
מהשיחה ,שאותה שמעתי היטב אף שלא
התאמצתי להקשיב לה ,הבנתי ,כי הוא
נולד בעיר אבל לימים היה בהכשרת נוער
בקיבוץ ולפי הנראה ולפי הנשמע ,סיגל
לעצמו מושגים אחדים הרווחים בשפת
הקיבוצניקים .איך אני מגדיר אותו? הוא
לא קיבוצניק מבטן ומלידה אבל הוא מצוי
על הספקטרום הקיבוצי.

אלישע
שלמה במלחמת יום כיפור .קורא בין הגיחות

בה המון קיבוצניקים ומושבניקים מהאזור .זה עזר ויצמן ,שהיה אז נשיא ,הגיע לטקס הפתי־
היה חלק גדול ממנו ומהחיים החברתיים שלנו .חה ,וכשהוא שמע מי היה אחראי על הבנייה ,הוא
כולם היו חברים של כולם ,ושלמה אהב להיות הודיע שעד ששלמה לא יושב לידו ,לא מתחילים.
שם ואהב לטוס ולכן עניין הגיל מעולם לא עלה .קראו מהר לשלמה ,הוא הגיע עם בגדי עבודה
אחרי מלחמת יום כיפור ,איריס ,הבת שלנו ,וישב ליד עזר ,המפקד ,כל הטקס .שלמה כבר היה
התגייסה ,לחיל האוויר כמובן ,ושירתה כפקידת אז חולה ,וזה היה ניכר עליו .כשגילו את הסרטן,
מבצעים באותה טייסת .שלמה היה מאוד גאה כבר היה מאוחר מדי .אבל הוא לא ויתר ,היה בטוח
בה שם .במלחמת לבנון הראשונה ,בגיל  ,55הוא שיבריא ,וחי עוד חמש וחצי שנים עם המחלה.
התגייס והיה קצין סיוע אווירי באוגדת עינן .הוא באחד הימים ,כשהיינו בבדיקה קשה בתל השומר,
ישן באוהל סיירים ,בשק שינה ,אכל מנות קרב עברו לידנו שני טייסים שהכירו אותו וראו את
והיה מאושר שהוא עוד מביא תועלת .בלילות מצבו .השמועה פשטה בחיל האוויר והגיעה עד
הוא לא ישן הרבה והיה מאזין לרשת הקשר .בית הנשיא .יום אחד עזר וראומה התקשרו בדר־
כם מי־ם לקיסריה ואמרו
גם יאיר ,הבן השני
שהם באים להיפרד .הם
שלנו ,היה אז במלחמה,
הגיעו אלינו הביתה ,ישבו
בסיירת מטכ"ל .בשנות
עם שלמה ונפרדו ממנו.
־ה־ 80שלמה עבד במ�ח עמירה" :כשגילו את
לקת הבנייה של
כששלמה נפטר ,זה הופץ
הקיבוץ הסרטן ,כבר היה מאוחר
הארצי .שתי קדנציות
מייד בכל החייל ,ואפילו
היה שם רכז ביצוע .כמו מדי .אבל הוא לא ויתר,
טייסי אל על שמעו את
זה ברשת הקשר .למחרת
שהוא בנה כל השנים היה בטוח שיבריא ,וחי
בגן שמואל ,עכשיו
כולם הגיעו ללוויה .בגן
הוא עוד חמש וחצי שנים עם
בנה בכל הארץ .בגן
שמואל נהוג להציב את
שמואל ,גולת הכותרת המחלה .באחד הימים,
הארון במועדון ,בבית
אורי (ע"ש אורי אילן),
של עבודתו הייתה בניית כשהיינו בבדיקה קשה
חדר האוכל שעליו
ואנשים באים להיפרד
היה בתל השומר ,עברו לידנו
מאד גאה" .בראיון שנתן
לפני הלוויה .כל החברים
שלמה למעריב בשנת שני טייסים שהכירו אותו מחיל האוויר הגיעו ויש־
בו שם בשורה הראשונה,
 ,'78לרגל פרישתו
מחיל וראו את מצבו .השמועה
ופתאום הודיעו שהנשיא
האוויר ,הוא אמר (בין
היתר)" :עזוב את הטיסות פשטה בחיל האוויר
מגיע .זה היה בהפתעה.
הוא נכנס לאולם ,והיית
ועזוב את המטוסים .בוא והגיעה עד בית הנשיא.
צריך לראות את זה:
תראה את חדר
האוכל יום אחד עזר וראומה
בבת אחת ,כל אנשי חיל
החדש שבנינו .פאר
התקשרו בדרכם מי־ם
האוויר ,כאיש אחד ,קמו
היצירה!"
לכבוד המפקד .אחר כך
מהבניין,
"חוץ
עמירה:
לקיסריה ואמרו שהם
הוא גם הספיד את שלמה
שלמה היה תמיד
פעיל באים להיפרד .הם הגיעו
בבית הקברות".
בתרבות ובחגים בקיבוץ.
אני תמיד הייתי בעסקי אלינו הביתה ,ישבו עם
על שלמה הניג ,חייו
ומעלליו ,אפשר להמשיך
תרבות ,והיינו שותפים .שלמה ונפרדו ממנו"
ולספר בלי סוף .כמעט
זה מה שהכי נחוץ לרכזת
לא סיפרנו על הכדורעף
תרבות ..הוא עשה איתי
שהיה אהוב עליו בצעירו־
המון דברים ,אבל הוא
היה תמיד מאד מעורב ומשולב בתרבות של גן תו ,על הבניינים הרבים שבנה ברחבי הארץ ,על
שמואל .למשל הוא תיכנן וביצע את הבמה והט־ כל הדברים המיוחדים שתיכנן וביצע ,לאו דווקא
ריבונות של חג הביכורים .הוא חי תמיד בשני המבנים הגדולים ,ולא דיברנו בכלל על משפח־
עולמות במקביל ,חיל האוויר ,והקיבוץ .לאורך תו הגדולה ,חמשת הילדים ,איריס ,יאיר ,אורון,
השנים הציעו לו המון דברים בחוץ ,להיות בקבע ,שירי ורואי ,והנכדים הרבים (היום גם יש נינים).
לטוס באל על ,בכימאוויר ,ותמיד או שהקיבוץ כיוון שהכתבה הזאת יוצאת לכבוד יום כיפור ,וכן
לא הסכים או שהוא לא רצה או שאני התנגד־ עסקה בחלק שמילא חיל האוויר בחייו ,בחרתי
תי ,אבל בסופו של דבר הוא היה קיבוצניק מאד לסיים עם ציטוט אחד ,מתוך ראיון שנתן לאחר
מסור ,ובעיקר מאד נאמן לגן שמואל .הוא לא טיסת הפרידה שלו ברמת דוד ,הפרידה מהטייסת
רצה לשמוע על אף מקום אחר ,רק קיבוץ ורק האהובה עליו ,והפרישה מחיל האוויר" :נכון שאני
גן שמואל".
פורש בצער .פרישה זה תמיד דבר עצוב .אבל אני
"אחרי התקופה בקבה"א שלמה עבד במפעל של שלם עם זה .אני מאושר שלא קטעו אותי באמצע
גן שמואל עד שהציעו לו להיות רכז הבנייה של הקריירה העשירה שלי כטייס המבוגר בצה"ל.
המועצה האזורית .הוא נענה בשמחה ,והקים ,בין כשנפרדתי מטייסי הטייסת ,איחלתי להם דבר
היתר ,את בית הספר האזורי "רעות" בעין שמר .אחד :שאיש מהם לא יטוס עוד במלחמה".
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• אברהם שרון

בבוקר יום הבחירות פגשתי את אלישע
שפירא .חשתי צורך להתוודות באוזניו
כי הצבעתי לכחול לבן .הוא הביט בי
את מבטו החכם ,מעכל את דבריי ואז,
בשקט ,כדרכו ,בהיגיון ,כהרגלו ,הסביר
לי למה טעיתי .למה הייתי אמור להצביע
למפלגת העבודה־ גשר .האיש הרא־
שון שחשבתי עליו לאחר שהתברר כי
העבודה עברה ,בעור שיניה ובציפורניה,
את אחוז החסימה ,היה אלישע .שמחתי
להניח ולשער שהוא לא מאשים אותי,
חלילה ,בהימחקותה של העבודה לא רק
מספר הבוחרים אלא מהשלכתה לארכיון
הזיכרון או לארכיון השכחה.

ללכת יחף
ללכת יחף היה תמיד הכי כיף .גם בחורף,
בשלוליות ,בבוץ .גם אם לפעמים דקר
קוץ .הלכנו יחפים כי הרגשנו חופשיים.
עד היום ,כשאני הולך יחף ,לפעמים ,אני
מרגיש קצת ילד ,ומביט סביבי לראות
את מי שעוד מעט ,כצפוי ,יגיד לי לנעול
משהו ויקלקל לי את הכיף של ללכת יחף.

בתור לקופה
עמדנו בתור ,ממתינים להכנת ההזמנה.
חמישה אנשים צובאים על קופתה של
קופאית אחת .קצרי רוח  -ישראלים ,מה
אתם מצפים  -הפגינו את קוצר רוחם,
שאלו נו ,מה עם ההזמנה שלי .הם ידעו
כי היא לא מכינה את המזון ,ובכל זאת
לחצו עליה ,הלחיצו אותה .פתאום ,משום
מקום לכאורה ,הגיע בחור צעיר ,בידו
קבלה ושטר של  .₪ 100בשפת גוף ,שאי
אפשר היה לטעות בפירושה ,הוא ניסה
להידחף .מבטי אימה וזעם נזרו לעברו.
חצוף .כעוס במיוחד נראה אדם מבוגר,
דק ורועד ,שניסה לסנן משהוא מבעד
לשפתיו הקפוצות .בשלב מסוים ביקש
הצעיר עם הקבלה והשטר סליחה ,ואמר:
"סליחה ,טעית" ,הוא אמר לקופאית,
"החזרת לי  ₪ 100בטעות" .כך ,באחת,
השתנו המבטים ,הבעות הפנים ,האווירה,
האנשים .הקופאית התרגשה ושיתפה
(בערבית) את עמיתיה לעבודה .אנשים
מסביב נראו נרגשים" .כל הכבוד" ,אמר
המבוגר הדק "אין עוד אנשים כאלה .נדיר
למצוא אנשים ישרים והגונים .כל הכבוד
לך" .גילוי נאות :לא הכרתי את הבחור
ואני לא מכיר אותו גם כיום" .מאיפה אתה
בארץ?" שאל הרועד" ,קיבוץ" הפטיר
הבחור בעודו מתרחק" .נו ,קיבוץ .מה
הפלא" ,הוא אמר" ,איפה יש עוד אנשים
כאלה".

הפצע
במשך השנים רבו הממשקים המשות־
פים בין עיירת הפיתוח ,שכיום היא עיר,
ובין חברי הקיבוצים הסובבים אותה.
אנחנו צורכים שירותים (בריאות ,בנקים
ועוד) ומוצרים (קניות )...בה ,תושביה
צורכים שירותים בקיבוצים (לעתים גם
מוצרים ,בעיקר בשבתות ,בכל־בו הקי־
בוצי) .באחרונה האזנתי לשיחה באחד
ה"פרלמנטים" המתיישבים במקומות
שונים בעיר בימי שישי .כבר בהאזנה
הראשונית ,האקראית ,השטחית ,התברר
לי כי פצעי העבר ,שבו שררו מתיחות
ועוינות (בעיקר מצדם או ,אם לדייק מצד
הוריהם) ,מוסיפים לדמם ,אף שהם הגלי־
דו והצטלקו לכאורה .יש דברים ,מתברר,
בלתי נשכחים ובעיקר בלתי נסלחים.
אחרי כל השנים ,השינויים ,את מדורת
השבט ממשיכה ללבות אש זרה ,וטובעת
 -כמקעקעת  -מכווה של ריחוק .חבל.

זיקית אנושית
חברים אחדים שלי ,מהם חברי ילדות,
חיים מזה שנים בארצות הברית .יכול
להיות שהאדם אינו אלא תבנית נוף
מולדתו אבל בבגרותם ,שנים רבות לאחר
שעזבו את מולדתם ,הם סיגלו לעצמם
את מאפייני המקום שבו הם גרים ,לרבות
שפתו .הם כותבים אנגלית כאמריקנים
מבטן ומלידה ,לרבות כל דקויות העגה.
אפשר להחליף תבניות ,אפשר להחליף
נופים ,אפשר להחליף מולדת .הם מש־
תתפים ,פה ושם ,בשיח הקיבוצי ,תורמים
זיכרונות ,תובנות .עם הזמן משנים
הגעגועים שלהם – כזיקית את צבעיה –
אל מולדתם .יש בהם שזוכרים אבל אינם
מתגעגעים כלל .יותר מכל ,מתברר האדם
אינו אלא זיקית סתגלנית.

חושחש
הוא מר ולא אכיל (אלא אם מבשלים או
מעבדים אותו) .העץ שלו גבוה מאוד
ונדרש מאמץ לקטוף אותו .לכאורה ,איזו
סיבה מצדיקה את המאמץ לקטוף אותו?
האמת? אין טעימה מריבת חושחשים,
להוציא ,אולי ,ריבת חבושים ,לאחר
שהועשרה בתוספים ההופכים אותה
למעדן.

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

תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד 30-31 ,באוקטובר 9:00-16:00 ,2019

החקלאות והפארמה מדברים קנאביס

יום ה' 31 ,באוקטובר9:45-11:30 ,
נושא

מומחה

ארגון /חברה
מקדמת שימוש ומלווה מטופלים עצמאית
רופא ומרצה ,מחלוצי מתן רישוי לשימוש רפואי
בקנאביס .מנהל מחלקה פסיכיאטרית שער מנשה.
NewCa

הקלת תסמינים למטופלים כרוניים ושיפור הרווחה לטווח הארוך חגית יגודה ,יו"ר הפאנל
ד"ר מיכאל סגל –
שילוב הקנביס בסל התרופות ,טיפול בחולי פוסט-טראומה
פסיכיאטר
באמצעות קנביס .מומחה לפסיכיאטריה.
דוד רום
השלכות נדל"ניות וסיכונים בעת בקשת התרי בנייה לחוות
קנאביס .סקירה כללית על שרשרת הייצור ועל הייצוא.
נען דן ג'יין
חשיבותה של מערכת הבקרה ותיכנון נכון לחוות קנאביס רפואי נמרוד רגב ,מהנדס מים והשקייה
מנהל תחום קנאביס רפואי
ישי וקסמן – אגרונום אזור צפון –
חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס
חיפה כימיקלים
משרד ישראל
מצמח למוצר פרמצבטי
גלב בראודו ,אגרונום בתחום הקנאביס יועץ עצמאי לחוות קנאביס בארץ ובעולם
שאלות ותשובות

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לאבי רוזנרarosner@kenes-exhibitions.com ,
ובאתרwww.kenes-media.com :

3.10.2019
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תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד 31-30 ,באוקטובר 16:00-9:00 ,2019

ה
כני
חנ סה
ייה חופ
חינם שית

מפגש הפסגה השנתי של החקלאות הישראלית

מעל  120מציגים
 8000מבקרים
עשרות מרצים מומחים
למידע נוסף ורישום מוקדם ( ללא תשלום) בקרו באתר:

www.kenes-media.com

לפרטים והרשמה לתערוכה:
יורם טביבי ,052-2773132
יעקב קניאל 054-4557780
דוא״לarosner@kenes-exhibitions.com :
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אל תחמיצו את
ההזדמנות לפגוש
ולהתעדכן במיטב
החידושים

תוכנית הכנס
 ,30.10.2019יום רביעי
10:30-9:45
11:45-10:30

14:00-12:00

מליאת פתיחה
מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית
בממשלה הבאה? הותמ"לים,
תיקון  ,116ועדות גבולות הבינוי
בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת

 ,31.10.2019יום חמישי

 11:30-09:45החקלאות והפארמה מדברים קנאביס
 13:15-11:45חידושים בגידול מטעים נשירים
 15:00-13:30חידושים בתחומי גננות ונוי
יו"ר הכנס :ד"ר אריה רגב

המושבים
תוכנית
בהנחיית  :גיא ורון ,כתב חדשות  12וגלי צה"ל (בצפון)
יום רביעי30.10.2019 ,
 10:30–9:45מליאת פתיחה

דברי פתיחה:
דניאל עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
מר שי חג'ג' ,יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים
מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי הירקות
עובד נור ,ראש מועצה אזורית גלבוע

 11:45-10:30מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים ,תיקון  ,116ועדות גבולות הבינוי בנחלה
במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
בהשתתפות:
דניאל עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
מר רם בן ברק ,חבר הכנסת
עו"ד עמית יפרח ,היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות תנועת המושבים
מר שי חג'ג' ,יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים
עו"ד מיכי דרורי ,מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית

 14:00–12:00חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת
נושא

מומחה

ארגון /חברה

סקירה עדכנית אודות חקלאות מדייקת
חקלאות מדייקת -חישה מרחוק | יישומי מחקרים
 .1מיכון גידול השום -חסכון בכוח אדם
 .2עשור לשימוש ברחפן וחקלאות מדייקת בקיבוץ עין חרוד -איחוד
ניתוח מרחבי רב ממדי מעלה עד שדה:פנוטיפ ועקה אביוטית

רוני אמיר  ,יו"ר המושב
ד"ר ויקטור אלחנתי או ד"ר יפית כהן
איתן אביבי

מנהל תחום בכיר ,מיכון והנדסה חקלאית שה"מ ,משרד החקלאות
מכון וולקני
מרכז משק עין חרוד איחוד
gadash@en-harod.co.il

מעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק ,אוניברסיטת חיפה,
ד”ר אנה ברוק
אגרידע
חנן סלושני  ,אגרונום חדשנות ומומחה נוטרינט חיפה כימיקלים
 – Nutrinetמערכת מומחה חדשנית לקביעת תכניות דישון
חברת סטארט-אפ Conserve-Water
שימוש בלוויינים לשם ניטור ומעקב אחר גידולים חקלאיים וחיסכון במים ודשנים ניר אוחנה
סמנכ"ל מינוף מו"פ ,משרד החקלאות
סקירת מיזמי מו"פ של טכנולוגיות ישימות לחקלאות (מיזמים בתמיכה ציבורית) ד"ר מיכל לוי

יום ה'31.10.2019 ,
 11:30-9:45החקלאות והפארמה מדברים קנאביס
נושא

מומחה

ארגון /חברה

מקדמת שימוש ומלווה מטופלים עצמאית
רופא ומרצה ,מחלוצי מתן רישוי לשימוש רפואי
בקנאביס .מנהל מחלקה פסיכיאטרית שער מנשה.
NewCa

הקלת תסמינים למטופלים כרוניים ושיפור הרווחה לטווח הארוך חגית יגודה ,יו"ר הפאנל
ד"ר מיכאל סגל –
שילוב הקנביס בסל התרופות ,טיפול בחולי פוסט-טראומה
פסיכיאטר
באמצעות קנביס .מומחה לפסיכיאטריה.
דוד רום
השלכות נדל"ניות וסיכונים בעת בקשת התרי בנייה לחוות
קנאביס .סקירה כללית על שרשרת הייצור ועל הייצוא.
נען דן ג'יין
חשיבותה של מערכת הבקרה ותיכנון נכון לחוות קנאביס רפואי נמרוד רגב ,מהנדס מים והשקייה
מנהל תחום קנאביס רפואי
ישי וקסמן – אגרונום אזור צפון –
חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס
חיפה כימיקלים
משרד ישראל
מצמח למוצר פרמצבטי
גלב בראודו ,אגרונום בתחום הקנאביס יועץ עצמאי לחוות קנאביס בארץ ובעולם
שאלות ותשובות

 13:15-11:45חידושים בגידול מטעים נשירים
נושא

מומחה

ארגון /חברה

חידושים בממשק גידול נשירים – סקירת פתיחה מלווה במצגת
דברי ברכה ודגשים ענפיים
דילול מכני בנשירים לחיסכון בכח אדם
חידושים בטיפוח זני פרי נשירים

שמעון אנטמן ,יו"ר המושב
ירון בלחסן ,מנכ"ל
ד"ר ענת זיסוביץ
ספי בן דור

גמלאי שה"מ מועצת הצמחים
ארגון מגדלי הפירות בישראל
שה"מ
משתלות בן דור ,יסוד המעלה

 15:00–13:30חדשנות בתחום הגננות וענפי הנוי
נושא

חידושים בגינת הנוי – סקירה ומצגת
ביו סטימולנטים מחקלאות לגינון
חידושים בגידול עצי נוי
מכשור לבדיקת עצי נוי

מומחה

גב' רונזה אמארה ,יו״ר המושב
חגי רבן
אגרונום חנוך בורגר
הנדסאי נוף אילן נזריאן

ארגון /חברה

מדריכת גננות ונוי  -שה"מ
מנהל מקצועי VGI
יועץ פרטי ובעל חברה
עמותת אילנאי ישראל

3.10.2019
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בשכונה
מושבץ
אלמוג סורין
הגיון

יהושע רחמים

תשבץ היגיון

¯ÌÈÓÁ
˙˘· Ú˘Â‰È ≠ ÔÂÈ‚È‰ ıמס' 6
∑± ßÒÓ
1

3

2

רשימת נפטרים לחודשים
ינואר  2019־ אפריל 2019

4

5

חודש מאי 2019

6

7
8
10

9
11
12

13

14

17

15

16

18

19

עזי (עזריאל) נתיב
דניאלה יבזורי
אבשלום טנא
יהודית ברנמן
ציפורה עינב
חנה ברקת
לינה מנור
דניאל (דני) רימון
יהודית קולטן
איטה מוסל
נלי בשן
אלי פפו
שמחה פטר
תמר קורץ
יצחק (איצלה) מודעי
יעקב ניידס
נחמה גור

חודש יוני 2019

Shukirahamim@gmailÆcom ∫˙ÂÏ‡˘Ï

מאוזן:
∫ÔÊÂ‡Ó
 .1קניבל סועד שוב ()3 ,4
®∑© ‰ÏÏÎ‰· ÔÂ·ÏÁ Æ±
עירוני)4(‰Ê
©®¥
מסוג·Ú·ËÓ
כעסן˘‰ÓÏÂ
‰ÁÂ¯‡‰ .6
∂Æ
בבית דליה ()6
הפיה
בעל
®∂© ÔÈÓ ¯ˆÂ˙ ˘È ÛÂ‚Ï .7
∑Æ
(®µ© ˜¯·)5
מידי·È
פיאטˆ„È˜È
È¢Ú ¯ÊÂÁÓ .9
Æπ
למכה ()5
סגנון
לעגני„˜ ©®µ
„Ú ÆÆÆ Ì‡‰
˜˘.10
∞Æ±
בבירה ()3
הדרגה
בעל
®≥© ÔÂÈÏÚ‰ ˙È·· Ú·ËÓ.11
Æ±±
קפטן (,2
גורדון
לצורך
®µ© )3
ÌÈ‡Â˘
‡Ï ˙ËÈÏÙ
כך·˜Ú
ÌÂ˜ÈÚ
ÚÓ˘.12
≤Æ±
מתפרנס
השבט
(®µ© )5
ÔÂÈ¯‰‰
ÌÂ˙· Ï˘Î
„Â˜È¯.14
Æ±¥
()6
הסופר©∂®
בפי‡˙ ÔÁÏ‰
הכלב·¯˜È
¯ÙÂÒ‰.17
∑Æ±
©®¥
ıÂ·È˜‰
˜¯È
∏Æ±
 .18על השולחן בשורה התחתונה ()4
·˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ
Ò¯‰ ‡ÙÂ¯.19
Æ±π
©∑®נתניהו ליד ירושלים
אצל
ריבלין נמצא
(עפ"י נתי בר) ()4 ,3

מאונך∫ÍÂ‡Ó:
 .1גז לעוף זעיר ()5
®µ© ‰ÏÂÙÎ ˙ÈÓ¯‚ ‰È·‚ Æ±
©∏® ()8
מערבה
נשמע
העיתון
.2
פונהÈÁ¯ÊÓ‰
·˙ÈÂÈÊ ÍÂ
‰‚ˆ‰‰
≤Æ
()5
ימי
כותל
.3
≥®µ© ‰¯‡‰ ˙˘˜·· ·˘ÈÈ Æ
שיקר ()5
הדייר
הרפת
בחדשות
.4
®µ© ‰‡¯˙‰· ¯·Ú· ‰ÁÙ˙‰ Æ¥
()4
מכופתר
תואר
.5
®¥© ÈËÒÈËËÒ Ï„ÂÓÓ Æµ
בהטלה ()4 ,4
חיים
את
משליך
.8
∏®∏© ˙Ù¯ˆ· È˜ÏËÈ‡ ‰È‰ Æ
הולנדי ()5
לשופט
כליה
.12
≤®µ© È‡ÙÈÁ‰ ÒÂÓÚ Æ±
()2 ,3
 .13ענה
®µ© ¯ÂÁ‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ Ï¢ÎËÓ¯‰
≥Æ±אן„·¯È
המפעל
(®µ©)5
לשתייןÈÙÒÎ
‡˙ ‡ÈˆÓÓ
מתנתÈ˙¯ˆÚ
Æ±µ .15
(®¥©)4
·‰˜Á¯‰
Æ±∂ .16
 ‰„Â‰הארי
כעסה על

פתרון תשבץ מס' 5
מאוזן:
 19 + 1מעורבות קהילתית = מעור-בותקה-תליתי;  .6בואי (דייוויד);  .7שיעורים;
 .17 + 9חכירה לדורות = חכי-רה-ל-דורות;  .10הוטרד = הוט-רד;  .11מו"מ; .12
מתפעם = מת-פעם;  .12שיפור = שי-פור;  .18כלוב = כ-לוב;
מאונך:
 .1מיאמי = מי-אמי;  .2בשער המשק = ב-שער-המש"ק;  .3תפריט (הפרטה); .4
מתמיד= מ-תמיד;  .5לבטח;  .8מהמם אותי = האו"ם תמים (אנגרם);  .12מחלחל
= מח"ל-חל;  .13פרוזק = פרו-ז'ק;  .15פולשת = בולשת;  .16רובי = הרובה שלי;
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ניר דוד (תל עמל)
משמר העמק
אילון
בית אלפא
בית אלפא
רמות מנשה
רוחמה
עין שמר
בית קמה
בית זרע
בית זרע
רמות מנשה
שמרת
עין השופט
כפר מנחם
עין שמר
שדה יואב

03.05.2019-26.06.1938
05.05.2019-30.07.1937
07.05.2019-04.02.1956
07.05.2019-23.12.1932
08.05.2019-25.10.1927
12.05.2019-31.01.1928
09.05.2019-05.05.1921
24.05.2019-21.10.1947
13.05.2019-27.02.1935
28.05.2019-25.05.1924
27.05.2019-04.05.1922
31.05.2019-01.07.1951
31.05.2019-25.05.1925
16.05.2019-22.06.1927
20.05.2019-02.03.1943
21.05.2019-09.07.1925
27.05.2019-27.08.1947

איתן חן
אשר רגב
אסף וולף

שריד
יד מרדכי
הזורע

25.06.2019-15.01.1937
28.06.2019-18.02.1934
17.06.2019-07.06.1981

חודש יולי 2019
פרומה פרצי
פנינה גורן
אסף שריד
חוה קמינסקי
רחל עצמון
רדי פילס
פנינה אמיר
אברהם לבנון

אילון
ניר עוז
חצור
משמר העמק
משמר העמק
געש
דן
דן

04.07.2019-14.12.1923
11.07.2019-10.02.1938
08.07.2019-09.04.1959
20.07.2019-28.03.1933
30.07.2019-30.10.1931
21.07.2019-28.06.1977
11.07.2019-01.01.1916
25.07.2019-05.1923

 .4דיווח לדירקטוריון ולבעלים  -הנפקת דוחות שוטפים ודיווח לבעלי
עניין ע"פ הצורך.
הרפת והחלב
 .5אחריות לפיתוח קשרי עבודה תקינים מול רשויות חיצוניות.
 .6אחריות לקשרי חוץ  -יצירת שיתופי פעולה ושותפויות עסקיות,
ניהול מו"מ והסכמי התקשרות עם לקוחות וספקים.
כישורים נדרשים* :ניסיון בתחום הניהול בכלל וניהול גד"ש בפרט
 יתרון להשכלה רלוונטית בתחום* .אמינות* .יחסי אנוש טובים.בניהול צוות עובדים* .יכולת
*ניסיון
*יכולת ניהול מו"מ ברמה גבוהה.
והחלב
הרפת
עבודה בשעות לא שגרתיות.
והחלבאמון (גלובלית).
הרפת -משרת
היקף משרה :משרה מלאה

הלוח הירוק

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

הלוח המופץ בכל הקיבוצים

מועד אחרון לקבלת קורות חיים10/10/19 :
פניות וקורות חיים יופנו למיילgadashm@gaha.co.il :
מועמדים מתאימים בלבד ,יוזמנו לראיון

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

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

מברכת את לקוחותינו ועם
ישראל
בשנה טובה ומבורכת
גמר חתימה טובה
 33/170רווקה אקדמאית נאה מאוד
איכותית ויצוגית ממשפחה טובה

מאזור הכרמל חיפה  ,מעוניינת להכיר
בחור רווק אקדמאי נאה איכותי איש
שיחה מעניין לנשואין,
למתאימים בלבד לפנות
לרעות הכרויות 052-4403890
 53ג' אקדמאית איכותית ויצוגית
אשת שיחה מעניינת ,קשובה  ,לבבית
מעוניינת בחבר לחיים אדם איכותי עדין
נפש לחברות כנה ואמיתית
לפרטים 054-4988168

 77נאה נראה צעיר לגילו  ,אדם איכותי
ורציני עם כוונות טובות  ,עם המון פרגון
ונתינה ,קשוב לבבי ,חובב טיולים מעוניין
להכיר חברה אמיתית לחיים שמחים
ומאושרים מאזור הצפון בלבד
לפרטים אהובי 052-4768659

להשכרה
להשכרה בית אריזה לפירות וירקות
כולל חדרי קירור.
אך ורק לחקלאות.

דרושים/ות
18.50 X 33.50

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

לקיבוץ עין השופט דרוש/ה

סדנאות
למכירה/השכרה
היכרויות
• מכולות וקרוואנים • .ללמוד כתיבה “רעות הכרויות”
הובלות בכל חלקי עם סמי ברדוגו משרד הכרויות

מנהל/ת קהילה

למכירה קרוואן מרוהט כולל מקלחת
ושירותים מתאים מאוד לנופש
משפחתי רישוי לגרירה ברכב פרטי
חיים 050-5280097

לקיבוץ גבעת חיים איחוד
דרושות/ים

הארץ  +מנוף  100טון .למתחילים  -יום ג' • למטרת נישואין
קונה מכולות ומבנים .מ 20:30 - 18:00רווקים/ות או פרק
למתקדמים  -יום ג' ב’ בחיים .לאיכותיים
מ12:30 - 10:00
ורציניים בכל הגילאים.
סדנת אמני הקיבוץ
להכרות
מומחית

דרוש/ה

מחפש עובדי
טבח/יתם?
פס
חם/גריל מלווה תומך
עם ניסיון ממטבחי מסעדות
052-2796686
רוצה למכור/לקנו
מךת?פס קר לילד בגיל 5
טבח/ית
 0 3 - 6 9 1 9 6 8 0 00 55 22 -- 82 29 68 58 68 05 92אתה חייב ל
עצ מעבודה במסעדות
עם ניסיון
או בתי קפה

במשרה חלקית

קורות חיים לשלוח לmasha@keh.co.il :

לעבודה עם ילדים בגילאים שונים

לפרטים050-2056693 :

עתיד ירוק בלוח הירוק!

 0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8הנחות לחברי הקיבוצים

ללא ידיעת הילדים

תנאים מצויינים למתאימים.
בסיס  +טיפים ,אפשרות למגורים,
מוכר כמועדפת

שהוריהם מודאגים
ניתן לעיין בנ
להשכרה
טיולים בחו”ל שילדהם עדיין לא מצאו
RG.IL
• להשכרה מיכלי דולב
ארז 054-8070209 ,סיגל054-8312338 ,
טיול
נפאל
•
השבועוןזוגיותהיחיד
מועמדות יש ל
כלבבם,של
וסקלדוא"ל:
לשלוח
קיבוחיים
צרפוכל הקורות
צים,ישהע
בכל
יים הטוב
מאורגן
 erez@moshbutz.co.ilהנושאים(בצירוף קורות ח
לכל מטרה הרלו
חקלאית,ונט
הלקוחות
קיבולמאגר
ביותרהאותם
לחברי
צים
ומ
ופץ
תעשיית ועוד ,לתקופות
בכל
יום
חמי
לא יא
שי,
לכל
ה
טרק,
מדהימה,
חוויה
קיבו
צים

073-2369058

ב

ארוכות ארץ.
וקצרות .ספארי ,מקדשים.
מהצפון ועד לדרום25 .
TG
0-5211084
קו
סקר 0I5אופניים,בע“ :
ג'יפים,
הדף הירוק” הוא
פקס 04-6650029 -טיול לעצמאים .שנים המשרד קיים .העיתון הקריא והמוביל בקיבוצים.
חתונות לפני ומאחורי
 16יום באפריל .2014
לרכישה
 השבחיד במוכחות.
תוצאות
ועון הי
ארץ
הע
וסק
• קבלן גיזום ועקירה דוד גור קוצר
בכל הנושאים הרלוונט
האיכותי .מאגר הקיים

למכירה קרווילה

טיולים לחו"ל

קראוונים

073-2369058

כל המודעות בלוח הירוק של עיתוני ההתיישבות

052-3383151

• טיול ייחודי ובלעדי :שייט בדלתת
הגאנגס (מפרץ בנגל) ופסטיבל "אורות
האלים" בווארנסי.
 10ימים ,יציאה.5/11/19 :
• 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

074-7457405

אחת.
 2יח’ של 66מ”ר כל יים
לח
בכל0 4 - 8
ופץ1 0 3 4
ומ 5 6
בים0 5 2
מוש- 4 3
ברי 0ה5 9 9 9
מ”ר)
40,יחד
לרכוש
מחפש לרכוש עצים,
יום חמישיניתןב000-
עותקים
( 132לכל
בים בארץ .שושן 0 4 - 9 5 1 1 0 5 8
מטעים ,המוש
פרדסים ,דוד
או לחוד ( 66מ”ר),
אשכולית ,זית ,הדרים0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4 ,
 • www.elnepal.co.ilמחלקה מיוחדת
חלוקה מצויינת.
אבוקדו ,נשירים ועוד..
-מ

קרוואן למכירה כ  40מ׳ר רצפת בטון
וריצוף טרצו סורגים בכל החלונות
פלדלת גג מבודד חדש ארון קיר גדול
שני מזגנים אלקו הייטק
 0522223402רם

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

קניות
רובוט לניקוי פאנלים סולארים
במצב חדש 050-650-8161

גזין חקלאי
למסורתייםמקצ
ומסורתיות
ועי ,איכותי ומהודר ,העוסק בתחומי
מתקבנפאל
אותטיולהוטרק
שורש •
דילול ה
והוצאתחקל
רווקים,
הגילאים
דמתבכל ומ
ופץ
בד
יוור
י
שיר
בכל
הארץ
ב
0010,0
בשמורת
טרק
עות
קים
גרושים,
לכל החקלאים,
מוסדות
רווקות ,וארגו
נים
ה
עוס
 054-5801724ה א נ א פ ו ר נ ה
קים
ב
ענף
זה
ב
קיבו
צים
אלמנים,
גרושות,
וב
מושבים.
מבנים ניידים
,15.4.14
יציאה:

מבנים ניידים

אלמנות לפרטים לפנות:

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.

בלוח הירוק בכל התחומים

מושב כפר ברוך 4658888־,052

הלוח הירוק

28.4.14
• זכאי לצימר בע”מ חזרה:
פרסום בעיתונים אלו י
מנוףדגנית
050-8220876
הווה עבורך
להרחבת פ
מובטחת)
בניית צימרים  /בתי (יציאה
עילותכם בסקטור הקיבוצי ומושבי.
“הלוח הירוק”  -חש  052-4403890אורלי
עץ ,תוספות בנייה ל פ ר ט י ם :יפה ממוקדת בקרב עובדים פוטנצ

שביטידע ונסיון בתחום עיסוקך.

מעץ  -פרגולות ודקים .איתי
מושב כפר ברוך 50 • 0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0 ,רווק ,מהנדס
טל’ 052-4658888 :או "עולם אחר" אזרחי ,נאה מאוד,
ל הצ
א מקסים
פנהיצוגי,
סוםאיכותי,
לינו
פר1 - 7 0
עת0 - 7 0
8 - 9 9 9 www.zakai-le.com

יאליים בעלי

להצעה פרסום פנה אלינו בבטטל:ל’5745805:
36 90
3-2-74
07074
באישיותו
אואו במ
במיייל:
ילl :
o.i
dia
v.c.com
מעונייןari
mame
f@esdaken
@ttovv_a
ka
פרסום מודעות אינצ'ים להכיר רווקה אקדמאית
073-2369058

le.com־www.zakai
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לפרטים מירון:

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

052-3511684

23.1.14

לכל לקוחותינו וקוראינו
גמר חתימה טובה
18.50 X 33.50
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דוראל ומשק אנרגיה

מגיעים אליכם עד הבית ומאחלים לכם

חג שמח ושנה טובה
אנרגיה ירוקה

פתרון מקצה
לקצה

איכות

ניסיון
מוכח

שירות

אמינות

התקנת מערכות סולאריות ביתיות במסגרת ההסדרה התעריפית
ליצירת קשר | 074-7876888 :מייילidand@doral-energy.com .
 | www.doral-energy.comרחוב החילזון  ,6רמת גן

