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קיבוצניקים ,יש לכם חברת ביטוח משלכם.
לא כדאי לנסות אותה?
15%
הנחה

מבצע
למשלמים בכרטיס
משקארד*

דירה?
פרטים רכב או
מחפשים ביטוח
בעמוד 13
ראה

תכירו את ביטוח חקלאי.
חברת הביטוח שהוקמה על ידי הקיבוצים ,ונמצאת בבעלותם.
וזה אומר שאנחנו שלכם ותמיד בעדכם.
במחיר .בשירות .בתביעות.

שבועון הקיבוצים  מס'   1665ב' באדר א' תשע"ט  7 בפברואר 2019
התקשרו עכשיו לקבל הצעה.
שווה לבדוק אותנו

03-3094595

www.bth.co.il
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע״מ .תנאי ההצטרפות בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף להליכי חיתום * .תנאי המבצע :המבצע בתוקף עד ל .31.7.2019-בביטוחי רכב ודירה
 לכל המצטרפים בתקופת המבצע תינתן ההנחה לפרמיה של שנה (לא כולל ביטוח חובה ורכבים מעל  3.5טון) .בביטוחי חיים ומשכנתא –ההנחה תינתן לכל תשלומי הפרמיההמשולמים במהלך תקופת המבצע .ביטוח חקלאי רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי המבצע בכל עת לפי שיקול דעתה.
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כולל מע"מ

 36תשלומים שווים ללא ריבית

התמונה להמחשה בלבד .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד

כותבים לנו

לא פשיזם ולא נאציזם

אין הבדל

זר כלניות אדום

אני רק שאלה:
מה ההבדל בין הקריקטורות של דודו פלמה –
זו שמתארת את נתניהו מסתחבק עם היטלר וזו
המתארת את הליכודיאדה כמחנה אושוויץ ,לבין
תמונת פוטו־מונטז' של רבין במדי ?SS
מדוע התמונה הפכה לסמל ההסתה לרצח והק־
ריקטורות מוגדרות "שימוש בכלים שהעמידה
לרשותי הדמוקרטיה"?
אני רק תשובה:
אין שום הבדל.
אורי הייטנר ,אורטל

קיבוץ זיקים בן  70היום

מרצ כיצירה של פילוג
" .1אתם יודעים" כותבת מיכל רוזין ממרצ" ,כי
התנועה הקיבוצית ,מפ"ם ותנועת העבודה היו בין
בוני ישראל הזאת( ".סוף ציטוט) .נכון מיכל ,אבל
מדוע שולמית אלוני ,יוסי שריד ,יוסי בילין ושו־
תפים ממפ"ם והקיבוץ הארצי פילגו אותן וביחד
הקימו את ההתארגנויות הפוליטיות שהאחרונה
בהן היא מרצ? כאשר זה קרה ,הופיעה בקיבוצים
הנחיה ,שלא תהיה לנו יותר מפלגה משלנו ובכל
מערכת בחירות נחליט איזה ארגון פוליטי מתאים
לנו ביותר ואתו נלך! על כך כתבתי בימים ההם:
" .1פירוק השותפות הרעיונית (לא הקולקטיביות),
תהיה הסמן הימני של פירוק כל יתר סוגי השות־
פויות האחרות .2 .על ההערה השנייה אני מעדיף
שלא לחזור כאן .כבר תיארתי מספר פעמים כיצד
עזרה מרצ בהנהגת יוסי שריד לביבי ,להביס את
פרס לאחר רצח רבין .בינתיים כידוע ,הזמן אינו
עומד מלכת וככל הנראה אבדה לנו בפועל היכולת
להשתתף באופן ממשי בהחלפת השלטון בישראל,
באמצעות הפורמציות אשר בהן מדובר .לידיעת
כל המבקשים לקחת חלק במעשה החשוב הזה.
 .2קראתי בעיון את מה שכתב יאיר צבן ב"הזמן
הירוק" .ככל שידיעתי מגעת ,מעולם לא נכתבו
דברים ברורים על היקף הפעולה המתבצעת בג־
בעת חביבה עם הערבים בישראל ועד היכן היא
מגיעה באמת .אין גם בנמצא אינדיקציה ממשית
באשר לתוצאותיה של הפעילות הזו .נכחתי בפ־
גישה עם מועמדי מרצ באולם עין השופט ומחוץ
לחבר הערבי היחיד והמוכר ,לא הוצגו כל תכניות
פעולה או הערכות מצב מבוססות ,אשר מעבר
לתקוות ולרצונות מופשטים.
בינתיים לפי פרסומים ,השלימו כבר המפלגות
הערביות העיקריות בישראל את בחירת חבריהן
לכנסת .היכן אם כן קיים הפוטנציאל אשר חברי
מרצ בונים עליו?
ברצוני לתאר כאן הערכה חשובה בתחום שבו
מדובר :לפי התוכן שלה ,לא ירחק היום שבו יגיעו
הערבים בישראל לרוב בין בעלי המקצוע האק־
דמאים .כבר כיום הם תופסים מקום משמעותי
ביותר ברפואה ומוערכים בכל הארץ .המהלך יוצא
הדופן הזה התבצע לפי דעות שונות ,קודם כל על
מנת להוציא את המשפחות אל המרחב הכלכלי.
האם תנועה מופלאה זו קשורה בדרך כלשהי גם
אל פורמציות פוליטיות ישראליות? מעניין על מה
בונה יאיר צבן את הערכותיו ולאילו תחומים הן
מכוונות?
גדעון שפירא ,עין השופט

>

אורי יזהר

הנה מה טוב ומה נעים
לזיקים מלאו שבעים
מזל טוב לכם זיקים
אתם  -מה זה חזקים
כיפת ברזל־ אנושית איתנה
שנוסכת שלוה נפשית במדינה.
מהמרכז יצאנו לטיול די רחוק
כמו זיקית האדום נהיה ירוק
עם להקת ריקוד מאוד יפה
מפתח תקווה – הרימה כפפה
באה בשמחה ,שרה ורוקדת
בזיקים ביום הולדת.
וזו היא רק ההתחלה....
או במילה
זו הישראליות כולה.
אלף תודות לכם לא פחות
ולהת' בשמחות.
**********
שתי מקהלות ממודיעין מתארגנות
להופעות בקיבוצי העוטף
ומי עוד משתתף?
נא לפנות לנילי שץ 0522240657
או ליואל מרשק 0522465474

הנאום
מנסה הגנרל
להרים את המורל,
אך קולו נשמע עמום,
בי נוסך הוא שעמום.
אין התייחסות ורבלית
להתחממות גלובלית,
וממנו אין רואים
איך נהיה אור לגויים.
שוב חוזר אותו מוטיב:
"אנו עם העם ניטיב,
בחרו בי ,אין כמוני",
אך בעצם אין כל שוני.
לסיום :אותו נאום
לנו לא הוסיף מאום,
נתניהו ,בני גנץ
זה הכול אותו השטנץ.
יגאל פרנקל ,רשפים
הבהרה :את הסיקור מהמפגש לזכרו של
אורי פינקרפלד שפורסם כאן בשבוע שעבר,
כתב עודד ליפשיץ

רשימה זו נכתבת בעקבות הכתבה על
הקריקטורות שפרסם דודו פלמה בעמוד
הפייסבוק שלו ועל השעייתו מהוראה במכי־
נה הקדם־צבאית בגלל אותן קריקטורות (הזמן
הירוק .)31.1.2019 ,הקריקטורות מראות קשר,
עקיף וישיר ,בין תופעות נאציות ותופעות
הקיימות בישראל תחת שלטון הימין .בדב־
רי הבאים אעסוק רק בתופעה הרווחת בשמאל
הישראלי ,שהיא השוואת משטר הימין ותהלי־
כים חברתיים ופוליטיים בישראל ,למה שהתר־
חש בגרמניה לפני ואחרי עליית הנאצים לשל־
טון וכן להגדרת יריבים מימין כפשיסטים.
שתי התופעות הללו הן פסולות בעיני ,הן
מפני שהו שגויות עובדתית והן מפני שהן מזי־
קות לשמאל הנאבק על שמירת הדמוקרטיה
וחיסול הכיבוש .ההשוואות לנאציזם ולפשיזם
נראות לי כביטוי לחרון אין־אונים ,סימן מובהק
לחולשה פוליטית המובילה לייאוש.
קודם כל העובדות .שלוש הדיקטטורות הבו־
לטות של שנות השלושים  -איטליה בשלטון
מוסוליני ,גרמניה תחת שלטון היטלר וספרד
תחת שלטון פרנקו  -היו מדינות חד־מפלג־
תיות .באיטליה התקיימה רק המפלגה הפשי־
סטית ,בגרמניה רק המפלגה הנאצית ובספרד
רק מפלגת הפאנחה (פלמגה) ,שנוסדה על ידי
חוסה אנטניו פרימו דה ריברה .שאר המפלגות
– הקומוניסטיות ,הסוציאליסטיות ,הליברליות
וגם השמרניות  -הוצאו אל מחוץ לחוק או דו־
כאו בכוח .מנהיגיהן נאסרו ,ברחו או נרצחו על
ידי המשטרים ומכשירי הדיכוי שלהם :מפלגות
השלטון ,ארגונים צבאיים למחצה (באיטליה היו
אלה החוצות השחורות ובגרמניה ה־ס.א ,).המש־
טרה החשאית (הגסטפו בגרמניה) ,ובספרד הצבא
והכנסייה הקתולית.
ארגוני עובדים הוצאו אל מחוץ לחוק או שהיו
משרתים נאמנים של השלטון .העיתונות הייתה
שופר של השלטון וכל עיתונות אופוזיציונית
או ביקורתית חוסלה .לא היה כל חופש ביטוי.
מערכת המשפט הייתה אף היא עושת דברו של
השלטון .לשלוש הדיקטטורות האלה יש לצרף
את הונגריה תחת שלטון הורטי ,ורומניה תחת
שלטון אנטונסקו ,שהיו אף הן דיקטטורות
לאומניות עד שנכבשו על ידי הצבא האדום לק־
ראת סיום מלחמת העולם השנייה.
שום דבר מאלה לא קיים בישראל .יש כאן
משטר רב־מפלגתי עם בחירות חופשיות וחופש
ביטוי רב .התקשורת המודפסת והאלקטרונית
ביקורתית ולעיתים קרובות אף נשכנית .מער־
כות המשפט ואכיפת החוק עצמאיות .רק ארגון

פוליטי אחד הוצא אל מחוץ לחוק – התנועה
האסלמית הפלג הצפוני בהנהגת ראאד סלאח,
ששללה את זכות קיומה של ישראל כמדינה
יהודית.
יש מגמות מסוימות בישראל שהן אנטי דמו־
קרטיות או אנטי ליברליות ,אבל הן עדיין לא
הצליחו לחסל את הדמוקרטיה הישראלית וספק
אם יצליחו .להערכתי לא יהיה כאן ניסיון לבטל
את המשטר הרב־מפלגתי ואת הבחירות החופ־
שיות .המגמה היא להכפיף את מערכת המש־
פט לשלטון ולעשות דה לגיטימציה לתקשורת
הביקורתית ולכוחות השמאל ,בדרך שתיצור
מציאות בה יקשה מאד על אלטרנטיבה שמאלית
להגיע לשלטון.
במגמה זו מצטרף הימין השולט בהנהגת נת־
ניהו למה שניתן לכנות ‘האינטרנציונל האנ־
טי־ליברלי’ ,בו נכללות רוסיה בהנהגת פוטין,
הודו בהנהגת מודי ,הונגריה בהנהגת אורבן,
פולין הנוכחית ,טורקיה בהנהגת ארדואן ,ברזיל
אחרי הבחירות האחרונות לנשיאות ,וגם במידה
מסוימת ממשלו של טראמפ בארה”ב .מה שקיים
בארצות אלה אינו פשיזם ,אלא משטר אוטו־
ריטארי שאינו דיקטטורה חד־מפלגתית ,אלא
שליטה בעיקר באמצעות מניפולציות ,שקרים,
פופוליזם ,הכפשות והסתה נגד אויבים אמיתיים
ובעיקר מדומים ,ולעיתים גם אלימות ממש ,כמו
ברוסיה וטורקיה .בישראל יש עדיין מרחב מחיה
לכוחות אופוזיציוניים.
השימוש במונחי פשיזם ונאציזם כלפי הימין
הישראלי וקהל תומכיו ,מזיק למאבקו של הש־
מאל ,או מה שנשאר ממנו ,נגד המשך הכיבוש
והמגמות האנטי ליברליות .ההאשמה בפשיזם
לא תשכנע אף אחד ממצביעי הימין הלאומני
והדתי להצביע עבור מפלגה שמאלית או אף
מרכזית .להיפך ,הוא מגביר את תחושת הנר־
דפות והקורבניות של רבים מתומכי הימין ואת
דבקותם במנהיגיהם ,תחושות שהן דלק אלקטו־
רלי למכונית הימנית .אז תפסיקו עם זה בבקשה.
לאלה שאינם יכולים בלי כינויי גנאי יש
מבחר לא מבוטל חוץ מפשיזם ונאציזם :גזענים
(סמוטריץ’ ודומיו) ,אפריקנרים תומכי אפר־
טהייד ,קולוניאליסטים (המתנחלים) ,מקאר־
תיסטים (חבורת "אם תרצו") ,תומכי העבדות
בארה"ב המאה ־ה־ ,19משיחיסטים עיוורים וש�ב
תאים חדשים (החרד”לים בציונות הדתית) ,ועוד.
והעיקר ,על השמאל למעט בכינויי גנאי (המש־
דרים התנשאות) וקודם כל להעלות חזון חיובי
של ישראל דמוקרטית ,מודרנית ,שוויונית ,שו־
חרת שלום ולא שולטת על עם אחר .רק עם חזון
כזה יש לשמאל סיכוי.
משאבי שדה

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,
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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
עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

שימושים לא
יום
כהןמדוע עליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
בסקטור
אינה עובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד
אשר מיועד
בהתאחדות
בטבת תשע"ה חקלאי
13.03.13
בתאריך
ישראל?
office@benor-l

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

הגורל
קעותייך בידך!
קר
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Prec

eden

בדגמי

t i2

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

לא

כולל

מע"מ

אחורי

רטים

פ
ע"ה 

טבת

פרטים
עמ' 11

 146

פדיה

מדי

פית 

וכחים
חכמים ומ שימה
פואיים השינה והנ
וצרים ר שיפור
מ קלינית ל

מס'

י'

1

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.nach
טלפון.
lat-avot.co
בפייסבוק
.il
אלינו

עמ' 7

ואר

שווה הון!

הצטרפו

שבועון ה
201

הניסיון שלנו,

מושבים

העתיד שלכם

וההת

יישבות

הכפרית 

1  864
מס'

לנחירות
נשימה
סוף ציהעד קל
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

צהריים עשירה
התכנסות וארוחת
בה בראייה
13:00-14:00
והשימושים
המושבית
הנחלה
ישראל – 1265
14:00-14:45
מקרקעי
החלטת מועצת
14:45-15:30
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:45
להחלטת מועצת
הוראות ביצוע
15:45-16:30
השונים בבניה
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00

שימושי

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

5

למגורים

בינ

תש

ב

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

3

מות

ליז

מסליקון

אופר

במסעדת המלון
לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חורגים בנחלה

979 ,1265

ממשיכים

המקצוע

אנשי

המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
לשון
מבד
רפואילסובלים
חייהם
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מארה�ב!
מסיכת
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
eaver
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
בינלאומיים
בעולם
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
אמריקאי
בינוני
הטובה
וביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
סיפאפ ושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן סוללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
מכשיר
הבד הבתחום
היא
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaverרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
אוטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
מסכת גדל
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
SleepWeaver
460
לנחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
השינה
במשקל
בט
ובתסמונת
בשינה .הישראלי
סוףבשינה גם נייד קולה( סוללה
רפואת
. APNEA
חמצן
בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
לסובלים
Airsep
לשימוש
למשך
מנחירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן נחירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
לסובלים
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
למניעת
ינוסיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
לבית לכל
מס לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
לסובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות מסינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
זמן מחוללי
ממחלותלניקוז
לסובלים באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
נחיריים
נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נחירות
וההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
למניעת סתום
אופציות
לפנות נשימה
לאף
לסילוק הנזלת נתיביבאמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
האף,
ריאות
בגלל אף באף
הינן
רחבת של נתיב האוויר ZQuietהתחתונה
לסובלים
ממחלותברונכיט ממערותהסינוסים ה
הרכב.
וגודש
Airmax
האוויר
הנשיפה  ,הנזלת שלההתקן הדנטליהלסת
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
וההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
ובתרופות וילדים.
עקומה באף .ביותר
מגודש
וההפרשות מחוץ לביתהריאות
היות
יעיל
למבוגרים
ומחיצה
לניקוי למבוגרים
איירמקס נמצא ספורטאים יותר
האוויר אל
גרמניה.
ביצועי נשימה טובההצורך
ומסייע ומתאים
גרמניה.
בשיפור
את הפה.
והוא מאפשר ומונע דרך מקל והסמפונותתוצרת
דרך האף לנשימהאיירמקסבמניעת ולילדים.
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!

הקו

להונאה ל

כאורה
בנצי
במרכז לרישום
מש ליברמן" :נ
שברפטי מול ה פתח בהליך
(
מרכז החקלאי
אשו עומד ש
עמ'  10לום 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
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד גדעון משרד עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של
www.beno
או באתר
r-law.com
בכתובת:

שיתו
ולדום

יום עיון   2015י'
בינואר
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מרחיב
סוף
–
איירמקס לסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

אתר אי

9-471

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת
ובתי

שירות

o.il

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
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חדשות

• יעקב לזר

בוטלה השעייתו
בחירות  :2019אורי הייטנר רץ בתל"ם ,של דודו פלמה
יעלה רענן התמודדה בחד"ש,
מהמכינה הקדם־
ח"כ איציק שמולי הוריד לעין גדי
צבאית גליל עליון
קלפי לפריימריז של העבודה

>

>

עודד הון

אורי הייטנר חבר אורטל ,מת־
מודד על מקום בכנסת מטעם
רשימת תל"ם שבראשה משה בוגי
יעלון .תל"ם תרוץ בבחירות הק־
רובות יחד עם חוסן לישראל ,מפ־
לגתו של בני גנץ ,ועל פי פרטי
הסכם המיזוג בין שתי המפלגות,
שורינו לטובת מועמדי תל"ם המ־
קומות  18,13,8,5,2ו־ , 23כאשר
במקום השני ישובץ כמובן משה
יעלון .במקרה של מיזוג נוסף יהיה
שינוי במיקומים .בהסכם המיזוג
נקבע כי תידרש הסכמת שני הצ־
דדים לאישור חוקי יסוד חדשים או
לשינוי חוקים קיימים ,ויינתן חופש
הצבעה על שחרור מחבלים ,פינוי
התנחלויות והסכמים מדיניים.
ל"הזמן הירוק" אומר הייטנר:
"בחירתי להצטרף לתל"ם הייתה
בחירה בדרך ובמנהיג .חברתי
לבוגי יעלון לפני כשנתיים וחצי,
כאשר הכריז שיתמודד על ההנהגה
הלאומית .יעלון ,בעיניי ,הוא המ־
נהיג הראוי ביותר ,המתאים ביותר
והמנוסה ביותר לתפקיד ראש
ממשלת ישראל .בבחירות הקרובות
ארוץ ברשימה רשימה שמועמדה
לראשות הממשלה אינו יעלון אלא
בני גנץ ,פקודו לשעבר .זה הריאל
פוליטיק .במצב הקיים ,יעלון אינו
יכול להיבחר לראשות הממשלה.
אבל ניצחון של רשימה שברא־
שה מנהיג ראוי וטוב כגנץ ,ויעלון
עמו ולצדו ,תציב את יעלון כדמות
מרכזית ,דומיננטית ורבת השפעה
בהנהגה הלאומית .אני תומך בחיבור
של גנץ ויעלון בלב שלם .אני תומך
בחיבור של גורמי המרכז בישראל,
כדי להגן על מדינת החוק מפני המ־

תקפה עליה שמוביל נתניהו .ההלי־
כה המשותפת עם 'חוסן לישראל',
שאולי תהיה מסד לחבירות נוספות,
תיצור מסגרת פחות הדוקה ויותר
פלורליסטית מבחינה אידיאולוגית,
וגם ויתור על עמדת ההובלה של
יעלון .תל"ם נכנסת לרשימה הזאת
כמפלגה ,על צבעה הייחודי ודרכה
המובהקת ,ותשפיע בדרכה .מול
איום ראוי להתלכד ,ואני גאה בי־
עלון ובגנץ שכך עשו" .לגבי נאום
גנץ אומר הייטנר" :שמחתי לשמוע
מגנץ אמירות ברורות בעד הגולן,
בקעת הירדן ,גושי ההתיישבות,
שלמות ירושלים והשליטה הביטחו־
נית על כל השטח שעד הירדן.
בחד"ש בחרה בשבוע שעבר מו־
עצת המפלגה שהתכנסה בשפרעם
באיימן עודה לעמוד בראש הרשי־
מה לכנסת ־ה־ .21ח"כ תומא־סל�י
מאן תוצב במקום השני ולמקום
השלישי השמור לנציג יהודי ,נבחר
ד"ר עופר כסיף ,איש האוניברסיטה
העברית .ד"ר יעלה רענן מקיבוץ
כיסופים ,שהתמודדה מול כסיף על
המקום השלישי ולא זכתה ,אומרת
ל"הזמן הירוק"" :המדיניות הקשה
ביותר בישראל זו האפליה וההפ־
רדה בין יהודים לערבים והמפלגה
היחידה שעושה מאמץ אמיתי לשיח
משותף ועשייה משותפת בין ערבים
ליהודים זו חד"ש ולכן בחרתי להצ־
ביע ואחר כך להיות פעילה בחד"ש.
בנוסף הם סוציאליסטים וגם אני.
בהתמודדות על מקום ברשימה לכ־
נסת ניסיתי להביא קול אחר של חי־
בורים ותקווה ,בתקופה מאוד מאוד
קשה שבה האוכלוסייה הערבית
מותקפת בצורה משמעותית ,על ידי

חקיקה גזענית שהביטוי הבולט שלה
הוא חוק הלאום .לא הצלחתי לפרוץ
את מחסום ההסתגרות וההסתכלות
פנימה .ובכל זאת הייתה התעקשות
אצלנו במפלגה על ייצוג נשי וייצוג
יהודי ,שזה חשוב ביותר .וגם אם
זה לא אני ,זה עדיין תומך בערכים
שאני מאמינה בהם".
בעקבות הערעור של ח"כ איציק
שמולי ,תוצב קלפי של הפריימריז
במפלגת העבודה גם בקיבוץ עין
גדי .הפריימריז במפלגת העבודה
יתקיימו ביום ב'  11.2.19וכ־80
קלפיות ייפרסו ברחבי הארץ .למ־
רות שבאזור ים המלח ישנם לא
מעט מתפקדים של המפלגה ,הוחלט
שלא להציב קלפי באף אחד מיישובי
האזור והקלפי קרובה ביותר היא
בירושלים או בערד,מרחק של שעת
נסיעה לפחות.
ח"כ איציק שמולי ,שגר בקיבוץ
עין גדי במשך השנה האחרונה ובי־
נתיים עבר להתגורר במושב כסלון
קרוב יותר לירושלים ,דרש שתוצב
קלפי גם בעין גדי ,ודרישתו נענתה.
ח"כ איציק שמולי בירך את הנהלת
המפלגה על קבלת הערעור שה־
גיש ואמר" :מפלגת העבודה היא מי
שיישבה את אזור ים המלח .תושבי
עין גדי ויישובי הסביבה הם בשר
מבשרה של מפלגת העבודה ובוודאי
שאינם צריכים להיענש על כך שה־
חליטו ליישב את הארץ באזורים
המאתגרים ביותר .חלק מהעבודה
הרבה שלי למען ההתיישבות בא
לידי ביטוי גם במאמץ שתהיה קלפי
קרובה יותר למקום מגוריהם ,זאת
על מנת שתתאפשר להם ההצבעה
בפריימריז של המפלגה".

הסדר הביניים שאושר במועצת
מקרקעי ישראל קיבל תוקף רשמי
שר האוצר משה כחלון ,הממונה
על מועצת מקרקעי ישראל ,חתם
בשבוע שעבר על הארכת הסדר
הביניים לצורך ההחלטה באיזו חלו־
פת בנייה בוחר הקיבוץ ,משנה אחת
לשלוש שנים .כעת הקיבוצים יכו־
לים להחליט עד לסוף שנת 2021
ולהתארגן בהתאם .עד כה הוארך
הסדר הביניים בשנה אחת בכל
פעם .בנוסף ,במידה שהוגשה בקשה
מלאה לביצוע שיוך ותהליך השיוך
לא הושלם ,ישלם החבר דמי חכי־
רה מהוונים בשיעור של  33%מערך
המגרש ,ובלבד שהאגודה תחויב
בשיעור של  3.75%על כלל מגרשי
חלקת המגורים וכן שהאגודה הפקי־

דה ערבות בנקאית עד לגובה של 1
מיליון שקלים ,להסדרת השימושים
הלא מוסדרים הידועים כיום במשב־
צת הקיבוץ .זאת במקום תשלום של
 91%לפני קבלת ההחלטה.
נשארה בתוקפה הוראה המאפ־
שרת לקיבוצים שאינם משייכים,
לקבל היתרי בנייה ללא צורך בה־
סדר הביניים ובלבד שהבנייה היא
במימונו המלא של הקיבוץ.
מזכ"ל התנועה ,ניר מאיר" :מדו־
בר בהחלטות דרמטיות  -יש פה
היפוך בנקודת המוצא :עד היום
הואשמו הקיבוצים בכך שאנחנו
'גוררים רגליים' ביישום החלטות
השיוך ,מכיוון שאנחנו מנסים להת־

חמק מתשלום למדינה .כעת מודים
אנשי רמ"י לראשונה כי פשוט 'אינם
מסוגלים' להתמודד עם נטל השיוך
ועל כן הוצאו מן ההחלטה האלמנ־
טים 'המענישים' .החל מהיום יכו־
לים חברי הקיבוצים שבחרו בשיוך
לבנות מבלי לחוש שהם מהמרים
הימור לא מחושב .הסדר הביניים
שנגמר עכשיו ,קיבל הארכה אבל
בפרמטרים טובים בהרבה משהיו
קודם ,יש מי שכל מה שהוא רואה
לנגד עיניו הוא שיוך ,אני שם דגש
בנושא אחר .אני מאמין בזכותנו
לבנות ,מבלי להיחשד כ'גזלנים'.
שינוי הפרמטרים של הסדר הביניים
מביא אותנו בדיוק לכך"

השעייתו של דודו פלמה ,מורה במכינה הצבאית הגליל העליון,
בשל מספר קריקטורות פוליטיות שצייר ,בוטלה והוא יחזור ללמד
בה .פלמה ,חבר קיבוץ כפר הנשיא פרסם בדף הפייסבוק שלו קריקטו־
רות מעוררות מחלוקת :בשער הכניסה למחנה אושוויץ נכתב "הלי־
כודיאדה משחררת" ,נפתלי בנט מנהיג "הימין החדש" צויר במדי הקו
קלאס קלן וכן קריקטורה של היטלר עומד ליד נתניהו האומר" :עכשיו
שהגעת לקונסנזוס עם פולין והונגריה ,למה לקפח את גרמניה?".
לאחר פרסום האיורים בתקשורת הכתובה קיבל דודו פלמה הודעה
טלפונית מיונית קורן ,יו"ר עמותת המכינה הצבאית הגליל העליון ,בה
הודיעה לו על השעייתו מהמכינה עד לבחירות .ההסבר שניתן להחל־
טה" :ההתלהמות הפוליטית מדרדרת אותנו לתהומות שאנחנו לא רוצים
להידרדר אליהם...זוהי לא דרכנו החינוכית ויש לנו קווים אדומים" .בכ־
תבה שפורסמה בשבוע שעבר ב"זמן הירוק" ,תוארה השעייתו של פלמה
ובשער העיתון ובראש הכתבה הופיעו האיורים השנויים במחלוקת.
בתחילת השבוע שעבר זומן דודו פלמה לשיחה עם ראש המכינה יוסי
ברוך ,בה נמסר לו שהוחלט לבטל את השעייתו .פניותיהן של מספר
עמותות המשתפות פעולה עם המכינה ,כולל "נלחמים לשלום" ,פניות
רבות של חברי קיבוצים וחשיבה מחדש של הנהלת המכינה על הצעד
שננקט גרמו ,בין היתר ,להחלטה החדשה.
יוסי ברוך מסר ל"זמן הירוק" שחזרתו של דודו פלמה נעשתה לאחר
התחייבות מצדו" ,שהוא יפסיק להשתמש באיוריו בסמלי שואה או בס־
מלים אחרים היכולים לפגוע בפרסומם ברוח ,בערכים ובמטרות של
המכינה הקדם הצבאית ".ברוך הדגיש שהוא מכיר את דודו כבר שמונה
עשרה שנה כהומניסט וכמחנך ,וזוהי לא בעיה פרסונלית .הוא חזר על
כך שלמכינה יש קריטריונים בעלות צביון ערכי ו"יש לנו קווים אדומים
אותם לא נעבור" .ברוך גם הביע ביקורת על "מריחת הקריקטורות על
שער 'הזמן הירוק' ,בעיקר בגלל הקישור שנעשה בהן ביחס לשואה".
דודו פלמה רואה את הדברים קצת אחרת .הוא אומר שבשיחתו עם
יוסי ברוך" ,התחייבתי להמשיך להיות רגיש בקריקטורות שאני מאייר,
אך לא התחייבתי שלא להשתמש בסמלים כלשהם .לא התחייבתי מה
ואיך לצייר .כבן להורים ניצולי שואה אמשיך להיות רגיש לנושאים
שאני מצייר .בכל מקרה אמשיך לבטא את תחושותיי ואת דעתי בכל
הכלים שמעמידה לרשותי הדמוקרטיה" .פלמה מסכים ,ששיחתו עם
יוסי ברוך ניתנת לפרשנות שונה של שני המשתתפים בה.

גברי
ברגיל

שימבד

גם השנה שימבד לשרותכם בכל החורף
מותאמים לכל דגמי הקלנועיות הנמכרות בארץ
אחריות כשנתיים על רוכסנים ותפרים .אספקה תוך  72שעות לכל מקום בארץ

כיסוי קלנועית  + ₪ 700משלוח

מתאים לדגמי הקלנועיות:
 ,S-3, S-4בריז  ,3בריז  SE ,4בודד SE ,זוגי ,מריץ גג עגול ,מריץ גג ישר ,מריץ חדש וקוברה
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כיסויי רכב תפעולי לכל הדגמים בארץ
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מותאם ליאמאה ,קלאב קאר ,EZ GO ,מרשל ,מיול ,ריינג’ר

חייגו והזמינו 052-5012578 | 03-7171600
להזמנות דרך האתר shimbad.com
או במייל shimbadga@gmail.com

הקריקטורות שבגללן
הושעה דודו פלמה
עמוד 8

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :

צאו מהבית ,גם כשגשום!
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כיסוי גשם במתנה  +חודש ניסיון
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.
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מהרטה ברוך רון" :המושבים והקיבוצים
יהוו עמוד שדרה חסון ומוסרי לחברה כולה"
היא פרצה לתודעה הציבורית ב 2005-ומאז הספיקה לכהן כסגנית ראש עיריית תל אביב וכממונה על תיקי הרווחה
והשירותים הסביבתיים " #לכנסת אני מגיעה כדי להיות נציגת מר"צ דרך השוויון ,הצדק החברתי והשלום"

מהרטה ברוך רון (,)44
נשואה ,3+פרצה לתודעה
הציבורית בשנת ,2005
כאשר השתתפה בעונה הראשונה
של "השגריר" בערוץ  ,2בה זכתה
במקום השני .בשנת  2013מונתה
לסגנית ראש עיריית ת״א מטעם
סיעת מרצ והייתה ממונה על תיקי
הרווחה והשירותים החברתיים.
"מבחינתי ומבחינת מרצ זו סגי־
רת מעגל מופלאה .אני ,שבשנותיי
הראשונות בארץ הייתי 'לקוחה'
של שירותי הרווחה עשיתי את
הדרך הארוכה והלא קלה לראש
הפירמידה של שירותי הרווחה ,בו
אני יכולה לתת ולהחזיר .נקודת
מבטי הינה של מי שהייתה בשני
קצוות הקשת החברתית וככזו ,אני
מאמינה שתרומתי למרצ גדולה
וייחודית".
ברוך רון בוגרת תואר ראשון
בפסיכולוגיה ותואר שני בסו־
ציולוגיה מאוניברסיטת חיפה.
כסגנית ראש עיריית ת"א פעלה
לחיזוק שירותי הרווחה ואוכלו־
סיות הרווחה ,ונאבקה למען
לפתרון צודק עבור מבקשי
המקלט בעיר .ברוך רון קיד־
מה שוויון הזדמנויות והקטנת
פערים חברתיים והובילה טי־
פול בבעיית שיטור היתר
בקרב יוצאי אתיופיה.
ברוך רון הינה בין
פורום
מייסדי
"תמרצ'" ,המא־
גד את חברי
המועצות
המקו־
מיות
ב נ י

הקהילה האתיופית ,ומשמש זרוע
חזקה להשפעה על נושאים חבר־
תיים ברמה הארצית .מאז הקמתו
עד היום משמשת ברוך רון כיו"ר
הפורום.
"בגיל עשר עליתי לארץ במבצע
משה במסע רגלי מאתיופיה ,דרך
מחנות פליטים בסודאן
לישראל .עבור
ההורים שלי
והדור
שלי ,ארץ
ישראל
הייתה
הג־

שמת החלום .עבור ילדיי ,דניאל,
גיא ותום ,שוויון בין כל אזרחי
המדינה ,בניית חברה צודקת ,לא
גזענית ושואפת לשלום  -תהיה
הגשמת החלום החדש".
מהרטה נשואה לערן רון ,צבר,
טייס קרב במילואים ומושבניק
מעמק יזרעאל ,במשק משפחתו
גידלו צאן ופלחה" .נול־
דתי בכפר בצפון
אתיופיה ,התפ־
רנסנו מחק־
לאות כמו
כ ו ל ם
בכפר,
בקר,
צאן

וגידולי שדה .לפעמים ערן ואני
משווים חוויות מהילדות :הדברים
שונים מאוד ,אבל דומים בבסיס.
שנינו הלכנו עם הצאן למרעה
כילדים.
"אני מאמינה שהקשר האמתי
בין עם לארצו עובר דרך האדמה
והחקלאות .ללא חקלאות משג־
שגת ,מצליחה שמטופחת על ידי
המדינה נאבד חלק חשוב מהחיבור
שלנו לארץ .ללא קרקע זמינה,
מים זולים ורגולציה שתשמור
על המגדלים נאבד את החק־
לאות המדהימה שעזרה בבניית
הארץ .אפעל למען עקרון זה בפ־
עילותי הציבורית .אני מאמינה

למה דווקא מר"צ?
"כעולה מאתיופיה ,ראיתי וח־
וויתי איך עשייה ציבורית למען
הציבור יכולה באמת לשנות את
החיים .למשל ,יאיר צבן ,כשר
הקליטה ,דאג שהרבה מהעולים
יוכלו לרכוש דירות במשכנתא
ממשלתית נוחה מאוד ובתקופת
אמנון רובינשטיין כשר החינוך,
ניתנו לעולים מלגות לימודים
אקדמאיות מלאות ,שבלעדיהן
לא הייתה נוצרת שכבת האקד־
מאים .מר"צ תמיד הייתה בצד של
האוכלוסיות המוחלשות בחברה
והצליחה לייצר עבורם שינויים
אמיתיים.

"אני מאמינה שהקשר האמתי בין עם
לארצו עובר דרך האדמה והחקלאות.
ללא חקלאות משגשגת ,מצליחה
שמטופחת על ידי המדינה נאבד חלק חשוב
מהחיבור שלנו לארץ"
שההתיישבות העובדת ,במושבים
ובקיבוצים ,שהייתה הבסיס לב־
ניית החברה הישראלית עוד לא
סיימה את תרומתה לחברה .לאחר
תקופה לא פשוטה של הסתגלות
והתאמות המושבים והקיבוצים
יהוו עמוד שדרה חסון ומוסרי
לחברה כולה".

"אני חברת מר"צ גאה ,כי מר"צ
היא הביטוי הכי עמוק לישראליות
שלי שמאמינה בערך האדם ,ללא
הבדל דת ,גזע ומין .לשרת את
הציבור הישראלי כחברת כנסת
של מר"צ יהיה הניצחון הגדול
ביותר שלי כישראלית ,וגם ניצחון
על הגזענים והאנטי דמוקרטיים".

למה כדאי לבחור בך?
"אני אתיופית גאה ,זאת הקהילה
ממנה באתי והיא סיפור חיי ,אבל
לכנסת אני מגיעה כדי להיות
נציגת מר"צ דרך השוויון ,הצדק
החברתי והשלום .קול השוויון
יכול להיות רק במפלגה שער־
כיה ,שורשיה ותפיסת עולמה היא
שוויון מלא.
"מפלגה שמחוקקת חוק לאום
גזעני  -לא יכולה להיות קול הש־
וויון .מי שגזען כלפי ערבים  -לא
יכול להיות קול השוויון .מפלגות
שבורחות מהצבעות בעד זכויות
לקהילות הלהט"בים  -לא יכולות
להיות קול השוויון .קול השוויון
זה מר"צ  -ואני רוצה להוביל את
קול השוויון במר"צ".

מהרטה ברוך רון – ההתיישבות העובדת עוד לא סיימה את תרומתה לחברה
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• יעקב לזר

קץ הסכסוך?
בשבוע שעבר נחתם מסמך הבנות בין
התנועה הקיבוצית ובין תנועת הנוער העובד
והלומד בנוגע למחלוקת לגבי סניפי הבונים
דרור בחו"ל .לטענת התק"צ ,בתהליך
מתמשך של השנים האחרונות ,סובלת
הנהגת הבונים דרור העולמית ,תנועת הנוער
העיקרית של התנועה הקיבוצית בחו"ל
מחתירה מתמדת תחת סמכויותיה הנעשית
על ידי הנהגת הנוער העובד והלומד ותנועת
הבוגרים שלו דרור ישראל .הנימוק בשמו
פועלים הנוע"ל ודרור ישראל בסניפי הבונים
דרור הוא ,שהתנועה הקיבוצית הפכה להיות
לא רלוונטית לתנועות הנוער בשל השינויים
שעברו רוב הקיבוצים .ניסיונות ליישב את
המחלוקת נכשלו עד לשבוע האחרון ,ובשל
כך הוחלט בתנועה הקיבוצית לעצור את
תקציב הנוער העובד והלומד לשנת .2019
על פי מסמך ההבנות שהושג בשבוע שעבר,
עליו חתומים ניר מאיר מזכ"ל התק"צ ,רועי
יסוד מזכ"ל הנוע"ל ופסח האוספטר מזכ"ל
דרור ישראל ,תוחזר תנועת הבונים דרור אל
חיק התנועה הקיבוצית ,והנהגות הנוע"ל
ודרור ישראל יימנעו מלהתערב בנעשה
בה .המסמך יובא לאישור מזכירות התנועה
ואישורו יסלול את הדרך ליישוב הסכסוך
ואישור התקציב.
ביום חמישי שעבר הוציאה התנועה הקי־
בוצית מכתב הבהרה בנוגע לסכסוך ,מכתב
שבספו של דבר לא פורסם .כותרתו" :כל
האמת על עצירתו של תקצוב הנוער העובד
והלומד" ,ונאמר בו כך" :עמדתנו העקרונית
הינה כי מי שמפר באופן שיטתי את החלטות
המזכירות אינו זוכה ליהנות מתקציב התנו־
עה .לא נאפשר מצב ,בו יד אחת לוקחת כסף

ויד שניה פועלת לפגוע בנו".
בהמשך הדברים נכתב" :לאחרונה הופץ על
יד גורמים בעלי עניין בנוער העובד והלומד,
מכתב בקרב נציגויות הבונים דרור בחו"ל
והורי הנערים והנערות החברים בתנועה
בארץ ובחו"ל .מדובר במכתב מכפיש ורצוף
אי דיוקים במקרה הטוב ורצוף שקרים
ומניפולציות במקרה הרע .ב־ 24השעות
האחרונות מופץ מכתב זה גם לחברות וחברי
הקיבוצים ברחבי ארץ .מטרת המכתב אחת
– לנסות וליהנות מכל העולמות  -ליהנות
מכספי המימון של חברות וחברי הקיבוצים
מחד ולהמשיך ולפעול בניגוד להחלטות
התנועה הקיבוצית ולהכפישה מאידך.
"לאור כך ,מפרסמת התנועה הקיבוצית
את העובדות לאשורן .בחודשים האחרו־
נים ניהלה מזכירות התנועה הקיבוצית דין
ודברים מול תנועת הנוער העובד והלומד
לאור אי עמידה והתעלמות רבת שנים של
תנועת הנוער מסיכומים ומהחלטות מזכירות
התנועה .במהלך שלוש השנים האחרונות
קיבלה מזכירות התנועה שורה של החלטות
שמטרתן הייתה להסדיר את היחסים בין
הנוער העובד והלומד (תנועה ישראלית)
לבין הבונים דרור (תנועת הנוער העיקרית
של התנועה הקיבוצית בחו"ל) .החלטות
אלה זכו להתעלמות בוטה מצד הנוער העו־
בד' .לאור המשך התנהלות הנוער העובד
והלומד והעומדים בראשה ,לא נותרה בידינו
ברירה אלא לעצור את המשך תקצוב פעילו־
תה של תנועת הנוער מתקציב התנועה'.
גורמים המקורבים לפרשה אומרים לנו:
הסיכום לגבי מעורבות הנוע"ל בנעשה
בהבונים דרור איננו לב העניין .זהו סיכום

שהנוע"ל היו מוכנים לחתום עליו כבר לפני
חודש .נותר עניין אחד לא פתור ,לגבי פעי־
לות דרור הבונים בצפון אמריקה ,ולפתרונו
מונתה ועדה בראשות מזכ"ל התנועה בעבר,
זאב ולוולה שור .לב העניין הוא החשש,
שהתנועה הקיבוצית מובילה מהלך לפיו
תנועת בני המושבים ,שנפרדה רשמית
מהנוער העובד והלומד באוקטובר האח־
רון ,היא זו שתהיה תנועת הנוער המרכזית
של הקיבוצים והמושבים .מהלך כזה אם
יתממש ,מהווה כמובן איום על מעמדה של
תנועת הנוער העובד והלומד בקיבוצים וגם
על מעמדן של תנועות נוער ותיקות אחרות.
ברקע ישנה בקשה להלוואה כספית של בני
המושבים מהמשביר המרכזי לטובת התאר־
גנות התנועה ,שבתק"צ סבורים שזו בקשה
לגיטימית .בנוע"ל ראו את בני המושבים
כחלק אורגני מהתנועה ,וההכרה של התק"צ
במהלך ההיפרדות בין שתי תנועות הנוער,
כולל האנרגיות הגדולות שמשקיעה התק"צ
בתחום הזה ,נתפסת כאמור כחלק מתכנית
גדולה יותר – הפיכת בני המושבים לתנועת
הנוער של הסקטור ההתיישבותי .אם כך
הדבר ,ההסכם שהושג מבשר על הפסקת
אש בלבד והמשך בוא יבוא.
המכתב של התק"צ מיום חמישי האחרון
מסתיים כך" :התנועה הקיבוצית מדגישה ,כי
תמשיך לתמוך ולעבוד בשיתוף פעולה עם
כל תנועת נוער המעוניינת לעבוד בשיתוף
פעולה עמה .אנו מצפים מכל תנועות הנוער
לראות בנו שותפים כפי שאנו רואים בהן,
לכבד את החלטות מזכירות התנועה ולפעול
ברוח זו תוך כיבוד שאר תנועות הנוער
ופעילותן המגוונת והמבורכת'".

כמו אקדח צעצוע
שליחיו של ראש הממשלה ,שנטלו על
עצמם משימה – להגן עליו בכל מחיר (והם
מצפים לתגמול הולם בקדנציה הבאה),
יוצאים מגדרם כדי להסביר לציבור במילים
מובנות לכל נפש ,מה ההבדל בין בנימין
נתניהו למתחרהו בני גנץ .כך התעשרנו
בשבוע האחרון לפחות בשתי השוואות,
שמדגימות היטב את גודל הפער בין שני
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האישים.
יו"ר הקואליציה דודי אמסלם ,שמאשים
את המשטרה והפרקליטות בניסיון לבצע
הפיכה שלטונית בישראל ,אמר בריאיון
ל"קלמן־ליברמן" בכאן רשת ב'" :כשאתה
בוחן את גנץ מול נתניהו ,זה נראה לי כמו
פערים בין נושאת מטוסים לחסקה" .השרה
מירי רגב התארחה אצל אופירה וברקו

והשתמשה בדימוי צה"לי אחר" :בני גנץ
חיוור .זה להחליף תותח באקדח צעצוע".
תדע כל אם עברייה ,שכשהיא שולחת את
הבן או הבת שלה לצה"ל ,שירות שבמהלכו
הם עלולים לסכן את חייהם ,יתכן שבראש
הצבא הזה ניצב איש שהוא לא יותר מאשר
אקדח צעצוע .חסקה ,בלי סיפון ומעקה.
את זה שבנימין נתניהו הוא תותח ,אנחנו

בני המושבים ,חולצה כחולה עם שרוך ירוק זית .יש מי
שמעוניינים להפוך אותה לתנועת הנוער של המושבים
והקיבוצים?

מכירים כבר משרית חדד .אם חדד תוזמן
לשיר לפני גנץ ,מה היא תשיר לו?
אתה אקדח,
אקדח צעצוע,
נע עם כל רוח,
אתה לא תביא מהפך.
אגב רגב ,היא התראיינה ל־ Ynetובין
היתר השתבחה בפעילותה למען התרבות
המזרחית והפריפריה" .כשמעבירים תקציב
לתרבות מזרחית וסוף סוף מתייחסים
לפיוטים מבית אבא ,וסוף סוף מתייחסים
לאנדלוסית ,וסוף סוף מספרים את סיפורם
של עולי המזרח שהגיעו לפריפריה .בכל
קיבוץ יש מוזיאון כמעט ,בפריפריות אין .לא
מספרים את הסיפור שלהם".
מבקרת הרבה בקיבוצים ,רגב.

משמידנו ,מבית ומחוץ
מארגן המגבית למימון הגנת נתניהו הוא
מושיקו פסל ,ב ן  ,29פעיל ליכוד ,פרשן ב�ע
רוץ  ,20מתמודד על מקום לכנסת ברשימת
הצעירים של המפלגה .הוא נחלץ לסייע
לרוה"מ כי הוא "אזרח מודאג הצופה מהצד
בהתנהלות האנטי דמוקרטית של גורמי
התקשורת במדינתו" .לא רק גורמי תקשו־
רת" .התחושה בקרב הציבור היא שישנם
גורמים רבים שמעוניינים להדיח את ראש
הממשלה מתפקידו ,באמצעים שאינם
דמוקרטיים בעליל" .מושיקו הציב מטרה
– לאסוף לטובת ראש הממשלה מיליון
שקל ,ועד לכתיבת שורות אלו (בוקר יום
א' )03.02 ,נאספו  108אלף שקל שנתרמו
על ידי כ־ 450אזרחים מודאגים .התרומה
הנפוצה ביותר היא של  100שקל ,שניים
תרמו  1000שקל ,שלושה  1500שקל.
יש תמורה לכל תרומה :מי שתורם  50שקל
מקבל ממושיקו תודה במייל .מי שתורם
 100שקל זוכה לשיחה .תרומה של 200
שקל מקנה את התואר הנחשק "ליכוד־
ניק רציני" ו־ 500שקל הופכים את התורם
ל"ביביסט אמיתי" 1000 .שקל  -הזמנה
לכנס עם מושיקו 1500 ,שקל  -ארוחת
ערב אתו .מי לא יחפוץ בארוחת ערב עם
מושיקו?
נתניהו הודה ליזם הצעיר בחום" :תודה
לך מושיקו על היוזמה הברוכה ותודה לכל
התומכים .התמיכה שלכם נותנת לי כוח
להמשיך לפעול למען מדינת ישראל כנגד
כל המנסים להשמידנו ,מבית ומחוץ" .
מי מנסה להשמידנו מבחוץ אנחנו יוד־
עים .מי מנסה להשמידנו מבית? גם את
זה אנחנו יודעים :השמאלנים והתקשורת.
בהם צריך לנהוג לפי המשפט הידוע  -הקם
להשמידך ,השכם להשמידו.

כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

טרקטורי משא

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128

 ,דבר לא יעמוד
עם
בינך לבין התחביבים שלך

Be creative

היחיד שמוכר ומאושר
לשימוש כמזוודת טרולי
הניתנת להעלאה למטוס!
היחיד שנכנס בקלות לכל
תא מטען ברכב ולתא
הנוסעים במטוס!
היחיד שמתקפל לגודל של
מזוודת טרולי בתוך שניות!

הזהרו
חיקויים!
מ
להתנסות התקשרוwww.movinglife.com • * 6126 :

בארי ,צלמת חובבת
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בטרם
לתמורה
עוז
פורענות"  2019 -מפלגת העבודה
לאן?
>

ישראל חולתי

במאמרו הדרמטי של יצחק
בן־אהרון ממנהיגיה הבולטים
של "אחדות העבודה"" :עוז לת־
מורה בטרם פורענות" שהתפרסם
ב־ ,1963נקראו מפלגות הפועלים
(המרכז  /שמאל דאז) להתאחד לגוש
אחד .דברי התוכחה ,החשש והנבואה
שהובעו במאמר ,התניעו את "השו־
תפים הפוטנציאליים" למהלך והג־
שימו את עצמם ־ב־ ,1965עם הת�א
חדותן של מפלגות הפועלים תחת
הכותרת מפלגת "העבודה" – אירוע
שתרם עוד שנים רבות להמשך היות
"העבודה" מפלגת הציר המרכזית
בניהול ענייני המדינה .כשאובדן
השלטון התרחש רק ב ־  1977ב�ע
קבות ההפתעה המרה במלחמת יום
הכיפורים .
ערב כתיבת המאמר המאלף,
שלושת המפלגות שהרכיבו את
הרשימה המאוחדת "העבודה" ,היוו
ביחד כ־ 59מנדטים בכנסת ישראל.
אחת מהן  -מפא"י ההיסטורית -
אף הרכיבה את הממשלה ומועמדה
כיהן ברציפות כ־ 15שנים כראש
הממשלה .אולם" ,העננה השחורה"
שהחלה מתקדרת ברקיע ,החשש
מאובדן השלטון ,ההגמוניה והיכו־
לת להיות הגורם הממשיך לממש
ולהוביל את הערכים והמדיניות
במדינה ,החלו לזעוק "כאבן מקיר",
והיוו את המניע והזרז להתאחדותן .
האיחוד והקמת "הגוש האלטר־
נטיבי " לקראת הבחירות הק־
רבות ובאות ,נחוץ ונדרש במצבנו
הפוליטי כיום ,על אחת כמה וכמה
וביתר שאת! במיוחד ,כאשר המפל־
גות הוותיקות והרשימות הנוכחיות
המתהוות במרכז/שמאל" ,מגרדות"
כל אחת בפני עצמה לפי הסק־
רים בין 10־ 12מנדטים ביום טוב,
וההתמודדות האמיתית הנה מול
"הליכוד"  -מפלגת ציר מרכזית של
הימין  -בראשות ראש ממשלה המ־
כהן במצטבר קרוב ל־ 15שנים עם
קרדיטים לא מעטים ,אף אם חלקם
הגדול שנוי במחלוקת.
צורך השעה ,הבא לידי ביטוי
"בעוז לתמורה בטרם פורענות
 ," 2019מצביע על כך ,כי צו־השעה
מחייב להתגייס לאיחודם או לשי־
לובם של כל הכוחות במרכז/שמאל
תחת מטריה אחת ,בהתמקדות בשו־
רה של הסכמות במישור הערכים
של :מדינה ציונית ,יהודית ודמוקר־
טית הדוגלת בשוויון מלא לכל אזר־
חיה ברוח מגילת העצמאות ,שמירה
על מערכות החוק ,המשפט וחופש
הביטוי ,שתוצג בפני ציבור הבו־
חרים כ "גוש האלטרנטיבי" .וזאת,
כדי שנוכל להפוך לאחר הבחירות,
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שלום נוי

האם מפלגת העבודה סיימה את דרכה הפוליטית?
לצערי הפרספקטיבה האלקטורלית של מפ־
לגת העבודה אינה מבשרת טוב למפלגה ,שכן קה־
לים רבים מדי לא יצביעו עבורה .ביניהם :הרוסים
והאתיופים ,עיירות הפיתוח והמזרחים ,הדתיים וגם
הצעירים .האחרונים יעדיפו ,בוודאי ,מפלגות אווירה
על פני מפלגת אוויר־רע .בעבורם מפלגות אווירה הן
יותר סקסיות ובמיוחד שבראשן עומדים יפי הבלורית
והתואר.
המצב הולך ומחמיר בשל העובדה שבמשבצת של
מחנה המרכז מתחרות מפלגות רבות השואבות את
המצביעים זו מזו .אין כמעט מעבר מצביעים מגוש
הימין למרכז.
הטעויות של מפלגת העבודה
בראש גוש המרכז שמאל ,צריך להעמיד
אחת הטעויות הבולטות של מפלגת העבודה היא
לתקופה של קדנציה אחת ,את אהוד ברק
פסילתה של האפשרות להצטרף לממשלה בראשות
הליכוד .הציבור אינו אוהב פסילות וכבר חלפו להם
לאופציה הריאלית והממשית להוות
ימי הפסילות (בלי חירות ומק"י) .כל הפוסל במומו
את רשימת הציר המרכזית הבאה,
פוסל!
להחלפת השלטון .
בראשות
בהיותה המפל־
הגוש
גה היחידה במר־
כז ,הנוקטת מדי־
האלטרנטי ־ צו-השעה מחייב להתגייס לשילובם
בי ,לתקופה
ניות של פסילה,
של קדנציה של כל הכוחות במרכז/שמאל תחת
מעמידה מפלגת
אחת
העבודה את עצמה
בלבד ,מטריה אחת ,בהתמקדות בשורה של
יש להציב
בעמדת נחיתות
את אהוד הסכמות במישור הערכים של :מדינה
לעומת חברותיה
ברק  -המ
במרכז .היום ,יותר
בעל־ ציונית ,יהודית ודמוקרטית הדוגלת
נהיג
מבעבר ,אין למפ־
ה ר ק ו ר ד  ,בשוויון מלא לכל אזרחיה ברוח מגילת
לגת העבודה את
הניסיון
הלוקסוס לפסול,
המ־־ העצמאות ,שמירה על מערכות החוק,
דיני ,הבי
שכן ,היא בעצ־
טחוני והח־ המשפט וחופש הביטוי
מה זקוקה לקב־
ברתי הרב
לת לגיטימציה.
ב י ו ת ר ,
המפלגה מתויגת,
שכיהן בעברו הן כרמטכ"ל ,כשר
ולא בצדק ,כמפלגת שמאל ישנה ועייפה ,עם מריבות
ביטחון וכראש ממשלה ומהווה בעצם
פנימיות בלתי פוסקות.
אישיותו את האופוזיציה המשמ־
נכון להיום ,התיוג "שמאל" מזוהה עם משהו מוקצה,
עותית ביותר לשלטון של נתניהו.
ולא פטריוטי.
מנהיג בעל שיעור קומה המסוגל
המפלגה עוד מגדילה (מקטינה) לעשות באומרה:
להיות יריב "שווה משקל" ב"זירת
אנחנו נאתגר את הממשלה מהאופוזיציה!
האגרוף" הפוליטית ,בכל אחת מה־
האמנם? האם המפלגה יכולה להיבנות ולשמש אל־
מבחנים הנדרשים ממועמד לראשות
טרנטיבה מהמדבר האופוזיציוני? לשם כך צריכה המ־
הממשלה  -גם מול ראש ממשלה
פלגה לייחל לכישלון הממשלה .וכי איזה אוהב ישראל
מכהן .ובו זמנית ,התייצבותו בראש
יחפוץ בכישלון הממשלה?
הגוש האלטרנטיבי ,לתקופה של
אני דווקא מייחל לממשלה המורכבת מהליכוד
קדנציה אחת ,תאפשר את התכנ־
ומפלגות המרכז ובלי המפלגות הדתיות המתקיימות
סותם והסתופפותם של כל מנהיגי
מבצע כסף ,וסחטנותם אומנותם .אולי אז ייחסכו מי־
המפלגות והתנועות במרכז /שמאל,
ליארדי שקלים וגם נוכל להעביר חוקה לישראל.
מבלי שאף אחד מהם יאבד את ההז־
מי לא היה רוצה לראות ,למשל ,את איציק שמולי,
דמנות לצמוח ולהתפתח לתפקיד
שעוד נכונו לו עלילות ,כשר הבריאות?!
מספר אחד במהלך הקדנציה .בה־
את הלגיטימציה ניתן לקבל רק ע"י שותפות בנטל
תאם לכך ,נדרש כל אחד ממנהיגי
העשייה!
המרכז/שמאל האמורים להרכיב את
לפני מספר שבועות נכחתי במפגש של תושבי הג־
הגוש האלטרנטיבי לוותר על האגו
ליל עם משלחת מפלגת העבודה בראשות ח"כ איציק
האישי ולשים בראש מעיניהם את
שמולי .בין הדברים שנאמרו הודגשה הסכנה לדמו־
גורל וטובת המדינה.
קרטיה ,והחשש מהכרסום ההולך וגובר של ממשלת
קיבוץ כיסופים @israelchulati
הימין בדמוקרטיה .בנקודה זו קמתי והתרסתי בפני
gmail.com

בדירוג שפרסם ארגון "המשמר החברתי" ,תפס ח"כ שמולי את
המקום הראשון בעשייה החברתית בפעם הרביעית

איציק שמולי ,שדמוקרטיה צריכה סייגים ולא הכול
מותר בשם הדמוקרטיה .וכן הוספתי ,שתנועות חת־
רניות החפצות בהשמצת המדינה ובדה־לגיטימציה
שלה כגון :שוברים שתיקה ובצלם ,אינן לגיטימיות
בדמוקרטיה .וגם לפועלם של הח"כים חנין זועבי וז־
חאלקה אין מקום בדמוקרטיה .אלה הם הדברים שבהם
צריכה מפלגת העבודה להיבדל מהשמאל הקיקיוני.
לאחר דברי אלה ,זכיתי לתגובות נלהבות של חברים
רבים במפגש .כמו כן חשתי בהתפתלות ואי נוחות
בתשובתו של שמולי
ועם כל זאת מפלגת העבודה צריכה לשים דגש על
היותה המפלגה החברתית ביותר בכנסת,
שכן בחמישייה המובילה בעשייה החברתית מככבים
שלושה חברי כנסת ממפלגה זו.
בדירוג שפרסם ארגון "המשמר החברתי" ,תפס ח"כ
שמולי את המקום הראשון בפעם הרביעית .חברתו
לסיעה סתיו שפיר ,שהגיעה למקום הראשון במדד
הקודם ,ירדה למקום החמישי .לעומתם ,יו"ר יש עתיד,
ח"כ יאיר לפיד ,הגיע למקום ה־ 49בלבד  -הנמוך
ביותר מבין הח"כים באופוזיציה.
אחרי שמולי במדד נמצאים חברי הכנסת נחמן שי
(העבודה) ,דב חנין (הרשימה המשותפת) ויעל גרמן
(יש עתיד) .חברת הכנסת תמר זנדברג (מרצ) צנחה
מהמקום ה־ 6במדד הקודם למקום ה־ - 22הנמוך
ביותר מבין חברי מפלגתה .במשמר החברתי מסבירים
כי זנדברג "לא השתתפה בהצבעות רבות על חוקים
חברתיים שיזמו חברי אופוזיציה ובכך סייעה למעשה
לממשלה להפיל את אותם חוקים".
על מפלגת העבודה לחדד את המחלוקות מול הימין
ולמחוק אחת לתמיד את מכבסת המילים:
"המחנה הלאומי מול השמאל" .הצגת דברים מע־
וותת זו היא ההונאה הגדולה ביותר בשיח הפוליטי
בישראל .להונאה זו צריך לשים סוף!
מעתה יש לכנות את הימין" :המחנה הדו־לאומי"
שכן הימין והשמאל האנטי־ציוני תומכים במדינה
אחת גדולה לשני לאומים .את מחנה המרכז התומך
בהיפרדות מהפלסטינים יש לכנות מעתה" :המחנה
הלאומי דמוקרטי" .שינוי תודעתי זה עשוי לחלחל
לאט ולהשפיע .היום הציבור לא נדרש לקרוא מצעים
ארוכים של מפלגות .המסרים חייבים להיות קצרים
וחדים.
קיבוץ עמיר

צאו מהבית

גם כשגשום!
ראשון

שני

שלישי

חמיש

רביעי

מבצע חורף
בקלנועית אפיקים
כיסוי גשם במתנה  +חודש ניסיון
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.
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דרך חדשה להסתובב בעיר

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה בבית הלקוח | פריסה ארצית
כפוף לתקנון .עד  .15.2.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה .המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין.
המבצע תקף רק לדגמים להם יש כיסוי גשם
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בחירות  2019בחירות  2019בחירות 2019
#

#

"אנחנו חושבים על אפשרות לקיים ועידה אזורית
מהיום שאחרי הרכבת הממשלה הבאה במרוקו"

אומר הנריקה צימרמן ,אחד העיתונאים המובילים בישראל והמקושרים בעולם הערבי ,המתמודד בפריימריז של מפלגת
העבודה  #במהלך שנות עבודתו כעיתונאי טווה צימרמן קשרים עם מנהיגים במדינות ערב וברחבי העולם ,כולל עם
האפיפיור פרנציסקוס " #וועידה כזאת תתקיים במרוקו אם וכאשר יהיה מהפך בבחירות הבאות ,שאנחנו צריכים לעבוד
מאוד קשה כדי להשיג אותו ",אומר צימרמן ששואף להיות השר לשיתוף פעולה אזורי בממשלת ישראל
עמוס דה-וינטר

בגיל  16הגיע
הנריקה צימי
רמן ארצה כמתנדב
בקיבוץ משמר השרון
ואז החליט סופית
שהוא נשאר .בגיל
 17התייתם מאביו.
התגייס
הנריקה
לצה"ל ומאז שירת
במש ך  30שנה במיי
לואים כקצין .בהמי
ש ך סיים תואר ראי
שון במדעי המדינה
ו ס ו צ י ו ל ו ג י ה הנריקה בפגישה עם אנוואר אל אשקי ,גנרל סעודי
באוניברסיטת ת"א ותואר שני ליי צבאיות ,משרד החוץ ועוד.
מודי עבודה וניהול משאבי אנוש
במהל ך הקריירה העיתונאית העי
ומספר שנים אף כיהן כמרצה שירה שלו הספיק הנריקה לסקר
באוניברסיטת ת"א .במש ך שנים אינספור אירועים אזוריים ,מלחמות
ארוכות כיהן ככתב שטח במזרח ומבצעים צבאיים ,כולל שתי איני
התיכון של הטלוויזיה הספרדית תיפאדות .הוא נחשב עד היום לכתב
"אנטנה  "3ורשתות נוספות וכיום הישראלי שביקר הכי הרבה במדיי
הוא מתמודד על מקום בפריימריז נות ערב ,ביקורים במהלכם נפגש
של מפלגת העבודה.
עם מנהיגים ערביים ,אנשי צבא ודת
צימרמן היה הראשון שחשף בשנת במדינות ערב .אגב ,צימרמן הוא גם
 1991את קיומה של וועידת מדריד .האיש שהצליח לשכנע את קבוצת
"לימדתי באוניברסיטה ואז קרה ברצלונה וכוכבה מסי ,לבוא לשחק
משהו ששינה לי את החיים בעצם .בישראל ב.2013-
נודע לי שהולכת להיות ועידת פרנסה לא חסר לך ,למה לך להיכנס
שלום במדריד .פרסמתי את זה וכי לפוליטיקה?
עבור יומיים הודיע ג'יימס בייקר,
"זו שאלה שכל הזמן שואלים
מזכיר המדינה דאז שתתקיים ועידה
במדריד .זה היה להתחיל את הקי אותי והסיבה היא פשוטה  -אני מוי
ריירה עם 'סקופ' מאוד גדול .נסי דאג מאוד ממה שיקרה פה בשנים
עתי לוועידה וחזרתי משם עיתונאי הקרובות .אני באמת רואה במדיי
בחמש שפות :באנגלית ,בצרפתית ,נת ישראל את אחד ההישגים המי
דהימים של המאה האחרונה ,כולל
בספרדית ,בפורטוגזית ובעברית".
כאמור מ 1992-שימש ככתב ההתיישבות העובדת בישראל .זה
אזורי עבור ערוץ אנטנה  3הספרדי ,אחד הדברים שאין לו אח ורע בעוי
בו עבד במש ך למעלה מ 20-שנה .לם אבל יש בעיה  -אנחנו עומדים
כ ך יצא שאחד מצופיו הנאמנים לפני כמה החלטות קריטיות ,כדי
בארגנטינה היה האפיפיור פרנציי לשמור על מדינת ישראל כמדינה
סקוס ,שהנריקה מקורב אליו היום יהודית ודמוקרטית ובמצב של היום
ונמצא עמו בקשר מתמיד .מאז הפ ך אני לא רואה שזה קורה.
"אתה יודע שאני מקורב מאוד
צימרמן לפרשן מוביל לענייני המזי
רח התיכון ,הוא הופיע פעמים רבות לאפיפיור ,אני בקשר איתו ויחד עם
ברשת  ,BBCבערוצים ישראליים מזכיר האו"ם – דרכם הצלחתי להי
גיע למנהיגי האזור במדינות ערב,
ובערוצים פלשתינאיים ועוד.
הנריקה צימרמן עובד ככתב חדי גם לבכירים הצבאיים והדתיים וזה
שות ופרשן לענייני המזרח התיכון פתח לי את הדלת לעולם הערבי.
יותר מ 25-שנים .בנוסף ,הוא מרצה יש דברים קריטיים שחייבים להתי
בלימודי המזרח התיכון במרכז הביי בצע במדינה שלנו .אני רוצה לקדם
נתחומי וכן מרצה אורח ב"תגלית" ,את יוזמת השלום האזורית ,שהתחיי
צה"ל ואמ"ן ,אגף המודיעין של לה כיוזמה סעודית והיום היא יוזמה
צה"ל ,דובר צה"ל ,מכינות קדם ערבית והמוסלמית ,וכמי שמסתובב
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המון במדינות ערביות ,אני רואה
את הסיכוי הגדול מתמסמס מול
העיניים.
"אני משוחח עם מנהיגי האזור
שאומרים לי' :יש לכם הזדי
מנות היסטורית לשנות את
הגיאופוליטיקה של האזור .האם יש
לכם מנהיגות שמסוגלת לחולל את
השינוי?' .לי יש תחושה שלא .נכון
להיום ,בנימין נתניהו הגיע למעין
תקרת זכוכית ,כי היא לא רוצה
לסכן את הקואליציה שלו בדיבורים
על הנושא הפלשתיני .אני חושב
שזו טעות גדולה ,כי ההזדמנות
הזאת לא תהיה לנצח ואני גם חושב
שיש לה השלכות מאוד גדולות על
פתיחת שווקים ,על יציבות ביטחוי
נית .ברמה הכלכלית ,ע"פ מחקרים,
הסכמי שלום ישחררו קרוב ל74-
מיליארד שקל מהתקציב הלאומי.
תחשוב מה ניתן לעשות עם סכוי
מים כאלה במערכת חינו ך שלנו
שהולכת ומתדרדרת .יש לנו תל"ג
גבוה יותר מיפן ומערכת הבריאות
שלנו קורסת תחת העומס"...

ישראלים רבים כלל אינם מאמינים
ששלום באיזור אפשרי...
"כי הפכו את זה משהו של
ההזויים ,כאילו שלום שווה שמאל
בסמ ך ,כ ך הצליחו למכור את זה
לחלקים גדולים בציבור .ההצלי
חה הכי גדולה של נתנייהו בעשור
האחרון זה לשכנע חלק מהתושבים
במדיניות של 'הפחד ומשול' ו'הפרד
ומשול' .בדיבורים על האיומים
סביבנו .ברוב המדיניות הסוניות
יש היום התייחסות אחרת לישראל
והזדמנות שרק יכולנו לחלום עליה
לפני כמה וכמה שנים .צרי ך לשכנע

הנריקה צימרמן עם האפיפיור פרנציסקוס המקורב לו
רכיה בפחות שלושה אגורות ,על
את הציבור הישראלי שזה אפשרי.
"לפני ביקור אנואר סאדאת חשבון החקלאות הישראלית .יש
ב ,'77-אם מישהו היה אומר שסאי פה הרבה מאוד צביעות .בכלכלה
דאת יבוא לביקור היו מאשפזים החופשית שהממשלה מנסה כביכול
אותו בבית משוגעים .זה הל ך הרוח לקדם ,היא ויתרה על דברים כל כ ך
ששורר היום בישראל ואני מאמין בסיסיים כמו החקלאות ,הקריבה
שמנהיגות חדשה יכולה לחולל סבב את החקלאות על גב החקלאות וזה
שיחות חדש ,נסתפק בזה בשלב ראי דבר שהוא כל כ ך לא נכון ואידיוטי.
שון ,הרי לא הכל נפתור בכמה שנים אנחנו צריכים לטפח את החקלאות
אבל אסור להיכנס לקיבעון .אני ובממשלה עושים בדיוק הפו ך.
"אני תומ ך במודל של חברה סוי
חושב שדווקא עכשיו ,בתקופה של
מהפכות בעולם הערבי ,נוצרת הזי ציאל דמוקרטית שרואה את האזי
דמנות ועלינו לנצל אותה ,זו עבודה רח במרכז ,יודעת לטפל בו ברמה
מאוד ,מאוד קשה ואני מוכן לעשות הבריאותית ,עם מערכת ציבוי
את זה .אין תנועת עבודה בלי תהי רית שפעם הייתה מהמתקדמות
לי ך מדיני וזה מה שאני מנסה להי בעולם והיום אנחנו רואים איזה
בעיות קיימות .הגיע הזמן שנשקיע
ביא לכנסת.
"יש לי שלושה ילדים שמשרתים בבריאות ,בחינו ך ,ברווחה ,בחקי
בצה"ל ,שניים מהם משרתים בקרבי לאות ,בדברים הבסיסיים שמאפי
ואני אומר להם' :חברים ,גם הנכדים שרים חיים הגונים .אלה דברים
שלכם יצטרכו כנראה להילחם כדי שגורמים להתדרדרות של השוויון.
שאנחנו נשרוד פה .אני לא תמים ,הגיע הזמן לשינוי וכמו שאומרים:
אין לי אשליות שאנחנו יכולים פוליטיקאים וחיתולים צריכים להי
לוותר על הביטחון ולחיות כמו הולי חליף מאותן הסיבות לעתים קרוי
נד ובלגיה ,אבל עם היד אחת צרי ך בות.
"תנועת המושבים והתנועה הקיי
להילחם ועם היד השניה לכרות
בריתות עם עם הקולות השפויים בוצית סומנו לצערי כאויבים של
שמוכנים לקבל את קיומנו ולנסות מדינת ישראל בשנים האחרונות ואף
להגיע לאינטרסים משותפים איתם ,אחד לא מתייחס לתרומה המהותית
דווקא כדי לשרוד כמעצמה גדולה של תנועת ההתיישבות למדינת
ישראל .כל דבר שפוגע בהם ,כמו
באזור הזה".
למשל הותמ"ל ,הוא לגיטימי .אלה
כידוע לך מתפארים בחקלאות
תנועות שהקימו את המדינה והיו
הישראלית אבל מצב החקלאים
בין אלה שהפכו את המדינה לאחת
בארץ לא טוב בלשון המעטה.
המתקדמות בעולם בכל כ ך הרבה
"נורא ואיום ולדעתי זה סוג של תחומים ,בטח בחקלאות .לא כל דבר
צביעות .אני מסתובב במדינות הוא פוליטי ,לא כל דבר נמדד ברי
העולם ורואה כמה שמתפארים ווח המיידי שלו והחקלאות היא חלק
בחקלאות שלנו ואני מגיע לפה מהאינטרס הלאומי של מדינת ישי
ושומע אי ך קונים עגבניות מתוי ראל לטווח הארו ך".

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

מפרגנים לעסקים

ג'נרל
מרימים
אותך
גבוה
מלגזות עבור עסקים רבים ,בתחומים שונים ,הם כלי עבודה חיוניים במיוחד .מלגזות איכותיות
אמורות לעמוד בעומסים גבוהים ,לאורך זמן ולשרת את המחסן ,המפעל או העסק בו הן פועלות
באמינות וביעילות.
לא מעט מותגי מלגזות פועלים בשוק הישראלי והבינלאומי ולא מעט חברות המתמחות במתקני
שינוע שונים עם דגש על מלגזות .אחת החברות המובילות בתחום היא ג'נרל ,העוסקת ביבוא
מלגזות איכותיות המותאמות לצרכי הצרכן הישראלי.
ג'נרל – החברה המרכזית לציוד בע"מ
הינה חברה המתמחה בייבוא מתקני שינוע הרמה לכל הצרכים .החברה מייצגת את מיטב
היצרנים בתחום זה.
המלגזות המיובאות על ידי חברת ג'נרל הן מלגזות העולות באיכותן בכמה רמות מעל מלגזות
רבות שיובאו עד כה לישראל.
המלגזות עומדות בתקנים אירופיים המחמירים ביותר.
בין הדגמים שמגיעים ,ניתן להשיג מלגזונים ,מלגזות תעשייתיות וכן מלגזות שטח 4x4
כמו כן,החברה משווקת מלגזות,במשקל כבד לעבודה בנמלים.
 www.g-e.co.ilטלפון08-8650008 :
דב{צפון} 050-8886566-אורטל {דרום} 052-5757247

חברי וחברות קיבוצים תומכים

באילן גילאון

לרשימת מרצ לכנסת

אנו חברי וחברות קיבוצים החתומים מטה ,רובנו פעילים מרכזיים וחברי
ועידת מרצ ,רוצים להביע את תמיכתנו בח״כ אילן גילאון לרשימת מרצ לכנסת
בפריימריז הקרובים שיערכו ב 14-בפברואר.
בשביל מרצ ערכית ,מרצ שורשית ,מרצ סוציאל דמוקרטית שמאמינה שהאנשים תחילה.
אבי עופר מענית
חגית סלם ברקאי
נתן שלום ליבר מצר
אביבה ויסגל הראל
חנה בונה הראל שער הגולן
סיגל סלע שדה יואב
אבישי גרוסמן עין שמר
חנן ארז הזורע
סיון טאטי רמת הכובש
יהודית נהיר שער העמקים
אורי דרורי זיקים
עדי בן-חורין ברעם
אוריאל לויתן עין המפרץ
יוסי )האדום( סולומין שער העמקים עודד ויס יטבתה
יוסי סער גת
אורית יערי תמיר להבות הבשן
עודד ליפשיץ ניר עוז
יורי קנדל להבות הבשן
עידן רז יחיעם
אייל רייז כפר מסריק
יזהר בן נחום בית קמה
אילן בן שימול גן שמואל
עירית ספר שריד
יעל איזנברג סער
אלון פאוקר בארי
עמירם אפרתי דן
יעל בלבן דביר
אלי ספרן סאסא
עמרי סאאל גזית
יעל כספי מגן
אמירה סרטני מרחביה
עפר פרג מעגן מיכאל
ירון רייז כפר מסריק
אמנון ורנר כרמיה
פאולה גלוזמן עין דור
ירון שור לוטם
אמציה רייז עין המפרץ
צבי ילינסקי שריד
ישראל מאש גזית
רון ארנון מעברות
בלנקה טנא גת
געתון
קנכט
לידיה גורדון
ברק עברי שער הגולן
רוני הופמן חפצי-בה
ליטו חנציס ניר יצחק
גיא בן דרור רמות מנשה
רינה קרן כפר מנחם
מאיר סאאל גזית
רמה משיח כפר מסריק
גילה קרשינסקי עמיר
מיכה אריאל בית זרע
שגיא שדמי ניר דוד
גל שמאי משמר העמק
מיכל שמאי משמר העמק
גרשון אשחר יד מרדכי
שולה בן נחום בית זרע
מיכל צורן סאסא
דבורה אוברוצקי שדה יואב
שולה ארצי יד מרדכי
מירה קפלן רבדים
שושו כ"ץ מגל
דוד שטיפט אילון
מירי גורן נחשון
דודי רבין מזרע
שי בנשלום דן
מרים בדרק חצור
שייקה אגוזי מזרע
מרחביה
דורון ספקטור
משה צ'רטוף שמרת
שלומית גולני שובל
דינה מלר המעפיל
משה תייר להב
דפנה בין דליה
שלומית מושקוביץ כפר מסריק
נועם כשרי כפר גלעדי
שמאי זינגר רשפים
הנרי אלקסלסי עין השופט
נח שגיא שריד
שמואל בוגוסלבסקי אלומות
ויקטור בליט רמות מנשה
נטע דרור אילון
תדי כ"ץ מגל
ורד דרורי געש
ניב רצבסקי סאסא
תום דרומי-חכים פלך
ורדה יתום סאסא
נילי הרטמן העוגן
תלמה להב אילון
ניצה בטשה עברון
ז'וז'י שינדלר כפר מנחם
נעמה אבירן יחיעם
תמי פלג ניר יצחק
זאב זמיר הראל
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הגשר ,מבט מהצד .צילומים דוד עינב

מוסי רז.
מוסי רז חבר בועדת כספים ,לשעבר מזכ"ל מרצ,
מזכ"ל ״שלום עכשיו״ ,סמנכ"ל ״גבעת חביבה״,
רס"ן בדימוס (ממקימי יחידת מגלן)

אבשלום וילן
"גם בכנסת הבאה ,מוסי ייצג את
החקלאות והחקלאים ביושר ובנמרצות -
כפי שעשה בכנסת האחרונה,
בועדות הכספים והכלכלה
ובכל מקום שנדרש".
ענת מאור
"אני מצביעה בפריימריס לאישה,
ליניב שגיא ולמוסי רז ,למען חיזוק
התנועה הקיבוצית .לשניהם קבלות
ערכיות מעולות ומוסי רז הוא
חבר כנסת מצטיין שהוכיח את
תמיכתו בתנועה הקיבוצית".
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הושלמה בניית גשר שער הירדן

>

בשבוע שעבר הסתיימה בניית גשר שער
הירדן בסמוך לטירת צבי .הגשר ,באורך
 352מטר ובמשקל  4000טון חוצה את נהר הירדן
ומקשר בין מדינת ישראל לממלכה האשמית.
הגשר הוא חלק מפרויקט שער היר־
דן ( )Jordan Gatewayאשר כולל תכנון
פארק מסחר ותעשיה בינלאומי בשטח של
 15000דונם המתוכנן לשרת כ־ 10,000ע�ו
בדים ומבקרים מדי יום .מיקום הפארק הוא
אסטרטגי מבחינה כלכלית ומדינית ,בעיקר
לאחר השלמת רכבת העמק אשר מחברת
ישירות את נמל חיפה לבית שאן .כדי לעבור
לאזור הפארק לא יהיה צורך בהצגת דרכו־
נים .הגשר תוכנן על תוואי דרך חדשה המ־
חברת את כביש הגישה לטירת צבי עם חלקו
הירדני של הפארק ,דרך החוצה את מטעי

הדקלים הקיימים של הקיבוץ.
ח"כ איתן ברושי ביקר לפני מספר ימים
בגשר יחד עם ראש מועצת עמק המעיינות
יורם קרין ,ואמר" :יש חשיבות גדולה לקידום
היוזמה שמוביל המשרד לשיתוף פעולה אזו־
רי יחד עם המועצה האזורית עמק המעיינות,
לבניית אזור התעשייה שיקדם את יחסי
הידידות והשלום בין ישראל לירדן ,ייתן
תנופה לכלכלה ויספק אלפי מקומות עבודה
לאזרחים משני צדי הגבול".
קרין ":האזור הזה מסמל עבורנו ,אלו שג־
דלו פה ,את התקווה לשלום ולפיתוח כלכלי
אזורי .השלמת בניית הגשר בקרוב והנחת
התשתיות בצד הישראלי ,תאפשר פיתוח
כלכלי משמעותי ושיפור ביחסים בין שתי
המדינות".

התנגדות גורפת לסיפוח
הקרקעות של המושבים עין
העמק ואליקים ליוקנעם עילית

>

בישיבת הוועדה הגאוגרפית שנערכה
בשבוע שעבר בחיפה בראשותו של יו"ר
הוועדה עמרם קלעג'י ,אמרו נציגי המש־
רד להגנת הסביבה כי העיר יוקנעם עלית
השואפת לקחת שטחי מושבי עין העמק
ואליקים על מנת לבנות שם שכונות מגו־
רים ,מתחמקת מהתמודדות עם האתגרים
בתוך העיר .נציגת המשרד להגנת הסביבה
אמרה בדיון" :אין סיבה להתפשט יותר לש־
טחים חקלאיים .העיר צריכה להעלות לגובה
ולבצע התחדשות עירונית .המשרד להגנת
הסביבה מתנגד לתכנית".
במכתב ששלח וחיד קבלאן מנהל אזור
מגידו־ יזרעאל במשרד החקלאות לוועדה
הוא כותב" :העיר יקנעם עלית מתנהגת כמו

כפר קהילתי ולא כעיר ועליה להעלות את
הצפיפות ושימוש במשאב הקרקע באופן מו־
שכל...אנו מציעים לדחות את התכנית המו־
צעת" .גם במרכז המועצות האזוריות הדגישו
שאין שום היגיון בתכנית הסיפוח על חשבון
השטחים החקלאיים ומפעל השבת המים שי־
ביא לתנופת נטיעות משמעותית.
ראש המועצה האזורית מגידו ,איציק חו־
לבסקי ,אמר בעקבות הישיבה" :זאת תכנית
כוחנית ,לא הגיונית ולא מקצועית ,אשר
מאיימת על עתיד האזור כולו ואני בטוח
שלאור הנתונים הוועדה הגיאוגרפית תקבל
את ההחלטה הנכונה ולא תגרום להרס החק־
לאות ,לחיסול עתיד המושבים ולפגיעה אנו־
שה במרקם החיים הייחודי באזור".

הסתיימה תקופת ההנחות לנוסעי
רכבת העמק?

>

שר התחבורה ישראל כץ הודיע כי יפנה
לרה"מ נתניהו לאשר את המשך ההנחות
בנסיעה ברכבת העמק .כאשר נפתח קו רכבת
העמק לפני למעלה משנתיים ,ניתן היה לנ־
סוע בו ללא תשלום במשך שלושת החודשים
הראשונים ,ולאחר מכן ניתנה הנחה של 50%
במחיר הנסיעה ,לתקופה של שנתיים נוספות,
שהסתיימו השבוע.
למרות מחאות משתמשי הקו על העלייה

הצפויה במחירי הנסיעה ,מסרב משרד האוצר,
לאשר את המשך מתן ההנחות לתקופה נוס־
פת .השר כץ הודיע השבוע ,כי יפנה בנושא
זה לראש הממשלה בבקשה שהממשלה תכריע
לגבי המשך מתן ההנחות .אולי מועד הבחי־
רות המתקרב ישחק לטובת משתמשי הקו.
כמעט ארבעה מיליון נוסעים נסעו בקו
רכבת העמק מאז פתיחתה .ממוצע הנוסעים
השנתי בקו עומד על כ־ 1.7מיליון נוסעים.

קיבוצניקים ,יש לכם חברת ביטוח משלכם.
לא כדאי לנסות אותה?
15%
הנחה

מבצע
למשלמים בכרטיס
משקארד*

מחפשים ביטוח רכב או דירה?

תכירו את ביטוח חקלאי.
חברת הביטוח שהוקמה על ידי הקיבוצים ,ונמצאת בבעלותם.
וזה אומר שאנחנו שלכם ותמיד בעדכם.
במחיר .בשירות .בתביעות.

התקשרו עכשיו לקבל הצעה.
שווה לבדוק אותנו

03-3094595

www.bth.co.il
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע״מ .תנאי ההצטרפות בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף להליכי חיתום * .תנאי המבצע :המבצע בתוקף עד ל .31.7.2019-בביטוחי רכב ודירה
 לכל המצטרפים בתקופת המבצע תינתן ההנחה לפרמיה של שנה (לא כולל ביטוח חובה ורכבים מעל  3.5טון) .בביטוחי חיים ומשכנתא –ההנחה תינתן לכל תשלומי הפרמיההמשולמים במהלך תקופת המבצע .ביטוח חקלאי רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי המבצע בכל עת לפי שיקול דעתה.
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בחירות  2019בחירות  2019בחירות 2019
#

#

עמר בר-לב" :כיבוש העבודה והקרקע
באמצעות החקלאות באו לעולם שלובים יד
ביד עם הציונות"

"תפיסת עולמי הציונית והקשר להתיישבות העובדת אינם מסתכמים רק בהשקת עולם הערכים שלי ושלכם .לתפיסתי,
החקלאות הארצישראלית היא התגלמות הציונות בצורתה הברורה והמזוקקת ביותר .הכרה זו היא אשר מניעה אותי
שוב ושוב במאבקים רבים ,חשובים וצודקים למען הקיבוצים ולצד ההתיישבות העובדת"
בשנת  1980סיימתי את התואר הראשון
בפקולטה לחקלאות ברחובות כאגרונום .תחום
התמחותי היה "קרקע ומים" ועברתי לדרום
הערבה לעבוד בתחנת הניסיונות החקלאית
ביוטבתה .במבט משועשע לאחור נראה לי
שהבחירה בקרקע ומים שבמילה אחת זה "בוץ"
רמזה כבר אז שכעבור שנים בהן חזרתי לסיירת
מטכ"ל והשתחררתי אמצא עצמי בבוץ הפוי
ליטי  -הנטייה להתעסק בבוץ הייתה כנראה
כבר אז חבויה עמוק בתוכי .החיבור הזה בין
החינוך שקיבלתי בבית (אמא בת אשדות
יעקוב ואבא בפלמ"ח מהכשרה בנען ועד
לבית אלפא) ,לבין השרות ביחידה לצד יוצאי
ההתיישבות העובדת ,הלימודים בפקולטה
והעבודה ביוטבתה כל אלו קשרו קשר אמיץ
ביני לבינכם.
תפיסת עולמי הציונית והקשר להתיישבות
העובדת אינם מסתכמים רק בהשקת עולם העי
רכים שלי ושלכם .לתפיסתי ,החקלאות הארציי
שראלית היא התגלמות הציונות בצורתה הברוי
רה והמזוקקת ביותר .הכרה זו היא אשר מניעה
אותי שוב ושוב במאבקים רבים ,חשובים וצודי
קים למען הקיבוצים ולצד ההתיישבות העובדת.
לצערי הרב ממשלת ישראל בוודאי הנוכחית
כמו גם זו שקדמה לה המובלות על-ידי אותו
ראש ממשלה אך על-ידי שרי חקלאות ושרי
אוצר ממפלגות אחרות גמלו בליבן להביא את
ענף החקלאות בארץ לפת לחם .שורה ארוכה
של גזרות שנאלצתם להתמודד עמן במהלך
העשור האחרון .חלקן אמנם מידי שמיים אך
חלק ניכר גם מידי ממשלת ישראל .כך למשל
אחת ההחלטות הראשונות של שר האוצר הקוי
דם יאיר לפיד היה לבטל את ההשקעה של 100
מיליון  ₪לשנה בשיפור התשתיות בקיבוצים
הוותיקים ,או לחילופין ההחלטה של שר האוצר
הנוכחי כחלון ,לאשר יבוא דגים לקראת חג
הפסח בשנה שעברה ,שכמעט חיסל את ענף
המדגה בעמק המעיינות .בנוסף ,פערי התיווך
הגבוהים למוצרי חקלאות ,הפחתת מכסי מגן
על תוצרת חקלאית; הפקעת שטחי חקלאות
לטובת ערים בשרירותיות וללא תכנון ארוך
טווח ,וכמובן ,תיקון  27לחוק המים שהסב לקיי
בוצים ומושבים רבים נזק רב שעדיין לא ניתן
לו מרפא .כל אחד מהגורמים האלה ,כשלעצמו,
יש בו כדי להחליש את החקלאות .השילוב של
כל הגורמים הללו הוא פשוט קטלני .כל אלה
מעידים באופן מובהק שהממשלה המכהנת רואה
בענף החקלאות נטל על המשק הישראלי .ענף
ארכיוני מיותר שהעוסקים בו הם רומנטיקנים
חסרי תקנה במקרה הטוב ,או פשוט משוגעים
במקרה הרע.
כבר כשנבחרתי לכנסת ה 19-הקודמת חרטתי
על דגלי את מאבקם של החקלאים וההתיישבות
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אויבים שנמלי הים והאוויר שלה מצויים תחת
איום תמידי ,שבה החקלאות מעניקה ביטחון
תזונתי .ושהשטחים המעובדים ,והלא מיושבים,
לאורך גבולות המדינה ,הם המקנים לה בין
היתר את אחיזתה המעשית במרחבי הספר.
כך היה עוד מימי טרומפלדור שתבע את
הסיסמה :״במקום שבו עוברת המחרשה ,שם
יהיה הגבול״ וכך נכון גם היום כאשר בלוני
ועפיפוני התבערה של חמאס חורכים את שדוי
תיהם של קיבוצי עוטף עזה והופכים יבולים
וקרקעות מוריקות לאפר.
החקלאות היא ,משאב אסטרטגי הראוי להי
תייחס אליה כפי שמתייחסים למערכת הביטי

"אמשיך להיאבק למען
ההתיישבות העובדת
והקיבוצים כל עוד
תינתן לי ההזדמנות.
יחד אדאג לכך שגם
מחר ומחרתיים תקבל
החקלאות הישראלית
את התמיכה הנדרשת
לה ,כדי שתוכל להמשיך
ולהתקיים בכבוד ולקיים
את תפקידה הציוני" בל
החקלאות הישראלית
את התמיכה הנדרשת
לה ,כדי שתוכל להמשיך
ולהתקיים בכבוד ולקיים
את תפקידה הציוני"
עמר בר-לב" .אצלנו בעבודה לא נזרוק את המושבים מתחת לגלגלים" (צילום :דן חיימוביץ')

העובדת .לקחתי על עצמי להיות נציגה של
ההתיישבות העובדת בכלל ושל הקיבוצים
בפרט במפלגת העבודה ,והמשכתי בתפקיד זה
כיו"ר השדולה החקלאית ,שהיווה עבורי שליי
חות חשובה גם בכנסת החולפת .בכנסת ה20-
המשכתי להוביל את השדולה החקלאית עם
חברים חדשים שהצטרפו לכנסת .בשנים אלו
הובלתי את המאבק הפרלמנטרי לטובת בנייה
במושבים ולמען סיום הקפאת הבנייה בקיבוי
צים מול רמ"י .הגשתי הצעת חוק לפיקוח על
פערי התיווך על תוצרת חקלאית ועמדתי לצדם
של החקלאים במאבקם נגד ביטול המכסים
על ייבוא תוצרת שבסופה לא הביאה להורדת
מחירי המוצרים אך הגדילה את פערי התיווך.
פעלתי למען החקלאים והקיבוצים בעוטף עזה,

אשר חיים שנים רבות במציאות בלתי אפשרית
ומתפקדים כקו הגנה ראשון מול חמאס  -ונאי
בקתי למען מגדלי הביצים והפטם בגליל ,בעלי
הרפתות הקטנות בפריפריה ,מגדלי הדבש והדי
בורים ומגדלי הדגים בבקעת בית שאן.
אבל חברי הממשלה הנוכחית והקודמת מביי
טים במציאות ובציניות רק דרך שורת הרווח
וסבורים ,שאם קשה לענפי חקלאות מסוימים
לשאת עצמם כלכלית מוטב שיעברו מן העולם
למרות שחלקם חיוניים.
לכן ראוי שנזכיר לממשלתו המנוונת של
ביבי שכיבוש העבודה והקרקע באמצעות החי
קלאות באו לעולם שלובים יד ביד עם הציונות.
כל זאת מתקיים באירופה וגם באמריקה הקפיי
טליסטית ,אבל נכון עוד יותר במדינה מוקפת

חון ,התשתיות התחבורתיות החינוך והבריאות
 כאל פרויקט תשתית לאומי .אצלנו בעבודהלא נזרוק את התנועה הקיבוצית מתחת לגלגי
לים ברגע שיידרש הקיצוץ התקציבי הראשון,
כפי שעשה יאיר לפיד בכהונתו כשר אוצר .סדר
העדיפויות המעוות הזה ,לפיו ההתיישבות העוי
בדת היא החמור התורן חייב להשתנות.
רק נציגות ערה ,נחושה ולוחמנית יכולה לצי
לוח במשימה הזו.
אני אמשיך להיאבק למען ההתיישבות העוי
בדת והקיבוצים כל עוד תינתן לי ההזדמנות.
יחד אדאג לכך שגם מחר ומחרתיים תקבל החי
קלאות הישראלית את התמיכה הנדרשת לה
כדי שתוכל להמשיך ולהתקיים בכבוד ולקיים
את תפקידה הציוני
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רינה אדלר" :נורא רציתי לתת מעצמי ,ורציתי לתת
במקום הנכון .המקום הזה מאוד נכון לי .עבודת הסיעוד
היא ממש שליחות עבורי"

צנחנית ,בשער של "במחנה" .התמונה צולמה על ידי דוד
פרלמוטר מכפר־מנחם

היכולת לפרוש כנפיים ,גם כדי לחתוך את השמיים וגם כדי לחמול ,מאפיינת אותה לאורך כל דרכה .היום רינה אדלר סועדת
אנשים בעמיר ובלהבות־הבשן ,ולמרות שהיא  over qualifiedלעבודה הזאת ,היא מאוד שלמה אתה" .זו בחירה שלי; הרגע שבו
אני נכנסת לבית של אדם שמחכה לי ומשמחת אותו – הוא רגע נהדר" ,היא אומרת

>

איצי ברתנא

את רינה אדלר מנאות־מרדכי אני פוגש
על הדרך ,על אם הדרךֵ ,מ ָה ָכא ְל ָה ָתם (או
להיפך) ,וכמו תמיד ,גם עכשיו היא מאירת
פנים וממהרת .מאירת פנים – כי פניה
מאירות; וממהרת – כי מחכים לה .מחכים לה
זו לא מילה .מחכים לה כי היא לא באה לעשות
את היומית שלה וללכת .מחכים לה כי היא
מביאה אתה שמחת חיים ואהבה .יש לה נשמה
של מטפלת ,מסבירים לי ,וזה דבר שלא קו־
נים בשום מכולת ,ולא לומדים בשום קורס .או
שיש לך את זה ,או שאין לך את זה .לרינה יש
את זה .ומאחר שכך ,לא במקרה היא בחרה ,עם
יציאתה לפנסיה ,לעבוד דווקא בסיעוד ,למ־
רות שהיא  over qualifiedלעבודה הזאת,
וזה יתברר בהמשך.
מזה שש שנים וחצי שהיא סועדת אנשים
בעמיר ובלהבות־הבשן ,מטעם חברת "עמל
הגליל" .עוזרת להם עם הבית ,מבשלת להם,
יוצאת אתם להליכות ,משוחחת אתם ,משמשת
להם משענת .רינה היא אם ואחות ,יגידו עליה
כל מטופליה כולם ,כך שאין להתפלא על כך
שגם החודש (ינואר) היא זכתה בתואר עובדת
החודש מטעם החברה ,וזו כבר הפעם השנייה
שהיא זוכה בכבוד הזה ,ששמור רק לטובות
באמת ,הראשונה הייתה לפני שנתיים ,בפב־
רואר .2017
רינה היא גם דבר והיפוכו .היא אוקסימו־
רון .היא בת קיבוץ .היא נולדה ליד הנחל .היא
הייתה קונפורמית וצייתנית וממושמעת ,כמו
כולם (וגם קצת ביישנית ומופנמת) ,ועם זאת
גם פייטרית שבודקת גבולות ,ששוברת תק־
רות ,שמסוגלת לקפוץ בנג'י גם מבלי לבדוק
הרתמוֹת.
את ִ

תמונת שער ב"במחנה"
ואל תטעו בהופעה הנשית שלה ,כי מה שב־
נים יכולים לעשות – גם היא יכולה .כבר בת־
קופת בית הספר היא שיחקה אתם במשחקים
של בנים ,וגם בעת שירותה הצבאי בדקה את
המגדר .היא שירתה בחטיבת הצנח־
גבולות ִ
נים ,והיה ברור לה שמי שמשרת בחטיבה ,טוב
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יהיה שגם יצנח .שיישר קו עם הבנים .להיות
פקידה פלוגתית זה בסדר ,אבל אפשר יותר.
גם כאן אפשר לשבור איזו תקרה ,ועוד לעיני
כל הצבא ,כל צבא ההגנה ,כי תמונתה עם הק־
סדה והמצנח ,קופצת מהסווינג באחד מאימוני
הקורס ,פיארה בזמנו את אחד השערים של
עיתון "במחנה" .אחר כך התמונה הזאת נסעה
למוזיאון היהודי בניו־יורק ,שם הוצגה תערו־
כה על ישראל החדשה והמתחדשת .התערוכה
הגיעה גם לארץ ,לבית ציוני אמריקה ,ובאל־
בום המהודר שיצא לכבוד האירוע ,היא שוב
נבחרה לפאר את עמוד השער.
התמונה צולמה על ידי דוד פרלמוטר מכפר־
מנחם ,שנמנה עם קבוצת צלמים שנשלחה על
ידי עיתון "במחנה" לחפש חיילות שעושות
צבא קצת אחר .קצת יותר קרבי .קצת יותר
משמעותי .זה היה לפני שנשים החלו להטיס
מטוסי קרב ,להדריך טנקיסטים בשריון ,או
ללכת עם סכין בין השיניים בקרק"ל .רובן
היו בתקופת השירות שלה פקידות ,מורות,
ומש"קיות ת"ש .ה"קרביות" יותר היו מקפלות
מצנחים .השיא היה אלה שצנחו.
הצניחה הייתה עבורה לא רק שבירה של
מוסכמות ,אלא גם מבחן אומץ .גם כדי לה־
תקבל לקורס היה צריך אומץ .המ"פ שלה לא
אישר לה? בסדר ,אז היא תלך הלאה" .הלאה"
זה לרפול (רפאל איתן) ,שהיה אז הקצח"ר.
היא תפסה אותו באחת השבתות בתל־נוף .הוא
בדיוק שיחק סקווש עם מפקד בית הספר לצ־
ניחה .שניהם היו בגופיות מיוזעות ,מכנסיים
קצרים ונעלי ספורט ,כך שהמעמד היה די נוח.
די נינוח .לא היה צריך לקבוע פגישה .גם לא
להצדיע .רפול סקר אותה ושאל מה היא רוצה.
היא הסבירה לו .הוא אמר לה שתבוא מחר
למשרד שלו ,והוא יחתום לה .וכך היה300 .
חיילים היו בקורס שלה ,מ־ 890 ,202והנח"ל
המוצנח ,ועוד שתי בנות .אף אחת מהן לא
ביישה את המגדר.
אחרי שהשתחררה מהצבא ,למדה גרפיקה
במכללת תל־חי וב"בצלאל" ,עבדה בחינוך,
וב־ '93נבחרה דרך מכרז לעבוד בחינוך הבלתי
פורמלי במועצה האזורית גליל עליון .ארבע
שנים היא עבדה שם .ארבע שנים שבמהלכן

המחלקה הפכה מ"קידום נוער" ל"נוער" ,עם
נוכחות מאוד משמעותית במועצה ובאזור.
לאחר מכן היא עבדה במשרד הביטחון ,בלש־
כה של תא"ל יהודה דובדבני .היא הייתה שם
ראש גדול וניהלה את שניהם ,גם את הלשכה
וגם את יהודה .כתבה לו נאומים ,יעצה לו,
נסעה אתו לסיורים בשטח ,ישבה אתו בכל
הפורומים החשובים .היא גם ניצלה את מע־
מדה כדי לעזור לוולנסי להביא את המכינה
הקדם־צבאית הראשונה לגליל ,כי עד אז היו
בארץ רק מכינות דתיות ,ואף אחת מהן לא
בצפון .לאחר מכן עשתה רילוקיישן .נסעה
לכמה שנים לארה"ב ,שם לימדה בבתי ספר
של אחה"צ עברית ויהדות ,ולהשלמת הכנסה
עבדה גם בחנות פרחים.

עמל הגליל
ב־ ,2009אחרי שניפצה גם שם כמה גבולות
ושברה כמה תקרות (וגם כמה לבבות) ,חזרה
לארץ כדי לעשות כאן את מה שהיא יודעת
לעשות הכי טוב :לחנך ולפרוש כנפיים (גם
כדי לעוף בעצמה ,וגם כדי לחמול ולתת יד
לאנשים מבוגרים שכבר לא יכולים בלי יד
כזאת).
המפגש המחודש עם הארץ העביר אותה
שוֹק תרבותי .האגרסיביות ,הברוטליות ,הוול־
גריות" .אם בארה"ב אתה רואה מישהו עושה
תנועה מגונה ,או מרים קול ,אתה מיד יודע
שהוא ישראלי ,ואם לא ישראלי ,אז מקסיקני",

היא מחייכת .אגב ,המעבר לארה"ב לא היה
כדי להישאר שם ,אלא כדי לנקות את הנפש
ולהתחזק ,אחרי שהתאלמנה.
היא אהבה את העבודה החינוכית ,אבל אחרי
כמה שנים הרגישה שזה כבר לא בשבילה .ואם
לא עבודה עם ילדים ,אז עבודה עם אנשים
מבוגרים – על המגע האנושי היא לא יכלה
לוותר – וכך הגיעה ל"עמל הגליל".
"היחס שאני מקבלת בעבודה הזאת ,הרבה
יותר נעים ומתרים ,בהשוואה למה שקיבלתי
בעבודה עם ילדים בגיל הרך ,או בבית הספר.
אנשים שזקוקים לסיעוד – יודעים להעריך.
יודעים להכיר תודה .יודעים לתת לך את
ההרגשה שהם צריכים אותך" ,היא אומרת.
ובכל זאת ,אין לך הרגשה שהעבודה הזו היא
הרבה מתחת ליכולות שלך? לכישורים שלך?
"ממש לא .אני ממש לא מרגישה שבחרתי
במשהו שהוא נמוך לי .זה אולי נראה כך לא־
חרים ,אבל זו בחירה שלי .זה בא ממני .נורא
רציתי לתת מעצמי ,ורציתי לתת במקום הנ־
כון .המקום הזה מאוד נכון לי .עבורי זו ממש
שליחות".
"הייתה פה עוד נקודה" ,היא מוסיפה" :לח־
ברי קיבוץ מבוגרים בקיבוצים קשה לקבל עו־
בדים שהם לא מהקיבוץ .עובדים זרים .זרים
בכל המובנים .קשה להם שמישהו 'פולש' להם
לבית .מערער להם את הפרטיות .רציתי לה־
רים את הכפפה הזאת ,להיות מישהי מבחוץ
שעובדת עם חברי קיבוץ ולא פורמת להם

רינה אדלר :כשעבדתי עם ילדים – הרגשתי
שאני מזדקנת .היום אני מרגישה שאני הולכת
ונהיית צעירה .אגב ,האנשים שאני עובדת אתם
הם לא זקנים .אני לא קוראת להם 'זקנים' .הם
אנשים מבוגרים' .זקן' זו מילה לא טובה .זו מילה
שמפחיתה מערכו של האדם המבוגר

נורית חן :רינה שברה איזושהי סטיגמה שקיימת
לגבי העבודה הזאת ,שהדימוי שלה קצת נחות
ביחס לעבודות אחרות (טיפול בקשישים ,עם כל
מה שמתלווה לזה) .רינה מוכיחה שגם
בעלי מקצועות חופשיים יכולים לראות בה
עבודה לגיטימית
את ההרמוניה שהם רגילים לה .לכן ביקשתי
לעבוד רק בקיבוצים .העובדה שאני מקי־
בוץ ,מאפשרת קבלה טובה יותר שלי על ידי
המטופלים ,כי להם ולי יש קודים משותפים
ותרבות משותפת .הם מיד מרגישים שאני
שייכת .שאני מכאן .יכול להיות שמישהי
מקריית־שמונה ,או מאחד המושבים ,מבש־
לת טוב יותר (אין דבר כזה – א"ב) ,או מנקה
טוב יותר (כנ"ל – א"ב) ,אבל זה לא האישו.
האנשים האלה רוצים שידברו אתם ,שיקשיבו
להם ,שיבינו אותם .הם לא רוצים לבדוק אם
אתה מבין מה שהם אומרים ,או מבין ְלמה הם
מתכוונים .על זה אני מדברת ,ולכן אני חוש־
בת שהנוכחות שלי שם מאוד נכונה.
"ויש כאן עוד נקודה :לא פעם שאלתי את
עצמי למה אני בעבודה הזאת ,נוגעת באנשים
שהחיים לא מחייכים אליהם בשלב הזה של
חייהם .התשובה הייתה שאני מוכנה לעבוד
עם אנשים שזקוקים לעזרה – ולא להיות
במקומם .זה סוג של הסתכלות על החיים .זה
נותן פרופורציות.
"ויש עוד דבר ,שהוא סוג של ערך מוסף
בעבודה הזאת :לאנשים מבוגרים יש סיפורי
חיים נפלאים .הם היו במקומות שלא הייתי
בהם ואולי גם לא אהיה ,וזה מרתק .זה מלמד.
אני מאוד אוהבת להקשיב להם ,ומאוד מע־
ריכה את הדרך שהם עשו .אנחנו גם מבלים
יחד .יש כאלה שלוקחים אותי לגינות שלהם,
או לטייל באחו ,ואני מאוד אוהבת את זה.
אנחנו הולכים ל'גבעת הנרקיסים' (בואכה
קיבוץ שמיר) ,או נוסעים לקנות שתילים
לגינה .הצורך שלהם לעשות משהו במסגרת
המגבלות שלהם ,ולהרגיש שמישהו מעריך
את זה ולא מוותר להם ,ראוי להערכה .זה
עולם ומלואו ,כי הכי קל להישאר בבית ולא
לעשות שום דבר".
אין לך הרהורי פרישה ,הרי יש לך
ילדים ונכדים?
"ממש לא .כשעבדתי עם ילדים – הרגש־
תי שאני מזדקנת .היום אני מרגישה שאני
הולכת ונהיית צעירה .אגב ,האנשים האלה,
שאני עובדת אתם ,הם לא זקנים .אני לא קו־
ראת להם 'זקנים' .הם אנשים מבוגרים' .זקן'
זו מילה לא טובה .זו מילה שמפחיתה מערכו
של האדם המבוגר .זו לא רק סמנטיקה ,זה גם
מגדיר את היחס לאנשים האלה .המטופלים
שלי הם אנשים מבוגרים ,ואני רוצה להוציא
מהם את מה שהם יכולים לתת או לעשות ,גם
אם הם לא מאמינים בזה".
יש לך זמן גם להיות מעורבת בחיי הקהילה
שלך ,של נאות־מרדכי?
"אני לא יושבת בית .אני תמיד עסוקה
ומעורבת .יש אירוע קבוע שאני אחראית
עליו בנאות־מרדכי :יום הזיכרון לשואה ול־
גבורה .האבא הביולוגי שלי ,שנפטר בגיל
צעיר יחסית ,היה פרטיזן .אימא שלי הייתה
במחנה עבודה של הגרמנים ,מחנה על גבול
גרמניה־צ'כיה ,ולעולם לא הסכימה לדבר
על מה שעברה שם .האבא השני שלי ,האבא
שגידל אותי ,היה בטרזינשטט .אני דור שני
לשורדים .אני שייכת לקבוצת הבנות של

אלה משם .בנוסף לאירוע הזה ,אני שרה בכל
מיני טקסים ,רוקדת ,מכינה פלקטים .אני
תורמת".
בין התרומות שלה לקהילה יש לציין גם
את הקמת קבוצת התמיכה למשפחות של
חולי אלצהיימר בגליל ,וההנחיה שלה .היא
עברה בעבר השתלמות בנושא ב"תל השו־
מר" .היא הקימה את הקבוצה הזאת כשעבדה
במועצה ,ולאחר שסיימה – העבירה את האח־
ריות עליה למחלקת הרווחה של המועצה .עד
אז לא הייתה מודעות במרכזים הסיעודיים
למחלה הזאת.
ועכשיו לנקודה העמירית שלה :בעמיר
היא סעדה עד היום אנשים שהיו אחרי ני־
תוח ,ונכון להיום היא מטפלת באחת מחברות
הקיבוץ ,שמתמודדת עם מחלה קשה .בלה־
בות־הבשן היא עובדת כל יום בשני שלישים
של משרה ,בשעות מפוצלות .אשת הקשר
שלה בעמיר היא ז'קלין שחר.
רינה" :אני מאוד שמחה להיות בתוך המ־
ערכת שלכם .זו מערכת מאוד נעימה .מאוד
משתפת .אני זוכה כאן למשובים מאוד
מפרגנים .זה מעצים את תחושת השליחות
שלי .בכלל ,הרגע שבו אני נכנסת לבית
של אדם שמחכה לי ומשמחת אותו – הוא
רגע נהדר .זה נותן לי המון .אני חוזרת
הביתה בכיף".
ז'קלין" :לחברים קשה להכניס אנשים זרים
הביתה ,וכאשר מדובר במישהי שלא באה
לרגע ,שזה ממש להכניס אותה הביתה ,זה
עוד יותר מורכב .אבל רינה ,בדרכה המיוחדת
והמלבבת ,יודעת לשבור מחיצות וחששות
ונכנסת לא רק הביתה ,אלא גם ללב של כל
מי שהיא מטפלת בו .היא עושה את העבודה
שלה מכל הלב .בצורה מאוד אנושית ,רגישה
וחמה .אפשר לסמוך עליה במאה אחוז .אפשר
להשאיר לה את הבית ,ולקבל אותו נקי ומצו־
חצח וכמו חדש .לא כל עובדות 'עמל הגליל'
הן כאלה .ישנן כאלה שעושות את המינימום
והולכות .אצל רינה אין דבר כזה .היא באה
אליך – והיא כולה שלך ובשבילך .היא גם
מאוד מוכשרת ,בהמון תחומים ,ומשתמשת
בכישורים שלה כדי להעשיר את הטיפול .זה
מעניק לעבודה שלה ערך מוסף .היא מתאימה
את עצמה לצרכים של המטופלים ,כולל
נסיעות ברכב שלה ,אם צריך ,וללא חשבון.
הלוואי שכל המטפלות היו מסורות ונאמנות
כמוה".
נורית חן ,מנהלת מחוז הצפון של "עמל
הגליל" (שלוחה של החברה הארצית" ,עמל
ומעבר")" :רינה מאוד לבבית ואינטליגנטית,
ויודעת ליצור קשרים נפלאים עם המטופלים.
היא גם שברה איזושהי סטיגמה לגבי העבו־
דה הזאת ,שהדימוי שלה קצת נחות ביחס
לעבודות אחרות ,ואולי אפילו קצת מרתיע
(טיפול בקשישים ,עם כל מה שמתלווה לזה).
רינה מוכיחה שאין הגדרה מי מתאים לעבודה
הזאת ומי לא ,ושגם מי שמוחזקים כ־over
 qualifieddיכולים לראות בה עבודה לגיט�י
מית .סיעוד זה לא רק טיפול פיזי באנשים ,זה
הרבה מעבר לזה".

ההתיישבות העובדת איננה
רק סמל לתפארת העבר ,אלא
גם דוגמא נפלאה להתחדשות
ולהתמודדות עם מציאות
משתנה ,ואני לא רק גאה בה
אלא גם מחוייב לה.
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דיווחי תנועה

עוטפים את החיילים הבודדים
לאורך כל הדרך

התנועה הקיבוצית והסוכנות היהודית מנציחות את שמו של צביקה לוי ז"ל בתכנית לליווי חיילים בודדים בקיבוצים מרגע
נחיתתם בארץ ועד לאחרי שחרורם מצה"ל

ב

מלאת  30לפטירתו של חתן פרס
ישראל צביקה לוי ז"ל ,התנועה
הקיבוצית והסוכנות היהודית
הכריזו על הנצחת שמו בתכנית לליווי
חיילים בודדים בקיבוצים עוד בטרם
גיוסם ,בזמן שירותם הצבאי ,וגם בתקו־
פה לאחר שהם פושטים את המדים ומ־
תחילים את חייהם הבוגרים באזרחות.
בצה"ל משרתים בכל שנה קרוב
ל־  3,000חיילים עולים בודדים שעלו
ארצה לבדם במטרה לתרום לישראל
ולהשתלב בחברה הישראלית .כשהם
רחוקים מהמשפחה ומהחברים שה־
שאירו מאחור ,נאלצים העולים הבו־
דדים להתמודד עם אתגרים לא קלים.
התכנית על שמו של צביקה לוי תתמקד
בליווי חיילים בודדים והיא נועדה להציע
לצעירים השוקלים עליה לישראל מס־
לול ליווי מקיף ותמיכה חמה בסביבה
קיבוצית תומכת לאורך כל שלבי הקלי־
טה  -החל מרגע הנחיתה בארץ ,במהלך

השירות הצבאי שלהם ועד לאחר הש־
חרור מצה"ל.
כידוע ,התנועה הקיבוצית מפעילה
את פרויקט החיילים הבודדים כבר יותר
מעשרים שנה ,ותחת שרביטו של צבי־
קה לוי שניהל אותה עד שחלה ,אומצו
בקיבוצים ברחבי הארץ יותר מעשרים
אלף חיילים בודדים שזכו למשפחה
מאמצת ,ארוחות ומיטה בעשרות קיבו־
צים ברחבי הארץ.
מיד לאחר מותו של 'אבי החיילים
הבודדים' ,הודיעו יו"ר הסוכנות
היהודית יצחק הרצוג ומזכ"ל התנועה
הקיבוצית ,ניר מאיר ,על כוונתם לה־
נציח את זכרו במיזם שיוקדש לליווי
חיילים בודדים בקיבוצים בהמשך לד־
רכו ולמורשתו.
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר,
אמר :שנים ארוכות אנחנו מחפשים פת־
רון שייתן מעטפת כוללת לחיילים הבו־
דדים מיום הגעתם ועד אחרי השחרור.

נעמי לוי וניר מאיר בטקס השלושים
לצביקה בשבוע שעבר.

אני אסיר תודה ליצחק הרצוג ולסוכנות
היהודית על שנרתמו לצדנו והסכימו
להנציח איתנו את זכרו היקר של צביקה
לוי בהתמודדות עם האתגר הזה".
יו"ר הסוכנות היהודית ,יצחק הר־
צוג" :צביקה היה גיבור ישראל במוב־
נים רבים .במיוחד גיבורם של חיילים

בודדים ועולים רבים במשך שנים .אני
גאה במיוחד על כך שהסוכנות היהודית
בראשותי ביחד עם התנועה הקיבוצית
בהובלתו של מזכ"ל התנועה ניר מאיר
ינציחו את מפעל חייו האדיר של חתן
פרס ישראל צביקה לוי ז"ל בפרויקט
שישרת חיילות וחיילים בודדים ושימ־
שיך את מורשתו המפוארת .גם ברגעיו
הקשים ביותר צביקה לא הפסיק ללוות
אלפי צעירות וצעירים בודדים שעלו
ארצה לשרת את ארצם וראו בו אב".
בימים הקרובים יחלו להתכנס הצ־
וותים המקצועיים מטעם התנועה הקי־
בוצית והסוכנות היהודית שיסכמו בין
הצדדים את פרטי התכנית וההסכמים.
מדובר בשילוב של שלוש תכניות
שונות שהיו חלק מפעילות התנועה
הקיבוצית .לאחר פטירתו של צביקה
לוי ז"ל שהיה "אבי החיילים הבודדים"
והקדיש את חייו לליווי ועזרה לחיילים
בודדים ,קליטתם בקיבוצים ואיתור

משפחות מאמצות בעת שירותם הצ־
באי ולאחריו ,החליטו בתנועה הקיבו־
צית ובסוכנות היהודית לקבץ את שלוש
התכניות ,לאפשר מסלול רציף ונוח
ולהציע אותו לצעירים השוקלים עליה
לישראל.
בין היתר ,התכנית תכוון את העולה
הבודד במבוכי הבירוקרטיה ,תעניק לו
לימודי עברית באולפן קיבוץ שבמה־
לכו יזכה גם להכיר את נופי הארץ ואת
החוויה התרבותית והחברתית בישראל,
תלווה אותו בכל תהליך השירות בצה"ל
 החל מהצו הראשון ועד השחרור;תחבר את העולה הבודד למשפחה מא־
מצת שתלווה אותו לאורך שנים ותהיה
גרעין של תמיכה ואהבה; תעניק לחייל
הבודד מגורים בסביבה ירוקה בקיבוץ;
ותציע לאחר השחרור לחייל הבודד הכ־
שרה לאזרחות והמשך מגורים בקיבוץ
והשתלבות בתעסוקה ובפרנסה באחד
מענפי הקיבוץ.

"יש משמעות ליחד עליו אנחנו עמלים בשנים האחרונות"

בשבוע שעבר התקיים בנחשולים כנס החינוך הרביעי של התנועה
הקיבוצית בהשתתפות  250משתתפות ומשתתפים ,שייצגו  160קיבוצים,
ביניהם מנהלי חינוך ,נציגי מועצות ומנהלי קהילה

א

ת הכנס פתחה מ"מ ראש אגף
החינוך דבי ברא"ס ,שאמרה בין
היתר" :כנס החינוך הרביעי הוא
הזדמנות חגיגית לומר לעצמנו שיש
משמעות ליחד עליו אנו עמלים בשנים
האחרונות .מטרת הכנס היא לקדם את
היותנו רשת ארצית שהחינוך הקיבו־
צי הוא על סדר יומה ,ובכולנו טמונה
המחויבות ותחושת השליחות .במהלך
היומיים הבאים נפגוש אנשים שבוחרים
לא להוביל לבד ,בוחרים לרתום יחד
ולקדם עבודת צוות ולקבל מהם הש־
ראה לטובת מחויבותנו לחינוך הקיבוצי
ולבית הקיבוצי.
לאחר מכן בירך את הנוכחים מזכ"ל
התנועה הקיבוצית ניר מאיר" :המע־
רכת שלנו לא באה במקום מערכות
אחרות ,לא נועדה להחליף את המו־
עצה האזורית ,את בית הספר ,תנועות
הנוער או חוגי ההעשרה  -היא מערכת
נוספת שצריכה לייצר קומבינציה בין
כל הגופים האלו .על הילד הקטן נל־
חמות כל המערכות האלו ,ובסופו של
דבר התפקיד שלנו ושלכם הוא לייצר
את הקומבינציה הטובה ביותר לחבר
הקיבוץ הבא .מעמדו של תחום החינוך
חוזר למקומו הטבעי במרכז ,הן במטה
התנועה והן בקיבוצים השונים".
מזכ"ל התנועה בירך את אסיף איזק
שנבחר לאחרונה לראשות המועצה
האזורית חוף הכרמל ,לאחר ששימש
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כראש אגף הצעירים והמעורבות בח־
ברה בתנועה הקיבוצית ,ונכח במהלך
הכנס.
אירוע הפתיחה נוצל לפרידה מד"ר
גבי אסם (אפיקים) שסיימה את תפקידה
כראש אגף החינוך בתנועה לאחר שש
שנים והחלה לכהן כראש אגף החינוך
במועצה האזורית חוף הכרמל .עופר
רימון ממחלקת שנת השירות באגף
החינוך של התנועה ,הקריא דברי פרי־
דה ,ולאחריו אמרה גם גבי מילות סיכום
לתקופת עבודתה כראשת האגף" :שש
השנים האלו היו מערכת חינוך אמיתית
שעברתי בעצמי ,והיו בהן שיעורים
שחשוב לי לציין .הראשון הוא שיעור
מולדת  -ההגעה לקיבוצים והכרת
המדינה מצפון לדרום ממזרח למערב.
היה שיעור בניהול סכסוכים שנדמה לי
שבו קיבלתי ציון "בלתי מספיק' ואולי
עכשיו בחוף הכרמל ניתן יהיה לעשות
תיקון .ומכאן אני קוראת לאנשי ונשות
"חווית הילדות' למצוא דרך לעבוד יחד.
היה גם שיעור במתמטיקה – לא רק
ניהול תקציב ,אלא איך מסך משאבים
עושים יותר .היה שיעור תנ"ך עם "כזה
ראה וחדש" ותכנית 'המפגש"שים"
בקומונות השש כשבמרכזו שיתוף
הפעולה עם קרן אביחי.
קיבלתי שיעור במנהיגות מניר מאיר
– אסטרטג וטקטיקן ואני מאד מודה לך
ניר על השיעור החשוב הזה .היה גם

שיעור במדיניות ציבורית – העובדה
שארנה פז ,מנהלת האגף הקדם־יסודי
במשרד החינוך ,מגיעה לכאן ומדברת
על הכרה בחינוך הקיבוצי  -זו הצלחה.
יש לנו דברים שהמדינה זקוקה להם,
רק צריך להיות צנועים ולדעת לנהל
משא ומתן עם המדינה .עברתי גם שי־
עור ספרות – הכנסים ,התכנים ,העיסוק
ברוח .גם שיעור באוריינות בעבודה עם
האקדמיה שהיא חיונית לעוסקים בחי־
נוך.
ולבסוף ,הכי חשוב ,קיבלתי שיעור
באהבה! הצוות שלי הוא משהו שבן
אדם לא זוכה לו כל יום .כי מי שבא
לחינוך אם הוא לא אוהב אנשים וילדים
מוטב לו למצוא תחומים אחרים לעסוק
בהם".
גם מזכ"ל התנועה ניר מאיר הודה
לגבי על תקופת עבודתה – "כשגבי
הגיעה לתנועה ,זו הייתה מחלקת קטנה
עם תקציב קטן תוך תקופה עבר להיות
האגף הגדול והפעיל ביותר".
בהמשך היום הראשון עסקו באות
ובאי הכנס בין היתר בשאלות – האם
יש דבר כזה מערכת חינוך מיטבית בה־
רצאתו של קובי זמיר ,מנהל אגף החי־
נוך בגני תקווה ,וכיצד מנהלים משבר
כוח אדם בארגון חינוכי גדול ,דרך הר־
צאתה של ד"ר נעמי מורנו .שמעו את
חגי רזניק ,לשעבר מנכ"ל משרד הבינוי
והשיכון ומנכ"ל המועצה האזורית רמת

אהרן ידלין ,אנשי תנועות הנוער ומרכזות חינוך במעגלי השיח

הנגב ,על "איך החינוך הקיבוצי גרם לי
להיות מי שאני" .והאזינו לפאנל תחת
הכותרת "מדינת ישראל בחינוך הקי־
בוצי".
היום השני של הכנס החינוך נפתח
בברכות של רינת חכים ,ראש מדור
חברה וקהילה ממרכז המועצות האזו־
ריות ,שהדגישה את חשיבותה של הע־
בודה המשותפת של כלל הגופים הפו־
עלים במרחב הכפרי כאמצעי לביסוס
והבטחת החינוך הייחודי ,והכנס הזה,
לדבריה ,מקדם את המטרה .אחריה בי־
רכה ד"ר אילת גלס ,ראשת אגף חברה
בתנועה הקיבוצית שקראה למנהלי
החינוך "לא לעבוד לבד!!" ואם זה לא
קורה ביוזמת מנהל הקהילה ,באחריות
מנהלי החינוך ליזום ולקדם את העבו־
דה המשותפת עם הנהלת הקהילה!
פרופ' יזהר אופלטקה לקח את
הבאים ל"מסע" שבחן את הרגשות ומ־
קומם בניהול החינוכי ,ניהול אפקטיבי
הוא זה המשלב רגשות באופן מושכל.

אורנה פז ,ראש אגף קדם יסודי במשרד
החינוך ,הדגישה את הקשר המתקיים
היום ושיתחזק בעתיד הודות לשיתו־
פי פעולה ודיאלוג מתמשך עם ה"גן
הקיבוצי" .אורנה הותירה את משתתפי
הכנס בתחושה שיש לנו פרטנרים של
אמת במשרד החינוך.
ליבת היום באה לידי ביטוי ב"מרחב
פתוח" שתכניו עוצבו על ידי משתתפי
הכנס .מבין הנושאים הרבים שעלו
חשוב להדגיש את הפנייה של מנהלי
החינוך להסדרת הקונפליקט בין "חווית
הילדות" לאגף החינוך ,הודגש הקושי
להתנהל במציאות הנוכחת – השטח
מבקש להיות במקום הבוחר והמאפ־
שר את השונות והמגוון מתוך מחויבות
מלאה לחינוך הקיבוצי  .לצדו התקיים
מעגל שעסק במתווה העבודה בין מע־
רכות החינוך החברתי לתנועות הנוער.
תכני המעגלים הנספים יסוכמו וישלחו
לכלל מנהלי החינוך וישולבו בתכנית
העבודה של אגף החינוך.

דעת יחיד

• יאיא פינק

הימין שכח מה
זה להיות ציוני
הימין שכח מה זה
להיות יהודי

היהדות נחשבת לדת
שהייתה פורצת דרך ביחס
לזמנה ונתנה לאנושות מת־
נות רבות בדמות זכויות
סוציאליות .החשובה והבו־
לטת ביניהן היא השבת ,יום
המנוחה לעובדים באשר הם.
בל נשכח כמובן את דיני העבדים המתקדמים מאד
לעת ההיא ,האיסור על הלנת שכר ,הדאגה ליתום
ולאלמנה ,המטרה הייתה להעניק זכויות ולשים דגש
דווקא למי שהיו נחשבים החלשים בחברה.
התורה עצמה ,כבר לפני אלפי שנים ,הקדישה פר־
שות שלמות לנושאים חברתיים מהפכניים – לעיתים
ממש לקידום אג'נדה שהיום היו קוראים לה היום
'קומוניסטית' – במטרה למנוע את הצטברות העו־
שר בידי מעטים כמו מצוות היובל ומצוות השמיטה,
מצווה לצמצום פערים חברתיים נטו .התורה מצווה
אותנו אחת לשבע שנים לשמוט את הקרקעות ואת
החובות הכספיים ,כשהמטרה גם כאן היא לא להתע־
שר יתר על המידה ,לזכור למי שייכת האדמה ,לתת
אפשרות נוספת גם לחלש ולעני.
ומה לגבי הגרים? הציווי לזכור כי גרים היינו
בארץ מצרים מופיע בתורה יותר מכל ציווי אחר:
"ּוְ אֶ זְ רָ ח ִמּכֶ ם יִ הְ יֶ ה לָ כֶ ם הַ ּגֵ ר הַ ּגָ ר אִ ְּתכֶ ם וְ ָאהַ בְ ָּת לֹו
ּכָ מֹוָך ּכִ י גֵ רִ ים הֱ יִ ֶיתם ּבְ אֶ רֶ ץ ִמצְ רָ יִ ם אֲ נִ י ה' אֱ ֹלהֵ יכֶ ם".
החלקים האלו הזה של התורה נשכחו לגמרי אצל
מרבית הציונות הדתית ונציגיה .האם אתם מעלים
על דעתכם את סיעת הבית היהודי נלחמת למען
השארת הפליטים בישראל ,כי לא שכחנו מה זה
להיות יהודים? כי גרים היינו בארץ מצרים?
רק בימים האחרונים פורסם שמדינת ישראל היא
המדינה עם הפערים הגדולים ביותר בעולם המערבי
אחרי מקסיקו .האם אתם זוכרים איום בהתפטרות,
משבר קואליציוני ,או חלילה הליכה לבחירות על כך
שיש בישראל קרוב לשני מיליון עניים ,מתוכם 800
אלף ילדים? או אולי מסיבת עיתונאים דרמטית של
ראשי הציונות הדתית על כך שחצי מהעובדים ביש־
ראל משתכרים בפחות מ־ ₪ 6800לחודש?

הימין שכח מה זה להיות ציוני
אני חושב שהממשלה השולטת בישראל ,המכנה
את עצמה "לאומית" ,עושה הכל כדי לפגוע באחד
הערכים החשובים ביותר בחזון הלאומי שלנו –
ההתיישבות .התעמרותה העקבית בחקלאות ,פוגעת
בבסיס הקיום של ההתיישבות הקיבוצית והמושבית,
ומביאה לפגיעה קשה ,ולעתים אף לקריסתם המוחל־
טת של משקים וענפים חקלאיים .ממשלה שמטרתה
היא ייבוא עגבניות מטורקיה ,חלב ממזרח אירופה,
תפוחים מאיטליה ושום מסין  -היא ממשלה רעה וב־
לתי־לאומית בעליל .הרס החקלאות הוא המעשה הכי
אנטי ציוני שניתן להעלות על הדעת .החל מחשיבות
הביטחון התזונתי שלנו כמדינה־ היכולת שלנו לדאוג
לצרכי הבסיס של המדינה בעתות משבר ,ועד עצם
הערך שבעבודת האדמה ,שהוא הוא מסמל יותר מכל
את הציונות ,החיבור הכי ראשוני ובסיסי שלנו לארץ
הזו.
וזה עוד לפני שדיברנו על החשיבות שבחיזוק
הקיבוצים שנמצאים בקווי העימות עם לבנון וסו־
ריה ,בעמקי הצפון ,בעוטף עזה ,בערבה ובשאר חלקי
הפריפריה הישראלית ,האבסורד של הכינוי המחנה
הלאומי רק גדל.

יגאל אלון ,מנציגיה הבולטים של התנועה בהנהגת
המדינה ,הסביר לפני כ־ 80שנה את מעברו ממסח'ה
לגינוסר בכך ש"הקיבוץ נותן תשובה נאותה לביט־
חון ,להתיישבות ולתיקון עולם חברתי" .דברים אלה
לא פחות רלוונטיים גם היום .למרות כוח השינויים
הגיאו־פוליטיים שעבר המרחב המזרח־תיכוני מאז,
רוב הקיבוצים עדיין יושבים באזורי הספר של המ־
דינה ועדיין מסמנים את גבולה של המדינה .בתחום
ההתיישבותי  -יחד עם המושבים ,מחזיקים הקיבוצים
בעול התפעול של הסקטור החקלאי ,שלמרות כל
הבעיות מצליח להישאר מוצלח בקנה מידה בינ־
לאומי .היסוד השלישי עליו דיבר אלון ,תיקון העולם
החברתי ,ממשיך להתקיים בתנועה הקיבוצית ,וקיבל
בשנים האחרונות תנופה מחודשת עם דור חדש של
צעירים אידאולוגיים ,שפועלים במסגרות שיתופיות
כאלה ואחרות ,ומפיחים בחברה הישראלית גל רענן
וחלוצי של אותם ערכים ישנים.

בחירות 2019

מכתב פתוח לחברי
התנועה הקיבוצית
שחר קרן

חברים וחברות,
נולדתי ,גדלתי והתחנכתי בעין החו־
רש .למי שלא מכיר ,עין החורש ממוקם
בעמק חפר ,והוא נוסד על ערכי תנועת
השומר הצעיר ,אשר מהווה בסיס
ערכי ואידאולוגי חזק לאורחות חייו של
הקיבוץ .אידיאולוגיה זו עיצבה גם את
היסודות הערכיים בהם אני מאמינה.
עם סיום לימודי פוליטיקה וממשל,
היה עבורי אך טבעי להמשיך בעבודה
לקידום הערכים והאידאולוגיה שלאורם

הדדית ,סולידריות ושוויון אזרחי.
מוסי הוא ציוני בכל רמ"ח איבריו והק־
דיש את חייו לפעולות ערכיות שמטרתן
להחזיר את הסולידריות והשוויון למקום
המרכזי הראוי להן בחברה הישראלית.
בימים אלה של פילוג ושנאה ,של עליית
הלאומנות והעדפת הנאמנות הפרסו־
נלית על-פני הממלכתיות והמחויבות
לכלל ,חשיבותו של חבר כנסת כמו
מוסי ,שרואה לנגד עיניו את הצורך
האקוטי לשים סוף לסכסוך הישרא־
לי-פלסטיני המדמם ומקדש ערכים
של אחוות עמים היא דרמטית וחסרת

מפגשי היכרות עם חברי התנועה
הקיבוצית
את לובי  ,99הלובי של הציבורי הראשון מסוגו
בעולם ,הקמתי לאחר שנחשפתי לעוצמתם המבהילה
של  215הלוביסטים של חברות הענק ,הבנקים,
חברות הביטוח ,חברות התרופות במסדרונות הכנ־
סת .ראיתי יום יום איך אלו מפעילים בכל הכלים
האפשריים לחצים כבדים על נציגי הציבור לטובת
קידום מדניות וחוקים שיטיבו עם שולחיהם .ראיתי
שוב ושוב איך הציבור מפסיד כמעט בכל קרב חברתי
כלכלי שהיה בוועדות הכנסת .הקש ששבר את גב
הגמל מבחינתי היה כשגיליתי שעיתונאי שהערכתי
בשם נדב פרי חצה את הקווים ועבר לעבוד אצל יצחק
תשובה .בנקודה הזו החלטתי שזו מציאות שאני רוצה
לשנות.
פעילות הלובי ממומנת רק על־ידי הציבור הרחב
במימון המונים ,ולצורך כך אני וחבריי ללובי נפג־
שנו עם עשרות אלפי אזרחים ברחבי הארץ ,מתוכם
אלפים בקיבוצים ,שנחשפו לפעילות הלובי והצטרפו
אליו כתומכים וכתורמים .ביקרתי בעשרות רבות
של קיבוצים  -בכל קצות הארץ .במפגשים הרבים
שקיימתי שם נפגשתי גם עם אנשי ההנהגה המקו־
מיים והארציים ,וגם עם חברים מהשורה ,מבוגרים
וצעירים .למדתי להכיר מקרוב את הקשיים שמערי־
מה המדינה על הקיבוצים וחבריה.

תנועת העבודה
בראשית דרכה של המדינה נכרתה ברית היסטו־
רית בין תנועת העבודה לבין הציונות הדתית ,הברית
הזו באה לידי ביטוי בין היתר בדמות הקיבוץ הדתי
 אני מרגיש עצמי כמשתייך לזרם הזה .התחנכתיבישיבת מעלה גלבוע ,ואני מגדיר את עצמי כחובש
כיפה ,סוציאל דמוקרט ואיש מפלגת העבודה.
למרות מצבה הנוכחי של המפלגה בסקרים ,אני
מאמין שיש לנו עוד תנועה .אני לפחות מרגיש עוד
חלק מתנועה שמחויבת להגשמת ערכים גדולים
יותר .ערכי הציונות ,ערכים סוציאל דמוקרטיים,
ערכי היהדות הפלורליסטית .זו תנועה שאף מפלגה
זמנית חולפת לא תוכל למלא את התפקיד החשוב
שיש לה למדינת ישראל.
הכותב ייסד את לובי  ,99ממקימי הבנק
הקואופרטיבי 'אופק'  ,לשעבר מנהל השטח של
'תג מאיר' ,ומתמודד בפריימריס של מפלגת
העבודה

התחנכתי ובהם אני מאמינה בכל ליבי
– אהבת האדם והארץ ,ערבות הדדית,
צדק ושוויון .התחלתי לעבוד במפלגת
מרצ ,המזוהה כל-כך עם הערכים אותם
קיבלתי בקיבוץ .לאחר שביצעתי מגוון
תפקידים במפלגה ,התחלתי לעבוד
כיועצת של חבר הכנסת מוסי רז .אני
מבקשת לספר לכם כאן מדוע זו זכות
גדולה עבורי ,וכיצד מוסי תורם לקידום
הערכים המהווים את ערכי היסוד של
תנועה הקיבוצית ,וכן לשתף אתכם
בפועלו לקידומה ופיתוחה של התנועה
הקיבוצית.
מוסי רז הוא רב-סרן בדימוס והיה
ממקימי יחידת מגלן ,יחידת עילית
בצה"ל .במשך  22שנה מוסי שירת
במילואים ,במקביל לפעילות חברתית
משמעותית.
את השל"ת הראשון שלו עשה בקיבוץ
גבת ,אז עבד במפעל פלסטרו גבת עם
מדריך הגרעין דאז וחבר הכנסת דהיום,
איתן ברושי .את של"ת האמצע שלו
העביר בקיבוץ לוטם ,אז עבד כפועל
בניין והשתתף הלכה לעשה בבניית
הקיבוץ.
במשך מספר שנים ,כיהן מוסי כסמנכ"ל
גבעת חביבה ,המרכז לחברה משותפת
הפועל לקידום ערכים מלכדים ,ערבות

תקדים.
אבקש לרגע לעמוד על כתפי נפילים
ולציין כאן את חבר הכנסת לשעבר
ומזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אב־
שלום וילן ואת חברת הכנסת לשעבר
ד"ר ענת מאור שהביעו שניהם תמיכה
פומבית במוסי" .גם בכנסת הבאה" ,וילן
כתב" ,מוסי ייצג את חקלאות והחקלאים
ביושר ובנמרצות – כפי שעשה בכנסת
האחרונה ,בוועדות הכספים והכלכלה
ובכל מקום שנדרש".
כך למשל ,מוסי קידם הטבות מס
ליישובים צמודי גדר ואף ביקר בקיבוץ
עברון בהקשר זה .בשנה האחרונה
ליוויתי אותו בביקוריו בקיבוצים השונים
וראיתי אותו מביא את דברי החברים
והחברות אל משכן הכנסת.
אני יכולה להעיד כי מוסי בהחלט עבד
קשה למען התנועה ,וחשוב מכך,
מוסי הוא אדם שפיו וליבו שווים .בנוף
הפוליטי המקומי ,שבו פשו אופורטוני־
זם ואמירות שהן אחד בפה ואחד בלב,
יושרה היא מצרך נדיר ,ואותה יש למוסי
בשפע.
אני מזמינה את כולכם ואת כולכן לה־
צביע למוסי בבחירות המקדימות של
מרצ ,כדי לוודא שקולכם יישמע חד
וברור גם בכנסת הבאה.
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דעת יחיד

קטנות קיבוציות

"טובל ושרץ בידו"

(ר"שי למגילת איכה ג',מא)

>

עמירם קופר

לאחר נאומו של בני גנץ השבוע
רואיינה שרת המשפטים איילת שקד
בערוץ  .13שקד ,שהכתירה עצמה כמנהיגת
"הימין החדש" (בשותפות עם נפתלי בנט),
לא גמגמה כאשר נתבקשה להבהיר את שני
ערכי היסוד של מפלגתה החדשה:
• ארץ ישראל ממערב לירדן כולה שלנו ,
ומכיוון שנותרו בה "כמה פלסטיניםים"
נכלא אותם באזורי  Aו  Bביו"ש  ,כפי
שכלאנו את ה"עזתיים" .לקח ה"אפריקנס
הלבנים" – צאצאי הבורים בדרום אפריקה
אשר נכנעו ללחץ העולם הנאור וביטלו
את האפרטהייד תוך העברת השלטון לרוב
השחור ,כלל לא עלה בדעתה של הגברת,
שהרי "אלוקים וטראמפ עמנו" ואנו נעשה
כאוות רצוננו.
• כלכלת ישראל במצב מצוין ובכיוון הנכון
והמנטרה המכונה "כלכלה קפיטליסטית
תחרותית" היא היא התשובה לכל מדווי
האנושות לרבות מדווי עמך ישראל.
כאשר נשאלה הגברת שקד מה ההבדל
בין עקרונות/ערכי הליכוד לעקרונות/ערכי
"הימין החדש"  ,השיבה כי אין כל הבדל
למעט העובדה כי נתניהו "מזייף" לפעמים
וראוי שתהיה מימינו מפלגה אשר תשמור
"שלא יסטה מן הדרך".

קלקלה בתחפושת כלכלה
הפוליטיקאים של הליכוד והימין מת־
פארים בהישגי נהנתניהו וממשלתו באשר
לסוציו־כלכלת ישראל" :הכלכלה מצוינת"
אומרים הם תוך שהם מתבססים על כזבי
לשונו של ה"לידר" ומתעלמים מן העובדות
לאמיתן  -עובדות הבאות לידי ביטוי בדוחות
ה־ ,OECDהלמ"ס בישראל ,ומכוני המחקר
החברתי הבלתי תלויים בישראל .על פי דו־
חות אלו ממוקמת ישראל במקומות הירודים
במדדים הסוציו־ כלכליים והכלכליים בלי־
גת ה־  OECDכתוצאת הימנעות נהנתניהו
וחבריו בממשלת הימין לנקוט באסטרטגיה
ובמדיניות סוציו־כלכלית אשר תניב צדק
חברתי בצד יציבות כלכלית .העיוורון הס־
לקטיבי מונע מהם לראות נכוחה ,כי בעוד
ההכנסה הנקייה של המאיון העליון בישראל
עומדת בממוצע על כ־  ₪ 80,000לבית אב
לחודש ,ובהתאמה זו של העשירון העליון על
כ־  ,₪ 35,000עומדת הכנסות הנקייה של
בית אב בעשירון התחתון על כ־ ₪ 4,300
לחודש.
הכנסת  30%מבתי האב בישראל אינה
מכסה את הוצאות הקיום שלהם :הוצאות
הקיום של בית מן העשירון העליון עומדות
על כ־  ₪ 20,000לחודש – פי  2.55מאלו של
העשירון התחתון ,ופ י  1.75מאלו של העש�י
רון החמישי .העושר הנכסי של בית אב מן
המאיון העליון בישראל עומד בממוצע על כ־
 47.3מלש"ח ,של העשירון העליון על 10.1
מלש"ח ,בעוד שהעושר הנכסי של שלושת
העשירונים הנמוכים ( 30%מכלל האזרחים)
עומד על אפס (נתוני הלמ"ס  ,והמכון לרפו־
רמות מבניות) .מדד אי השוויון (ג'יני) להכנ־
סות נטו למשקי בית עומד בישראל על ,36%

|| 20

7.2.2019

בעוד ששיעורו בדנמרק ובפינלנד עומד על
 , 26%בנורבגיה ובבלגיה על  , 27%בשוודיה
על ( 28%מקור  .) OECDבאשר לשיעור
משקי בית מתחת לקו העוני ,בישראל 19.3%
מן היהודים אזרחי ישראל ו־ 53.3%מאזרחי
ישראל הערבים לפי דו"ח מרכז אדווה המת־
בסס על נתוניה הלמ"ס .לפי דו"ח ה OECD
לשנת  , 2016שיעור העוני בישראל עומד
בממוצע על  17.7%ובהתאמה בדנמרק על
 5.5%בפינלנד על  5.8%בנורבגיה על 8.2%
בהולנד על  8.3%ובשוויץ על  . 9.5%מעקב
רב שנתי מאמצע שנות ה  90למאה שעברה
ועד עתה מראה תהליך של גידול בשיעור
העוני במיוחד עוני ילדים ,ועוני קשישים.
ההוצאה האזרחית בישראל עומדת על
־כ־ 30%מן התפוקה הלאומית ,שעה שב�מ
דינות סקנדינביה היא עומד בממוצע על
כ־ 50%ובבלגיה על  50%ובהולנד על .43%
(ממוצעה ה OECDכ־ .) 42%ביצועיה הכל�כ
ליים של מדינת ישראל אחר  44שנות מגמה
קפיטליסטית בלתי מרוסנת ,נופלים מש־
מעותית מאלו של מדינות ההשוואה לעיל:
התפוקה המקומית הגולמית (תמ"ג) השנתית
לנפש (מותאם לכוח קניה) עומדת בישראל
על  $ 36,250ובהתאמה באירלנד על 72,632
 $בנורבגיה  $ 70,590בשוויץ $ 61,360
בהולנד  ,$ 53,582ובדנמרק $ 49,613
(בארה"ב .)$ 59,495
פריון העבודה השעתי בישראל עומד על
כ־ 50% - 40%ממדינות ההשוואה לעיל.
ישראל נופלת משמעותית בדירוג שורה של
מדדי איכות כגון "חופש העיתונות"" ,מדד
הדמוקרטיה"" ,מדד תפיסת השחיתות" "מדד
איכות הסביבה"" ,מדד החופש הכלכלי"
ו"מדד השבירות" ממדינות ההשוואה לעיל
(פרסומי המכון לדמוקרטיה בישראל על
בסיס מדדים בין לאומיים).
הימין בישראל המגדיל עצמו ליברלי חרף
התפתחותו לימין קיצוני לאומני ,מרח באר־
בעים שנות שלטונו את העובדות והתובנות
אשר מאפשרות לישראל ללמוד את "תורת
הרווחה האוניברסלית" הלכה למעשה מבית
מדרשם של מדינות צפון מערב אירופה.
הימין כשל אף מללמוד את מדיניות הרווחה
של ארה"ב בתקופה שבין משבר שנות הש־
לושים לסוף שנות השבעים עת המיסוי הפ־
רוגרסיבי בארה"ב עמד על שיעור של 73%
לבעלי הכנסות של למעלה מ־  10מיליון
דולר לשנה ,וזאת על מנת לממן מדיניות
רווחה לאומית .ארה"ב של היום בה שיעור
מס ההכנסה מרבי עומד כיום על  ,34%היא
מדינה בה שיעור העוני ואי־השוויון דומים
לזה שבישראל ,ואילולא צעדי ההתערבות
של הנשיא אובמה במשבר  2008היה מצבה
מתדרדר למשבר דומה לזה של שנות הש־
לושים .סימפטומים דומים לאלו שיצרו את
משבר שנות השלושים העלו נשיא הזוי כדו־
נלד טראמפ ,אדם שבשיגיונותיו עלול דרדר
את המציאות האנושית סוציו־כלכלית ומדי־
נית בכל העולם .מתוך הצורך הנואש לסלק
את נהנתניהו והימין מן השלטון בישראל,
נולדה "מפלגת הקצינים" – חוסן לישראל,
אך ספק אם התארגנות זו ללא שמאל חזק
תיצור את השינוי המיוחל.

• אברהם שרון

שורה ראשונה
אדם ,לא צריך שיהיה תמיד צודק־ אף לא תמיד חכם  -אבל תמיד כדאי לו שיהיה אנושי
וחם.

בוץ
בשביל מה צריך מגפיים? או בשביל הרפת או בשביל הבוץ .ילדים לא עובדים ברפת אבל
הם מבוססים בשלוליות ובבוץ ואין הנאה גדולה יותר ,אף לא ליקוק ארטיק בקיץ ,כהנאת
הביסוס בבוץ בחורף .הכי כיף היה לבוסס ולהתבוצבץ בפעם הראשונה עם מגפיים חדשים.
יותר מאשר הם נועדו להליכה בחורף הם נועדו להנאת הבוץ .בכלל  -בוץ היה שם נרדף
להנאה; גם כדורי השוקולד הקטנים ,שעליהם היו זרויים פתיתי קוקוס ,נקראו – הם נקראים
בפינו עד היום־ כדורי בוץ.

שקדיות
שקדי מרק קטנטנים  -שקדיות ,בפינו ובלשוננו  -היו חלק מהתפריט הקבוע של ארוחות
ערב שבת ( "ליל שישי") בחדר האוכל .אהבנו אותן כפי שהן ,עם מרק או בלעדיו ,בתוכו או
מחוץ לו .לא אחת חפנו חופן שקדיות ואכלנו אותן ,כמנקרים ,אחת אחת.
שנים רבות לא נגעתי בשקדי מרק .כי חדר האוכל נסגר זה מכבר וכי המרקים הביתיים
עשירים מספיק גם בלעדיהן .באחרונה ,בארוחה אחת ,שבה הוגש מרק ,הייתה על השולחן
גם צלוחית עם התוסף הנוסטלגי הזה ,שקדיות .ניהלתי עם עצמי מאבק קטן  -האם אתפתה
או אתאפק .הפסדתי לעצמי בהתרגשות .מילאתי כף שטוחה עם שקדיות והכנסתי אותה אל
המרק .אז ,בראשונה מזה שנים ,חשתי את מלוא משמעותו של המושג  -טעם של פעם.

נהג בית
יש מושגים שמי שאינם חברי קיבוצים לא יבינו .נהג בית הוא אחד מהם .יש קיבוצים
שהופרטו ובכל זאת ממשיכים לייעד ולייחד רכב ונהג לנוחות חבריהם ולרווחתם .זה יפה.
נהג בית הוא פתרון מצוין למי שאין להם רכב פרטי או שאינם נוהגים .תיאום מקום וזמן עם
נהג הבית מאפשר להם לצאת מהקיבוץ ולשוב אליו בידיעה שהם לא יצטרכו לדאוג להס־
עה .יש חברים וחברות שנוסעים עם נהג הבית לעיר הקרובה ,מסיימים את ה"סידורים" בה
וממתינים במקום מוסכם ,קבוע ,לבואו של הנהג .כאשר הם רואים אותו הם מרגישים בבית,
וכשהם עולים לרכב ומתיישבים בו הם יודעים שהם יגיעו לביתם בתוך זמן קצר .אני אוהב
מאוד ולכן מרבה לצטט את המלים הנפלאות של נתן יונתן ז"ל ,אשר בשירו "צלילי קסטה
רחוקים" כתב את המלים" :הבית זה מקום שאם אתה חייב לשוב עליו תמיד פתוחה בו דלת
לקראתך" (בביצועה המרגש של רונית אופיר הנהדרת) .הבית  -הקיבוצי  -זה גם מקום
שאם מי מחבריו חייב לצאת ממנו ,ומן הסתם גם לשוב אליו ,תמיד (לפי שעה) פתוחה בפניו
האפשרות להסתייע בשירותיו של נהג בית.

פריפריה כמרכז
הפריפריה אינה מה שהייתה פעם  -עזובה ,נשכחת ,מוזנחת .בפריפריות לא מעטות -
הפריפריה שלנו ,בעמק ,היא אחת מהן  -מתפתחת כמרכז קטן ,שיש בו כל השירותים
החיוניים ,לרבות שירותים של פינוק ונוחות ,כמו בתי קפה ,מסעדות ,אולמות קולנוע ,חנויות
נוחות .הכבישים טובים .התנועה זורמת .אין צפיפות ,יש שקט .האוויר נקי ,בכל שחר של יום
חדש ניתן לשמוע את ציוץ הציפורים .אין ספק :חסרים תקציבים ,נדרש קידום בשלבי סולם
העדיפויות אפשר ,צריך ומתבקש לעשות עוד רבות ,אבל בסך הכול ,בשורה התחתונה ,לכל
הפחות בטבלה המשווה שלי  -היתרונות בפריפריה רבים לאין שיעור מחסרונותיה.

תתפלאו (או לא)
תתפלאו  ? -או ! – אבל עדיין יש לא מעט זוגות צעירים בפרט ומשפחות בכלל ,שרוצים
לעבור מהעיר לקיבוץ .הסיבות שונות ,אבל יש מכנה משותף :איכות חיים .חיים קהילתיים.
חינוך טוב .גן עדן לילדים .לפנים ניתן היה לאפיין את המבקשים לחיות בקיבוץ כמי שעייפו
ממרוץ העכברים בעיר ,אבל דומה כי כיום הקיבוץ אינו מהווה עוד מעין חדר בריחה אל
מקום שבורחים בו גם אנשים מבוססים מבחינה כלכלית ,אשר מעריכים ואולי אף יודעים
כי יש בקיבוץ איכויות שלא ניתן לקנות אותם גם לא במחיר שום הון בעולם .הם לא יסולאו
בפז .הן שוות־ערך לזהב .לא צריך אדם להיות חסיד שוטה של הקיבוץ אלא ישר והגון
מספיק כדי להעריך את היש ,להודות ולברך עליו.

אילו
אילו יכולתי לתת לך נשיקה  -הייתי מבקש מהפרפרים להיות לנו שפתיים.

שורה תחתונה
הם דיברו על אסטרטגיה אנרגיה וסינרגיה וכל המלים האלה גרמו לי פריחה ואלרגיה.
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תשבץ היגיון

מס' 299

דין התנועה

• עו"ד איילת רייך־מיכאלי

מה נחשב
ל"מועסק כדין"
לעניין פטור מהיטל?

קיבוצים המעסיקים עובדים זרים הטור הזה מוקדש לכם

מאוזן:
 .1מחברים בין מדיניות חברי הממשלה השונים ( .4 ;)6הונגרי על הגלים (;)4
 .8ראו  19מאוזן;  .9מוצאות את מה שסירקיס כתבה ( .11 ;)6בסרט הזה יותר
מחצי מהזמן מופיעה אות על המסך ( .12 ;)7עופר היה התרופה שלי (.13 ;)3
מיד בחזית כפולה ( .15 ;)3באיזה סרט שרד קוף בפתח תקווה? ( .18 ;)4,3זמר
ישראלי קטן? ליצן! (( .19 ;)6עם  8מאוזן) הילד נהרג באסם ( .21 ;)4הפרטים
הקטנים של אלינגטון ( .22 ;)4הצב ששייך לטקס הנישואין (.)6
מאונך:
 .1עמדה על הדשא ,משרד בבסיס ( .2 ;)5דילן מזמר על השחלה (( .3 ;)5עם 20
מאונך) עשר בדיוק  -זה הגמול! ( .5 ;)4וסורי ,יזיק למחשב? ( .6 ;)5שאיבת כוכב
הלכת ( .7 ;)5מוכנים להופעתם עם המטפלת במים ( .10 ;)7הבנות שלא קיבלו
מספיק יחס הרקיבו במידה מעטה יותר ( .13 ;)7תתייצב כשהבוכה חוזרת (;)5
 .4מיקדו צייר ( .16 ;)5הלאה ,לואי ,להקיף אותו! ( .17 ;)5שמו לה גבעה על
הקיר ( .20 ;)5ראו  3מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :298
מאוזן :פינוקי;  .4כחוש;  .9דומינו;  .11קרל מרקס;  .12למה;  .13ערך; .15
שמאלנים;  .18ארכיון;  .19נעקר;  .21יורק;  .22קינואה.
מאונך .1 :פיהוק;  .2נעפיל;  .5חניאל;  .6שבועה;  .7קוף סנאי;  .10כרם שלום;
 .13עבאדי;  .14כרכור;  .16נטענו;  .17מריצה;  .20טיפה.
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חוק התכנית להבראת כל־
כלת ישראל (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדי־
ניות הכלכלית לשנות הכספים
 2003ו ,)2004-תשס"ג2003-
קובע כי מעסיק חייב בתשלום
היטל בשיעור מסוים מסך כל ההכנסה של
עובד זר .לפני למעלה משנה קבע בית המש־
פט העליון ,בפסק דין בעניין שלמה סעד* ,כי
מעסיקים של עובדים שנכנסו לישראל בני־
גוד לדין ומחזיקים ברישיונות שהיה זמניים
(מסתננים ,מבקשי מקלט או מנועי הרחקה)
חבים בתשלום היטל העסקת עובדים זרים
בדומה למעסיקים של עובדים זרים חוקיים.
אולם ,חוק הבראת הכלכלה ממעט מהגדרת
"עובד זר" ,וכפועל יוצא גם מחובת תשלום
ההיטל הקבוע בחוק" ,עובד זר המועסק כדין
במתן טיפול סיעודי" .פסק דין שניתן לא־
חרונה ( **)15.1.19בבית משפט המחוזי בתל
אביב נדונה טענת חברות המעסיקות את
אותם עובדים יוצאי אריתריאה וסודאן ,בבתי
אבות שברשותן ,כי יש לפטור אותן מתשלום
ההיטל מהטעם שעובדיהן נכנסים בגדר הח־
ריג של "עובד זר" ,בין היתר לאור התחייבות
המדינה שלא לאכוף את איסור העסקתם.
בשל חשיבותו הרבה של פסק הדין בחרתי
לסקור את עיקריו בפניכם.
בפסק דינו קובע בית המשפט כי למעשה,
המחלוקת בפניו היא בשאלה איזה תוכן יש
לצקת למונח "העסקה כדין" בענף הסיעוד.
פקיד השומה סבר ,בניגוד לעמדת המעסיקות,
כי משאין מחלוקת כי אין לחברות אישור להע־
סקת עובדים זרים בכלל ובתחום הסיעוד בפרט
ומשאין לעובדים הזרים המועסקים אשרות
עבודה ,לא ניתן לומר כי העסקתם היא "כדין"
באופן הפוטר מהחבות בהיטל.
אם כן ,השאלה הנשאלת בעניין זה היא,
האם נכון לעמוד על התנאי הדורש היתר הע־
סקה כדין בנוגע לעובדים מסתננים  -שכי־
דוע אינם יכולים לקבל היתרי העסקה ,לא
בתחום הסיעוד ולא בתחום אחר  -בנסיבות
בהן הממשלה מתירה דה-פקטו את העסקתם
מכוח מדיניות אי האכיפה הננקטת על ידה.
כאמור ,לגישת פקיד השומה התשובה לכך
היא בחיוב .הן מהטעם שלא ניתן לומר על
העסקת עובדים כי היא "כדין" והן כדי למ־
נוע תוצאה לפיה "ייצא חוטא נשכר" .עם זאת
מציין בית המשפט ,עשויה להישמע הטענה
כי גישה זו של פקיד השומה אינה מתיישבת
באורח מלא עם ההלכה שקבע בית המשפט
העליון בעניין סעד .במה דברים אמורים?
לכאורה ,משנקבע בעניין סעד כי מעסיקים
של מסתננים חייבים בהיטל ,כשם שמעסי־
קים של עובדים זרים חוקיים חייבים בו ,נכון
לקבוע כי גם לעניין הפטור מהיטל יש מקום
להשוואה בין מסתננים לעובדים זרים חוקיים,
באותן נסיבות של העסקה .כשם שהאחרונים
מוחרגים מגדר "עובד זר" בענף הסיעוד כך
יהיה דינם של המסתננים העובדים בענף זה.
דין שווה אמור לחול ,אפוא ,הן לעניין עצם

הטלת ההיטל והן לעניין הפטור ממנו .לפי
טענה זו ,כשם שלצורך הטלת ההיטל אין
בהעדרם של היתרי העסקה כדי למנוע את
הטלתו על העסקת מסתננים ,כך אין בהעדרם
כדי למנוע את מתן הפטור מהיטל.
בית המשפט קובע כי בין הגישות השו־
נות דעתו נוטה לגישה לפיה אין לשלול את
הפטור מהיטל בגין העסקת מסתננים בענף
הסיעוד רק בשל היעדרם של היתרי העסקה.
זאת בשל החלטת הממשלה בה הצהירה מדי־
נת ישראל כי לא תאכוף על המעסיקים את
איסור העסקתם של מי שחלה עליהם מדי־
ניות אי ההרחקה הזמנית .כמו כן התחייבה
המדינה להודיע  30ימים מראש לפני שתחל
בפעולות לאכיפת איסור העסקתם .כלומר,
כל זמן שהמדינה לא הודיעה לציבור אחרת,
אין מניעה לראות בהעסקת מסתננים ,שהם
בגדר מנועי הרחקה ,כהעסקה על פי היתר,
כאשר מסקנה זו מתיישבת גם עם זכותם של
אלו להתפרנס בכבוד בשוק העבודה הישרא־
לי מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
עם זאת ,בית המשפט מקבל את טענת פקיד
השומה ,לפיה בהתאם להחלטת הממשלה
ונוהלי משרד הפנים ,לא ניתן לקבל היתר
להעסקת עובד זר בענף הסיעוד המוסדי,
אלא בענף הסיעוד הביתי בלבד .הטעם לכך
מבוסס על הנחת המחוקק ,כי לא ניתן לאתר
עובדים ישראלים שיהיו מוכנים לעבוד בענף
הסיעוד הביתי ולכן אין הצדקה לחייב ענף זה
בהיטל ,שמטרתו הקטנת סך העובדים הזרים
המועסקים במקומם של עובדים ישראליים.
מכאן ,שכל עובד זר ,בין מסתנן ובין עובד
זר בעל אשרת עבודה ,המועסק בטיפול סיעו־
די בבית אבות ,ייחשב כמועסק "שלא כדין".
כלומר ,לא ניתן לומר כי העסקת המסת־
ננים בענף הסיעוד המוסדי ,בנסיבות בהן לא
יכולים להינתן היתרי עבודה לעובדים זרים
בענף זה ,היא "העסקה כדין" באופן המאפשר
לפטור אותה מחבות בהיטל .מסיבה זו דריש־
תם של המעסיקות לקבלת פטור מהיטל בגין
המסתננים נדחתה בסיכומו של דבר על ידי
בית המשפט .עם זאת ,מדובר בפסק דין חשוב
ממנו עולה כי לעמדת בית המשפט (יש לזכור
כי לא מדובר בפסיקת בית המשפט העליון
ועל כן אינה מחייבת) ,על אף שהדבר נאמר
ב"אמרת אגב" ,במקומות בהן אין מניעה עק־
רונית להעסקת עובדים זרים ,אין לשלול את
מתן פטור מהיטל בגין העסקת "מסתננים".
מעניין יהיה לראות איך יתייחסו לעניין בע־
תיד עת יגיע הנושא לפתחו של בית המשפט.
* ע"א  4946/16שלמה סעד נ' פקיד שומה אשקלון
(פורסם בנבו)12.09.2017 ,
**ע"מ  45494-01-16מעונות-יניב בע"מ נ' פקיד
שומה גוש דן (פורסם בנבו)15.1.2019 ,
"איילת רייך  -משרד עורכי דין ,נוטריון וגישור"
מתמחה בקיבוצים ,מושבים ,תאגידים ,בתחום
המסחרי־חקלאי־מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו.
עו"ד איילת רייך־מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת
במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו:
 ,www.ayelet-raich.co.ilולעקוב אחרינו בפייסבוק:
"איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

הלוח הירוק
073-2369058
דרושים

דרוש

נהג משאית
למערבל בטון
תנאים מצוינים
לפרטים052-3327113 :

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

הרפת והחלב

הלוח המופץ בכל הקיבוצים
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

היכרויות

מבנים ניידים

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

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.rdatihg.co.il

אלמנה פלוס  1נאה מאוד עצמאית
מבוססת עם תכונות אופי טובות
ממושב ליד חיפה מעוניינת להכיר בחור
נאה עם תכונות אופי טובות עד גיל 55
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

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

טיולים לחו"ל

0732369058 H

הרפת והחלב

הרפת והחלב
הרפת והחלב

 32ר' נאה מאוד מורה לאנגלית ממושב
ליד חיפה ,עדינה מעניינת לבבית רגישה
ומאוד רצינית .כנה ישרה רגישה עם המון
נתינה ופרגון
לפרטים "רעות הכרויות " 052-4403890

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

הרפת והחלב

טיול להודו בעת פסטיבל הקומבה מלה
בעיר אללהבאד 13 .ימים,
יציאה.23/2/19 :טיול להודו (אזור
רג'סטאן) בעת פסטיבל הצבעים (ההולי)
 14ימים ,יציאה.15/3/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

www.zakai-le.com

רוצה
לפרסם?

שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

18.50 X 33.50

רוצה
לפרסם?

שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

לכפר הנוער מאיר שפיה

המקום בו אנשים ,חינוך וידע נפגשים
לכפר הנוער כפר מאיר שפיה דרוש/ה
מנהל/ת משק חקלאי  -בע"ח/צומח
דרישות התפקיד:
 3שנות ותק לפחות בניהול משק חקלאי ענפי בעלי חיים  /צומח.
בוגר הפקולטה לחקלאות או אחרת  -התמחות בתחום בע"ח או
צומח.
תואר שני  -יתרון
תעודת הוראה  -יתרון
יכולת ניהול ,ארגון והנעת צוות.
בעל נסיון בעבודה צוות ויחסי אנוש מעולים
משרה מלאה.
במסגרת המשרה:
הכנת תוכנית שנתית
ניהול המערך הכלכלי של המשק כולל הכנת תקציב.
הנחיה ופיקוח מקצועי של מרכזי הענפים במשק בתאום לצרכים
הלימודיים של בית הספר.
הכנת תוכניות הכשרה מקצועית של התלמידים בענפי המשק.
אחריות לביצוע הבחינות המקצועיות התקופתיות בענפים השונים.
תיאום פעולות המשק עם מוסדות וגורמים ממשלתיים וציבוריים.
הנחיית מרכזי הענפים בניהול ה העיוני ,המקצועי והמעשי של ענפי
המשק.
יזום ,תכנון וניהול כלל הפעילות במשק החקלאי בהתאם למדיניות
מנהל הכפר ובכפוף אליו.
לפרטים נוספים:
yoram@shfeyah.org.il | 04-6390750

www.awt.co.il

טיול לאינדונזיה ,
ארכיפלג איים קסום ומופלא,
מסע בקבוצה קטנה  20 .יום,
ב  06/05/19ראובן ליבנה
054-6769207

7.2.2019
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