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

מבצע
למשלמים בכרטיס
משקארד*

דירה?
פרטים רכב או
מחפשים ביטוח
בעמוד 11
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'   1666ט' באדר א' תשע"ט  14 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.

סלפי עם נשיא אוסטריה
עמוד 8

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

צאו מהבית ,גם כשגשום!

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

מבצעי חורף בקלנועית אפיקים
שבת

כפוף לתקנון .עד  .22.2.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה .המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין .המבצע תקף רק לדגמים להם יש כיסוי גשם

כיסוי גשם במתנה  +חודש ניסיון
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

* 9901

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה בבית הלקוח | פריסה ארצית

כותבים לנו
פיקוח נפש דוחה שבת
המסורת היהודית מלאה בציטוטים השווים
כמעט לכל נפש וסיטואציה ,לכל השקפת
עולם; לאלה מבית הלל ולאלה מבית שמאי.
מושג אחד איננו נתון לוויכוח ,כאשר חיי אדם
עומדים מנגד ,אין כבוד השבת עומד מנגד,
כנאמר" :פיקוח נפש דוחה שבת" .כך חש אני
כיום בהולכי לבחור מרצ .מבחינתי להצביע
הפעם עבור מרצ דוחה כל התחשבנות אחרת
עם המפלגה ונבחריה .כל כעס מוצדק או מדוע
מה ,לטובת עם ישראל  ,לטובת ההתיישבות
העובדת ,לטובת השלום חייבים את מרצ בפע
רקטיקה הפוליטית בכנסת!
כוכבי שביט צצים ועולים כמבשרי
גאולה" :רק לא ביבי" .רק לא  -איננה דרך,
איננה פלטפורמה .יש להציב מצע שמדבר
ברורות על השקפת עולם ,על דרך שאיננה
טקטית כי אם אידיאולוגית .מרצ למדה
אותנו לאורך השנים( ,עוד מתקופת מפ"ם
ההיסטורית ז"ל) ,שהשקפת עולם איננה סוע
פרמרקט של דעות הנעות בין מתוק למר,
בין מלוח לדבש .השקפת עולם היא בסיס
איתן המתאים עצמו לעתים המשתנים אך

איננו שבשבת רוחות .אומרים  :כדי למגר
את שלטון הימין המושחת בהנהגת המועע
מד לפלילים לכאורה ,יש לעשות פשרות
וללכת עם זה (גנץ כמשל) שבכוחו להחליף
שלטון .אני מאמין בנאמנות לערכים שהם
לא ברי חלוף ,שהם אינם "אפמרה" (חולפות)
בשפת הארכיונאות .הם ברי קיימה .גנץ
מציב אולי אלטרנטיבה לרגע אבל חוסר
מיקוד רעיוני – אידיאולוגי לנצח .גם וגם
איננה אידיאולוגיה ,היא סופרמרקט .מוטב
להוות אופוזיציה שיודעת מה היא רוצה
ובמה היא מאמינה גם אם היא קטנה מאשר
להצטרף לרבים שמחר יתחלקו או יתאיידו.
מרצ מציבה בפני הבוחר משנה סדורה של
ציונות-סוציאליזם ואחוות עמים .היא קיר
הבטון התומך ,כדברי ג'ומס (בכנס החממה
בעין שמר ) ,שהבית לא ייפול אל הוואדי.
לידידי מבית ,בקיבוצי ,אני קורא לא להע
תפתות למקסמי שווא ,אלא לתת יד לחיזוקה
של מרצ – לחיזוקה של השקפת עולם ראלית
ושפויה.
יובל דניאלי ,המעפיל

יש הבדל .גדול
אורי הייטנר קבע בשבוע שעבר במדור זה,
שאין הבדל בין הקריקטורות של דודו פלמה,
זו שמתארת את נתניהו מסתחבק עם היטלר
וזו המתארת את הליכודיאדה כמחנה אושע
וויץ ,לבין תמונת פוטו-מונטז' של רבין במדי
.SS
נתניהו ,בן ההיסטוריון ,הסתחבק בעבר עם

היטלר ,כאשר פטר אותו מאשמה וקבע שהע
מופתי מירושלים הוא זה שהשפיע על היטלר
ונתן לו את רעיון השמדת היהודים .כך שיש
הבדל גדול .כל ההיסטוריונים גינו אמירה זו
של ביבי וכינו אותה כסוג של הכחשת השואה
וכמובן טמטום.
רותי שדמון

קריקטורה ,תמונה וחידה
(תגובה למכתביהם של אורי הייטנר ואורי יזהר ,הזמן הירוק )7.2
אורי הייטנר שואל במכתבו מה ההבדל בין
הקריקטורות שפרסם דודו פלמה (שגם אני ,
אגב ,מסתייג מהן ,וחושב שהוא חצה קו אדום),
לבין התמונה של רבין במדי  SSשהונפה
בהפגנות הימין .ובכן ,ההבדל העיקרי הוא
שהתמונה ההיא ,יחד עם דברי הסתה נוספים,
הביאה לרצח של ראש ממשלה .הציורים של
פלמה הביאו עד עתה רק לנקיטת צעדים נגדו,
ולא לשום דבר אחר .הבדל שני וחשוב :לא כל
מה שמותר או נסבל מצד אזרח מן השורה –
מותר למי שעומד בראש תנועה ומועמד על

ראשות הממשלה .דודו פלמה הוא אדם פרטי
שרשאי לבטא דעות ,גם חריגות .נתניהו עמד
אז בראש תנועת הליכוד ,ובחר שלא להסתייג
מן התמונות של רבין ומדברי הסתה חמורים
נוספים – וזה הבדל עצום .אגב :נתניהו נוהג
כך עד היום ,לא שמענו אותו שולל דעות גזע
עניות של הרב אליהו מצפת או של בצלאל
סמוטריץ'.
אורי יזהר מציע לשמאל שלא להשתמש
בביטויים פשיזם ונאציזם ביחס לימין .אני
מסכים ,אבל יש להעיר :היסטוריונים כמו

קול המון טיפות המים

ברשות המים דיווחו בראשון בבוקר ,כי מפלס הכנרת עלה ב 4-ס"מ מיום שישי וב 5-מאז יום חמישי.
מתחילת העונה עלה המפלס ב 1.205-מטר ,אבל כדי שהכנרת תהיה מלאה ,חסרים לה  4.655מטר.
בתמונה – האי שמול מעגן ,תמונה עכשווית (צילם עלי קדם).

זאב שטרנהל ודניאל בלטמן (וגם האלוף גולן
בזמנו) ואחרים ,אינם טוענים שישראל חלילה
דומה לגרמניה הנאצית ,אלא שמתחוללים פה
תהליכים דומים לאלה שהביאו – בארצות שוע
נות ,בתקופות לא רחוקות – למשטרים פשיע
סטים .הם באים להתריע מפני הסכנה .דוגע
מאות לא חסרות :שלילת זכויות ממאות אלפי
אנשים ,רצון להשתלט על התקשורת ("מה
שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו") ועל
מערכת המשפט ,שנאה לזרים ,הערצה גורפת
ונעדרת ביקורת למנהיג עד כדי אמונה שהוא
עומד מעל לחוק ,העלאת סמלי המדינה לדע
רגת חשיבות עליונה (חוק הלאום) ,הוצאת מי
שחושב אחרת אל מחוץ למחנה ,וכן ,גם אמיע
רות על שמירת טוהר הגזע היהודי.
ואסיים בחידה .לאחרונה צפיתי בשידור
חוזר של תכנית שעסקה בחייה של אישיות
ישראלית מפורסמת .האישיות נחשפה בזמנו
לתמונות של חיילים שרושמים בעט מספרים
על ידיהם (או על תגים שהוצמדו לידיהם)
של עצורים פלסטינים ,ואמרה שזה מזכיר לה
תמונות מהשואה .מי הייתה האישיות? ובכן,

לא נציגה של שלום עכשיו ,בצלם או שובע
רים שתיקה .זו הייתה "זמרת המלחמות" יפה
ירקוני .על ההתבטאות ההיא היא חטפה קיתון
של ביקורות ובוז ,והוחרמה על ידי לא מעט
מפיקי מופעים ותוכניות .רק אחרי כמה שנים
הצליחה ,בקושי ,לחזור לחיק הקונצנזוס.
עלי קדם ,מעגן

זיכרון
רוח-חורף עצים מלטפת
והחושך עלינו חומה,
כשכיפת השמיים נוטפת
המטר כמו מפרה אדמה,
ובתוך הדממה העוטפת
יש גם קול המביע אימה:
בכי פעוט בלינה משותפת,
אבל אין שם הורה שישמע.
יגאל פרנקל ,רשפים

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
יום

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

הגורל
קעותייך בידך!
קר
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Prec

ede

nt

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

רטים

פ
ע"ה 

טבת

פרטים
עמ' 11
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פדיה

מדי

פית 

וכחים
כמים ומ שימה
פואיים חהשינה והנ
וצרים ר שיפור
מ לינית ל
ק

עמ' 7

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.nach
טלפון.
lat-avot.co
ייסבוק
.il
ינו בפ
רפו אל
הצט

שבועון ה
201

מושבים

יישבות

הכפרית



מס'

ולדום

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
אנשים.
דרך
פורצי
של
מוצרים

לנחירות
סוף נשימה
עד קל
ציה
בינוני

ואר 5

בינ

צים
קיבו

1

תש

ב

בנצי
בצות:
ליברמן" :נ
( משפטי מול המ פתח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

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

מס' 3

מות

ליז

קוא

בינואר

במסעדת המלון
צהריים עשירה
בהווה ובעתיד
התכנסות וארוחת
לאומית –
בה בראייה
13:00-14:00
והשימושים
תעסוקה לא
המושבית
שימושי
הנחלה
ישראל – 1265
14:00-14:45
מקרקעי
החלטת מועצת
14:45-15:30
 - 979בנייה
קפה ועוגה
מקרקעי ישראל
הפסקת
15:30-15:45
חורגים בנחלה
להחלטת מועצת
ובשימושים
הוראות ביצוע
למגורים
15:45-16:30
השונים בבניה
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
979 ,1265
קפה ועוגה
מקרקעי ישראל
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
ממשיכים
היבטים
וזכויות בנים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
המקצוע
נבחרות
מיטב אנשי
סוגיות
18:15-19:00
 99ת"א.
על ידי
חקלאית בנחלה

חשד ל

הונאה לכאורה

בהרצאות,

מסליקון

ופר

 864

60

למגורים בנחלה

שיתו

המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
רפואי
לשון
מבד
חייהם
.CE
לסובליםמייצב
פותר את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
הסכנה
מייצב
העולם,
מדיפדיה
ארה�ב!
מסיכת
מערביים שלמשמעותי
ומוכח בינוני
משמעותית את טיפולים
הנמכר בכל
פתרון יעיל נשימה
eaver
חברת
מ
ניתוחים,
שיפור
בינלאומיים
מדום רפואי
לחולל
בעולם CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
מריקאי
בינוני
וביכולתם
מכשירים
הטובה ממסכת נוחה?
בעיית נשימתי
הראשונה של
סיפאפ א ושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן סוללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
מכשיר
הבד הבתחום
היא
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaverרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
וטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
אשעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
מסכת גדל
נחי
לנחירות ולדום לבית
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
גרם
בזכות
ב
שינה
SleepWeaver
460
מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
השינה
במשקל
בט
ובתסמונת
בשינה .הישראלי
סוףבשינה גם
קולה( סוללה
רפואת
. APNEA
בינוני הבריאות
אוטומטי ניידפחית ולפעול על CPAP
למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
CPAPמזערי )כגודל תיק
)אמ�ר(.
להכנס לכל חשמל!
מכשיר
התעופה
בלבד ,גודל
היכול שעות ללא
רשותבמטוסים.
גדולים16-8 ,אישור של
לסובלים
לשימוש
למשך
מנחירות
הנייד יש
מאושרים

ועון

י'

1

שווה הון!
הניסיון שלנו,

03-6133945
03-6133946

office@benor
-law

לא
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חדשות

• יעקב לזר

אושר תקציב התנועה לשנת 2019

התקציב דומה לזה שאושר ב .2018-מס החבר הועלה ב 10-שקלים.
מקימים את "חבצלת החדשה" .מוכרים את בית התנועה בת"א
ועוברים ליקום

>

תקציב התנועה הקיבוצית
לשנ ת  2019אושר במו�ע
צת התנועה שהתכנסה בחמישי
שעבר באפעל .תקציב התנועה
לפעילות המחלקות דומה לזה של
 ,2018והוא כ 24 -מיליון  .₪מס
החבר שהוא המקור העיקרי למימון
פעילות המחלקות ,הועלה ב10-
שקל ,והוא עומד השנה על 560
שקל לחבר קיבוץ לשנה .בהקשר
לכך נמסרה הודעה ,שזאב ולוולה
שור ,מזכ"ל התנועה בעבר ,קיבל
על עצמו להיות יו"ר הוועדה להע
קלות במיסוי של קיבוצים ,לאחר
שגברי ברגיל הודיע על פרישתו
מהתפקיד.
גזבר התנועה ,גלעד בכרך ,פירט
בפני הצירים את עיקרי התקציב
וציין כי "תקציב  2019יפעל על
בסיס מתווה השלמת המיזוג בין
התנועות המתגבש בימים אלה".
בכרך הדגיש כי המשמעויות מבע
חינת התקציב הן –  .1הפרדה בין
התקציב לפעילות השוטפת לבין
תקציבי גופי החינוך ,המורשת,
התרבות והמחקר ,המוכרים בשם
"המתוקצבים" .2 .איחוד המקורות
של תאגידי התנועה למימון המע
תוקצבים.3 .הצעה משותפת של
הנהלת התנועה הקיבוצית והנהלת
חבצלת לקביעת סדרי העדיפויות

>

גזבר התנועה ,גלעד בכרך ,פירט בפני צירי המועצה את עיקרי התקציב

בהקצאת השימושים בגופים המע
תוקצבים .4 .איתור מקורות תקצ�י
ביים נוספים לגופים המתוקצבים".
גזבר התנועה הסביר כי תקציב
הגופים "המתוקצבים" הוא תקציב
זמני והוא יופעל עד לתחילת הפע
עילות של "חבצלת החדשה" ,שעל
המבנה שלה שוקדים בימים אלה.
תקציב המתוקצבים נבנה משני רבע

צוות תנועתי יבחן את ביצוען של
ההתחייבויות הכלולות במסמך ויוקם
צוות נוסף להסדרת מערכת היחסים בין
התנועה הקיבוצית לתנועות הנוער
<מזכירות התנועה הקיבוצית בישיבתה בשבוע שעבר ,דנה במסמך
החתום שהעבירו יו"ר ורכז הנוער העובד (פסח האוספטר ורועי יסוד).
המסמך ,המסכם את החלטות מזכירות התנועה ואת ההסכמות אליהן
הגיעו פסח האוספטר וניר מאיר ,התקבל בסיפוק ע"י חברי המזכירות.
על פי מסמך ההבנות שהושג ,תוחזר תנועת הבונים דרור לאחריותה של
התנועה הקיבוצית ,והנהגות הנוע"ל ודרור ישראל יימנעו מלהתערב
בנעשה בה .כן נמסר במזכירות על הסכמתו של זאב ולוולה שור לעע
מוד בראש ועדה שתבחן את עתיד שיתוף הפעולה עם הנוע"ל במסגרת
הבונים דרור בארה"ב.
בישיבה הוחלט כי תקציב הנוע"ל לשנת  2019יאושר כחלק מתקציב
התנועה והוא אכן אושר במועצת התנועה האחרונה .עם זאת מונה צוות
הכולל את גיל לין המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית ואת אופיר ליבע
שטיין יו"ר העמותה של הבונים דרור העולמית ,שיבחן את ביצוען של
ההתחייבויות הכלולות במסמך.
בהמשך ,דנו חברי המזכירות בפנייתם של מספר חברים ,אשר ביקשו
להקים צוות להסדרת מערכת היחסים בין התנועה הקיבוצית לתנועות
הנוער ולדחות בינתיים את הדיון בתקציב שתעמיד התנועה הקיבוצית
לתנועות הנוער .המזכירות החליטה שלא לדחות את הדיון בתקציב ,עם
זאת תקים המזכירות בהמשך צוות הידברות ,כמבוקש.
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למקצוע הפיזיקה
עודד הון

מזכירות התנועה קיבלה את המסמך
שנחתם על-ידי הנוער העובד
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הפרדה מיגדרית בלימודי 5
יחידות מתמטיקה ב"מעיין
שחר" בעין החורש

דים" :ראשית ,התחייבות בלתי מוע
תנית לתקציב שיועבר לגופים ,בהע
תאם לסדרי העדיפויות שהוגדרו על
ידי הוועדה ליישום החלטות המועע
צה בנושא המתוקצבים .רובד שני
יהיה בהתאם להתקדמות המהלכים
להקמת "חבצלת החדשה" והשגת
מקורות נוספים .השימוש במקורות
אלו יוגדר על-ידי צוות משותף של
נציגי חבצלת החדשה והנהגת התע
נועה ,ויובא לאישור מועצת התנוע
עה .תקציב הרובד הראשון של הגוע
פים המתוקצבים ,הוא קרוב ל10-
מיליון שקלים.
מקור כספי גדול עליו בונה
התנועה ב ,2019-הוא מכירת בית
התנועה בליאונרדו דה וינצ'י בתל
אביב ,שאמורה להכניס כמה עשרות
מיליוני שקלים .מחלקות התנועה
השונות יעברו לפעול במתחם בקיע
בוץ יקום.
בנוסף ,אישרה המועצה את מיע
נויה של דבי ברא"ס לראשת אגף
החינוך (ראו כתבה בדיווחי תנועה).

כיתות נפרדות לבנים ולבנות בלימודי מתמטיקה לחמש יחידות
בחטיבה העליונה ,הונהגו בקריית החינוך "מעיין שחר" ליד קיבוץ
עין החורש ,בה לומדים מאות תלמידים מקיבוצי עמק חפר .ההפרדה
המגדרית היא יוזמתו של מנשה לוי ,מנהל החטיבה השש-שנתית ,והיא
התבססה על מחקרה של ד"ר עינב אייזיקוביץ עודי ממכון ויצמן ,על
פיו התברר כי בכיתה י' מספר הבנים והבנות בלימודי מתימטיקה חמש
יחידות הוא שווה ,ואילו בכיתה י"ב היחס מתהפך ל 70%-בנים ו30%-
בנות הניגשים לבגרות .הסיבות לנשירה הן שהבנות התביישו לגשת
ללוח שמא יטעו לצחוקם של הבנים ,רצונן של הבנות להעמיק ולהבין
לעומת הבנים שהם נעולי-מטרה לפתור את התרגיל ,מסרים משפע
חתיים וחברתיים שהבנות סופגות מגיל צעיר על כך שהבנים עולים
עליהן במקצוע המתמטיקה.
על פי ידיעה שהקדיש לכך "ידיעות אחרונות" בשבוע שעבר ,ההפע
רדה המגדרית בין הבנים והבנות ב"מעיין שחר" והקצאת משאבים מוע
גברים ללימודי המתמטיקה לשתי הקבוצות גרמה לכך ש 50%-בנים
ו 50%-בנות ניגשו לבחינת חמש יחידות במתימטיקה וההישגים היו
טובים וזהים .ההפרדה גרמה לכך שהבנות חשו יותר ביטחון להעז ולע
שאול יותר שאלות ללא נוכחות הבנים והייתה ביניהן יותר עזרה הדדית
ופחות תחרותיות מאשר אצל הבנים .הממצאים העלו שלפחות בפיילוט
שנערך ב"מעיין שחר" ,אין הבדל בין בנים ובנות מבחינת יכולות הלע
מידה והציונים.
הקמת הכיתות הנפרדות לבנים ובנות נתקלה תחילה בחשדנות
ובביקורת מצד התלמידים והוריהם .האם אין זה מתפקידו של בית הספר
לחולל שינויים חינוכיים בתלמידיו כדי שלימודים משותפים של בנים
ובנות ,כפי שהיה בעבר ,יגיעו לאותם יכולות והישגים? האם ב"מעיין
שחר" ,בית ספר קיבוצי במהותו ,לא מתחיל תהליך של הפרדה מגדע
רית כמו בבית ספר דתיים?
מנשה לוי ,מנהל החטיבה העליונה הודף את הביקורת ואומר ל"הזמן
הירוק"" :בית הספר לא יכול להיות אחראי לכל תהליך הסוציאליזציה
של בנים ובנות המגיעים אלינו בכתה י' .הדבר גדול עלינו לאחר שהם
מגיעים ממשפחתם ,מהחברה בה גדלו ובכל זאת יש הבדלים בין בנות
ובנים שהוא ב'גנים' ולא בשליטתנו .השינוי שעשינו להפרדת הכיע
תות נעשה בתהליך הכנה שכלל את התלמידים ,המורים וההורים .נכון
שאחת האמהות פנתה אליי ושאלה האם לא נכריח את התלמידות בשלב
מסוים לעטות שביס ,אבל דווקא משום כך ביצוע הפרדת הכיתות נעשה
באישור משרד החינוך ומתוך ידיעה של שר החינוך נפתלי בנט שלא
יאשימו אותו בעניין זה ב'הדתה – שמדתה'  ...השקענו בכיתת הפיילוט
משאבים ש ל  70,000שקל לשנה מתוך תקציב בית הספר ולאור ההצ�ל
חה ,אם היו בידי  400אלף שקל ,הייתי מרחיב כיתות כאלה גם למקצוע
הפיזיקה".

ח"כ איתן ברושי לשר האוצר משה כחלון :עצור את
הייבוא הפרוע של תוצרת חקלאית לקראת חג הפסח
מדיניות הממשלה המאפשרת לייבא ללא מכס תוצרת חקלאית
לפני תקופת החגים ,פוגעת פגיעה אנושה בחקלאים ובחקלאות

>

ח"כ איתן ברושי ,יו"ר השדוע
לה החקלאית בכנסת ,שיגר
מכתב לשר האוצר משה כחלון ,בו
הוא מבקש מהשר שלא לאשר באופן
אוטומטי את הצו המאשר ייבוא של
ירקות ומוצרים נוספים לפני חג
הפסח .במכתבו כותב ברושי בין
השאר " :מדיניות הממשלה המאע
פשרת לייבא ללא מכס תוצרת חקע

לאית לישראל לפני תקופת החגים,
באופן אוטומטי ללא תנאי וללא
בחינה אמיתית האם יש בכך צורך,
פוגעת פגיעה אנושה בחקלאים ובע
חקלאות .מבדיקות שערכתי עם
גורמי המקצוע השונים בענף הירע
קות ומפגישותיי עם חקלאים בעוע
טף עזה ובאזורים אחרים עולה ,כי
ייבוא זה עלול לגרום נזק כבד וכי

חקלאי ישראל יכולים לספק תוצרת
חקלאית איכותית בכמויות מספקות
ובמחיר סביר לצרכן".
בסיום המכתב שר האוצר "מתע
בקש "לבחון מחדש נושא דחוף זה
ולבטל את הצו המאשר ייבוא של
תוצרת חקלאית לפני חג הפסח,
באופן אוטומטי וללא מכסים ומע
גבלות".

הסקוטר של צרעה
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לכל מקום
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מחזירים

פותח
בישראל!

מתפרק

ל 2-חלקים

נכנס בקלות
לכל תא מטען

מתקפל
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• יעקב לזר

כך עובדת ההסתה הליכודניקית
אני מניח שהשם אביטל דיכטר לא אומר
הרבה לקוראי העיתון הזה .עו"ד אביטל די־
כטר מרמת גן ,התמודדה על מקום ברשימת
הליכוד לכנסת במשבצת של "אישה חדשה"
ולא זכתה( .ה"אישה החדשה" של הלי־
כוד בכנסת הבאה היא קרן ברק ,לוביסטית
בעבר ,שעבדה עם איגוד חברות הנפט,
סלקום וחברות סיגריות .לכנסת הקודמת נכ־
נסה במשבצת זו נאוה בוקר ,לא מעט בזכות
מאמצי קידום שהשקיעה בה שרה נתניהו).
ומדוע אנו עוסקים באביטל דיכטר? משום
שאביטל דיכטר סברה ,שכדי למשוך את
תשומת לבם של מצביעי הליכוד ,שהרי
התחרות קשה ,היא צריכה לצאת עם תכנית
אטרקטיבית שאיש לא הגה לפניה ,שבזכותה
יבחרו בה למשבצת הנחשקת ולא באישה
חדשה אחרת .וזו התכנית המהפכנית שהג־
תה עו"ד דיכטר:
"חקרתי וחפרתי ומצאתי  1.5מיליארד מטרים
רבועים של קרקע פנויה .כרגע מחזיקים בה
 270קיבוצים שקיבלו אותה לפני  70שנה
לחקלאות .היום היא נטושה" .אחרי שא־
בחר לכנסת ,מבטיחה עו"ד דיכטר" ,אפעל
עם חברי לחוקק סידרת חוקים שתחייב את
הקיבוצניקים להחזיר את הקרקע שניתנה

להם מזמן לצורך חקלאות .על משבצות
קרקע אלה נבנה בניינים קטנים ,בני  4קומות
בסגנון שיתאים להתיישבות הכפרית .בכל
משבצת בכל קיבוץ ,על האדמה שתוחזר,
נבנה כ־300־ 500דירות .המחיר יהיה זול
ב 30%־ 40%בזכות ניכוי עלות הקרקע
(שתוחזר ללא תשלום) .בתוך 4־ 6שנים
נצליח לבנות  100,000דירות חדשות ונמכור
אותם לזכאים”.
במקום אחר אמרה דיכטר באותו עניין:
"הקיבוצים שחבריהם מהווים רק כ־8%
מאוכלוסיית ישראל ,מחזיקים ־ב־ 86%מ�ק
רקעות העם .פעם גידלו שם תפוחי אדמה
וכותנה .היום אלו שדות יבשים ללא שימוש.
שערורייה .הגיע הזמן שיחזירו חלק ממנה
לבעלים החוקיים – לעם ישראל".
אכן שערורייה .שערורייה שעורכת דין כנראה
מכובדת ,מרשה לעצמה לנפק לציבור כל
כך הרבה נתונים מוזרים ,במסר כל כך קצר.
הנתונים הנכונים :בישראל יש בערך 4
מיליון דונם קרקע חקלאית ,מחציתם ברשות
קיבוצים ומחציתם ברשות מושבים .אין מצב
שעו"ד דיכטר חפרה ומצאה  1.5מיליון דונם
של אדמה חקלאית שנמסרה לקיבוצים,
שפעם גידלו בה תפוחי אדמה וכותנה ,והיום

היא נטושה .כמו שאין מצב ,שחברי הקיבו־
צים מהווים כ־ 8%מאוכלוסיית ישראל ,כפי
שהיא כותבת (הנתון הנכון – פחות מ־.)2%
אבל מצד שני ,עו"ד אביטל דיכטר מתאימה
ממש לליכוד .אם ראש המפלגה שמטעמה
היא רוצה להגיע לכנסת ,שהוא כידוע גם
ראש הממשלה שלנו ,מרשה לעצמו לשקר
בלי למצמץ (הערבים נוהרים) ולהעליל
עלילות על אחרים בלי למצמץ (גדעון סער),
למה שהיא לא תטען שהקיבוצים מחזיקים
 86%מקרקע הלאום ( 22מיליון דונם בלי
יו"ש)  ,ורוב רובם של השטחים האלה שנמ־
סרו להם לצרכי חקלאות ,הם היום נטושים,
ואפשר לבנות עליהם בתים לזכאים? (אז־
רחים יקרים ,אנחנו בונים לכם דירות זולות
בקיבוצים בעוטף עזה ובגבול לבנון ,בואו
בהמוניכם).
ואולי אתם שואלים ,איך קרה שעו"ד אביטל
דיכטר חקרה וחפרה ואיתרה קרקע חקלאית
נטושה רק בקיבוצים ולא במושבים? טוב,
את זה לא ממש צריך להסביר .להסית נגד
הקיבוצים זה דבר אחד ,לצרף אליהם את
המושבים זה כבר דבר אחר .היא לא הרא־
שונה שעושה את ההפרדה הזו וכנראה גם
לא האחרונה.

המצטרפת החדשה
השרה איילת שקד הודיעה שהיא מודאגת
מהתכנית של טראמפ ליישוב הסכסוך בינינו
ובין הפלסטינים" .באפריל טראמפ יציג את
תכניתו המדינית" ,אמרה שקד בוועידת
התאגידים באילת'' ,כמי שמתנגדת להקמת
מדינה פלסטינית ולא רוצה שירושלים וכפר
סבא יהפכו לעוטף יו"ש ,אני מאוד מודאגת
מהתכנית הזאת".
גם אלונה ברקת ,המצטרפת החדשה לימין
החדש ,מודאגת מאוד מהתכנית של טראמפ?
ברקת התראיינה השבוע במהדורת החדשות
אצל דני קושמרו ,אוהד ותיק של הפועל
באר שבע ,ושטחה את משנתה הפוליטית
המתגבשת .ובין היתר אמרה שם" :אני נגד
מדינה פלסטינית ,נקודה .כרגע אין פרטנר,
אז זה בכלל לא רלוונטי" .אבל זה ,אלונה ,לא
מה שהמפלגה שלך אומרת .המפלגה שלך
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אומרת ,שגם אם יהיה פרטנר ,לפלסטינים
לא מגיעה מדינה משלהם ,כי זו הארץ שלנו,
הבטחה אלוקית .זה גם מה שאת חושבת?
הרי ממה איילת שקד כל כך מודאגת? מכך
שיתברר שיש פרטנר ,ושבלחץ שיפעיל
הממשל האמריקני עלינו ועל הפרטנר ,יתג־
בש חס וחלילה פתרון ,שיכלול הקמת מדינה
פלסטינית .ואם את לא בעד מדינה פלסטי־
נית ,בעד מה את כן? בעד זה שבין הים לירדן
תהיה מדינה אחת ,יהודית ולא ממש דמוקר־
טית ,שבה יחיו מיליוני פלסטינים ללא זכויות
אזרח? כי מה שהמפלגה שלך מתכננת לנו
ולפלסטינים ,אלונה ,זו לא קבוצת כדורגל
שבה כל השחקנים שווים.
עוד אמרה ברקת בריאיון ,שהיא רוצה להוביל
מהפכה חברתית בכל תחום שתוכל" .זה
אומר לתת לכל ילד בכל מקום שהוא נמצא

את ההזדמנות להגשים את עצמו" .זה
אומר למשל שהיא תיאבק על כך ,שכל ילד
שמתחנך בחינוך ממלכתי יקבל ממש את
אותו תקציב כמו ילד שמתחנך בממלכתי
דתי? שיישובים בפריפריה של מדינת ישראל
ייהנו מאותה הזרמת כספים כמו זו שמועברת
להתנחלויות ביו"ש? זה מה שיקרה כשהיא
תהיה חברת כנסת של הימין החדש של בנט
ושקד?

כשיש פיל בחדר
גם לאחר שהרב מוטי אלון הורשע ב־2013
בשתי עבירות של מעשה מגונה בכוח בבן
 17ונדון למאסר על תנאי ולתשלום פיצוי
כספי ,הוא זכה לתמיכתו של הרב חיים דרו־
קמן ,שטען ש"שפכו את דמו" .אחרי התלונה

הרב דרוקמן .לא מודה בטעות ,לא מתנצל

החדשה שהוגשה נגד מוטי אלון בדצמבר
 2017על ידי צעיר שפנה אליו בבקשת ייעוץ
וגם הוא הוטרד מינית על ידי הרב ,הייתה
ציפייה בציבור הדתי לאומי שהרב דרוקמן
יכיר בטעותו ותהיה איזושהי התנצלות מצדו.
זה לא קרה .הרב חיים דרוקמן שלח לפני
כשבועיים מכתב הבהרה בעניין זה לראשי
הישיבות ,אבל הודאה בטעות לא הייתה בו.
מכתב ההבהרה זכה להתייחסות ביקורתית
חריפה של הרב משה ליכטנשטיין ,ראש ישי־
בת הר עציון ,ששלח ביום א' שעבר מכתב
לרב דרוקמן והגדיר את תגובתו "מאכזבת
ביותר".
"עמדת מנהיגותו של הרב ,התמיכה הפו־
מבית שניתנה לאלון וההליכה כנגד דעת
עמיתים רבים וטובים ,מחייבות מענה פומ־
בי" ,כתב הרב ליכטנשטיין" .הדרך להגיב על
כך איננה על ידי הערת אגב במכתב המוקדש
לאמירות כוללניות ומוסכמות ,אלא בה־
תייחסות ישירה ומפורשת במכתב או הצהרה
המוקדשים באופן בלעדי ומפורש לפרשה.
כשיש פיל בחדר ,צריך להתייחס אליו ישירות
ולא להעיר על הצל שלו.
"האכזבה מדרך ההתייחסות האגבית ,היא
כאין וכאפס לעומת האכזבה מתוכן הדב־
רים שאין בהם שום התנצלות ,שום הודאה
בטעות ,אפילו לא טעות בשיקול הדעת,
ושום ניסיון לבקש מחילה ממי שנפגעו מכך.
אינני מבין כיצד ניתן לומר לציבור ,שטעויות
שנעשו הינן רושם מוטעה ותו לא? האם
הצורך לרצות את חברו ולבקש את מחילתו
בא על סיפוקו על ידי האשמת הציבור בחוסר
הבנה?
"אין מנוס מלהסיק שהרב עדיין אינו מכיר
בחומרת העניין ,אינו מודע לעוצמת היצר
ותחבולותיו ואינו מבין שחזקת כשרות
ותשובה אינם הדרך להתמודד עם עברייני
מין .ממילא ,משמעות התמיכה בפוגע סדרתי
והנזק הנגרם מכך אינם באים לידי ביטוי במ־
כתב האמור ואינם נותנים מענה לצפייה של
הציבור ללקיחת אחריות ובקשת מחילה.
"אני פונה לרב ומבקש שיוציא מכתב חדש
וייעודי שיש בו לקיחת אחריות והכרה בפ־
גיעה שנגרמה וכן הבהרת הצעדים שיינקטו
בעתיד כדי למנוע הישנות מצב דומה
בעתיד".
האם הרב דרוקמן יוציא מכתב חדש ובו הת־
נצלות או מעין התנצלות? זו תהיה הפתעה,
לא פשוט לרב במעמדו להודות בטעות.
מי שביצע טעות גסה בעניין רגיש מעין זה,
אולי טועה גם בעניינים אחרים? אם תהיינה
התפתחויות – נדווח.
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נשיא אוסטריה,
אלכסנדר ואן דר בלן,
בגבעת חביבה
"למפלגת ה'ירוקים' ולגבעת חביבה מטרות משותפות לא רק בנושאים
של איכות הסביבה ,אלא גם בנושאים של שלום ,קירוב ,שיתוף ושוויון ביו
אוכלוסיות שונות" ,אומר נשיא אוסטריה" .לנו באוסטריה יש גם קשיים
ביחסים בין אוכלוסיות שונות ,אם כי לא ברמה כמו אצלכם .אנחנו יכולים
בהחלט ללמוד בנושא זה ממה שאתם עושים בגבעת חביבה".

>

עודד הון

בחירתו של נשיא אוסטריה,
אלכסנדר ואן דר בלן לבקר
בגבעת חביבה ,המרכז לחברה משוע
תפת יהודית ערבית ,מיד לאחר
פגישותיו עם נשיא המדינה וראש
הממשלה ,לא הייתה מקרית .בדברי
ברכתו למשלחת האוסטרית בתחיע
לת הביקור בשבוע שעבר ,על המע
דשאה במרכז גבעת חביבה ,הזכיר
יניב שגיא את הקשרים שיש למוע
סד שבראשו הוא עומד עם אוסטע
ריה .לפני שלוש שנים ביקר שגיא
באוסטריה כדי לקבל בשם גבעת
חביבה את הפרס ליזמות לחינוך רב־
תרבותי מטעם משרד החוץ האוסע
טרי .מאז רק התהדקו הקשרים בין
אוסטריה לגבעת חביבה שהביאו
לשיתופי פעולה בנוסף לביקורים
הדדיים.
המשלחת האוסטרית כללה ,בנוסף
לנשיא ,את השגריר האוסטרי בישע
ראל ,נציגי משרד החוץ האוסטרי,
נשיא הקהילה היהודית ,פוליטיע
קאים ועיתונאים .יניב שגיא הסביר
להם את ייעודו של המרכז לחברה
משותפת בגבעת חביבה " :לבנות
בישראל חברה מכילה ומלוכדת ,על
ידי שיתופן של קהילות מפולגות
בפעולה קולקטיבית למען קידומה
של דמוקרטיה ישראלית משגשגת
ובר קיימא ,המבוססת על ערבות
הדדית ,שיוויון אזרחי וחזון משותף
לעתיד" .הוא הזכיר בדבריו את חוק
הלאום ,הסותר את התכלית והמהות
של החברה המשותפת בגבעת חביע
בה והדגיש ש"אל מול שנאת האחר
אנחנו ניצור את האחווה והידידות,
אל מול הפחד נייצר תקווה".
שגריר אוסטריה בישראל ,מרטין
וייס ,הזכיר בדבריו את הקשרים
החזקים הקיימים בין ארצו לגבעת
חביבה והוא אישית מבקר בה כמעט
כל שנה ,כולל השנה בעת פתיחת
בית הספר התיכון הבינלאומי.
אילן שדה ,יו"ר המועצה האזוע
רית מנשה ,עמד על שיתוף הפעוע
לה בין גבעת חביבה למועצה .הוא
הצביע על האנדרטה לזכרה של
הצנחנית חביבה רייק שלידה התאע
ספו האורחים מאוסטריה ,וסיפר
על היותה חניכת "השומר הצעיר",
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נשיא אוסטריה במחיצת תלמידי בית הספר הבינלאומי למנהיגות ושלום

עלתה לארץ והצטרפה לקיבוצו
מענית .על האנדרטה מסופר על
התגייסותה לצבא הבריטי במלחמת
העולם השנייה ,צנחה מעבר לקווי
האויב בסלובקיה והצטרפה לשורות
הפרטיזנים .חביבה רייק נתפסה על
ידי הנאצים בנובמבר  1944והוצאה
להורג .על שמה קרויה גבעת חביע
בה ,קיבוץ להבות חביבה ואוניית
מעפילים.
אחד ממטרות "הגבעה" ,כפי
שהיא קרויה בקצרה על ידי הצוות
וכל הקשורים בפעילותה ,היא לקרב
בין קהילות שונות באמצעות מכע
לול נושאי אמנות .מרכז האמנויות
שיתף בני נוער יהודים וערבים
בקורס לצילום שהתערוכה "עיניים
אחרות" נערכה בסיכומו .אמיר ענוג
בן  18מפרדס חנה וג'ומאנה יחיא בת
 177מכפר קרע ,סיפרו לנשיא או�ס
טריה את החוויות שעברו במהלך
הקורס .הביקורים ההדדיים בבתים
המשפחתיים של משתתפי הקורס,
החיפוש אחרי מקומות ונושאים
לצילום והעניין האמנותי המשוע
תף ,לא רק גרמו להבין טוב יותר
את הקונפליקט הקיים בין יהודים
לערבים אלא גם לחוות לימוד ועע
שייה משותפים ואפילו לחפש פתע
רונות באמצעים אמנותיים .אמיר
ענוג הציג בתערוכה צילום אדם
המפריח בועת סבון ענקית" :ניסיע
תי בצילום לא רק 'לצאת מהבועה'
אלא גם לדמיין כיצד לפוצץ אותה,
כשהוא רומז כיצד לסיים ולפתור
את הסכסוך .ג'ומאנה יחיא צילמה

את שלט הדרכים הניצב על הכע
ביש מול שער גבעת חביבה שמראה
לכיוון אחד לעפולה ולכיוון המנוגד
לבאקה אל גרביה" :בתחילת הקורס
היו בינינו צעקות של אי־הבנה ,אך
בהמשך מצאנו בינינו את המשותף
ואת היכולת של העמים לחיות זה
עם זה וכעת יש לי הרבה חברים
שאני אוהבת" ,היא אומרת כשחיוך
על שפתיה.

בית הספר התיכון
הבינלאומי למנהיגות,
לשלום ולשיתוף
בספריה בגבעת חביבה קשה
היה לבודד את ואן דר בלן מחע
בורת תלמידים ערביים שהקיפה
אותו והסבירו לו בשפה האנגלית
את הקירבה שנוצרה ביניהם לבין
תלמידים יהודים בחוויותיהם המע
שותפות בגבעת חביבה .כשהצלחנו
בכך ,הצגנו לו שאלות הקשורות
בהיסטוריה המשפחתית שלו ובדרכו
הפוליטית .משפחתו היא נצר למשע
פחת אצולה הולנדית־רוסית שהגיע
עה לוינה ממחנה פליטים בגרמניה,
בשלהי מלחמת העולם השנייה .הוא
נולד בעיר בשנת  1944אך המשפחה
קיבלה אזרחות אוסטרית רק בהיותו
בן  .14כחבר במפלגת "הירוקים"
האוסטרית שימש כחבר המועצה
הלאומית והיה היו"ר ודובר של מפע
לגתו .הוא מדגיש תמיד את קורות
משפחתו בהקשר לסוגיית הפליטים
באירופה ועמדתו היא שעל מדינות

יניב שגיא מנכ"ל גבעת חביבה וריאד כבהא מנהל המרכז היהודי־ערבי לשלום בגבעה,
מעניקים שי לנשיא אוסטריה ,תצלום של משתתפי פרויקט הצילום לנוער היהודי־ערבי
"בעיניים אחרות".

אירופה לקלוט מבקשי מקלט הבוע
רחים ממלחמות ומרדיפה בארצוע
תיהם.
לשאלה האם הוא מוצא מטרות
משותפות בין מפלגת הירוקים,
שהיה בין מייסדיה באוסטריה ,לבין
המטרות של גבעת חביבה הוא משיב
בחיוב" :לירוקים ולגבעת חביבה
מטרות משותפות לא רק בנושאים
של איכות הסביבה ,אלא גם בנוע
שאים של שלום ,קירוב ,שיתוף
ושוויון ביו אוכלוסיות שונות .לנו
באוסטריה יש גם קשיים ביחסים בין
אוכלוסיות שונות ,אם כי לא ברמה
כמו אצלכם .אנחנו יכולים בהחלט
ללמוד בנושא זה ,ממה שאתם עוע
שים בגבעת חביבה".
שאלה נוספת שהוצגה לנשיא
אוסטריה נגעה לעניין הפליטים.
ישראל מתמודדת עם קליטתם או
גירושם של מבקשי המקלט ובע
מישור הפוליטי ,עניין זכות השיע
בה של הפליטים הפלסטינים .כאן
העדיף הנשיא שלא לענות ישירות
ופטר אותנו באימרה אוסטרית,
המתייחסת לזמנים לטווח הארוך
ולטווח הקצר בהיסטוריה של העע
מים.
המשלחת האוסטרית נחשפה
לשנה הראשונה להקמתו של בית
הספר התיכון הבינלאומי למנהיגות,
לשלום ולשיתוף .אחריות משותפת
לניהולו חולקים נורית גרי ,מנהלת
המרכז הבינלאומי בגבעת חביבה
ויובל דביר מנהל בית הספר ,שמדע
גיש את ייחודו והיותו היחיד בעולם:
"שנתיים וחצי ארכו ההכנות לפתיע
חתו של בית הספר שנועד לממש
את החזון והמטרות שאנו מיישמים
בגבעת חביבה .קבלנו הכרה מטעם
הארגון הבינלאומי ללימודים תיע
כוניים ,כך שהתלמידים המצטרפים
לתכנית בכיתות י"א – י"ב מסיימים
עם תעודת בגרות בינלאומית המוע
כרת בישראל ובכל העולם .המחזור
הראשון בבית הספר ,ששפת הלימוד
בו אנגלית ,כול ל  55תלמידות ות�ל
מידים מ־  17ארצות הגרים בפנימיה
בגבעת חביבה .חצי מהתלמידים הם
אזרחי ישראל  ,המתחלקים לחצי
יהודים וחצי ערבים והחלק השני
מארצות ארצות הברית ,רוסיה קנדה
 ,הודו ,דרום סודן ,גרמניה ,הולנד
ועוד.
המטרות העיקריות של בית הספר
הבינלאומי – לימודים אקדמאיים
ברמה גבוהה ,הקניית ערכי שלום,
שיתוף ושיוויון והכרה למיגוון התע

רבותי והחברתי בישראל והתרבויות
של התלמידים הלומדים בו .בחמשת
החודשים מאז פתיחת בית הספר הם
ביקרו בבית ג'אן ,בעין שמר ,נטעו
עצים בחורשה בקיבוץ מענית ומע
תנדבים בעמותת "רעות" לילדים
בסיכון בפרדס חנה .הם מנהלים
חברה דמוקרטית בדומה לחברת
הנעורים הקיבוצית ,עם ועדות לתע
רבות ,סביבה ופוליטיקה".
דביר מקווה שעם סיום בית הספר
הם יהפכו למנהיגים בקהילותיהם
ברוח הערכים אותם רכשו בגבע
עת חביבה ,ובטווח ארוך יעסקו גם
בפתרון סכסוכים מקומיים ואף בין
מדינות בכלים שרכשו.
אורי קלמפנר מפרדס חנה הצע
טרף לבית הספר הבינלאומי כיוון
שנמשך לרמה החינוכית הגבוהה
המובטחת בו .די מהר גילה שהע
ניע למקום המעניק לו הרבה מעבר
לכך" :לראשונה פגשתי בני נוער
ערבים בני גילי ,שלמרות הקירבה
הגיאוגרפית לא היה לי לפני כן כל
קשר .החיים והלימודים המשותפים
הביאו לקירבה והבנה הדדית למע
רות חילוקי הדיעות ולמרות שלא
הגענו להסכמות מלאות בנושאים
הפוליטיים .יחד עם זאת ,כצעירים
הלומדים בבית הספר הבינלאומי
כולנו מסכימים שאנחנו נוכל לגשר
בין הקהילות ,לממש את הרעיון של
'שתי מדינות לשני עמים' בדרכים
טובות הרבה יותר מביבי נתניהו".
כנער חילוני הוא הופתע מהפגיע
שה עם דתות ותרבויות אחרות בין
חבריו לבית הספר" :יהודי המניח
תפילין ,מוסלמי הכורע על ברכו
לתפילה וגם תלמידים נוצרים
מארצות שונות .עם כל זאת ההווי
והחיים המשותפים שלנו הם מלאי
הבנה וזהות של כולנו כבני אדם"
הוא מסכם חוויותיו.
מוחמד דראושה ,מכפר איכסל,
מנהל תחום שוויון בחברה המשותפת
ב"גבעה" ,מנה לאורחים מאוסטריה
את ארבעת נושאי הפעילות :דו־
קיום באמצעות מפגשים בין קבוצות
שונות בחברה היהודית והערבית,
כדי להפחית עד כמה שניתן בורות
וגזענות; תכנית דיאלוגים בין קבוע
צות מנהיגות בשתי החברות – ראשי
מועצות מקומיות ,נשים ,מנהלי בתי
ספר ועוד; נושא של ייזום אינטרע
סים ליצירת שותפות בין הקהילות
ופעילות להגברת השיוויון לחברה
הערבית כמו לימודי מחשב מתקדע
מים לתלמידים ערבים.

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

 ,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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עוז לתמורה שלום בזירה
שתחלץ אותנו המשפטית

מהפורענות
>

עודד ליפשיץ

יצחק בן אהרון כתב ־בע 1963את המאמר "עוז לתמורה בטרם פ�ו
רענות" שבו קרא לאיחוד מפלגות הפועלים כדי למנוע את אובדן
השלטון במדינה  14שנים לפני שהן איבדו אותו ב־ 1977מסיבות שאינן
קשורות לאיחוד השמאל .היום יש סיכון ממשי שבבחירות בעוד חדע
שיים ,ה"מחנה הציוני" ו"מרצ" ,לא יעברו את אחוז החסימה .לכן ,הן
חייבות לרוץ ברשימה משותפת .מכשול צפוי הוא המפתח לחלוקת המע
נדטים אחרי הבחירות .מרצ צריכה להסכים לעדיפות מוגבלת ל"מחנה
הציוני" ,נניח  55%מהמנדטים ,גם אם בסקרים יהיה שיוויון ביניהן,
מפני שה"מחנה הציוני" ,היתה תמיד גדולה בהרבה ממרצ ,ויש לה סיע
כוי עדיף להיות הגדולה מהשתיים בעתיד .השיתוף הכרחי ולא מספיק.
מפלגת "המחנה הציוני" חייבת להדיח מיד את גבאי למרות שמאשימים
אותה בצדק בהתנכלות אובססיבית לכל מי שנבחר להנהיג אותה .אחרי
שהתברר שטעות חמורה של חברי המפלגה הביאה לבחירת מנהיג נפל,
גבאי ,הם חייבים להדיח לאלתר את מי שמוליך את המפלגה לאבדון.
גבאי אמר ש"הוא לא יפנה התנחלויות בהסכם שלום" וש"השמאל באמת
שכח מה זה להיות יהודי".
גבאי בעט החוצה ממפלגתו את ציפי ליבני במסדר בזיון בוטה ,מפע
תיע ופומבי .אנשיו גם גירשו את איתן כבל מבית המפלגה ,וגבאי אפיע
לו לא התנצל בפניו .בנוסף ,גבאי חי ביקום מקביל והזוי :עד לפני
שבועות ספורים הוא חזר וטען שוב ושוב שהוא ייבחר לראש הממשלה
הבא .כנראה שרק כולנו רואים את מערומי מחדליו ואיננו רואים את
בגדי המלך החדשים והמדהימים שהוא מודד לקראת טקס המינוי ...גם
ב"המחנה הציוני" יודעים ששלי יחימוביץ ,עמיר פרץ וכל בכיר אחר,
עדיפים לאין ערוך על גבאי .לכן ,כל מי שלמרות זאת מריע לגבאי
ונשבע לו אמונים ,חשוד בזיוף אורגזמה מטעמי פחדנות .ועוד :אסור
לאבד אף קול וחובה לחתום על הסכם עודפים ,אפילו עםהחרדים או
הרשימות הערביות .אחרי שתוקם רשימה משותפת עם מנהיגות ראויה
גם ב"המחנה הציוני" משימתה תהיה להחזיר הביתה את מצביעי השמאל
הרבים שעברו לגנץ .חלק מהם חששו שמפלגות השמאל לא יעברו את
אחוז החסימה ,קולותיהם יאבדו והימין יתחזק .הקמת הרשימה המשותפת
תפיג את החשש הזה והם יחזרו .אחרים עברו כדי שרשימת גנץ ושותפיו
תהיה הגדולה ביותר והנשיא יטיל עליה להקים ממשלה .יש להסביר
להם שהמשימה תוטל על ראש המחנה הכי גדול והצבעה לרשימת השע
מאל מגדילה אותו באותה מידה .אם גנץ לא יצליח להקים ממשלה ,יש
סיכוי גבוה שהוא ומפלגתו" ,החוסן הציוני" ,יצטרפו לממשלת נתניהו,
גנץ יתמנה לשר בטחון שעלול להחזיר שכונות נוספות בעזה לתקופת
האבן ולשבור את שיאו האישי בהרוגים פלסטינים .יש לשכנע את אנשי
השמאל תומכי גנץ שמחובתם לסכל את האופציה הזו באמצעות הצבעה
לשמאל .זה את קול קובע בהחלטה עבור מי להצביע .יש גם קבוצה לא
גדולה של בוחרות צעירות שתצביע למועמד חתיך וגבוה עם עיניים
כחולות .הסיכוי לשכנע אותן להצביע למועמד השמאל קלוש.

•••

ביום חמישי ,14.2 ,יתקיימו הפריימריס במרצ שבה ,יותר מבמפלגות
אחרות ,העיקר הוא הערכים והדרך ולא כוכבים נוצצים .י ש  23מוע�מ
דים ראויים ואמליץ על שניים :המועמד הקיבוצי היחיד במרצ הוא יניב
שגיא מעין השופט ,שהוא גם פעיל שלום מובהק ומנכ"ל גבעת חביבה
"עם קבלות" :יש בה פעילויות משותפות לרבבות יהודים וערבים .אילן
גילאון הותיק והמוערך הוא ח"כ חברתי רב הישגים ובלתי נלאה .אני
מתלבט מי יהיו השניים הנוספים :אבי דאבוש מהפריפריה שהתגורר
בכמה קיבוצים; יריב אופנהיימר ,לוחם שלום מנוסה ,מוכר ועתיר קשע
רים; שתי נשים  -גבי לסקי ,משפטנית שמגינה על פלסטינים ופעילת
זכויות אדם; מהרטה ברוך רון האתיופית ועלי סלאלחה ,איש חינוך ותיק
ומצטיין מבית ג'אן .ושוב :היעד החשוב הוא להפיל את שלטון הימין
ולהקים ממשלת מרכז־שמאל .מרצ חזקה תתרום משמעותית להשגת
היעד הזה.
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דמוקרטיה מחייבת איזונים ובלמים ,כדי להבטיח שתהיה מדינת חוק,
שתבטיח את זכויות המיעוט ואת זכויות הפרט .מערכת משפט חזקה היא
חלק מאותם איזונים ובלמים.
טיים ,פגעה במערך האיזונים והבלע
מים של הפרדת הרשויות ,וכתוצאה
מכאן פגעה במעמד בית המשפט
וחיזקה את מתנגדי מדינת החוק.
לא הכל שפיט .מלוא כל הארץ –
לא רק משפט .כמו שיש לרסן כל
כוח – כך גם את כוחו של בית המע
שפט ,ובראש ובראשונה ,עליו לרסן
את עצמו.

>

אורי הייטנר

מכל דבריו של בני גנץ בנאום
השקת הקמפיין ,האמירה החע
שובה ביותר הייתה" :גם אם לא
נצליח להגיע לשלום עם שכנינו,
נעמול קשה ונגיע לשלום בתוכנו".
המשמעות של האמירה ,היא
ההבנה שאין היום סיכוי לשלום
עם הערבים ,ולכן עיקר תפקידה
של ההנהגה יהיה להביא לשלום
בתוכנו .ואכן ,זה האתגר הגדול
ביותר ,החשוב ביותר .נתניהו הולך
ומעמיק את הקרע ,כי הוא נבנה
ממנו .ישראל הופכת לבייסוקרטיה
 שלטון הבייס .היא נקרעת ביןשני מחנות לעומתיים ,שונאים,
כשכל מחנה נגרר אחרי "הבייס"
הקיצוני ,הקנאי ,הפנאטי בתוכו.
האתגר של השותפות היא שבירת
שלטון הבייס ,יצירה מחדש של
מכנה משותף ציוני ,ממלכתי ,דמוע
קרטי שילכד את החברה הישראע
לית ,למרות המחלוקות שבתוכה,
וישאיר את הקיצוניות בשוליים.
האיום הגדול ביותר היום ,הוא על
ישראל כמדינת חוק ,העמדת ראש
הממשלה מעל החוק והפיכת השחיע
תות השלטונית לנורמה .מול האיום
הזה אנו מציבים הנהגה של דוגמה
אישית ,יושרה ,ניקיון כפיים ,טוהר
מידות וממלכתיות.

לאחות את השברים
זה גם הבסיס לשיתוף הפעולה
הפוליטי בין תל"ם ל"חוסן לישע
ראל" .החיבור אינו הקמת מפלגה
אחת ,אלא שילוב כוחות פוליטי בין
שתי מפלגות עצמאיות .הקו המדיני
ביטחוני של תל"ם ,שבו אני חבר,
הוא קו ניצי מובהק ,ואינו זהה לקו
של בני גנץ ואנשיו .ולמרות השוני,
אני בוטח בחיבור הזה ובהנהגה המע
שותפת של גנץ ויעלון.
גנץ ממש אינו יונה מדינית.
בנאומו הוא התחייב על אחדות
ירושלים ,גושי ההתיישבות ,בקעת
הירדן (גם אם לא בדיוק בניסוח שמע
ספק אותי) ,הגולן ,שליטה ביטחונית
על כל א"י וכן התחייב השבוע שלא
תהיה כל נסיגה חד־ צדדית .והשותע
פות עם יעלון מבטיחה שההתחייבות
הזאת תהיה יצוקה כבטון.
המשימה הלאומית החשובה ביותר
הניצבת בפנינו ,היא לאחות את
השברים בחברה הישראלית ,להביא
לפיוס לאומי ולשלום בתוכנו .שלום
בין מגזרים ,וגישור על פערים .אחד
ממוקדי העימות הוא המערכת המע

ניתן להגיע להסכמות

נתניהו הולך ומעמיק את הקרע הפנימי,
כי הוא נבנה ממנו .ישראל הופכת
לבייסוקרטיה  -שלטון הבייס

שפטית .כמו בנושאים אחרים ,גם
בנושא הזה נוצר קיטוב בין עמדות
קצה ,אך ניתן וראוי להגיע להסכע
מות.
בראש ובראשונה ,יש לעמוד על
היותה של ישראל מדינת חוק; מדיע
נה שבה הכל כפופים לחוק והכל
שווים בפני החוק .יש לכבד את מעע
רכות החוק והמשפט ,לא לפגוע בהן,
לא להשתלח בהן ,לא להסית נגדן
ובוודאי לא לטפול עליהן תיאוריות
קונספירציה ,תפירת תיקים וכד'.
יש לנהל מלחמת חורמה בשחיתות,
לא לתת לה לגיטימציה – ולא רק
בשחיתות פלילית ,אלא בהשחע
תת המידות וסיאוב ,בלי לתת להם
שמות חיבה כמו "נהנתנות" ,שהיא
כביכול לגיטימית.
יש לשלול את הגישה על פיה
הדמוקרטיה כולה מתבססת רק על
"רצון העם" ,וכל מה שהוא לכאורה
רצון העם (כלומר כל מה שרוצה
המנהיג שהצליח להרכיב קואליציה)
לגיטימי .דמוקרטיה מחייבת איזוע
נים ובלמים ,כדי להבטיח שתהיה
מדינת חוק ,שתבטיח את זכויות
המיעוט ואת זכויות הפרט .מערכת
משפט חזקה היא חלק מאותם איזוע
נים ובלמים.
אין זה אומר שמערכת המשפט
חסינה מביקורת ,כפי שאין זה אומר
שהיא חפה משגיאות .למיטב הכרע
תי ,מערכת המשפט בדור האחרון,
ובעיקר בית המשפט העליון ,שגתה
רבות באקטיביזם שיפוטי ,בהתערע
בות שאינה במקומה בנושאים פוליע

חשוב להבהיר ,שהעובדה שאנשים
רבים כמוני נעמדים כחומה בצורה
להגן על המערכת המשפטית ,שעה
שראש הממשלה החשוד בפלילים
מנהל נגדה מלחמת חורמה – אינה
אומרת שהפכנו לחסידים שוטים של
בית המשפט ,שחזרנו בנו מן הביקוע
רת על האקטיביזם ושאיננו חותרים
לשינוי ולרפורמות.
שר המשפטים דניאל פרידמן
הציע רפורמות ראויות ,שעם רבות
מהן הסכמתי ,אך ממשלה שהעוע
מד בראשה היה אולמרט – עבריין
מושחת ,לא הייתה כשירה להוביל
רפורמה כזאת ,כי לא באה לנושא
בידיים נקיות .הוא הדין בממשלה
בראשות נתניהו.
אולם יש מקום לשינוי .ומן הראוי
שיהיה זה שינוי בהסכמה .לאחר הבע
חירות יש להקים פורום פסגה של
שלוש הרשויות ,בראשות שלושת
ראשי הרשויות – ראש הממשלה,
יו"ר הכנסת ונשיאת בית המשע
פט העליון ,שיגבשו יחד הסכמות
על אופן האיזונים והבלמים הראוי
לדמוקרטיה המבוססת על הפרדת
רשויות .יש לגבש הסכמה באילו
מקרים ראוי שבית המשפט יתערב;
לדעתי ,רק כאשר מדובר בפגיעה
אקוטית בזכויות האזרח .יש לגבש
הסכמה באיזה אופן עליו להתעע
רב – למשל מה ההרכב המינימלי
שמוסמך לדון בפסילת חוק ובאיזה
רוב הוא רשאי לפסול חוק .יש לגבש
הסכמה על פסקת התגברות של
הכנסת – באיזה רוב רשאית הכנע
סת להתגבר על פסילת חוק (ודאי
שלא  61ח"כים .זאת בדיחה) .יש
לבחון את שיטת בחירת השופטים.
יש גם לבחון כיצד מחזקים את הכע
נסת ,שהיום נשלטת למעשה בידי
הממשלה ,ובכך נפגעת הפרדת הרע
שויות.
אני משוכנע שניתן להגיע להע
סכמות ולעגן אותן בחקיקה .לשם
כך יש צורך ברצון טוב ,בהבנה שיש
צורך בשינוי ובכך שהמנהיגים ייגע
שו לתהליך כזה בידיים נקיות.

קיבוצניקים ,יש לכם חברת ביטוח משלכם.
לא כדאי לנסות אותה?
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טוביה ריבנר,
נעלי עבודה1952 ,

"בחג הביכורים בפתח מעיין חרוד",
צפורה דוד1925 ,

קבוצת ילדים בני קיבוץ יקום,
מורדו אברהמוב1951 ,

נערה רפתנית,
בועז לניר

פעוטה על סיר,
חנן בהיר

הפנים של החבר

"קיבוץ  -פני אדם" ,תערוכת צילום קבוצתית של  8צלמיות וצלמים מהקיבוץ .מוזיאון יד טבנקין באפעל .אוצר :גיא רז

>

יובל דניאלי

ראיתי לאחרונה בטלוויזיה סרט
אימה על מערכת יחסים עכורה
בין חברים בקיבוץ למנהל קהילה
חיצוני ,מערכת שהסתיימה בירי
לעבר מנהל הקהילה .הרושם שהתע
קבל ,עם כל מלא הביקורת שלי על
המעשה הנפשע ,שפני האדם נשכחו.
שחבר הקיבוץ הפשוט ,הנאבק עם
גורלו ,קשייו ומכאוביו ,לעתים נעזב
לנפשו.
הלכתי לראות את התערוכה "קיע
בוץ־פני אדם" ,ולפני ,באמצעות התע
צלומים אורו פני האדם .הקיבוץ על
אנשיו־חבריו מוצגים במיטבם .תמיד
היו בעיות עם חברים .היכן שנרקע
מים חיים נרקמים גם קשיים .איננו
חיים במרחב סטרילי .אבל דרך התע
צלומים שבתערוכה מראים את פני
האדם בחיוכיהם ,בהרהוריהם ,אפילו
בבכיים ,תמיד מתוך קשב ואכפע
תיות .אין בעריכת התערוכה כוונה
לשווק את הקיבוץ מטעם לשכת
התיירות של הקרן הקיימת .אין בכע
וונת האוצר לייצר נוסטלגיה לשמה.
גיא רז פועל יותר כארכיונאי ,מתעד
המצביע על דרך שעובר הצילום וצע
למיו לאורך השנים והשינויים .ואכן
באמצעות רטרוספקטיבה קיבוצית זו
באמצעות עדשת המצלמה על התע
ערוכה ומשתתפיה ,הרכבה ומגמתה
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בחרתי להביא דברים כפי שנכתבו
בדף ההסבר לתערוכה על ידי האוצר
גיא רז:
אפשר לקבל מבט היסטורי מרגש
שיש בו גם תובנות חברתיות; כמו
המעבר בין "האנחנו לאני" ,בין
הקולקטיבי להפרטה ,בין הציבורי
לאישי ,מבט אנושי בו החבר במרכז.
" בתערוכה הנוכחית קיבוץ -
פני אדם ,בחרתי להציג את מורע
שת הצילום בקיבוץ בעזרת נקודת
מבטם של שמונה צלמות וצלמים
תוך שימת דגש על הופעתם של בני
האדם בקומפוזיציה הצילומית ומבע
פניהם .החל בחלוצים והחלוצות,
דרך טיולים בארץ ישראל ,יישובי
חומה ומגדל וקום המדינה .מהצילום
התיעודי העוסק בעבודה ובילדות
ועד לזה הטיפולוגי־אמנותי העוסק
בסלון הקיבוצי ובשכונות ההרחבה
בקיבוצים המופרטים .הצלמת הפוע
תחת את התערוכה היא ציפורה דוד
שצילמה בעין חרוד בשנים 1922־
 ,1936חנן בהיר מגבעת ברנר מצלם
בשנים 1930־  1957בהמשך מציגים,
מורדו אברהמוב מקיבוץ יקום ,טוביה
ריבנר ממרחביה ועזריה אלון מבית
השיטה .שלושתם מצלמים מקום
המדינה ועד מחצית שנות השבעים
ובעת ההיא מתחילים את דרכם בועז
לניר משער העמקים ושי אלוני מקע
בוצת גבע ,שניהם פועלים עד היום.
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את הדור הצעיר של הצלמים מתעדי
הקיבוץ ,מייצגת בתערוכה הצלמת
אפרת אשל מגבעת חיים איחוד שמע
תעדת את קיבוצה בעשור האחרון.
וכך בפתיחת התערוכה ובסופה נפע
גשים שני קיבוצים עין חרוד וגבעת
חיים דרך נקודת מבטן של שתי צלע
מות .האחת מתעדת את ההתיישבות
הרומנטית במעין חרוד שבעמק יזע
רעאל והשנייה את שיכון ההרחבה
( )2013בקיבוץ גבעת חיים איחוד
המופרט .את התערוכה מלווה סרטו
של נתן גרוס 'יובל שנים לדגניה'
( .)1960בכך מוגשת לצופים בת�ע
רוכה מעין קפסולת זיכרון חזותית
שהיא סיפור הומני בתמונות נייחות
ונעות על ציר הזמן של הקיבוץ".
הבטתי בתצלום "בחג הביכורים
בפתח מעיין חרוד" ,של צפורה
דוד(  (1882־ )1936מעין חרוד מ�ה
צלמות הראשונות בארץ ובתנועה
הקיבוצית ,צילום המתא ר  4צע�י
רות בלבוש אתני בדואי – מקראי
בטקס הבאת הביכורים בעין חרוד
בשנת  .1925בידם האחת מחזיקות
על ראשן את טנא הביכורים הגדול
(כמו הנערות הבדואיות האוחזות על
ראשם בג'ארה) הבטתי בפני הנעע
רות; הראשונה עומדת בפנים חתוע
מים ,רציניים השנייה קצת מפשירה
את הקרח .אצל השלישית יש כבר
חיוך מסוים ואילו הרביעית שוחקת

כבר במלא שיניה ,התפתחות של
שחוק .תמונה זו מול תמונתו של
מורדו אברהמוב המתארת קבוצת
ילדים בני קיבוץ יקום משנת 1951
חשופי גוף (ילדי השמש) יושבים
על סלע כורכר בקייטנה במכמורת
מול הים .בסגנון של מעין פירמיע
דה קולקטיבית .וכולם מלאי חיוך
בריא ומשוחרר .שתי תמונות ,שני
צלמים .באמצעות התמונות אפשר
להבין את הזמן שעבר לא רק בטכע
ניקת הצילום אלא גם בסגנון הציע
לום .צפורה דוד מחפשת את הקשר
לתקופת המקרא ,מורדו אברהמוב
את הקשר לטבע.
את ריח הזבל וניחוח החציר אפשר
להריח ולראות בתצלומיהם של
טוביה ריבנר (מרחביה) ובועז לניר
(שער העמקים) .צילומו של ריבנר
נעשה בשנת  .1962נעלי עבודה
שעברם מורגש על רגלי איש עובד
האדמה (פני הנעליים )...הנעלים
נטפי זבל ,מלוכלכות ,זה שנועל
אותם למרות אי נראותו ,הצופה בתע
מונה חש בנוכחותו .בועז לניר הוא
בן הדור השני (יליד  )1952בן שער
העמקים .מתאר בצילום נערה ,רפע
תנית נועלת מגפים ,מחייכת במלא
הפה ,צמתה גולשת על כתפה הימע
נית .חיוכה המקסים מתרחש לא רק
מול המצלמה ,אלא גם נוכח הפרות
המלקקות את הדלי .עשרות פרות

בפרספקטיבה של דיר רפת מלוא כל
המרחק .בשעה שהפלח של ריבנר
נעליו תלויות באוויר כאשר רגליו
השלובות מבקשות רגע של מנוחה,
נערת הרפת של לניר רגליה נטוע
עות ,מתבוססות בזבל הפרות .חיוכה
מול הסיטואציה שובה את הלב.
תמונה נוספת מהתערוכה היא
של חנן בהיר (גבעת־ברנר  -שנחע
שב לצלם הראשון בקיבוץ המאוחד)
מתארת פעוטה יושבת על סיר מצוע
פה בחומר אמייל .פניה מלאי בכי
ופחד (כנראה מהצלם) ואילו מטפלת
התינוקות בשלווה מנחמת ומרגיע
עה ,כורעת ברך ,אוחזת בתינוקת
כמו רוצה לומר ,מה זה צילום אחד
מול העתיד .אל תבכי ילדה ! מאחור
מתוך סורגי מיטת התינוקות פעוט
נוסף מושית יד כדי לגעת במטפלת.
אפשר ללמוד מצילום פעוט זה הרבה
מאוד על החינוך המשותף בשנות
ה־ 40בסגנון הידוע של  :כולם היו
בניה.
אפשר לעבור תצלום ,תצלום ולע
ספר על תכניו והתרשמותנו ממנו.
התערוכה בכללה משדרת אופטיע
מיות ,אהבה אנושית למצולמים,
הזדהות מלאה עם האדם וסביבתו
הקיבוצית .לכם קוראים יקרים אמע
ליץ ,לראות ולהתרשם מצילומים
גדולים שמספרים על פניו של אדם
דרך הפכים הקטנים של החיים.
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'הגושרים מלון בטבע'  -אחד
מעשרת המלונות המובילים בישראל
בקטגוריית מלון משפחתי

אתגר השעה:
שותפות מול קיצוניים

>

>

עלי סלאלחה

כמי שחינך וניהל עשרות שנים והצמיח
דורות של בוגרים שעושים דרכם כדי
להשתלב בחברה הישראלית ,אני מוצא את
האתגר המרכזי המשותף לכולנו ,הישראלים
והישראליות והוא התמודדות עם הקיצוניים.
דווקא כמי שגדל וחינך בבית ג'ן ,אני מחויב
לכם ,חבריי וחברותיי .אני רואה את השותע
פות בין כל מי שמרכיב את הפסיפס הישראלי
ויודע שאנחנו ,המתונים ,אחים.
אני תושב הפריפריה הצפונית ,גדלתי וחיע
נכתי ביישוב ספר מוקף בקיבוצים וביישובים
מהמגזר הכפרי ,רבים מחברי הקיבוצים הם
היום נמנים על חבריי הטובים ביותר.
הן בני העדה הדרוזית והן בני הקיבוצים
קשרו קשר דם עם מדינת ישראל מיום היווסע
דה וכוננו ברית אחים שלא ניתן להתיר .הקמע
נו יחד את המדינה ,נלחמנו יחד בקרבות והגנו
על הבית .רב המשותף בינינו על המפריד ואני
מרגיש שותפות אחים.
אולם לצערי ,יש מי שמנסים להתיר את
הקשר הזה ולתקוע טריז ,בשם אינטרסים
פוליטיים כמו חוק הלאום ,כמו פגיעה בהע
תיישבות וכמו ניסיון לשסות גוף מופלה אחד
בגוף מופלה אחר.

החקלאות וההתיישבות הן אבני הבסיס של
חברה ששולחת זרועותיה לכל קצוות הארץ.
להיות המועמד הדרוזי הראשון במרצ ,זו
בעבורי זכות גדולה עם אחריות כבדת משקל.
אני מתכוון להוביל בכנסת את כתיבתה של
ישראליות חדשה  -ישראליות מקבלת ושע
וויונית.
כמי שנהנה מתמיכתם של ענקי התנועה
הקיבוצית כמו חנן ארז ,יש לי אחריות גדולה
לייצג גם את בוחרי מרצ בקיבוצים ובמרחב
הכפרי ,ולהילחם לצדם למען מיצוי זכויותיהם.
כמי שהגיע מהפריפריה ,אני מתחייב שדע
לתי תמיד תהיה פתוחה בפניכם ותקדם את
ההתיישבות ואת הזכויות במדינה שאנחנו כל
כך אוהבים.

"הגושרים מלון בטבע" בקיבוץ הגושרים ,נבחר לאחד מעשרת המלונות המשפחע
תיים המומלצים בישראל .הבחירה נעשתה על פי דירוג הגולשים של אתר התיירות
הבינלאומי  .Tripadvisorהתואר המכובד מוענק למלונות הזוכים לאורך זמן לציונים
גבוהים במיוחד בקטגוריות שונות ,בקרב קהילת המדרגים .אתר  ,Tripadvisorנחשב אתר
התיירות החשוב בעולם ,חברים בו מעל  315מיליון גולשים שונים ומתפרסמות בו כ־ 500
מיליון חוות דעת וביקורות על מלונות ואתרי נופש ברחבי העולם.
'הגושרים מלון בטבע' הוקם על שרידיו של ארמון החורף של האמיר פע'ור ,השליט
העותומני של צפון עמק החולה ורמת הגולן .המלון מוקף בפלגי מים טבעיים של נחל הדן,
מעיינות ציוריים ,חורש סבוך הטובל במרחבי דשא ירוקים ,שבילי הליכה מוסדרים לצד
גשרי עץ החוצים את זרימת הנחל ,כאשר הטבע משתלב בחדרי המלון המעוצבים בסגנונות
שונים .המלון מציע  184חדרים המותאמים לזוגות ומשפחות ,אגף בוטיק ומתחם  10סוויטות
פרימיום חדשות .דורון קרן ,מנכ"ל 'הגושרים מלון בטבע'" :נמשיך לפעול במלוא המרץ,
לתת מענה לצפי הביקוש הגבוה ,עבור מגוון קהלי יעד שונים ומגוונים :משפחות וילדים,
תיירות פנים ,תיירות נכנסת ,אנשי עסקים ועוד" .

כי על איכות לא מתפשרים!
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דרשה על פרשת השבוע

ברוח יהודית־חילונית־הומניסטית • הרב אבי פסקל

פרשת תצוה ,שמות פרק כט'
ם--ל ַכ ֵהן ִליְ :ל ַקח ַּפר ֶא ָחד
רּ-ת ֲע ֶׂשה ָל ֶהםְ ,ל ַק ֵּדׁש א ָֹת ְ
א וְ זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁש ַ
ימם .ב וְ ֶל ֶחם ַמּצֹות ,וְ ַחֹּלת ַמּצֹת ְּבלּוֹלת ַּב ֶּׁש ֶמן,
םּ--ת ִמ ִ
ְ
ןּ-ב ָקר ,וְ ֵא ִילם ְׁשנַ יִ
ֶּב ָ
אֹותם ַעל-
יקי ַמּצֹותְ ,מ ֻׁש ִחים ַּב ָּׁש ֶמן; ס ֶֹלת ִח ִּטיםַּ ,ת ֲע ֶׂשה א ָֹתם .ג וְ נָ ַת ָּת ָ
ּורְ ִק ֵ
ת-א ֲהרֹן
ת-ה ָּפר--וְ ֵאתְׁ ,שנֵ י ָה ֵא ִילם .ד וְ ֶא ַ
ַסל ֶא ָחד ,וְ ִה ְקרַ ְב ָּת א ָֹתם ַּב ָּסל; וְ ֶא ַ
מֹועד; וְ רָ ַח ְצ ָּת א ָֹתםַּ ,ב ָּמיִ ם .ה וְ ָל ַק ְח ָּת
לּ-פ ַתח א ֶֹהל ֵ
תּ-בנָ יו ַּת ְקרִ יבֶ ,א ֶ
וְ ֶא ָ
ת-הּכֻ ּתֹנֶ ת ,וְ ֵאת ְמ ִעיל ָה ֵאפֹד ,וְ ֶאת-
ת-א ֲהרֹן ֶא ַ
ת-ה ְּבגָ ִדים ,וְ ִה ְל ַּב ְׁש ָּת ֶא ַ
ֶא ַ
ת-הח ֶֹׁשן; וְ ָא ַפ ְד ָּת לֹוְּ ,ב ֵח ֶׁשב ָה ֵאפֹד .ו וְ ַׂש ְמ ָּת ַה ִּמ ְצנֶ ֶפתַ ,על-רֹאׁשֹו;
ָה ֵאפֹד וְ ֶא ַ
תׁ-ש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ,וְ יָ ַצ ְק ָּת
ל-ה ִּמ ְצנָ ֶפת .ז וְ ָל ַק ְח ָּת ֶא ֶ
וְ נָ ַת ָּת ֶאת-נֵ זֶ ר ַהּק ֶֹדׁשַ ,ע ַ
תּ-בנָ יוַּ ,ת ְקרִ יב; וְ ִה ְל ַּב ְׁש ָּתםּ ,כֻ ֳּתנֹת .ט וְ ָחגַ רְ ָּת
ּומ ַׁש ְח ָּת ,אֹתֹו .ח וְ ֶא ָ
ַעל-רֹאׁשֹו; ָ
א ָֹתם ַא ְבנֵ ט ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ,וְ ָח ַב ְׁש ָּת ָל ֶהם ִמגְ ָּבעֹת ,וְ ָהיְ ָתה ָל ֶהם ְּכהֻ ּנָ הְ ,לחֻ ַּקת
דּ-בנָ יו.
ד-א ֲהרֹן ,וְ יַ ָ
את יַ ַ
ּומ ֵּל ָ
עֹולם; ִ
ָ

ב

זָ ָרה ֲא ֶׁשר ֹלא ִצּוָ ה ,א ָֹתם .ב וַ ֵּת ֵצא
אֹותם;
ֹאכל ָ
ֵאׁש ִמ ִּל ְפנֵ י יְ הוָ ה ,וַ ּת ַ
וַ ּיָ מֻ תּוִ ,ל ְפנֵ י יְ הוָ ה) .ויקרא ,י,א-ב).
לאחר חורבן הבית ,בגלות
הארוכה ,הייחוס נאבד .איננו
יודעים לאיזה שבט אנו מיוחסים
ולןכן יש לקבוע מיהו כהן .כ�ש
בית המקדש היה קיים ,נבדק
נושא הכהונה באופן הבא" :אין
בודקין מן המזבח ומעלה ולא
מן הסנהדרין ומעלה" (קידושין
עו,א) .כלומר :די בעדות על כהן
מסוים (הידוע ככהן) שאבותיו
שימשו בכהונה בבית המקדש,
או שנמנו על הסנהדרין ,כדי
לדעת בוודאות שהוא כהן מיוחס
לכל דבר .כך פסק גם הרמב"ם
(הלכות איסורי ביאה,פ"כ,ה"ב):
"אי זה כהן מיוחס? כל שהעידו
ולו שני עדים שהוא כהן בן פל�ו
ני הכהן ,ופלוני בן פלוני הכהן,
עד איש שאינו צריך בדיקה,
והוא הכהן ששימש על המזבח,
שאיולו לא בדקו בית דין ה�ג
דול אחריו לא היו מניחין אותו
לעבוד".הכהנים נחשבים כיום
"כהני חזקה" ,כלומר הם מו�ח
זקים להיות כהנים ,למרות שאין
ראיה חד משמעית לכך.
שמות משפחה רבים מתייחסים
לזרע הכהונה ,למשל :כהן ,כהנא,
כוהנר ,כהנר ,ברכגן ,קוהן ,בר
כהן ,קגנזון ,כגן ,קוגן ,קון ,קאהן,
כהנמןנן ,קואן ,קאגן ,קפלן ,ק�פ

פרק זה מובא נוהל הכנת
הכהנםים לעבודתם .מ�ו
קרבים לשם כך :פר ושני
אילים ,לחם מצות וחלות מצות
טבולתות בשמן ,רקיקי מצות מס�ו
לת .אחר כך יש לקרב את אהרון
ובניו אל פתח אוהל מועד ,לרחוץ
אותם במים ,להלביש את אהרון
בכותונת ,אפוד ,חושן ,לחבוש
על ראשו מצפת ולשים עליה את
הנזר .יש למשוח את ראשו בשמן
המשחה .אחר כך יש לקרב את
בנויו ,להלביש להם כותנות ,ל�ח
גור להם אבנטים ,ולחבוש להם
מגבעות .כאן גם נקבעת כהונתם
לעולם .הווה אומר :אין זכות
לאיש להיות כהן מלבדם ומלבד
צאצאיהם.
מהטקסט הזה ניתן להבין
היטב מי כתב אותו .הכהנים שהיו
אמונים על קרוא וכתוב ,והיוו את
הקשר בין העם לאלוהיו ,מינו את
עצמם לכל חייהם ,ואת צאצאיהם
לעולם ,כולל זכויות יתר רבות.
מעניין כאן השימוש הלשוני
הזהה להקרבת קרבנות וְ ִה ְקרַ ְב ָּת
א ָֹתם  ,ולקירוב הכהנים אל אוהל
מועד וְ ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ָּבנָ יו ַּת ְקרִ יב.
אולי יש כאן רמז לעתיד לבוא,
יכםי בהמשך התורה ,אמנם מוק�ר
בים שניים מבני אהרון  :א וַ ּיִ ְקחּו
ְבנֵ י ַא ֲהרֹן נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא ִאיׁש ַמח�ְ
ָּתתֹו ,וַ ּיִ ְּתנּו ָב ֵהן ֵאׁש ,וַ ּיָ ִׂשימּו ָע ֶל ָיה,
ְקט ֶֹרת; וַ ּיַ ְקרִ יבּו ִל ְפנֵ י יְ הוָ הֵ ,אׁש

תמר הירדני – ברכת כהנים

לין ,קפלון ,כהני ,כהנים ,כהנה,
כהנסון ,כוהן ,ברקן ,מזא"ה ,כ"ץ,
כצמן ,כצברג ,כהנהיים.
הרב יובל שרלו כותב שכל אדם
המצוי בעמדת כח כלשהי ,ושיש
בידו משאבים שאינם שייכים רק
לו ,נמצא בסכנת נפילה לשחיתות,
אלא רק מי שמטפל בתקציבי מ�י
ליארדים .כהנים במקדש עלולים
להיות מושחתים ,כמו בני עלי,
וםגם התופעה אותה מבקר ה�נ
ביא הושע על הכהנים המייחלים
שבני אדם יחטאו ,כדי שיוכלו
לאכול מקורבנות החטאת.
על הכהונה כותב הרב בערל
וויין בדומה לשרלו ,שהסכנות
ביצירת מעמדה יכולות להוביל
לאפליה ,שחיתות ,ניצול לרעה
של השררה ,והמעמד ,תחושת
עליונות בקרב חבריה .בעולם
העתיק בכל חברה היה מעמד של
כהנים ,שהיו גם בעלי סמכויות

חילוניות ,ובעלי כוחות מאגיים
ועל טבעיים.
התורה רואה בקיומו של מעמד
הכהנים ובעבודתם כלים חיוניים
לקיומם של חיים יהודיים מלאים
וערכיים .הכוהנים שימשו כדבק
בןין השבטים ויצרו מסורת מש�ו
תתפת סביב העליה לרגל ,בית ה�מ
קדש והפולחן המשותף .הכהנים
היו אמורים לתת כיוון לחיי העם,
לשמש דוגמא ומופת להתנהגות
מוסרתית נאותה ,לצניעות ולקד�ו
שה.
המעמד המיוחד של הכהנים
וההלכות המיוחדות שנקבעו להם
 ,נועדו לשמש הגנה מפני ניצול
המעדמד והסמכויות שהופקדו ב�י
דיהם .הם לא קיבלו אדמות והיו
להם מגבלות בתחום המשפחה
שנוצרו כדי לחזק את מעמדם
כמשרתי אלהים והציבור .בתנ"ך
יש עדויות ,שלמרות התקנות

והמגבלתות ,רבים מהכהנים מ�ה
בית הראשון והשני ,הושחתו והיו
מביניהם שנפלו למנעמי השררה
ותאוות הבצע .הנביאים תפסו את
מקוםמם כ"כהני אמת" ,והיו לד�ו
גמא למוסריות ולהנהגה רוחנית
של העם .כך למשל החשמונאים
שהחלו את דרכם ככהנים ,שניחנו
בתכונות של גבורה ,נכסו לעצמם
בהמשך גם סמכויות "אזרחיות"
והויו למלכים .אפשר אולי לה�ק
ביל את מעמדם לזה של לומדי
התורה דהיום ,הפטורים ממצוות
חילוניתות כגון שירות בצבא ,ה�ת
פרנסתות ,תופעה המובילה לשח�י
תתות ,ממש כמו הימים ההם .ה�ר
בנות הראשית על שלל מועסקיה
והממון הרב הכרוך בפעילותה
אינה חפה מהחטאים הללו.
הנשאלת
נוספת
שאלה
לאור הטקסטים הללו היא מי
זקוק/ה למתווכים הללו בינו/ה
לאלוהיו/ה? האם לא ניתן לתקשר
עם האל ישירות? כשהמתווכים
נהפכםים למושחתים עקב צב�י
רת הכוח הרב ועמדות ההשפעה
המשמעותיות ,התמונה מתעוותת
לחלוטין ,כפי שציין הרב וויין.
האדם החילוני ,חופשי ממצוות
הדת ולעיתים גם מהאלהים.
האתיאיסט משוחרר גם מהאל.
אשריו/ה וטוב לו/ה שאינו/ה
זקוק/ה למתווכים/ות מיותרים.
פרופ' יעקב מלכין כותב בספרו
"יהדות ללא אל" ,שהיהדות היא
תהליך ולא אידיאולוגיה .ההלכה
עצמה הייתה בעברה המפואר
(בניגוד להווה העצוב) תורה
מתפתחת ,משתנה ע"י אנשים.
כיום התברכנו בזרמים המשנים
נוסחי תפילות ,טקסים ומנהגים,
זאת בניגוד לממסד הדתי/צדוקי/
כהני.
שבת שלום ,שבת של כהונה
מוסרית ,עם דוגמא אישית ,בכל
משרה ציבורית.

 ,Bayerחברת נטפים ואוניברסיטת בן-גוריון ,מכריזות על שיתוף פעולה

>

העו�ל
Bayer
חבר ת
מית ,חברת נטפים הבינ"ל
ו ,BGN Technologies-חברת
מסחור הטכנולוגיות של אוניברע
סיטת בן-גוריון ,הכריזו בתערוכת
 Fruit Logistica 2019בברלין,
על חתימת שיתוף פעולה מחקע
רי לשלוש שנים .הפרויקט ישלב
מחקר קרקע מתקדם ,תחזיות באע
מצעות כלים דיגיטליים ואת טכע
נולוגיית הטפטוף המתקדמת בעוע
לם של נטפים ,על מנת לפתח את
הפרקטיקה הטובה ביותר לשימוש
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במערכות טפטוף להשקיה כמעע
רכות הובלה של Nematidic-
( Velum Primeחומרים להגנת
הצמח) שמפתחת .Bayer
בשנים האחרונות אנו רואים
מגמה של הפחתה משמעותית של
חומרי הדברה המותרים לשימוש.
הגנה על יבול זה צעד חשוב לקע
בלת היבול הפוטנציאלי ,ואי לכך
חקלאים רבים ניצבים בפני בעיה
חמורה ומחפשים אחר פתרונות
חקלאיים בני-קיימא .כמענה לאע
תגר  Bayer ,ונטפים פיתחו פ�ת

14.2.2019

רון בשם  .DripByDripבפתרון
החדשני נעשה שימוש במערכת
הטפטוף של נטפים להעברת החוע
מרים להגנת הצומח יחד עם המים
להפצה בשדה ,ישירות אל שורשי
הגידולים .המערכת תאפשר לחקע
לאים תפעול מוצרים להגנת הצוע
מח בצורה מדייקת וחסכונית.
מטרת שיתוף הפעולה שהוכרז
היא להמשיך ולפתח את מערכת
ה .DripByDrip -במסגרת זו
יבוצעו ניסויים שבמסגרתם יופקו
מערכי נתונים מקיפים שיכוילו

למודלים דיגיטליים לחיזוי עבור
יישום אופטימלי של תרכובות
להגנת הצומח באמצעות השקיה
בטפטוף .הניסויים יבוצעו הן במע
עבדות והן במחקרי שדה להערכת
ההתנהגות של הNematidic -
Velummשמפתחת  Bayerבק�ר
קע ובצמחים תחת תנאי חקלאות
נפוצה ובסוגי קרקעות ואקלים
שונים.
הפעילות המחקרית תתבצע
בישראל ,במתקנים של נטפים
ובמכון לחקר המדבר ע"ש יעקב

בלאושטיין באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב .הפרויקט מובל על
ידי ד"ר מארק ריסט ,מהמו"פ של
חטיבת מדעי היבול של ,Bayer
דובי רז ,מנהל המחלקה החקע
לאית של נטפים ,ופרופ' שמעון
רחמילביץ ,וצוותו במכון לחקר
המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
באוניברסיטת בן-גוריון .פרויקט
המחקר המשותף יבוצע במתקנים
של אוניברסיטת בן-גוריון ונטע
פים ,בנוסף למחקרי שדה בישע
ראל.
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דיווחי תנועה

דבי ברא"ס נבחרה
לראשות אגף החינוך

ברא"ס הודתה על הבחירהִ ,פרטה את תפיסה החינוכית ואת משימות
האגף ,אך ביקשה לייחד חלק גדול מדבריה לאירוע המכונן בחייה
הציבוריים-קיבוציים" :אחרי הפיגוע במצר ,שלאחריו פעלתי יחד עם אחרים
להחזרת השגרה לקיבוץ ,הבנתי שהחינוך הוא ליבה של הקהילה ,וצוותי
החינוך הם סוכני החיברות של הקיבוץ כולו"

מ

ועצת התנועה הקי־
בוצית אישרה פה אחד
את החלטת "ועדת
גיוס רחבה" של התנועה (אליה
הצטרפו גם חברי מזכירות הת־
נועה) ,לבחור את דבי ברא"ס
(מצר) לראשת אגף החינוך
בתנועה .ברא"ס תחליף את
ד"ר גבי אסם (אפיקים) שעברה
לנהל את מחלקת החינוך במו־
עצה האזורית חוף הכרמל.
בעשרים השנים האחרונות
עוסקת ברא"ס בניהול מער־
כות חינוך ,בהתחלה בקיבוצה
ובקיבוצים אחרים ,ולאחר
"הפסקה" למילוי תפקיד כמ־
זכירת מצר ,החל משנת 2008
היא עובדת בתנועה הקיבו־
צית .במשך שש שנים שימשה
כיועצת ומדריכה במה שכונה
אז – המדור לחינוך בלתי
פורמאלי במחלקת החינוך של
התנועה ,לאחר מכן  -מנהלת
מדור פיתוח תכניות במחל־
קת החינוך הקיבוצית ומנה־
לת "ארגון החינוך הקיבוצי
התיישבותי" של התנועה,
ובשלוש השנים האחרונות,
היא עומדת בראש "שבי־
לים" – "ארגון החינוך החברתי
קהילתי" של התנועה באגף
החינוך.
ברא"ס ,בת למשפחה שעלתה
לישראל מאורוגואי מתוך תפי־
סה ציונית ,הגיעה לקיבוץ מצר
באמצע שנות השמונים (של
המאה הקודמת) ,דרך השומר
הצעיר התחתנה עם בן הקיבוץ
וחיה שם עד היום.
ראשת האגף הנבחרת הודתה
על האמון שניתן בה וסיפרה
לצירי המועצה על תקופה אחת
קשה שעיצבה את תפיסת
עולמה החינוכית-קיבוצית:
"בנובמבר  2002ניהלתי את
מערכת החינוך של קיבוץ מצר
– הבית שלי .ותק ניהולי של
כשנה וחצי ,כל הניסיון שצבר־
תי לא הכין אותי לבאות – בליל
עשרה בנובמבר ,חדר מחבל
לקיבוץ ,ורצח את רביטל אוחיון
ושני ילדיה הקטנים מתן ונעם,
את תרצה דמארי ואת מזכיר
הקיבוץ איציק דורי.
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במחשבה לאחור ברור לי ,שב־
משך תקופה ארוכה לאחריו
פעלתי על "טייס אוטומטי".
כאשר עשייה ועיסוק אינסופי
עד כלות הכוחות שמרו עלי
מעוצמות האירוע ונגיעתו בי!
מרגע זה ומשך ימים ארוכים
הייתי בפעולה מתמדת ,בארגון
ובמתן מענה לאינסוף צרכים
ומצוקות שעלו מכל כיוון :היל־
דים (בעיקר ילדי גן כלנית שבו
היו מתן ונעם ז"ל) ,צוותי החי־
נוך שנרתמו למשימה הבלתי
אפשרית ,עמדו בנטל הרגשי
ונשאו על כתפיהן את חובת
השגרה מיד בבוקר הפיגוע.
ההורים ,ילדי החוץ .בלי לדעת

מלם בהתאם – הגיע העת".
ברא"ס הדגישה את "האני
מאמינה" שלה בתפקיד החינוך
בקיבוצים" :למערכת החינוך
בבית הקיבוצי תפקיד ייחו־
די ,מרכזי ורב משמעות לכל
חברי הקהילה הרב דורית.
ללא הבדל ותק ,סטטוס או
הרכב משפחתי .היא מאפשרת
השתלבות וחיבור למשפחות
נקלטות  ,מהדקת את החי־
בור בין הוותיקים לחדשים,
מחייבת עיסוק מתמיד בבדיקה
מה חשוב לשמר ואת מה
ראוי לדייק ולהתאים למציאות
המשתנה – תוך שמירה על
עוגני החינוך הקיבוצי והנחלתו

דבי ברא"ס

את הזכות להשתייך ,לחוש
גאוות יחידה ולומר בכל הזד־
מנות את גאוותם להיות חלק
מהקיבוץ שלהם".
והוסיפה את תפיסתה על

"החינוך הוא לבה של הקהילה" צילום :גיא שרי

או להתכוון (כפי שנאמר לי),
היינו סמן לכל הקיבוץ שהחיים
ממשיכים !
עד אותו לילה נורא ,פעל־
תי מתוך מחויבות ותחושת
שליחות למשימה שהקיבוץ
שלי שם על כתפי והיא ניהול
מערכת החינוך .לאחר אותו
לילה ארור הלכה והתבססה בי
ההבנה שהחינוך הוא לבה של
הקהילה ,שיש לעבוד בשיפור
ומקצוע מתמיד של הצוות
החינוכי ,שהצוות החינוכי הוא
המשאב האמתי של המערכת,
הוא סוכן החברות אל הקהילה,
הגורם המתווך והמחבר בין כל
חברי הקהילה הרב דורית –
ויש להכיר בהם ככאלה ולתג־
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לכלל השותפים.
מערכת החינוך הקיבוצית היא
עוגן קהילתי ,כזה המאפשר
לילדיה מרחב פעולה ובסיס
השתייכות קהילתי וקבוצ־
תי עם כניסתם והשתלבותם
במערכת ועד לגיוסם .בחלוף
השנים תפקידי כל "השחקנים"
במערכת חוו שינויים במשי־
מתם ותפקידם :ההורים ,צוותי
החינוך ,חברי הקהילה ,הנהלת
הקהילות והמועצה.
השחקן שנותר מרכזי הם
הילדים ובני הנוער שזקוקים
למערך קהילתי מדבר ומתק־
שר על מנת לבסס את תפיסת
הרצף החינוכי ,זה שיביא לידי
ביטוי את הערבות ההדדית,

החיבור אל מחוץ לחצר
הקיבוץ" :הרמת המבט מעבר
לגדר הקיבוץ מסמנת עבור
כולנו שותפים רבים שמחו־
בתנו לרתום לטובת החינוך
הקיבוצי :המועצות האזוריות,
מרכז המועצות האזוריות,
משרדי הממשלה ,בתי הספר,
תנועות הנוער ועוד ....אין
לנו את הפריווילגיה לחיות
בתוך בועה מרופדת ספו־
גת ניחוחות נוסטלגיה ...יש
לנו מחויבות לבחור במקום
היוזם והמקדם מתוך הכרה
בייחודיותנו ,באיכויות החינוך
הקיבוצי – ומתוך המקום הזה
לקדם דיאלוג מתמשך עם
כולם .המנעות משיח מחלי־

שה אותנו ומונעת את ההז־
דמנויות הרבות ליצור עבור
החינוך הקיבוצי מרחב מוכר
ומוערך מחוץ לחצר הקיבוצית
(ולאחר  6השנים האחרונות,
אנחנו רצויים ואף מתקבלים
כשותפים מוערכים במשרדי
הממשלה ,במועצות האזוריות,
בשיח המתמשך עם מנהלי
הקהילה ,במכללות ובסמינרים
וגם בסין הרחוקה)".
לאחר מכן סיפרה ראשת אגף
החינוך הנבחרת על המשימות
באגף" :על סדר יומי כראש
אגף חינוך ,עוד טרום בחירתי
יש משימות שהוגדרו כצורך
של השטח ,אגף חינוך בע־
שייתו הרחבה פועל במרחב בו
מתקיימת עשייה חינוכית של
שחקנים נוספים ,והגיעה העת
ליצור הסדרות ברות קיימא
שימנעו ממערכות החינוך,
מנהלי החינוך  ,הילדים והנוער
את הכורח לבחור ,הגיע העת
לפעול יחד.
ה"יחד" שייתן לכולנו את
אפשרות לפעול כ"רשת החי־
נוך הקיבוצי"  ,מרחב פעולה
המכבד את השונות ומעצים
את המשותף ,מחזקת את עוגני
החינוך הקיבוצי ומאפשרת את
חיבורם לזהות הייחודית של
כל קיבוץ וקהילה.
אני קוראת לכולנו לחבק קרוב
וחזק את החינוך הקיבוצי
ולהעניק לכל ילדי הקיבו־
צים ומשפחותיהם את הזכות
לגדול במערכת שמבוססת על
ערבות הדדית ,מחנכת לכבוד
הדדי ,שוויון בין שונות ,אחריות
חברתית ,אהבת הארץ ויצירה
עצמית".

דין התנועה

• עו"ד איילת רייך־מיכאלי

מה בין גידול קנאביס
רפואי לחוק ההתיישבות?
על תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי
ביום  27.1.19אישרה הממשלה
יצוא קנאביס רפואי מישראל.
כפי שאתם וודאי יודעים רבים
חיכו להחלטה זו הן מקרב החע
קלאים (קיבוצים ,מושבים וחברי
מושבים) והן מקרב היזמים.
כמי שמלווה אגודות בעת התקשרותם עם יזע
מים ,בעלי הון וידע בגידול זה ,וכן יזמים ,בהסע
כם לגידול ושיווק קנאביס רפואי ,מצאתי לנכון
להאיר עינכם לכך כי הפעם יש מי שדואג לכך
כי המחזיקים בקרקע החקלאית ,למשל הקיע
בוצים ,יהיו שותפים לגידול ולשיווק קנאביס
רפואי.
שימו לב!!! חוץ מהעובדה כי יש בידכם נכס
שהוא תנאי בלעדיו אין לגידול  -קרקע חקע
לאית ,הרי שתהליך רישוי העיסוק בתחום הקע
נאביס לשימוש רפואי מחייב את מי שמבקש
לעסוק בתחום זה (להלן" :היזם") להציג ,בין
היתר ,אישור המעיד כי הינו בעל הזכויות בקע
רקע החקלאית (קרקע פרטית או חוזה עם רמ"י)
וזאת לצורך הגשת הבקשה לקבלת רישיון לחע
וות גידול/ריבוי קנביס .אלא שמרבית היזמים,
כפי הידוע ,אינם בעלי הזכויות בקרקע .חוזה
עם רמ"י יש לאגודה ו/או לחבר אגודה .במע
קרה זה דורש הליך הרישוי אישור המעיד כי
ליזם שותפות עם בעלי זכויות בקרקע חקלאית
וזאת באמצעות היתר לשימוש חורג על פי חוק
ההתיישבות שבות החקלאית (סייגים לשימוש
בקרקע חקלאית ובמים) ,תשכ"ז( 1967-להלן:
"חוק ההתיישבות") .בעבר כבר כתבתי על החע
שיבות שבקבלת היתר לשימוש חורג על פי חוק
ההתיישבות בפעילות חקלאית המבוצעת בשטע
חו של הקיבוץ .במקרה של עיסוק בתחום הקע
נאביס הרפואי החליטו מראש לסנכרן בין חוק
ההתיישבות לפעילות החקלאית ולחייב להמע
ציא את האישור כתנאי להשלמת הליך הרישוי
הראשוני .במילים אחרות הפעם קבלת האישור
לשימוש חורג הינה תנאי בלעדיו אין לפעילות
בתחום.
חוק ההתיישבות מסדיר את השימוש המוע
תר בקרקע חקלאית .בתמצית יוסבר ,כי חוק
ההתיישבות קובע כי מי אשר קיבל קרקע ומים
מהמדינה לשימוש חקלאי ייעשה בהם שימוש
לעצמו ולא יעבירם לאחרים .הקניית זכויות בקע
רקע ,יצירת שותפות ,הקניית זכות מגורים ועוד,
מוגדרים בחוק כ"שימוש חורג" ויתאפשרו רק
לאחר קבלת היתר משר החקלאות או ממי שהשר
הסמיכו לכך ,היינו מהרשות המוסמכת .דעו כי
על מנת לקבל רישיון לגידול קנאביס רפואי
יבחן הממונה על פי חוק ההתיישבות את ההסכם
בין בעל הזכויות בקרקע החקלאית לבין היזם.
במסגרת בדיקת הבקשה ,בודק הממונה לביצוע
חוק ההתיישבות האם ההתקשרות בין המחזיק
לבין היזם הינה "שותפות אמת" .בהתאם לפסיקת
בתי המשפט ,שותפות אמת הינה שותפות שבה
כל הצדדים להתקשרות נושאים בסיכון להפע
סדים ובסיכוי לרווחים .בהתאם ,תיבחן נשיאת
השותפים בסיכון ובסיכוי .יובהר כי חלקו של
השותף המחזיק בקרקע ,בהשקעה וברווחים ,לא
יפחת ,ככלל ,מ  .26% -עוד חשוב לציין כי ה�ע
מדת הקצאת המים והקרקע על ידי המחזיק בקע
רקע לטובת השותפות ,לא תיחשב לצורך חישוב
השקעתו כאמור .תשלומים מובטחים של היזם

למחזיק ללא קשר לרווחי השותפות ("רנטה"),
ובמיוחד תשלומים כאמור שיינתנו בהתחלה עוד
בטרם שנשאה הפעילות פירות ,מצביעים ,ככלל,
על כך שלא מדובר בשותפות אמת .שימו לב כי
מקום שבו יש פער לטובת המחזיק בין חלוקת
החבות בהשקעה ו/או בהוצאות השוטפות לבין
חלוקת הרווחים ,ייחשבו כאינדיקציה לכך שלא
מדובר בשותפות אמיתית .גם העובדה כי מחזיק
לא נושא בהפסדים תצביע על כך שלא מדובר
בשותפות אמת .לעומת זאת ,התקשרות הכוע
ללת הלוואה לפיה המחזיק בקרקע לא יהיה זכאי
לרווחים בטרם יחזיר את מלוא ההלוואה שקיבל
תהווה אינדיקציה לשותפות אמת .כך ,גם השע
תתפות של המחזיק בקבלת החלטות העוסקות
בניהול הפעילות החקלאית והעסקית ,שותפות
ניהול ספרים והבקרה החשבונאית יעידו על שוע
תפות אמת .היעדרם של אלה תהווה אינדיקציה
שלילית לקיומה של שותפות כאמור .חלוקת
נכסי וחובות השותפות בין השותפים ביחס ישר
למידת השקעתם בשותפות מהווה אינדיקציה
נוספת לשותפות אמת .כך גם מידת היכרותו
של המחזיק עם הנעשה השטח (עובדים ,סוגי
גידול ,מיקום שטחים חקלאיים ,תפעול שוטף
של המיזם וכו') יעידו אם מדובר בשותפות אמת
אם לאו .כל זאת ,על קצה המזלג .כמובן שיש
פרמטרים רבים נוספים אותם יש לקחת בחע
שבון .ועתה  -קצת על הפרוצדורה  -הבקשה
לשימוש חורג ,הכוללת טפסים ומסמכים נוספים
מלבד הסכם השותפות ,מועברת לעיון רפרנט
חוק ההתיישבות החקלאית במחוז הרלוונטי,
המוודא כי לבקשה צורפו כל המסמכים כנדרש.
הרפרנט מעביר את הבקשה וחוות דעתו לממונה
תוך  14ימי עבודה .הממונה מעביר את הבקשה,
תוך  7ימי עבודה ,לפי שיקול דעתו ,לרכז חוק
ההתיישבות ב"סיירת הירוקה" .הרכז מעביר את
הבקשה למנהל המרחב בסיירת הירוקה לצורך
בדיקה והכנת חוות דעת .חוות הדעת מגובשת
על ידי הסיירת הירוקה תו ך  21ימי עבודה ומ�ו
עברת לממונה .בתוך  14ימי עבודה מיום קבלת
חוות הדעת של הסיירת הירוקה ,ידון הממונה
בבקשה וייתן החלטתו.
כמי שמלווה התקשרויות מסוג זה ,לעיתים
מצד היזם ,לעיתים מצד המחזיק בקרקע ,אציין
כי יש להקדיש חשיבה רבה לבניית ההסכם ,כל
מקרה לגופו .לאור ההשקעות הנדרשות לרוב
מדובר בהתקשרויות ארוכות טווח ולכן על ההסע
כם לצפות גם פני עתיד.
החלטת הממשלה תוביל יזמים מהארץ ומחו"ל
לחזר אחריכם שכן בלעדיכם לא יוכלו להשלים
את תהליך הרישוי ולבצע את פעילות גידול
הקנאביס הרפואי.
לדעתנו ,הסכם מול יזם ,לטווח ארוך ,כאשר
למחזיק בקרקע אין בהכרח את המשאבים הכסע
פיים או הרצון להשקיע באופן מיידי מחייב הבנה
וניסיון הן בכל הקשור לחוק ההתיישבות והן
בגיבוש הסכמים בתחום גידול קנאביס רפואי,
אשר לא בכדי זכה לשם "ההי-טק החדש".
"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".

קטנות קיבוציות

• אברהם שרון

שורה ראשונה
מספר המנדטים הצפוי למפלגת העבודה (שהתפקדתי אליה לפני כשנתיים) ,יורד בה־
דרגה ,בעקביות ובהתמדה .נכון לכתיבת שורות אלה צופים לה הסקרים שישה בלבד.
אצבעות יד אחת ועוד אצבע קטנה אחת .כל סקר גורע ממנה מנדט־שניים .עד ששורות
אלה ייקראו על ידכם  -עוד חזון למועד ולנופל  -מי יודע אם המפלגה לא תיבלע ותאבד
בתהום הנשייה המצויה מתחת לאחוז החסימה .אולי נכון יותר היה ,כמה עצוב ,לכתוב את
הקטע הזה תחת תת הכותרת  -שורה תחתונה .מה יהא בסופה?

הכתובת על הקיר
מעל ללוח בכיתה הייתה כתובות המלים  -החיים מאבק והדעת נשקם .היה לנו מורה
שבכל פעם שמישהו הפריע למהלך השיעור ,הוא זקף אצבע מורה וללא מלים הצביע
באמצעותה על הכתובת הזאת ,כמבקש לפרש את משמעות המלים :מי שלא יקשיב היטב
לשיעור יעמוד חשוף ,ללא נשק ,במאבק החיים.הניסיון מלמד ,כי יש כלי נשק משוכללים,
יעילים וקטלניים יותר .בורות היא אחד מהם ,כפי שמוכיחים פוליטיקאים מסוימים.

קריאה אחרונה
זו קריאה אחרונה ,הנוסע המתמיד יאיר לפיד .זו שעת המבחן שלך כמנהיג .זו השעה
שבה ,אם ,אכן ,טובת המדינה לנגד עיניך ,וטובתה בלבד ,כפי שנכון להאמין ,זו השעה
שבה אתה מתבקש ואולי אף נדרש להתייצב בפני בני גנץ ולומר לו  -הנני כאן ,נכון
להיות סגנך .מזה שנים אתה מכוון ושואף ומתאמץ לכבוש את המקום הראשון .המאמץ
שלך מעורר הערכה .מעוררות הערכה הנחישות והדבקות במטרה ,אבל יש מצבים שבהם
נדרש פוליטיקאי לקבל את ההחלטה הנכונה ,המתבקשת ,המתחייבת .זה המצב כיום.
בפוליטיקה  -אתה ודאי יודע  -לא מחלקים פרסים על מאמץ ועל כוונות טובות .הדבר
היחיד החשוב והקובע הוא מבחן התוצאה .רבים חושבים ומעריכים כי אתה ראוי להיות
מספר אחד .אבל בעת הזאת יש מי שלדעת ציבור גדול יותר של אנשים ראוי ממך.
חבירתך אליו עשויה להכריע את גורל הבחירות הבאות .סירובך לעשות זאת עלול לגרום
לניצחונו של נתניהו .אתה מצוי בשעה היסטורית שבה הגורל בידיך .בידיך הקלף המנצח
לגרום להפסדו.
רבים יתקשו לסלוח לך אם בבחירות הבאות ינצח ,שוב ,בנימין נתניהו; אם הוא ינצח רק
בגלל שלא הסכמת לוותר על האגו או ,לכל המעט ,להצניעו במצב שבו נדרשה הצנע־
תו .אילו הדבר היה תלוי בי ואילו נשאלתי על אודותיו ,הייתי מציע לך ולבני גנץ להסכים
על רוטציה בתפקיד ראש הממשלה ,אם המפלגה בראשותו ובסגנותך תנצח בבחירות
הבאות .במקרה כזה ,מי שהיה נדרש לקבלת החלטה קשה זה הוא ,לא אתה .הכדור היה
בידיו ובידיו היה לתפוס אותו בשתי ידיים או להשמיטו .הזמן הולך ומתקצר אבל עדיין לא
מאוחר .יותר מאשר כל אדם בציבור בכלל ובמערכת הפוליטית בפרט ,את תוצאות הבחי־
רות הבאות תקבע ההחלטה שלך  -לכאן או לכאן ,להפסד או לניצחון.

סידורים
מלה ערמומית ,ממזרית  -סידורים .מלת קוד להצדקת היעדרות .שומרת על עמימות ,על
סוג של תמימות .נאמרת בחצי קריצה .היו מי שעבורם סידורים היו מפלט ,מקלט .אליבי.
באופן טבעי ושקט הם הפכו לחלק בלתי נפרד ממכסת שעות העבודה .היו שתזמנו אותה
למועד נוח ומתאים להם .היו ששדרגו ושכללו אותה לדרגת אמנות .ששאלו על מישהו
שנעדר ומישהו שנשאר אמר שהוא או היא "בסידורים" ,התשובה הזו סיפקה והספיקה.
היא ריצתה .לא שאלו איזה סידורים וכמה זמן הם יימשכו .היו מי שחיברו אותה  -מלה
ממזרית ,זוכרים?־ לשעת הארוחה ,בוקר או צהריים ,לפני או אחריה ,באופן שבו היא נק־
שרה להפסקה שמועדה היה גלוי ,מוצהר ,מוסדר .האם הפרטת הקיבוצים היא סופם של
ה"סידורים"?

משפט ההיסטוריה
יעברו שנים ,דורות ,עידנים ,וההיסטוריה ,במשפטה ,תעיד על כך ,כי הקמת קיבוצים היתה
מעשה לא־ ייאמן־כי־ ייתכן; נגד כל הסיכויים וההסתברויות; נגד המציאות ,הנתונים,
העובדות .הקמת הקיבוצים משולה לבריאת העולם .יש מאין .מצעדנו כבר לא מרעים.
שרוטים ,אולי מצולקים ,חרישיים ויודעים את מקומנו־ למרבה הפלא ,אנחנו עודנו כאן.

פינת הילדים
הפינה מוקדשת השבוע לפוליטיקאים המסרבים להתבגר וממשיכים ללכת עם הראש
בקיר ,על אף שכמבוגרים הם יודעים :אם ימשיכו ללכת עם הראש בקיר ,יקרה להם מה
שקורה למי שעיניו בראשו אבל הן עצומות ולכן אינו מבחין לכאורה כי קיר לפניו.

שורה תחתונה
בדיוק כמו השורה הראשונה...
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 4אונות

• © עמוס צימרמן

•

amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 300

הלוח הירוק
בקשה להגשת הצעה לתפקיד:

מנכ”ל/ית

עדיפות לבעלי/ות הכישורים והניסיון הבאים:
 חבר/ת קיבוץ.
 יכולת ניהולית ,מנהיגותית ויוזמת.
 הובלת צוות תוך יחסי אנוש טובים.
 פיתוח יוזמות ,מיזמים ומקורות תקציביים.
 עבודה עם גורמים ממשלתיים ,תנועתיים ואחרים.
 ניסיון בניהול בכיר של מערכות ציבוריות.
 ניסיון בגיוס משאבים ממשלתיים ואחרים.
 ניסיון בבניית תכניות עבודה רב שנתיות וניהול תקציב.
 היכרות מעמיקה עם המערכות הקיבוציות וההתיישבותיות.
 היכרות עם המחקר הקיבוצי.
 בעל/ת תואר אקדמי שני או שלישי בתחומי החברה והרוח.
 הזדהות עם הקיבוץ וערכיו.

מאוזן:
.1חסרת הפגמים השמיעה געייה של מנוח ( .4 ;)6מניחים רקיע (( .8 ;)4עם
 20מאונך) הפיל שמכיל את נוזל החיים ( .9 ;)4האסייתית סברה שמתאים
שהטמפרטורה נמוכה ( .11 ;)6היריב רע בלונדון ,למשל ( .12 ;)4,3שדה המלך
( .13 ;)3תהפוך את הכפיר לפחדן ( .15 ;)3שופטים את מלך הבשן בגלל קלסרים
(( )7ש);  .18המקסיקנית מכילה את תסמונת אלוהים ( .19 ;)6ראו  3מאונך; .21
גר כאן בעיר ( .22 ;)4משאירה נישא ללא הורים (( )6ש).
מאונך:
 .1מקרה החבר הסיני ( .2 ;)5ישרוד את שליחת האותות (( .3 ;)5עם  19מאוזן)
שכל הצדיק מועך בכוח ( .5 ;)4זאת עם המכחול תשוב לתזזם (( )5כ"ח); .6
סיבת המוות :היא פוגעת בטוהר ( .7 ;)5מבקר מטעמי קדושה עם חוסר צדק
באופן קבוע ( .10 ;)3,4בזכות שיטת האימון אשגר אווירית חיה (( )7כ"מ); .13
אתן את המילה שלי :יש פרי! ( .14 ;)5ישימו במים פה מישהו שיבעיר (.16 ;)5
ובכן אויב שלי ,אתה מאמין בצלב? ( .17 ;)5הילדה המצויירת הביאה אש (;)5
 .20ראו  8מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :299
מאוזן .1 :קושרים;  .4גולש;  .9מאתרות;  .11רובוקופ;  .12סמי;  .13תכף; .15
פני צלקת;  .18מוקיון;  .19מתבן;  .21דיוק;  .22שלחופה.
מאונך .1 :קישור;  .2שרבוב;  .3יבול;  .5וירוס;  .6שבתאי;  .7מאופרים; .10
מקופחות;  .13תעמוד;  .14פיקסו;  .16לכתרו;  .17תלולה.
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הרואים/ות עצמם/ן מתאימים/ות לתפקיד מוזמנים/ות להציע את מועמדותם/ן.
מענה למציעים/ות יינתן למתאימים/ות בלבד .אין העמותה מתחייבת לקבל
את אחת ההצעות שהוגשו .אין לראות בהזמנה זו מכרז .ההזמנה והליך
הבחירה אינם כפופים לדיני המכרזים.
תאריך כניסה לתפקיד – ספטמבר 2019

הצגת מועמדות וקורות חיים יש לשלוח עד15.3.19 :
למזכירות יד טבנקיןyadtabmaz@bezeqint.net :

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

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הלוח המופץ בכל הקיבוצים
18.50 X 33.50

היכרויות

טיולים לחו"ל

משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים .רווקים/ת
גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי בחייכם,
זמנו לחייכם אוש ,ר אל תשארו לב .ד
רכזו את החשיבה שלכם בחשיבה
חיובית ליצור שינוי משמעותי בחייכם.
להיות מאושרים ,להכיר בן/ת זוג לחיים
לקצר את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט
18.50 X 33.50

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
 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

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

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

073-2369058
דרושים

18.50 X 33.50

www.awt.co.il

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

למכירה
 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה קלארק – לינדה  4טון
 3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיול  625קוואסקי 2008

פעמונים
אהבה חינוך וערכים

דרושות
נשות
צוות

עבודה בגישה הקיבוצית
עבודה בקבוצות קטנות
הכשרה והשתלמויות מקצועיות
שכר הולם
אוירה משפחתית וחמה

למערכת החינוך
לגיל הרך
במצפה אילן

לפרטים:
0547917636
דרושות
נשות
צוות

למערכת החינוך
לגיל הרך
במצפה אילן

לפרטים:
0547917636

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 .16פיאט  640קומפקטי מודל 80
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח + 1,000
 1,500ליטר ,דגניה 500 +
ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר 14PL
לרפת ,מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום
מהיר  1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24מניטו מודל  2 82טון  +רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010

 .27מלגזת שדה גון דיר שני טון
מודל 78
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

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

דרוש/ה למשרה מלאה

עוזר/ת מנכ"ל
(משרה מס' )3629

דרישות התפקיד:
• השכלה אקדמית בתחומי הכלכלה  /מינהל עסקים  /משפטים
• ניסיון בניהול מערכת  ,CRMניהול קשרי בעלים
• ניסיון בתחום פיתוח עסקי  -איתור משקיעים,
תהליכי הערכות שווי וטיפול בהסכמים
• ניסיון בבניית מערכות בקרה תקציבית
• יכולת ניהול מו"מ
• יכולת עבודה בצוות
• היכרות ועבודה עם המגזר הקיבוצי  -יתרון

קו"ח למיילin@shibutzim.co.il :

רוצה
לפרסם?

שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

0

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

פעמונים
אהבה חינוך וערכים

עבודה בגישה הקיבוצית
עבודה בקבוצות קטנות
הכשרה והשתלמויות מקצועיות
שכר הולם
אוירה משפחתית וחמה

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

לתאגיד קיבוצי כלכלי ארצי

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

0732369058 H
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XUV 560

•
•2
•

200

570

100

XUV 855M

•
•
•

25

HPX 815E

•

21

• סרן אחורי "חי"
המאפשר יכולת
העמסה גבוהה.

.
.

200
•
•
•
•
•

59
59
3

25 X 3
133
124

•

•
•
•
•

1,600-2,325
595- 375
330
•

 49כ"ס  89,000 -ש“ח
 65כ“ס  108,000 -ש“ח
30,000

780

