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כותבים לנו

זמן שאול

שאול
הלך לחפש אתונות
ומצא מלוכה.
נתניהו
מתנהל על זמן שאול,
בדרכו למעשיהו
יש לו נכונות
למכור את נפשו לשטן
ולחפש מלוכה
עם כל מי שמוכן
לתת לו חסינות.
יעקב פרידמן .מעין צבי

מהו החשוב ביותר?

>

דבר רודף דבר ,וכל אירוע דוחק
את רגלי קודמו .בכל רגע נראה
שמה שקורה עכשיו הוא גורלי ,והוא
מאפיל על כל השאר .אני מציע
לקחת מרחק ,ולהסתכל על הדברים
כמכלול.
הדבר החשוב ביותר ,שעד לפני
כחודשיים עוד היה מוסכם על הכל,
גם במרכז וגם בשמאל ,היה התנה־
לותו המושחתת וחסרת המעצורים
של ראש הממשלה ,נתניהו .התנה־
לות זו מסכנת את ישראל ,כמדינה
דמוקרטית המבוססת על חוק .אלו
ה"מתנות" בשווי מאות אלפי שקלים,
כאשר משני הצדדים משחקים שי־
קולים אינטרסנטיים; ההסכמות בין
נוני מוזס ואלוביץ' לנתניהו ,שהניבו
לשני הצדדים רווחים עצומים ,כס־
פיים ופוליטיים; ופרשת הצוללות,

שבה התערבבו ללא הכר אינטרסים
פוליטיים ואישיים .כל אלה הצי־
בו את נתניהו ,האיש החזק במדינה,
כאדם שאינו יודע ואינו רוצה לשים
גבול בין האינטרסים האישיים שלו
לבין טובת המדינה .בכך הוא לא רק
נותן הכשר לפריצת הכללים המ־
קובלים; הוא גם ,באמצעות מינויים
חדשים של עושי דברו והתקפות
חריפות על מוסדות המדינה ומשר־
תיה ,מכרסם בשיטתיות תחת המבנה
הדמוקרטי הקיים .המשך שלטונו של
נתניהו הוא היום האיום הגדול ביותר
על עתידה של מדינת ישראל.
לכן ,הייתה החלטה נחושה בש־
מאל ובמרכז ,שעם אדם כה הרסני
לא יושבים בממשלה אחת ,ופועלים
במשותף להרחקתו .אבל החלטה זו
לא החזיקה מעמד זמן רב.

ב־ 19.3.19חשף "חדשות "13
הקלטה שבה אומר בני גנץ בשיחה
סגורה ,כי הוא לא פוסל ישיבה עם
נתניהו גם אחרי כתב החשדות הח־
מור נגדו ,בניגוד למה שהוצהר קודם
לכן .יותר מאוחר ניסה גנץ "להס־
ביר" את הדברים ,אבל זה לא פיזר
את הערפל.
ואילו ב"עבודה" :אחרי הבחירות
האחרונות הציע נתניהו לגבאי ,ראש
העבודה ,להצטרף לממשלתו תמורת
תיקי הביטחון והאוצר .גבאי ,שב־
מהלך מערכת הבחירות הבטיח שוב
ושוב שלא יצטרף לממשלת נתניהו,
שקל את ההצעה בחיוב ,אך הונא
מכך על ידי חברי סיעתו .אחרי גבאי
בא פרץ .ב"הארץ" פורסם שבמהלך
המשא ומתן שניהל פרץ לאיחוד עם
מרצ ,אחרי הבחירות ,פרץ התנגד

לדרישת מרצ להתחייב שלא להיכנס
לממשלת נתניהו .לאחר שזה פורסם,
הוא הגיב" :לא נשב עם נתניהו תחת
כתב אישום!" כלומר :אין כאן עמדה
חד משמעית; יש "גם וגם".
האם זו עמדה שאפשר לבנות
עליה?
לעומת זאת ,מרצ (המחנה הדמו־
קרטי ,היום) לא היססה ולא ויתרה
על עמדתה החד משמעית נגד ישיבה
בממשלת נתניהו .מבחינת מרצ ,זוהי
הכשרת השרץ .יש עקרונות שאסור
לעבור עליהם .הבחירה החשובה
ביותר היום היא בין נאמנות לאדם
(עם שק של שרצים) לבין נאמנות
לחוקים ולעקרונות של המדינה.
מרצ ,היא שעושה את הבחירה הנ־
כונה.
אהוד שמיר ,שער הגולן

מבלי להיות חבר בלהבות הבשן,
אך חבר קיבוץ למעלה מ־ 60שנה ,אני
יכול לשער בביטחון ,שאצלנו זה לא
היה קורה .גם לחץ ואיומים ,כפי שדווח
בכתבה ,לא היו עוזרים להנהלה ושתי
השיחות האחרונות בקיבוצי הוכיחו
זאת .כאן אסתכן בהערכה ,שחברי
להבות הבשן אינם צריכים להתרגש
מהתפטרותו של ירון לינדמן .המדינה
מלאה במועמדים טובים .לתומי חשב־
תי שהמנהל המתפטר יסתייג מביטויו
של עוה"ד על דברי גוגה כ"הגיגים
נאלחים" .גם כאן טעיתי?
אני מצטרף לקריאתו של עלי קדם
לחברי להבות להגיב ולתמוך בגוגה.
לכולנו יקר הביטוי – ערבות הדדית,
גם אם היא נשמעת כבר בקרבנו יותר
מ־ 80שנה .ויפה שעה אחת קודם.
אלי בראל ,גזית

ללחום לעתיד טוב יותר

תגובה לתגובה של גדעון שפירא29.08 ,

>

איני עוסק ביושרו האינט־
לקטואלי של גדעון שפירא.
גם לא בניסיונותיו לעסוק בעבר
וליפות את הצד השולי שהוא תמך
בו .גדעון מאמין בפתגם "לעבר
טוב יותר" ואני מאמין שיש ללחום
לעתיד טוב יותר .אפילו במכת־
בו האחרון הוא אינו יכול להסתיר
את סלידתו ממרצ ומפ"ם .די לקרא
מכתב זה כדי לאמת את מה שכת־
בתי .גדעון כותב על הרוב המוח־
לט של אלו שהצביעו בעד האיחוד
עם רצ פורשי מפ"ם בניסיון לגמד
אותם ואינו מכיר בהחלטה גורפת.
ומכנה אותם קבוצה שולית קטנה.
ועל מיעוט מבוטל שהוא היה בתו־

כם הוא כותב ואני מצטט" :רבים
מחברי מפ"ם לשעבר והקיבוץ
הארצי  ,אשר התנגדו לפרישה ול־
חיבור הנ"ל" סוף ציטוט .אכן על פי
האמת של גדעון רוב מוחלט שכלל
את חזן שהחליטו שהם פורשים ומ־
פרקים את המערך זה למעשה מי־
עוט מבוטל .לא הייתי חבר מפ"ם,
אבל מה שצריך לעשות זה מבט אל
העתיד ולא בכל מכתב לנגח את
העבר במיוחד כאשר רבים אינם
בחיים ולא יכולים לתת לך תשובה
אמתית .מה שצריך לעשות היום
זה לראות באזורי הפריפריה קרקע
פורייה לחיפוש את המשותף .צריך
לנסות למצות את האינטרסים המ־

התגובה שלא באה

>

מזה שבועיים שני ממתין לתגו־
בה כפי שציפיתי מהנהלת קיבוץ
להבות הבשן אך היא לא באה( ,כוונתי
לכתבה על גוגה קוגן ב"ידיעות הק־
בוץ" .)16.08
בליבי היה נוח לי לחשוב שאולי

הנושא נסגר בהבנה הדדית אך לא
פורסם ,וגם זה לטובה .האם האווירה
בארץ היא זו שהופכת כל נושא לסו־
גיה משפטית? האם המתיחות לקראת
הבחירות מחריפה את טון הדיבור?
לעתיד הפתרונים.

חברים את כלל התושבים בפריפ־
ריה בנושאי בריאות ,חינוך ,בטחון
תעסוקתי ועוד נושאים רבים נו־
ספים .ולהצליח לשכנע שיש קשר
בין תקציב המדינה וחלוקתו לבין
המצב בפריפריה של כלל האוכלו־
סייה לא על פי מגזרים :עירוניים,
ערבים ,התיישבות העובדת .אנשי
שדרות שעליהם גדעון כותב ,לא
היו צריכים כנראה אותו "כשותף"
והוא גם לא הציע את עצמו כשותף
שווה .לכן הדו־שיח שהיה כל כך
חשוב לא נעשה אתו אלא עם אח־
רים .למה להגיע עד שדרות כאשר
אפשר להוכיח את מידת האמת
במודל ליד הבית ביוקנעם?.

למען הדיוק ההיסטורי כדאי
היה לכתוב אמת .האיחוד בין מרצ
לעבודה לא נוצר ,משום שיו"ר הע־
בודה עמיר פרץ לא רצה בו .הוא
העדיף את אורלי לוי כדי לחיות
באשליה שהוא מסוגל לשנות את
היחסים המספריים בין הגושים .אני
טענתי שההשוואה שעשה גדעון
בין החבורה הנפלאה שקמה בש־
דרות שלקחה אחריות על חייהם,
לבין ההשוואה בחיבור עם אורלי
לוי ,היא הזויה .אני מעריך ,שקוראי
"הזמן הירוק" הבינו ,שאצל גדעון,
לא הרצון לתיקון החברה הוא המ־
ניע לכתיבה.
גיורא ברעם ,רוחמה

לעניין :אני מסכים עם כל מילה
של עלי קדם בעיתון הקודם וחושב
שלא יכולתי לנסח טוב ממנו את הר־
גשתי .לכן אוסיף מעט בתקווה שישנם
עוד רבים החושבים כמונו.
על עובדה אחת אין חולקים :ההומור

דרום אדום

צר לנו מאוד
על שהוחלט לבטל את פסטיבל
נגבה  -מטעמי ביטחון  -ולא רק.
אנו רוצים להודות לכל האמ־
נים והלהקות אשר גילו הזדהות
עם תושבי עוטף עזה והתנדבו
בשמחה :ה״אירוסים ״בית אלפא,
״השדרה ״ מעפולה ,״תתזזה״
מעמק הירדן ,להקת הריקוד ותי־
קי פתח תקווה  ,יוני נמרי ,גבי בר־
לין ,דורי בן זאב .ראשי המועצות.
כל הכבוד לכולכם ולתושבי
ה״עוטף״ פנינו לימים טובים יותר
 נשוב וניפגש אולי אחרי החגיםשתהייה שנתנו רגועה מתוקה
וברוכה  -שנה טובה מלאת אהבה.
נילי שץ ,טל' 052-2240657

מעיר את כל הנוגעים בדבר ובכך מו־
כיח את כוחו .האם ההערה על "...איפה
שמתי את מפתח הרכב החדש "...היא
זו שהקפיצה את מנהל הקהילה? למה
לא התייחס לרעיון החברתי על הע־
לאת המיסוי באותה נחישות?

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
רקעותייך בידך!
ק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Prec

eden

t

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

פרטים

שווה הון!

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.nachl
טלפון.
at-avot.co.i
ייסבוק
l
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וכחים
חכמים ומ נשימה
פואיים השינה וה
מוצרים ר שיפור
קלינית ל

ולדום

לנחירות
סוף נשימה
עד קל
רציה
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
אנשים.
דרך
פורצי
של

מות

תיישבות

הכפרית



מס'

864



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
נבחרות
אנשי
סוגיות
18:15-19:00

1
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להונאה ל

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

משבצות:

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
העיון מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד גדעון משרד עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של
www.beno
או באתר
r-law.com
בכתובת:

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

ביום הפתוח
18:00 - 12:00

הצטרפו לאקדמאים של הדור החדש!
בית הספר

למדעי החברה והרוח

בית הספר

להנדסה ע"ש אחי רכוב

 B.A.במדעי ההתנהגות

 B.Sc.בהנדסת תעשיות מים  -מסלול ייחודי בכנרת!

 B.A.בתקשורת

* B.Sc.בהנדסת אנרגיית גז ונפט  -מסלול ייחודי בכנרת!

 B.A.בניהול תיירות ומלונאות

 B.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 B.Sc.בהנדסת תוכנה
 B.Sc.בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה
 -מסלול ייחודי בכנרת!

 B.A.בלימודי ארץ ישראל
 B.A.בחינוך וקהילה  -מסלול ייחודי בכנרת!
 B.A.בלימודים רב תחומיים
* B.A.בניהול משאבי אנוש
* M.A.בלימודי ארץ ישראל
* M.A.בניהול תיירות ומלונאות

מכינות קדם  -אקדמיות
לימודי חוץ

הנחה מדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח!
שנת לימודים ראשונה חינם בפריפריה עפ"י חוק חיילים משוחררים

הסעות חינם מירושלים ,ת”א וחיפה

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

1.800.20.90.20

www.kinneret.ac.il

5.9.2019
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חדשות

• יעקב לזר

יום א' ,שעות מתוחות ברחבי הגליל

ניר מאיר" :אנחנו מחזקים את ידיהם של חברינו בקיבוצים וביישובים בגליל העליון ונכונים
לסייע בכל דבר .בקרוב נחגוג ביראון את חג ה־ .70זו התשובה שלנו לכל האירוע"

>

אחה"צ לא שקט עבר ביום
ראשון על קיבוצי ויישובי הרי
נפתלי בגליל העליון .האירוע החל
עם ירי טיל לעבר ישראל שפגע
בגדר קיבוץ יראון .צוות הכיבוי
בכיתת הכוננות של הקיבוץ השת־
לט במהירות על האש .כידוע צה"ל
הגיב לאירוע בירי אל שטח לבנון.
בהמשך אחה"צ יצאו הוראות
לקיבוצי ויישובי האזור ,וכן לחלק

>

מהקיבוצים והישובים בעמק החו־
לה ובמועצה האזורית מטה אשר
שעל התושבים להישאר בבתיהם.
כמו כן בוטלו עבודות חקלאיות
בקרבת הגבול וחלק מפעילות
המועצות.
רכז האזור מטעם התנועה והמוע־
צה האזורית ,רמי פלג ,יצר קשר עם
הקיבוצים הסמוכים לאיור האירוע,
וליאת פאר רכזת האזור הגליל המ־

ערבי ,יצרה קשר עם הקיבוצים בא־
זור שלה .מזכ"ל התנועה הקיבוצית,
ניר מאיר ,שוחח עם אסף אבנעים,
המנהל העסקי של קיבוץ יראון
שמסר לו על המצב בקיבוץ.
מזכ"ל התנועה" :אנחנו מחזקים
את ידיהם של חברינו בקיבוצים
וביישובים בגליל העליון .מסרתי
להם את תמיכתנו ושאנחנו נכונים
לסייע בכל דבר .רק לאחרונה הייתי

ביראון וראיתי קיבוץ פורח .אני
מתכוון לחזור לשם ממש עוד מעט
לחגוג עם חברי הקיבוץ את חג הש־
בעים של הקיבוץ .זו התשובה שלנו
לכל דבר מסוג זה".
ניר מאיר שוחח גם עם ראש המו־
עצה האזורית ,גליל עליון ,גיורא
זלץ ,שיבח אותו ואת המועצה על
הפעילות המהירה וקור הרוח ,והציע
כל עזרה שיצטרכו.

קיבוץ עין השופט מגיב
לידיעות שפורסמו בנוגע לאולפן

באתר האינטרנט של העי־
תון המקוון "המקום הכי חם
בגיהנום" ,התפרסמו בשבוע שעבר
שתי ידיעות הנוגעות ל"אולפן קי־
בוץ" בקיבוץ עין השופט .הידיעה
הראשונה ,של גלית עדות ,התייחסה
לעדויות של משתתפי התכנית,
שטענו שלמרות שהובטחה להם
כלכלה מלאה ,הם מקבלים תקציב
לארוחות שאינו מספיק ,ולכן הם
נאלצים לרכוש אוכל בכלבו של
הקיבוץ ולבקש מהוריהם שישלחו
להם כסף לקניית מזון .הידיעה הש־
נייה ,גם היא של עדות ,הייתה כי
אחת מחניכות האולפן ביוני האח־
רון ,התלוננה על הטרדה מינית מצד
עובד מטבח" .למרות שהנושא הובא

לידיעת הממונה על ההטרדות המי־
ניות בקיבוץ ולמרות שהיא המליצה
על פיטורי העובד" כתבה עדות,
"הנהלת הקיבוץ לא שיתפה פעולה,
לא נקטה נגדו בצעדים משמעותיים
והחשוד בהטרדה המשיך בעבודתו".
לצעירה הוצע להתלונן במשטרה
אבל היא בחרה לעזוב את התכנית
ולחזור למשפחתה .לטענת הכת־
בת ,מיוחסים לאותו עובד במטבח
של הקיבוץ מעשי הטרדה חמורים
כלפי אנשים נוספים במקום עבוד־
תו .ה"מקום הכי חם" דיווח ,כי בח־
ברת 'מסע' של הסוכנות היהודית,
האחראית על "אולפן קיבוץ" ,שלחו
מכתב על הקפאת הקשר עם עין
השופט עד לסיום הבירור והחקירה

בעניין.
תגובת עין השופט כפי שנמסרה
ל"הזמן הירוק"" :קיבוץ עין השופט
רואה בחומרה רבה פגיעות והטרדה
מינית .עם קבלת תלונתה של הח־
ניכה התרחש טיפול באופן מיידי
וננקטו צעדים משמעתיים כלפי
העובד .הטיפול בתלונה בוצע על פי
הנחיות החוק למניעת הטרדה מי־
נית .כל אמירה שבה הקיבוץ טייח
או נשאר אדיש היא סילוף העובדות.
"צר לנו שבשתי כתבות עוקבות,
אתר תקשורת אינטרנטי שחיפש
כותרות  -בחר להוציא דברים מהק־
שרם והחליט להכפיש ולפגוע בשמו
הטוב של הקיבוץ וזאת מבלי לבצע
בדיקה רצינית ואמתית של הטע־

נות אשר הגיעו אליו .אנו מבהירים
כי חניכי האולפן בעין השופט זו־
כים לתנאים הולמים ,לתקצוב מזון
מספק ,ולכל הנדרש והמתחייב על
פי ההסכמים עם הסוכנות היהודית.
"קיבוץ עין השופט גאה על מגוון
הפרויקטים העוסקים בתרומה לחב־
רה הישראלית בהם הוא שותף במשך
עשרות שנים :אולפן קיבוץ ,מתנדבי
קיבוץ ,בית ראשון במולדת ,תכנית
תל"מ וחיילים בודדים .מאז פרסום
הכתבות קיבלנו מכתבי תמיכה רבים
מבוגרי תכנית האולפן של הקיבוץ,
כולל מחניכי המחזור הנוכחי ,וכן
מכתב מהאב  -שמצוטט בכתבה,
אשר מחה בפני עורך האתר על פר־
סום דבריו והוצאתם מהקשרם".

עוזי שמש
נבחר
לתפקיד
מנכ"ל
חבצלת

>

אסיפת משקי חבצלת שה־
תכנסה ביום א' בגבעת
חביבה ,אישרה את בחירתו של
עוזי שמש ,חבר מזרע ,לתפקיד
מנכ"ל קרן חבצלת .מועצת
המנהלים של חבצלת החליטה
השבוע שעבר שעוזי שמש יהיה
המועמד המומלץ שלה לתפ־
קיד .שמש מחליף את איתמר
שוויקה מברקאי.
עוזי שמש ,יליד  ,1956מילא
שורה של תפקידים מגוונים,
הן בתחום הכלכלי והן בתחום
החינוכי /חברתי .היה יו"ר
בקיבוצים נאות מרדכי ,חניתה
ושער העמקים ,מנכ"ל "תעמל"
מזרע ,מנהל הקהילה במז־
רע ,יו"ר הנהלה ציבורית של
השומר הצעיר ,שליח הסוכנות
היהודית בליאון צרפת ושליח
השומר הצעיר בפריז .בין הש־
נים 2012־  2017היה רכז אזורי
של התנועה הקיבוצית ,מלווה
ש ל  34קיבוצים השייכים ל�מ
שקי עמק יזרעאל ,ומילא שורה
של תפקידים נוספים .בהשכל־
תו הוא הנדסאי בניין והנדסאי
אדריכלות בטכניון ,וכן עבר
קורס למנהיגות ציבורית וקו־
רס דירקטורים .נשוי ללילי,
ו"מגדל" בקיבוץ דור חמישי עם
ארבעה ילדים ושבעה נכדים.

תנועת החלוץ למרחב חגגה  70שנות פעילות

>

מאות בוגרים ובוגרות של
תנועת החלוץ למרחב ,הת־
כנסו בסמינר אפעל ביום רביעי,
 ,28.8לציין  70שנה לפעילות
התנועה .באירוע נכחו נציגים של
הדורות המייסדים ,הורים צעירים
עם ילדיהם וחניכים בגיל הנעו־
רים.
החלוץ למרחב היא תנועת נוער
יהודית־ציונית הפועלת בארגנ־
טינה ובמקסיקו ,ולאחרונה החלה
לפעול באוקראינה וגיאורגיה,
בשיתוף עם ארגון שורשים .בש־
נות החמישים חברה החלוץ למ־
רחב לתנועה הקיבוצית וכך צמחו
גרעינים להקמת ארבעה קיבוצים:
נאות מרדכי ,מגל ,אלומות והקי־
בוץ הראשון שהוקם כבלתי מפל־
גתי  -בחן .כיום פועלת התנועה
ב־ 15קהילות בארגנטינה ובשתי
קהילות במקסיקו.
לאחר ההתכנסות והמפגשים
המרגשים ,פתח את האירוע יו"ר
ההסתדרות הציונית העולמית,
אברהם דובדבני ,שבירך ואמר
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לנוכחים" :שימשתי בתפקיד המז־
כיר העולמי של תנועת בני עקי־
בא ולכן אני יודע להרגיש את מה
שקורה כאן עכשיו ,ולא רק להבין.
נעשה הכל כדי שתנועות הנו־
ער ,ובפרט אלו החלוציות ,יגדלו,
יעמיקו שורשים ויוכלו להמשיך
להגשים ולהקים קיבוצים ויישובים
בישראל .מאחל לכם מפגש פורה
ושתנועת הנוער המפוארת הזו
תמשיך לעלות מעלה מעלה" .יו"ר
הסוכנות היהודית ,יצחק (בוז'י)
הרצוג ,בירך גם הוא את התנועה
לרגל חגיגות ־ה־ 70באמצעות ס�ר
טון וידאו שהוקרן באולם.
ניר מאיר אמר" :אני בעוונו־
תיי נולדתי בישראל ,וכך גם
הוריי .הסיפור של תנועות הנו־
ער החלוציות בחו"ל הוא לא חלק
מהביוגרפיה שלי ,ולא חלק מה־
ביוגרפיה של הקיבוץ שלי .כש־
נכנסתי לתפקיד מזכ"ל התנועה,
חיכה לי דו"ח של ועדת רן כוחן,
שהמליץ לאחד את החלוץ למר־
חב עם תנועת הבונים־דרור .לפני

שנתיים יצאתי לביקור בדרום
אמריקה לבקר את קיני התנועה
ולהתרשם ,ולמדתי ,שאם אנחנו
נפגע במסורת של תנועות הנוער,
שנבנית בארצות המוצא ,אנחנו
נחסל את הציונות הפרוגרסיבית
המתקדמת בארצות אלה .הבנתי
שאין שום דבר חזק יותר מהמסו־
רות שמתגלגלות ממדריך לחניך,
ומחניך למדריך במדינות אלה.
בסופו של דבר ,המסע החינוכי
הזה שינה את תפיסת עולמי ואת
תקציב התנועה ואנחנו החלטנו
שלא נאחד בכוח את החלוץ למרחב
עם הבונים־דרור ועם תנועות נוס־
פות בדרום אמריקה".
קיקה רוזנבורט ,המזכיר העול־
מי של החלוץ למרחב" :אני רוצה
להודות לארגונים התומכים :ההס־
תדרות הציונית העולמית ,לתנועה
הקיבוצית שנותנת לנו להרגיש
חלק מהבית ,לקק"ל ולסוכנות
היהודית ,שתומכים בנו בפרויקטים
שונים ולמועצת תנועות הנוער.
אני תמיד אומר למדריכים ולמ־

 70שנה לתנועת החלוץ למרחב .כיום פועלת התנועה ב־ 15קהילות בארגנטינה ובשתי
קהילות במקסיקו

דריכות ,שאם נוריד את ההבדלים
השונים בין תנועות הנוער ,יש
הרבה משותף שעיקרו הוא לעשות
טוב ולחנך בני נוער לערכים ות־
רומה למדינה ולחברה.
"איך הגענו ל־ 70שנה? החלוץ
למרחב תמיד ידעה לשמור על עק־
רונותיה וערכיה ,לצד אידאולוגיה
חזקה ושיתופי פעולה .נכון להיום,
אנחנו פועלים בארבע מדינות בר־

חבי העולם ב־ 22קהילות .ביומיום
יש מסורת יהודית וקהילתית ופ־
עילות לחיזוק הקשר עם ישראל,
מניעת התבוללות וחיזוק מרכיבי
הזהות היהודית הפלורליסטית".
לאחר הנאומים נערכו קטעי
ריקוד והדלקת  7משואות – אחת
לציון כל עשור פעילות – שאותן
הדליקו בוגרים וחניכים שונים של
התנועה לאורך כל השנים.

חדש!
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• יעקב לזר

זה תמיד מתחיל מהתנפלות על התקשורת
נתניהו השקיע מאמצים כבירים והרבה מאוד
כסף (ציבורי כמובן) ,כדי לגרום לכך שאמצ־
עי התקשורת בישראל יעבדו לטובתו ,ונכון
להיום אפשר לקבוע שהוא נכשל כישלון
חרוץ .לכן הוא זועם כל כך.
"ישראל היום" ,העיתון הנפוץ במדינה,
משרת אותו נאמנה כל השנים וביתר שאת
בימים אלה ,אבל לא ברור עד כמה יש לעיתון
הזה השפעה מעצבת על דעת הקהל והאם
קוראיו הם לא ממילא מצביעי ליכוד וימינה
ממנו( .בשבועות האחרונים מונחת ערימה
יומית של "ישראל היום" גם בפתח הכלבו
שבקיבוצי ,כנראה כמאמץ מוגבר להעביר את
המסרים הנחוצים לפני הבחירות .אין לעיתון
דורשים רבים אצלנו) .יש לביבי את ערוץ ,20
שהרייטינג שלו הוא יותר נמוך מנמוך ,וישנם
עיתונים כמו מקור ראשון ,שמדברים אל קהל
שאותו לא צריך לשכנע שביבי טוב ליהודים.
בשאר ערוצי התקשורת נתניהו לא נהנה מח־
סינות .יש בהם אנשי תקשורת שתומכים בו
וישנם שתוקפים אותו .היה מאמץ לא מבוטל,
שהצליח ,לשבץ אנשי תקשורת מזוהים עם

הימין בכלי התקשרות השונים .מה שלא הצ־
ליחו ,זה לסלק מהם את "השמאלנים" ,בוודאי
לא את הבולטים והמוכשרים שבהם .מכיוון
שנתניהו סופר רק את אלה שמבקרים אותו,
מבחינתו התקשורת כולה עוינת.
אז גיא פלג ליווה השבוע את ילדיו לבית
ספר עם מאבטח צמוד ונתניהו קרא להחרים
את ערוץ  .12זה גרם לאנשי תקשורת שאינם
מזוהים שמאל ימין ,לצאת להגנת העיתונאי
המותקף והמאוים .רוני דניאל ,פרשן צבאי
שבדרך כלל אינו חושף את דעותיו הפולי־
טיות ,הגיב באופן לא שגרתי" :איזו מין חברה
נוצרת לנו כאשר מאיימים על עיתונאי שעו־
שה את עבודתו? מצמידים לעיתונאי מאבטח,
באיזו מדינה עיתונאים מאוימים? בטח ובטח
שלא בדמוקרטיה ראויה .זו הידרדרות נוראית
בחברה .איך ראש הממשלה מרשה לעצמו
להתנפל ולשסות באופן כזה על אדם שבסך
הכל עושה את עבודתו? גיא פלג לא מלקט
את העדויות ,הוא רק מביא אותן למסך .זו
עבודתו והוא כתב מצוין .צר לי מאוד שראש
הממשלה עושה את זה ,אני הכרתי פעם,

לפני כמה שנים ,איש אחר לגמרי"  .בוודאי,
האיש שהוא הכיר לפני הרבה שנים לא
ניצב אז בפני איום שיוגשו נגדו כתבי אישום
בעבירות של שוחד ומרמה והוא יסיים את
הקריירה הפוליטית שלו בצורה מביישת ומב־
זה .רוני דניאל המשיך" :היו לנו כבר מערכות
בחירות מאוד לחוצות ומתוחות ,אבל אף פעם
זה לא הדרדר לרמות האלה .אנחנו מסתכ־
לים על הדיקטטורות הכי מכוערות בעולם,
זה תמיד התחיל מהתנפלות על התקשורת,
על מביאי הבשורה לכאורה .זה לא מבהיל
אף אחד ,אני מעריך שגיא ימשיך לעשות את
שלו ובוודאי מנכ"ל החברה שלנו .זה רגע רע
מאוד לחברה הישראלית שאמורה להמשיך
להתקיים גם אחרי שביבי לא יהיה ראש
ממשלה .מה ,אחריו המבול? אחריו מדינה
שלמה צריכה להתקיים".
אכן ,מבחינתו של נתניהו – אחריו המ־
בול .איך הגדיר אותו השבוע פרופ' יורם
יובל – "קמצן ,נהנתן ,שקרן ,פחדן – ובכיין".
הבכיינות מתמקדת בעיקר בביקורת על
התקשורת.

שחורים ולבנים
אגב אנשי תקשורת עוינים ומפרגנים .שני
עיתונאי גלי צה"ל ,רזי ברקאי ורינו צרור,
התנצלו ביום שני שעבר בשידור חי ,על "פייק
ניוז" ששידרה התחנה .הם " התייחסו לעיבוד
שעשו בגל"צ לדברים שאמר ח"כ רם בן ברק
מכחול לבן ,לכתב הצבאי של התחנה ,צחי
דבוש ,באירוע שבת תרבות בשוהם .בן ברק
אמר" :בשביל להחליף שלטון חשוך ,אנטי
דמוקרטי ,בשלטון ליברלי־דמוקרטי ,אתה צריך
כנראה מפלגה גדולה ...אתה רוצה לקרוא
לזה ימין ושמאל  -תקרא לזה ימין ושמאל.
אתה רוצה לקרוא לזה שחור ולבן  -תקרא
לזה שחור ולבן .הם שחורים ואנחנו לבנים.
תאמין לי ,זה הסיפור".
מישהו בגלי צה"ל זיהה שיש בדברים הללו
פוטנציאל לסייע לליכוד במערכת הבחירות,
וביומן הצהריים של התחנה ,בהגשת אמיר
איבגי ,שידרו את הדברים בחלקם ,תוך הד־

גשת המשפט" :הם שחורים ואנחנו לבנים".
בליכוד מיהרו לקפוץ על המציאה והגיבו:
"אחרי שקראו לנו מנשקי קמעות ומזוזות,
אחרי שקראו לנו בבונים ,עכשיו חבר הכנסת
רם בן ברק מכנה את מצביעי הליכוד 'שחו־
רים' .התשובה שלנו תגיע בקלפי" .יו"ר ש"ס,
שר הפנים אריה דרעי ,הצטרף" :הגזענות
עדיין כאן ,חיה ובועטת ,לצערנו .חבר הכנסת
רם בן ברק ,תתבייש .לכנות אנשים שחורים,
כי הם בוחרים להצביע למפלגה שאינה נראית
לך? פעם בבונים ,פעם מנשקי קמעות וכעת
שחורים .ראשי כחול לבן ,תתנערו מהאמירה
הגזענית והחמורה של חבר רשימתכם".
למחרת התנצל רזי ברקאי ואמר" :התבטאות
של רם בן ברק מ'כחול לבן' ,שאפשר אולי
היה למצוא מוצלחת ממנה ,הפכה בעיקר
בתחנה שלנו למסע הפחדה כאילו מדובר
בגזען שונא מזרחים ...אני יודע שהוא לא גזען.

גיא פלג
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הוא התכוון לבני אור ובני חושך" .רינו צרור
הוסיף" :מדובר בפייק מוחלט ,במעשה שאסור
לעשות אותו" .בן ברק עצמו הגיב" :אפשר
לא להסכים לדעתי האידיאולוגית אבל בשום
פנים ואופן אי אפשר להאשים אותי בגזענות,
ההיפך .מצפה מגלי צה"ל שיתנצלו על הפרו־
בוקציה .מהליכוד אני לא מצפה לכלום" .גלי
צה"ל לא חשבו שהם צריכים להתנצל .אמיר
איבגי הודיע למחרת שהכל בסדר" :מערכת
יומן הצהריים עומדת מאחורי הדברים ששודרו
כאן אתמול".
הניסיון של הליכוד למנף את הדברים של
ח"כ בן ברק למהלך גורף קולות מזרחיים ,כפי
שהיה אחרי ה"צ'חצ'חים" של דודו טופז ,לא
צלח .שום דבר עד הנה לא מצליח להעיר את
מערכת הבחירות המנומנמת הזו .אחר כך
באו העדויות של שלמה פילבר מתיק ,4000
ההסבר מדוע אישר נתניהו לגרמנים למכור

רפי פרץ" .אנחנו בצעדי ענק של החזרת הנבואה לישראל"

צוללות למצרים והפרישה מהמרוץ של פייגלין,
וההתבטאות של בן ברק הוסרה מסדר היום
הציבורי.
כמה מילים על אמיר איבגי .בדצמבר 2018
הוא החל להגיש את מהדורת החדשות המר־
כזית של ערוץ  20וחודש לאחר מכן את תכנית
"יומן הצהריים" בגלי צה"ל ,בתחילה עם רינה
מצליח ולאחר מכן לבדו .אבי שושן ראיין
אותו ל"ידיעות אחרונות" בדצמבר האחרון,
ומתוך הריאיון בחרנו לצטט את הקטע הבא
(לא הוצאנו דברים מהקשרם) .המראיין שושן
שאל :אתה מאוד מזוהה עם ביבי .איך זה
יסתיים לדעתך עם כל החקירות נגדו? איבגי
עונה" :לצערי אני חושב שהוא לא ייצא מזה.
אני חושב שהבעיה המרכזית בסיפור הזה היא
האכיפה הסלקטיבית נגדו .חוקרים רק אותו
ואסור לעשות את זה" .שושן המשיך :תקן
אותי ,אבל אתה בטח חושב שנעשה לו עוול.
שהוא ייפול בגלל התקשורת .איבגי" :התקשו־
רת עושה לו עוול .יכול להיות ,שאם היו יותר
אמיר איבגי ועיתונאים ימניים בתקשורת ,הוא
לא היה מגיע לחקירות".
יכול להיות .יכול גם להיות ,שהקטע הזה
בריאיון עם איבגי ,מסביר את האופן שבו בחרו
בגלי צה"ל לשדר את הדברים של ח"כ רם בן
ברק.

חזון הרב פרץ
ארבעת אנשי התקשורת שנתניהו הכי לא
אוהב ,הם בן כספית ,גיא פלג ,אמנון אברמו־
ביץ' ורביב דרוקר .שר החינוך רפי פרץ ,היה
בוודאי מצרף לרשימה גם את עמרי מניב,
כתב החינוך של ערוץ  .13מניב חשף השבוע
את דבריו של פרץ במכינת "עוצם" אותה
הקים לפני  28שנה .למשל האמירה המשונה
הבאה" :אנחנו בצעדי ענק של החזרת הנבואה
לישראל ,במקום אוניברסיטאות יהיו בתי ספר
לנבואה ,לאט לאט אנחנו נגיע גם לזה".
על פי פרץ ,בתי הספר לנבואה לא יוקמו על
יד האוניברסיטאות ,אלא במקומן .זאת אומרת
שלאט לאט נגיע לזה ,שלא יהיו יותר ביש־
ראל לימודים גבוהים של פיסיקה ,מתמטיקה,
כימיה ,ספרות ,פילוסופיה ,הנדסה וכיו"ב,
אלא של נבואה? נביאים מוסמכים ,בוגרי בתי
הספר לנבואה ,ייצאו מדי שנה לשוק החופ־
שי כדי לשאת דברי נבואה? (החילונים יממנו
את המשכורות שלהם? נשים גם יוכלו להיות
סטודנטיות ללימודי נבואה?)
עמרי מניב מדווח ,שכשרפי פרץ נבחר
לראשות הבית היהודי ,הוסרו לפתע מהר־
שת ,מאות שיעורים מצולמים שהוא העביר
לתלמידיו .אפשר בהחלט להבין מדוע .אוי לנו,
שזה שר החינוך שלנו.
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המראה ברחבת הכותל ביום ראשון
השבוע היה יוצא דופן .בצד לובשי
השחורים שמילאו בהמוניהם את הרחבה,
בצבצו כובעים אדומים אותם חבשו 25
צנחנים משחררי ירושלים ב־ ,'67שבאו
להזדהות עם נשות הכותל ובמידת הצורך
להגן עליהן .הצנחנים נשאו דגלי כחול
לבן עליהם הוטבע המשפט" :בשלום בית
בכותל הלאומי  -ייבחן העם היהודי"

הצנחנים ברחבת הכותל מניפים דגלי כחול לבן

>

עודד הון

פקודת המבצע לראש חודש אלול
תשע"ט 1 ,בספטמבר השבוע ,של
צנחני גדו ד  66מחטיבה  ,55רובם ק�י
בוצניקים ומושבניקים בהווה או בעבר,
שנלחמו בגבעת התחמושת והגיעו
אחרי לחימה קשה לכותל המערבי
במלחמת ששת הימים ,נוסחה בנוסח
צבאי:
 06:000מפגש בחניון "גן הפעמון" ב�י
רושלים וחלוקת דגלים וכוב־
עים.
לכותל
להסעה
 06:30עלייה
ו"הסתננות יחידים" בבידוק
למניעת מהומה לפני הזמן.
להצניע לפני כן ככל האפשר
את הדגלים והכובעים.
 7:00תפילת נשות הכותל בחלק
המיועד לנשים.
 7:45התכנסות ליד הדגל המרכזי
ברחבה עד סיום תפילת נשות
הכותל.
בכל אותה עת ניתן הגנה בה־
תאם לצורך למתפללות ולמ־
צטרפים החילוניים מהתקפות
החרדים.
 8:20חבירת נשות הכותל אלינו
לרחבה ,הנפת דגלים ושירה
משותפת.
לאחר  20דקות נלווה את נשות
הכותל עד לשער האשפות ונחזור בה־
סעה לגן הפעמון.
פקודת מבצע זו הופיעה לאחרונה
בקבוצת הווטסאפ של כ־ 50צנחנים,
שהשתתפו בשחרור ירושלים ,הכותל

המערבי ולוחמים נוספים ,שחברו יחד
לסייע לנשות הכותל להגשים את
מטרת מאבקן להתפלל על פי המ־
נהג והדרך המקובלת עליהן .כבר שש
שנים שתי הקבוצות משתפות פעולה
כשהמטרה העיקרית היא לממש את
זכותן של נשות הכותל להתפלל בה־
תאם למתווה שאושר על ידי ממשלת
ישראל בינואר  .2016שנה וחצי לאחר
מכן ,בלחץ המפלגות החרדיות ,הק־
פיאה הממשלה את ההחלטה שלמעשה
גרמה לביטול המתווה .הבג"ץ שהוגש
בנושא על ידי נשות הכותל כדי לממש
את המתווה נמשך כבר מספר שנים
וכרגע הוא עומד ,בהסכמת הצדדים,
עד לאחר הבחירות.
לכאורה ,מה משותף לצנחנים מש־
חררי ירושלים לבין נשות הכותל?
ההבדלים בין שתי הקבוצות גדולים.
הצנחנים הם גברים ,חילוניים ברובם,
עברו את גיל השבעים .נשות הכותל
הן קבוצת נשים ונערות דתיות ,בעיקר
מזרמים הריפורמיים והקונסרבטיביים
ביהדות .אבל לאחר שבודקים לעומק
ובוחנים את הרקע ,המטרות והפ־
עילות בת קרוב לשלושים שנה של
נשות הכותל ,החיבור בין שתי הקבו־
צות למאבק משותף נראה טבעי ,צודק
ונכון במציאות העכשווית של החברה
הישראלית.

לשחרר את הכותל
מהשליטה הרבנית
לקראת תפילת א' אלול השנה ,פר־
סמה ענת הופמן ,המייסדת ויו"ר אר־
גון נשות הכותל קריאה לציבור לבוא

אורי להב (שווייד) וחסיד מחסידי הרבי מלובביץ'
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ולהשתתף בתפילה ,עם דגש על תמי־
כת הצנחנים במאבק" :נשות הכותל
גאות ומתרגשות לקבל רוח גבית מש־
מעותית מאותם צנחנים ששינו את פני
ההיסטוריה בקרב על ירושלים ושחררו
את הכותל המערבי והעיר העתיקה.
בימים אלה מוטלת על כתפינו משימה
לא פחות חשובה :לשחרר את הכותל
מידי השליטה הרבנית בו ולהפוך את
הכותל למקום נגיש ומאיר פנים לכו־
לם .מקום בו כל יהודי ויהודיה יכולים
להתפלל כדרכם .הצטרפו אלינו לת־

מסביר יונתן אמון ,חבר קיבוץ מבוא
חמה ממובילי המאבק של קבוצת הצ־
נחנים ,תוך מתיחת בקורת חריפה על
רב הכותל ,ממשלת ישראל והעומד
בראשה" :לא ייתכן שהרב רבינוביץ
יתנהג כ'מלך' הכותל ויקבע את הנה־
לים בו על פי מצוות החרדים .לוחמי
צה"ל מסרו את הכותל לעם היהודי
ולמדינת ישראל בתום קרבות המער־
כה על ירושלים ב –  , 1967בה חרפו
נפשם נגד הצבא הירדני .ממשלות
ישראל לקחו את הכותל מהעם ומסרו

בשנה האחרונה הוחלט ,שאם הקפאת
מתווה הכותל לא תופשר ,קבוצת "הכובעים
האדומים" של הצנחנים עם נשות הכותל,
יעלו באמצעות אחד או אחת מחברות הכנסת
הבאה ,הצעת "חוק הכותל הלאומי" .על פי
החוק יבוטל תפקיד רב הכותל ותוגבל סמכות
הרבנים באתר הלאומי לרחבות ולתפילה בלבד.
לכל זרם דתי יוקם אזור תפילה משלו ,ויוקם
תאגיד ממשלתי שינהל את הכותל כולו.
פילה בראש חודש אלול בשעה 7:00
בבוקר בעזרת הנשים בכותל".
נשות הכותל והצנחנים מגדוד 66
לא מסתפקים בנוכחות בכל ראש חודש
בכותל ,והפעילות להפיכתו לאתר
לאומי כשייך לכל היהודים ,מכל הזר־
מים ,בארץ ובעולם נמשכת כל השנה.

שלט נגד הרפורמים

אותו לשלטון המיעוט האורתודוכסי
והחרדים שכופים את דרכיהם על כל
הבאים אליו כמתפללים או כתיירים.
כידוע ,הכותל הוא מרחב ציבורי לאומי
וחייב להיות פתוח לכולם .המקום אי־
ננו בית כנסת חרדי וחייב להיות בו
חופש פולחן לכל הקבוצות ביהדות,

על פי ערכי שוויון ודמוקרטיה שנוסחו
במגילת העצמאות".
עם הצטרפותם של הצנחנים לנ־
שות הכותל והחשש של ראש הממשלה
מפני הלחץ הציבורי בנושא ,הוקמה
ועדה שהורכבה מכל הגופים הנוגעים
בדבר .לאחר מכן נוסחו ההמלצות
להסדרי התפילה ,שהיו מקובלות על
כל הצדדים בכותל ,ומתווה זה קיבל
כאמור את אישור הממשלה בינואר
 .20166בלחץ המפלגות החרדיות ה�ק
פיא בנימין נתניהו את המתווה שנה
וחצי לאחר שאושר.
לאחר הקפאת המתווה החמירו ההצ־
קות לנשות הכותל שהתבטאו בביצוע
חיפוש על גופן ,רק לנשות הכו־
תל ,יריקות ודחיפות מנשים חרדיות
שהובאו במיוחד לצורך זה ולאחרונה
אף הואשמו הנשים כי החביאו ספר
תורה בשירותים ,כדי להבריחו אחר כך
לעזרת הנשים לתפילה.
במצב דברים זה הוחלט בשנה האח־
רונה ,שאם הקפאת מתווה הכותל לא
תופשר ,קבוצת "הכובעים האדומים"
עם נשות הכותל ,יעלו באמצעות
אחד או אחת מחברות הכנסת הבאה
הצעת "חוק הכותל הלאומי" .על פי
החוק יבוטל תפקיד רב הכותל ותוגבל
סמכות הרבנים באתר הלאומי לר־
חבות ולתפילה בלבד .לכל זרם דתי
יוקם אזור תפילה משלו ,ויוקם תאגיד
ממשלתי שינהל את הכותל כולו .החוק
יביא לדרך חדשה וצודקת שתביא
לסיום מלחמות האחים ולשלום בית
באתר הלאומי.
דורון מור ,חבר קיבוץ מרחביה,
סא"ל מיל ,שירת כסמג"ד  66במלחמת
ששת הימים והשתתף בקרבות בגבעת
התחמושת ,בית הספר לשוטרים וסבי־
בות הכותל ,נמנה על הצוות הארגוני
המתאם בין הצנחנים לנשות הכותל.
למור אין רגשות סנטימנטליים לכותל:
"הכותל הוא עוד מרכיב בהיסטוריה
העתיקה של העם ולא מקום קדוש.
להגיד שהצנחנים עמדו ובכו ליד הכו־
תל זה 'פייק ניוז' ולא יותר .לא מצאתי
קשר אלוהי לכיבוש הכותל כי עבו־
רי היה זה פחד נורא ,כי בתור מפקד
ראיתי סמטה מלאה חיילים צפופים
ופחדתי שצלפים ליגיונרים יירו בנו או
שישליכו עלינו רימונים ויגרמו לטבח.

הדאגה שלי הייתה להעלות חיילים
שלנו לבתים להגנה על המקום".
כשדורון מור נשאל מדוע בכל זאת
הוא לוקח חלק במאבק של נשות הכו־
תל הוא משיב" :עבורי ערך השוויון
והדמוקרטיה הם ערכים שיש לשמור
עליהם ומתן זכות תפילה לכל הזר־
מים ביהדות חייב להישמר .כשנשל־
חתי לשמש כמנהל בית ספר יהודי של
הקהילה הריפורמית במכסיקו סיטי,
למדתי מהי ערכה של היהדות והקשר
שלה לישראל" .הוא מאמין שבמצב
הפוליטי הקיים ,אם תתחלף הממשלה
ותוקם ממשלה חדשה ללא המפלגות
הדתיות והחרדיות ,יש סיכוי למאבק
להפשיר ולהפעיל את מתווה הכותל
שהוקפא.

מאבק על
הדמוקרטיה בישראל
התלוויתי לקבוצת הצנחנים והמ־
ראה שנגלה לעיניי ולעיני המבקרים
ברחבת הכותל ביום ראשון השבוע
היה יוצא דופן .בצד לובשי השחורים
שמילאו בהמוניהם את הרחבה ,רובם
אברכי ישיבות ,בצבצו כובעים אדו־

מים כשדגל ישראל מוטבע עליהם .את
הכובעים חבש ו  25צנחנים שבאו לה�ז
דהות עם נשות הכותל ובמידת הצורך
להגן עליהן מפני התקפות מילוליות
ופיזיות .הצנחנים נשאו דגלי כחול לבן
עליהם הוטבע המשפט" :בשלום בית
בכותל הלאומי  -ייבחן העם היהודי".
בודדים מלובשי השחורים צעקו לצנ־
חנים" :אתם זבל"" ,אתם לא יהודים" ,
"תתביישו לכם" ,אבל רובם סובבו את
הצנחנים במעין מעגלי שיחה ,שגררו
לוויכוחים קשים על מי הוא יהודי ומ־
דוע היהדות האורתודוכסית מחרימה
את יתר הזרמים ולא נותנת לנשות
הכותל להתפלל על פי מנהגן.
לפני כן בכניסה לרחבת הכותל בע־
מדות הבידוק ניסה מיכה עשת ,האח־
ראי לקבוצת הווטסאפ של הצנחנים,
להתל בסדרנים כשעטף עצמו בטלית,
אך אלה הכירו אותו מביקוריו הקוד־
מים .חלק מדגלי הלאום הוחרמו בגלל
הכתובת עליהם ,אך העובדה שנכנסנו
כמעט אחד ,אחד יחד עם המתפללים
מנעה כנראה עימותים כבעבר.
משאל בזק בין הצנחנים מה הביא
אותם לתמוך במאבק העלה את התשו־

בות הבאות:
דוד וגשל מהקיבוץ הדתי עין צורים:
"בשבילי הכותל הוא לא בית כנסת.
אני בתמיכה שלי בנשות הכותל יוצא
דופן גם בקיבוץ שלי ,אבל אני לא
מתייאש מהמאבק".
אורי להב (שוויד) ,בן  84לשעבר
מקיבוץ סער ,הגיע על כסא גלגלים,
עקב פציעה קשה מפגז במקום הכינוס
ברח' שמעון הצדיק כששירת בגדוד
 288שפרץ דרך שער שכם" :על הכ�ו
תל השתלטו בריונים בשם האל ואת זה
צריך לשנות".
שלומית גרוסמן ,אלמנה שבעלה
נפצע במלחמת ששת הימים ,בוגרת קן
בורוכוב של "הנוער העובד והלומד"
בגבעתיים ,מקפידה להופיע לכל ראש
חודש ,כשצנחנים מלווים את נשות
הכותל" :אני לא מתייאשת ,אנחנו נמ־
שיך במאבק עד שהמצב ישתנה".
מייקל לניר (כפר רופין) ,שנפ־
צע קשה בקרב על גבעת התחמושת,
מהצוות המארגן של הצנחנים" :מה
שהביא אותי לעזוב את המזגן ולבוא
לכאן מקיבוצי בעמק המעיינות החם ,זו
העובדה שנשות הכותל הן חלק ממאבק

ענת הופמן ,מייקל לניר ,ושלומית גרוסמן

על הדמוקרטיה בישראל וירושלים
שעליה יצאנו לקרב .התחלנו במאבק
ואנו מתחייבים להיות חוד החנית לכל
מי שיבוא ויצטרף אלינו".
לאחר שיצא ו  120נשות הכותל מ�ה
תפילה בעזרת הנשים כשבראשן ענת
הופמן נושאת שופר גדול ,כשהצנחנים
מלווים אותן הצנחנים ליציאה לשער
האשפות .הופמן סיכמה את התפילה:
"הפעם לא ארגנו מהנהלת הכותל
הסעות של בנות אולפנא כדי לדחוף
ולירוק עלינו .אבל גם בלעדי זאת
חטפנו בעזרת הנשים בזמן התפילה

חרפות ,גידופים ודחיפות .לא ייתכן
שפונה אליי ילדה בת מצווה כדי שתו־
כל להתפלל עם משפחתה בכותל ולא
יתאפשר לה .אסור לנו להתרגל למצב
הקיים ,ואנחנו נמשיך בסיוע הצנחנים
במאבק לשנות אותו ואם מפלגות כחול
לבן ,המחנה הדמוקרטי ומפלגת העבו־
דה הכניסו את מתווה הכותל למצע
שלהן ,יש לנו תקווה אחרי הבחירות.
אנו נמשיך במאבק ובחודש חשוון
תש"פ נביא ספרי תורה משלנו ונמ־
צא דרכים כיצד להכניסם לכותל .חכו
להפתעות".

אזרחים ותיקים .לפני הכל.
מאז ומתמיד ,העבודה-גשר ניצבה בראש המאבק למען העלאת
קצבאות הזקנה ,החלת ביטוח סיעודי ממלכתי ,הכנסת טיפולי
שיניים לסל הבריאות הממלכתי ומניעת השחיקה בפנסיות.
על מה נמשיך להיאבק?
הבטחת הקיום בכבוד  :מינימום הכנסה ליחיד  6,000ש"ח ולזוג  9,000ש"ח.
חקיקת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי לכל אזרח.
ביטול מע"מ על התרופות והפחתת ההשתתפות העצמית בטיפולים רפואיים.
הרחבת פרויקטים קהילתיים ומרכזי יום לאזרחים הוותיקים.
הנחות לפעילות תרבות ופנאי ובתחבורה הציבורית.
עצירת השחיקה בפנסיות :קיצוץ דמי הניהול ושינוי מנגנון ההצמדה.
הרחבת ההגנה הצרכנית על אזרחים ותיקים.

רק העבודה-גשר דואגת לכם ,האזרחים הותיקים.
אנו מתחייבים להמשך המאבק עבורכם.
עמיר פרץ

אורלי לוי אבקסיס

איציק שמולי
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דעת יחיד

• יובל דניאלי

בין תכניות הריאליטי בטלוויזיה לתכניות הריאליטי של החיים

>

לעתים ,כאשר הבנאדם חוזר עייף
מהעבודה או מעיסוקיו האחרים
שיש והם לעתים מתישים ומעצבנים,
טוב להתרווח על הכורסה ,ללגום בקיץ
חם כוס מים קרים ,ובחורף קריר  -כוס
תה או מרק חם ,לפתוח את הטלוויזיה
ולשקוע מול המרקע בתקווה שיבוא
זמן של רוגע כדי ליהנות מתוכנית
טובה שתוסיף עוד פיסת התרגשות,
חוויה אסטטית ואינטלקטואלית ,מידע
אמין ושקול ,כדי להרגיע את הנפש
העייפה מתלאות היום .אני לוחץ על
השלט ולנגד עיני מופיעות משום
מקום ,כמעט בשלושת הערוצים בסי־
מולטני ,דמויות מוכרות משדה הפולי־
טיקה והאקדמיה בתכניות אקטואליה
לפני החדשות או אחריהן ,מפטפטות
את עצמן לדעת בבליל מילים לא
מובנות מרוב צעקות .המנחה מנסה
נואשות להרגיע ומעלה חרס בידיו.
עוד לא התאוששתי מרעש הפוליטיקה
טרום בחירות ושוב פנל של פטפטנים
עם קבלות של פליטי תכניות ריאליטי
מהעבר ,מגויסי ריאליטי לעתיד ,שחו־
שבים שדעתם על התרחשויות ביזריות
בביצה המקומית והעולמית נושאות
עמהם בשורה חשובה .בין התכניות
כמו קוץ בישבן ,מופיע לפתע קדימון
(פרומו) מרצד ומעצבן.
בשעה אחרת ,לעתים אף בשלושת

הערוצים בו זמנית ,מופיעות תכניות
גסטרונומיות למיניהן המשלבות בי־
ניהן סיורים נהנתניים במקומות עוצרי
נשימה בחו"ל ובארץ .סיורים בשווקים
מלאי כל טוב ,ונופים קסומים כל זאת
כדי לגרום לנו המתבוננים לרצות
לרכוש עוד ועוד מכל השפע הטל־
וויזיוני הזה .ריבוי תכניות הנהנתנות
האלה מזכירים לי את רומא העתיקה
בה "לחם ושעשועים" היו אמצעי פו־
ליטי לגיטימי לשליטה על ההמונים...
אמרות השפר של ארבעת השופטים
ב"מסטר שף" מספרות לנו על כוחן
של מילים להפיק מילים חלולות נטו־
לות מעצורים מטובלות בתבלינים
של כלום ,פנטזיות קולינריות רדו־
דות שגורמות לעמך ישראל להתמוגג
ולהזיל ריר.
בתכנית אחרת המתחרה על
רייטינג ,מולכת לנגד עינינו ממלכת
השרירים והאקרובטיקה" .נינג'ה יש־
ראל"" .מהר יותר ,חזק יותר גבוהה
יותר" .הישגיות בכל מחיר! אל תר־
בות השרירים וקוביות הבטן ,אל חדרי
הכושר ופיתוח הגוף נוספים אתגרי
הישרדות נוספים; אי שם על אי בודד
באוקיינוס כחול עמוק ,או חוף לבן
קסום מלא יערות גשם ,מתמודדות
שתי קבוצות של פוסטרים ,מי ישרוד
אחרון ויקבל המון חשיפה וכסף .מעבר

לגופי הפלא החשופים  ,מלמדים אותנו
בתכנית זו שהקומבינה משתלמת ומנ־
צחת .בריתות שלא מחזיקות מים .שקר
והעמדת הפנים; שיעור לקראת הבאות

יש המעוניינים להשאיר את
תעמולת הבחירות הנוכחית
כסוג של ריאליטי .בה מותר
הכול  -לשקר ,לרמות ,לבלף.
להכפיש ,להשפיל ולפגוע.
הכל כשר כדי לנצח ,כדי
להציל ,כדי לשרוד! בטלוויזיה
אפשר להפעיל שיקול דעת.
להעביר ערוץ או לכבות אותה.
לא כך בריאליטי של הבחירות
לכנסת .אי אפשר לסגור את
הדמוקרטיה (אין לנו ארץ
אחרת) ולהכריז אנחנו לא
במשחק ,לא צופים במרקע
החיים שלנו
בריאליטי של הדמוקרטיה הישראלית.
תכניות הריאליטי מלאות באין
סוף של אפשרויות; כוכבים נולדים,
"דה ווייס" ,מערכת יחסים בין זמרים
/ת צעירים ,מנטורים מנוסים ,תקוות,
חלומות והמון אכזבות.

ישנם עוד תכניות השייכות לסוגת
החידונים והתגמולים הכספיים .או
שזוכים או שנופלים לבור עמוק .ואז
כאשר אני מיואש ועייף מהתעמלות
האצבעות ,כדי להימלט מהפטפטת
הוויזואלית והמילולית אני נזכר בע־
רוץ הטבע .ערוץ שאהוב עלי במיוחד.
אבל מה לעשות ,קשה לצפות בו בצ־
וותא עם נכדתי החמודה והקטנה בת
החמש .התכנית עוסקת מהישרדותם
האכזרית ,המרתקת והיפה של חיות
חזקות וזריזות הטורפות חיות אחרות,
חמודות וחלשות שנאכלות בתאבון
כמנה ראשונה ,שניה ושלישית .ממש
כמו בריאליטי הפוליטי הישראלי .המ־
שותף לתכניות הריאליטי ,הוא המאבק
על כוח ממון ,והשכחת קשיי היום ,יום
(החולה מהמסדרון ,צפיפות הכיתות,
יוקר המחייה ,אפקט החממה וכו').
מכאן להקבלה אליה אנחנו צועדים
בימים אלה ,אל הריאליטי הישראלי
של הבחירות לכנסת העשרים ושתיים.
יש המעוניינים להשאיר את תעמולת
הבחירות כסוג של ריאליטי .בה מותר
הכול .לשקר ,לרמות ,לבלף .להכפיש,
להשפיל ולפגוע .הכול כשר כדי לנצח,
כדי להציל ,כדי לשרוד! בטלוויזיה אף
שרמתה רדודה לטעמי ,אפשר להפעיל
שיקול דעת .להעביר ערוץ או לכבות
אותה .לא כך בריאליטי של הבחירות

לכנסת .אי אפשר לסגור את הדמו־
קרטיה (אין לנו ארץ אחרת) ולהכריז
אנחנו לא במשחק ,לא צופים במרקע
החיים שלנו .יש מאה ,אולי אלף סי־
בות ,כדי להחרים את "ערוץ הכנסת"
את הבחירות .הם מיותרות ,עולות
מיליארדים שקלים למשק .מעצבנות,
ובמידה רבה אפילו פוגעות בדמוקר־
טיה ,מיועדות להציל מנהיג מאיימת
הדין .אבל אין לנו את הלוקסוס הקיים
בערוצי הטלוויזיה .סוגרים והולכים
לים...
קיים ממשק דומה בין תכניות
הריאליטי בערוצי המדיה ,לבין
הריאליטי של הבחירות לכנסת ,אבל
יש גם הבדל עקרוני .מה שמשודר בת־
כניות הטלוויזיה ,זה לא הדבר האמתי
של החיים ,אלא שעשועי ממון וזמן .זה
רק משחק טלוויזיוני .הבחירות לכנסת
עוסקות בחיים האמתיים ,בראליטי של
המציאות.
אני נמנע מלדקלם קלישאות וסיס־
מאות בעד ונגד .אני לא נמנע מלבקש
מאנשי ההתיישבות הקיבוצית ,מהש־
מאל המתון  ,מהמרכז השפוי ,מדורשי
שלומה של חברתנו ללכת ביום הב־
חירות להצביע .לשכנע את המהססים.
מותר לכעוס על המדינה ,אסור להפ־
קיר אותה ולהימנע מלהשתתף בעיצוב
דמותה.

כי על איכות לא מתפשרים!

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים
תפעוליים בלבד

רכבי שטח

טרקטורונים
יבואן רשמי:

עבודה
שטח
רכבי
רכבי

טרקטורי משא
(רישוי כביש)
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דעת יחיד

• אורי יזהר

הסכמה ומחלוקת
>
אני מסכים ומזדהה עם סליד־
תו וחששותיו של צבי אורטנברג
מהאווירה השולטת בחברה הישראלית
של מחלוקות קשות ,שנאה הדדית ,ספי־
נים ,שקרים והסתה .אבל אני חולק על
חלק מהניתוח שלו של מקורות העוצמה
של ישראל והדרכים לשיקומה.
אורטנברג קובע כי אחד מיסודות
העוצמה הישראלית היא הסולידריות
החברתית והלכידות של הפלגים השו־
נים ששררה כאן בשנים עברו .סולי־
דריות ולכידות אלה נחלשו מאד כיום
וזו סכנה אמיתית .בנקודה זו ברצוני
לומר ,כי גם בעבר הרחוק לא הייתה
כאן סולידריות חברתית ולכידות .נזכור
את אירועי אלטלנה ,את רצח ברנדוט
על ידי אנשי הלח"י ,את ההסתערות
של אנשי חירות על הכנסת ב־1952
עקב החתימה על הסכם השילומים עם
גרמניה המערבית ,את מסע הבחירות
של תנועת החירות ־ב־ 1959עם אופנ�ו
עים המלווים את המנהיג תחת הסיס־
מה "אלוהים לשלטון בחרתנו” ,שהזכיר
מפלגות פשיסטיות ,את אירועי ואדי
סאליב ואת הפער העדתי בין "ישראל
הראשונה" ו"ישראל השנייה" שהתג־
לה לעין כל בסוף שנות החמישים ,את
פרשת לבון והתחלת הפילוג הפנימי
בתוך מפא"י בין צעירים (בהנהגת דיין
ופרס) וותיקים ,כאשר בן גוריון מתייצב

לצד הצעירים ומנהל מאבק מר נגד שו־
תפיו מזה שנים רבות.
מה שיצר את הרושם של ליכוד חב־
רתי ולכידות ,הייתה הדומיננטיות של
מפא"י בהנהגת בן גוריון הכריזמטי בש־
נות החמישים .במדע המדינה ידוע המו־
דל של המפלגה הדומיננטית שהתקיים
אז בישראל .המפלגה הדומיננטית היא
מפלגה הניצבת במרכז המפה הפולי־
טית ,היא גדולה פי שניים לפחות מכל
מפלגה אחרת ובלעדיה לא ניתן להרכיב
ממשלה .אי לכך היא המועמדת הטבעית
להרכיב ממשלה ,לעמוד בראשה ולע־
צב את מדיניותה .המפלגה הדומיננטית
יכולה להרכיב ממשלה עם הימין המתון
או עם השמאל המתון ,לפי הסיטואציה
הקיימת .וכך בדיוק עשתה מפא"י כאשר
בתקופה מסוימת הרכיבה ממשלה עם
הציונים הכלליים ,המפד"ל והפרוגרסי־
בים ,ובתקופה אחרת עם אחדות העבודה
ומפ"ם (והמפד"ל והפרוגרסיבים) .מי
שנשאר תמיד בחוץ היו הקיצוניים .כפי
שאמר בן גוריון ,שהוא מוכן להרכיב
ממשלה עם כל מפלגה "חוץ מחירות
(ימין קיצוני) ומק"י" (שמאל אנטי־ציוני
באותו זמן) .בסיוע האידאולוגיה של
הממלכתיות בה דגל בן גוריון וההילה
הכעין־משיחית שריחפה מעליו בש־
נות החמישים ,נראתה החברה היש־
ראלית מלוכדת יחסית .המחלוקות בין

תגובה למאמרו של צבי אורטנברג" ,במהדורה המביישת של
הבחירות הקרובות – אפשר לשנות את המהדורה הקודמת
מהבחירות באפריל"" ,הזמן הירוק"22.08 ,

מפא"י לשאר המפלגות הקואליציונית
התקיימו ,אבל על אש קטנה .ישראל
השנייה ,המזרחית ,גם אחרי ואדי סא־
ליב ,עדיין לא הגיעה לתודעת המחאה
שאפיינה אותה בשנות השבעים והייתה
גורם מרכזי בהעלאת הימין לשלטון.
הדומיננטיות הפוליטית של מפא"י
ותנועת העבודה והלכידות למראית עין,
התקיימו עד מלחמת ששת הימים .גם
המשברים והפילוגים שהתרחשו עד אז
לא ביטלו אותה .תוצאות המלחמה וב־
מיוחד ההשתלטות על הגדה המערבית
ורצועת עזה על מיליוני הפלסטינים
שחיו בהן ,יצרו את הרקע למחלוקת
שלא ניתן להתגבר עליה באמצעות
פשרה כלשהי .הדומיננטיות של מפל־
גת העבודה והמערך ספגה גם מכה קשה
עקב המחדל של מלחמת יום הכיפורים.
בינתיים הלך הימין והתחזק .בגין הבין
את הנזק הפוליטי של הופעותיו כדמ־
גוג קיצוני ומיתן את הופעותיו וכן על
רקע משבר היחסים בתוך מפא"י בשנות
השישים והפילוג של רפ"י ב־ ,1965יצר
ברית עם המפלגה הליברלית ,גוש חי־
רות ליברלים (גח"ל) והיה לפוליטיקאי
לגיטימי שהוכנס יחד עם ספיר הליב־
רלי ודיין איש רפ”י לממשלת האחדות
הלאומית שהוקמה עקב מלחמת ששת
הימים.
תוצאות המלחמה יצרו רקע למחלו־

קת בלתי פתירה .הימין התבצר בסיסמת
א"י השלמה ,כאשר המפד"ל המתונה
לשעבר עוברת הקצנה דתית־לאומנית
ותנועת העבודה אינה נותנת תשובה
ברורה לגבי עתיד השטחים המאוכלסים.
מצב זה יחד עם גילויי השחיתות של
שנות השבעים ,הופעת בגין כאלטרנ־
טיבה לגיטימית והבשלת המחאה המזר־
חית הביאו לעליית הימין לשלטון.
בניגוד למיתוס המקובל בשורותינו,
לא ד"ש של יגאל ידין גרמה למפללת
המערך ב־ .1977בגין הרכיב ממשלה
גם בלעדיה והיא הצטרפה מאוחר יותר,
אלא חוסר ההבנה וחוסר היכולת להת־
מודד עם המציאות החדשה ,הם שהמ־
שיכו להשאיר את השמאל הציוני רוב
הזמן בנחיתות אידאולוגית ופוליטית
מול הימין.
אחרי שהתמוטט המבנה שבמרכ־
זו מפלגה דומיננטית ,נוצר מבנה דו־
גושי ,ליכוד מול מערך  -שתי מפלגות
גדולות עם כמה מפלגות לווין קטנות.
המצב היה בתחילה כמעט תיקו מה
שהוביל להקמת ממשלת אחדות עבודה־
ליכוד לאחר בחירות  .1984כיום ,לאחר
כל מיני תמורות ,אנו שוב במבנה דו־
גושי אבל עם שתי מפלגות בינוניות ואי
אלו מפלגות קטנות בכל גוש ,עם עדי־
פות מסוימת לימין .עדיין איננו יודעים
מה יהיו תוצאות הבחירות הקרובות

והאם תקום ממשלת אחדות או תהיה
ממשלת ימן .הסיכוי להקמת ממשלת
מרכז שמאל הוא קטן.
למרבית הצער  ,אינני שותף לתק־
וותו של צבי אורטנברג שמפלגת הע־
בודה בצירוף גשר ישפרו את ההתרבות
הפוליטית הישראלית שירדה לשפל
המדרגה .מפלגת העבודה ,גם אם תקבל
עוד שניים־שלושה מנדטים תהיה קטנה
מדי עבור המלאכה הזאת וגם מצבה
הפנימי אינו מזהיר ,בלשון המעטה.
מפלגת העבודה עברה תהליך רב שנים
של התנוונות כמותית ואיכותית וקשה
עד בלתי אפשרי להיחלץ ממנו בכוחות
עצמה .כפי שנאמר ,אין הבור מתמלא
מחולייתו .תיאור וניתוח תהליך זה הוא
עניין למאמר נפרד שאולי ייכתב לאחר
הבחירות.
נחצה התחדשות רעיונית אמיתית
ומאבק להחזרת ההגמוניה האידאולוגית
לשמאל הציוני כדי להתחיל במהלך
ארוך של חזרה לשלטון ולכינונה של
ישראל כמדינה מתוקנת .השמאל הציוני
צריך לשם כך לנהל מאבק בכמה חזיתות
– נגד הכיבוש ,נגד הקפיטליזם החזירי
ונגד תהליכי ההדתה המתקדמים .כרגע
לא נראה לי שמפלגת העבודה מסוגלת
לכך .אשמח להתבדות.
משאבי שדה

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
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דיווחי תנועה

חיילים (הרבה פחות)
בודדים בקיבוץ

יעל אייזנר ,מנהלת מחלקת חיילים בודדים בתנועה הקיבוצית,
מגיבה לכתבת התחקיר של הארץ על כך שחרף שיעור המתאבדים
הגבוה בקרב חיילים בודדים ,גיוסם זוכה לעידוד" :אנחנו מכירים
ומקדישים תשומת לב רבה לקשיים הייחודיים של אותם חיילים
 בקיבוץ מקבל החייל הבודד מענה הוליסטי ושלם לכל צרכיו.הקיבוצים עושים הכל על מנת לספק לכל אחת ואחד מהם צרכים
בסיסיים של ודאות וביטחון"

ב

ימים אלה ,שב ועולה הטיפול בחיילים בו־
ומעל כולם משפחה מאמצת הפותחת את ביתה
דדים וההתמודדות עם המצוקות והקשיים
וליבה.
המלווים את שירותם בצבא ,כמו בתחקיר
המשפחה היא עוגן ומענה לצורך להשתלב ולהרגיש
הכואב של ג'ודי מלץ ויניב קובוביץ – "־כ־ 10%מ�ה
אהוב ומוערך .אותה משפחה מלווה אותו עם גיוסו
מתאבדים בצה"ל הם חיילים בודדים ,אז למה להביא לצה"ל ,בטקסי הסיום ,בחגים ,מועדים וימי הולדת.
אותם?" ("הארץ" .)23.8
יותר ־מ־ 20אלף חיילים בודדים אומצו במרבית הק�י
בוצים ברחבי הארץ במרוצת השנים ,וכולנו התמלאנו
בתנועה הקיבוצית רואים בליווי החיילים הבודדים -
עולים חדשים וצברים חסרי עורף משפחתי  -פרויקט גאווה לראות את איש התנועה הקיבוצית ,צביקה לוי,
מקבל את פרס ישראל על פועלו בתחום ,ואף אחד
ציוני בעל משמעות רבה הן לחיילים והן לכל מי
מכל אותם אלפים
שעוטף אותם בעת
מעולם לא הרגיש
שירותם הצבאי ,ולא
בודד כשלצידו מש־
פחות חשוב מכך –
פחה קיבוצית חמה
לפני הגיוס ואחריו.
מזה שלושה עשו־
ותומכת ,המלווה
אותו באתגרי השי־
רים ובאופן מוסדר,
רות הצבאי.
מאומצים בקיבוצים
מאות חיילים בו־
אנחנו ,בתנועה
דדים מדי שנה .מה
הקיבוצית ,מלווים
שהחל לפני כחמי־
כל קיבוץ ,כל רכז
וכל משפחה מאמ־
שים שנה בקליטת
צת ,ומאמינים בלב
בוגרי אולפני עברית
שלם שכאשר הצ־
בקיבוץ כחיילים
רכים הבסיסיים של
בודדים ,התמסד עם
החיילים מקבלים
השנים והפך למפעל
מענה ,הם יכולים
ציוני ,חברתי ולאומי
להתפנות לעיסוק
לקליטת עליה,
בצרכים גבוהים יותר
ותרומה מפוארת,
ולממש חלומותיהם
עקבית ורחבה של
ויעדיהם לשירות
הקיבוצים לחברה
לחייל בתמונה אין כל קשר לתוכן הדברים
משמעותי בצבא,
הישראלית.
ולא ,איננו מקב־
ולעסוק בצמיחה
לים את ההנחה בכותרת ,כמו בכל הכתבה ,כי צה"ל
והתפתחות אישית .ראייה לכך היא שמאות רבות
אינו זקוק לאותם עולים הבאים לכאן כדי להתגייס
מחיילינו מגיעים לתפקידי מפתח ,לפיקוד ,הדרכה
ולתרום .ההיפך הוא הנכון  -לא פעם אני שומעת
וקצונה ולשירות ביחידות מובחרות בצבא.
מחיילים בודדים את האמירה כי חבריהם ליחידה
אין לנו ספק שכאשר יש לחייל מעטפת אנושית
שהוריהם נמצאים בארץ ,ושיש להם בית ועורף מש־
אכפתית ודואגת ,כפי שאנו מעניקים בקיבוצים ,ברוב
פחתי לחזור אליו בחופשות ,רואים בהם מודל לחיקוי המקרים יש ביכולתנו לאתר ולזהות בשלב מוקדם
 בעיקר ברגעים קשים במהלך השירות.מצוקות וקשיים ,להתריע בפני נציגי הצבא ויחד עמם
יחד עם זאת ,עוד בימי צביקה לוי ז"ל ("האבא של
לספק מענה שלם ,במטרה לסייע ולתמוך בחיילים
החיילים הבודדים") ,שפיתח את פרויקט החיילים
הבודדים בכל צרכיהם .אנו גאים לספר שאחוזי הנשר
הבודדים בתנועה הקיבוצית לפני יותר מעשרים
משירות צבאי בקרב החיילים הבודדים המאומצים
וחמש שנה ,וכמובן מאז שהחלפתי אותו ,אנחנו מכי־ בקיבוצים הם מהנמוכים בצה"ל.
רים ומקדישים תשומת לב רבה לקשיים הייחודיים
יתר על כן ,בשנים האחרונות אנחנו מפתחים תוכניות
של אותם חיילים.
נוספות אשר ילוו את החיילים לאחר שחרורם ,גם כאן
מתוך כך ,בקיבוץ מקבל החייל הבודד מענה הוליסטי מתוך הבנה לצורך להמשיך ולתת להם את ההכרה
ושלם לכל צרכיו :הוא עטוף במספר שכבות אנושיות
כי אצלנו  -גם ביום שלאחר השחרור  -הם אינם
שרואות אותו ,את צרכיו ,הצלחותיו וקשייו בקשר
בודדים.
שוטף בכל רגע בבסיס ובכל עת כשהוא יוצא הביתה .נשגב מבינתי מדוע החליטו שני הכתבים לצייר
הקיבוצים עושים הכל על מנת לספק לכל אחת ואחד תמונה כה שחורה וחד צדדית של פרויקט ציוני כל כך
מהם צרכים בסיסיים של ודאות וביטחון  -כל חייל
חשוב ומצליח ,מבלי למצוא נקודת אור אחת מתוך
בודד בקיבוץ מקבל יחידת דיור אישית ,מזון ,שירותי
כל מה שתיארתי .אולי זו טבעה של תקשורת.
כביסה ושימוש חופשי בכל מתקני הקיבוץ.
טבעה של הציונות היה ועודנו להמשיך ולעשות
ויותר מכך – דואגים לצורך אנושי של חום ,אהבה,
דווקא אל מול המקטרגים .כך עשינו תמיד וכך נמשיך
וקבלה על ידי רכז של חיילים בודדים בכל קיבוץ,
ונעשה.
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"בית הספר לא מקדש רק
ציונים ,אלא גם דואג שכל
אחת ואחד מאתנו ייצא מבית
הספר בן אדם טוב יותר,
ואזרח יותר טוב"
מיה צדוק ,בת ה־ 17ממעברות ,המתחילה
את שנת הלימודים האחרונה שלה בבית
הספר האזורי 'רמות ים' ,כותבת בטור
מיוחד לרגל פתיחת שנת הלימודים על
תחושתם של התלמידים בבית הספר
האזורי־קיבוצי

ב

יום ראשון
התחלתי
את שנת
הלימודים האחרו־
נה שלי במערכת
החינוך .לאחר
חמש שנים באותו
בית הספר ,אני
חושבת שהבנ־
תי איך המערכת
מתנהלת ,ובעיקר,
למי לפנות כשצריך
משהו .את בית
הספר האזורי
בעמק מאפיינים
מיה צדוק" .אתגעגע לדרך ההסתכלות עליי ועל חבריי מצד
אנשי החינוך בבית הספר"
כמה דברים :הנוף
המדהים לים ,שיטות הלימוד
בנושאים שבאמת מעניינים
הייחודיות ובעיקר  -האנשים.
אותנו באופן עצמאי.
לצד ה"דיאלוג" מתקיימות בבית
אין לי ספק שאתגעגע ,אבל
הספר מגמות מעשירות ,שכל
לא רק לנוף הייחודי שיש לנו
אחת ואחד מאתנו יצא מהן לא רק
בבית הספר האזורי "רמות־ים"
שבעמק־חפר ,אלא לא פחות מכך עם בגרות ,אלא ,כאמור ,עם ידע
לדרך ההסתכלות עליי ועל חבריי וההעשרה שילוו אותנו להמשך
החיים .אחת מהן ,היא מגמת
מצד אנשי החינוך בבית הספר.
דיפלומטיה באנגלית ,מגמה שמ־
דרך המאפיינת את החינוך
למדת אותנו איך מקיימים שיחה
הקיבוצי־אזורי עוד מהימים
שהורי היו בבית הספר ,ולשמחתי ואיך מקיימים דיון באופן מכבד.
בנוסף ,המגמה עורכת סיורים ובין
נשארה גם היום.
היתר השתתפות במודל האו"ם.
נכון ,אומנם הנוף לים עוזר
אבל עם כל הכבוד ללימודים ,מה
לאווירה הטובה ,אך מה שגורם
שהכי חשוב לבית הספר ובבית
לבית הספר להיות כל כך ייחודי
הספר הם התלמידים והצוות -
היא בעיקר דרך החינוך שאנחנו
הדבר שאני הכי מעריכה בבית
מקבלים ,ובתוכה שיטת לימוד
הספר ,זו העובדה שתמיד יש עם
המכונה "דיאלוג" .כשמה כן היא,
מי לדבר בצוות החינוכי ,אנשים
והיא מתנהלת בקבוצות למידה
ולא בעבודה פרטנית שכל מטר־
תמיד מוכנים לעזור ולייעץ ,היחס
הוא אישי וחם .המנהל מסתו־
תה היא הישג אישי.
בב ברחבי בית הספר רכוב על
במקום לעשות בגרות בספרות
אופניים ,תמיד משוחח עם הת־
והיסטוריה ,כמו חברותיי מבתי
למידים וכמובן גם צוות המורים,
ספר אחרים ,אני עשיתי עבוד
המזכירה והמנהלה תמיד נמצא
חקר מעמיקה על נושא דומיננטי
שם בשבילנו להקשיב ,לעזור
במקצוע ,בנוסף למבחן פנימי
ופשוט להיות.
מצומצם.
בהיסטוריה למדנו על תקו־
לא "בוער" לי לעלות לי"ב,
פת השואה ,והעמקתי בנושא
נחמד לי בחופש ,אבל אני יודעת
ההתנגדות היהודית בגטאות.
שכשאני חוזרת לבית הספר ,אני
אם תשאלו אותי מה אני זוכרת
חוזרת למקום טוב ,מקום שרואה
ממבחן הבגרות שלי בפסיכו־
אותי ,מקום שיודע להכיל ולחנך
לוגיה ,אגיד שיש כמה דברים
ולא רק להיות בית ספר לציונים.
שחקוקים אצלי ,אך הרוב כבר
אני שמחה על הזכות שנפלה
נמחק מזיכרוני .לעומת זאת,
בחלקי ללמוד בבית ספר שלא
אם תבקשו שאספר לכם על
מקדש רק הישגים וציונים ,אלא
הדיאלוג ,אדע לספר ולפרט.
גם דואג שכל אחת ואחד מאתנו
בדיאלוג לא גורמים לנו "להקיא"
ייצא מבית הספר בן אדם טוב
ידע ,אלא מלמדים אותנו להעמיק יותר ,ואזרח יותר טוב.

מייטק ישראל 09-8943999
רח' תלמים  1מושב תנובות.
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דור סער במדי נבחרת העתודה במשחק נגד קרואטיה.

לאימון ערב .מאוד נהניתי שם .זה
עוד משהו שאני מאוד שמחה שע־
שיתי .אני מרגישה שהמסגרת של
וינגייט ממש הכינה אותי לחיים
ובעיקר הכינה אותי לקולג' .הנחי־

דור סער ,20 ,מקיבוץ מענית 1.65 ,מ' ,הובילה את נבחרת
העתודה להישג מרשים ,מקום  5באליפות אירופה (דרג ב')
בטורניר בקוסובו .היא הייתה ראשונה בנבחרת במספר הנקודות,
ראשונה באסיסטים וראשונה בדקות משחק .דור סער היא דור
המשך .הסבא ,אורי סער ,היה כוכב הפועל בית אלפא בליגה
הלאומית בשנות ה־ 50וה־ .60בתום העונה הראשונה בקולג'
במיין בו היא לומדת ומשחקת ,היא זכתה בתואר Rookie of
( the Yearשחקנית השנה הראשונה המצטיינת של הליגה)

>

ארן ריילינגר

זה היה בהחלט 'מבצע' מור־
כב לקבוע ראיון עם הכדור־
סלנית המצטיינת דור סער,20 ,
מקיבוץ מענית .גם כשהיא בארץ,
בחופשת מולדת ,הכוכבת הצעירה
עסוקה עד מעל הראש .במשך רוב
ימות השנה היא בארה"ב ,משחקת
ולומדת באוניברסיטת מיין (The
 .)University of Maineeכש�נ
גמרה שם העונה ,היא נחתה בארץ
והצטרפה מיד לאימונים של נבחרת
העתודה (עד גיל  .)20לפני כחודש
היא הובילה את הנבחרת להישג
מרשים ,מקום  5באליפות אירופה
(דרג ב') בטורניר שנערך בקוסובו.
כרכזת דומיננטית (גובה  1.65מ'),
הסטטיסטיקה שלה שם הייתה חד־
משמעית .מס'  1בנבחרת בנקודות
( 3בכל בטורניר) ,מס'  1באסיסטים
(ראשונה בכל הטורניר!) ,מס '  1ב�ד
קות משחק .רק לאחר שהטורניר
הסתיים והנבחרת שבה לארץ ,היא
התפנתה סוף סוף לראיון המיוחל,
רגע לפני חזרתה לארה"ב ,לעוד
שנה במיין.
לפני מספר שבועות סיפרתי כאן
על ליאור הלוי ,הכדורסלנית מטי־
רת צבי ,שמתחילה עכשיו ארבע
שנים בקולג' .דור סער ,לעומתה,
בחרה במסלול של "ספורטאית עי־
לוי" .דחתה את הצבא בארבע שנים,
והתחילה את הקולג' מיד לאחר סיום
התיכון .סיפורה המרשים של דור

|| 14

5.9.2019

(עד כה) ,מובא כאן מפיה והרי הוא
לפניכם.

תחילת הקריירה ,עמק
יזרעאל ,וינגייט
דור" :נולדתי בפרדס חנה ,בת
בכורה לסיגל וניר .אימא במקור
מקיבוץ מסילות ואבא מבית אלפא.
יש לי עוד אחות ואח צעירים ממני.
כשהייתי ב ת  5עברנו לקיבוץ מ�ע
נית ,אחרי שכבר התחנכתי שם כמה
שנים .אבא שיחק כדורסל בצעירו־
תו ,ואמא שיחקה כדורעף בנעוריה,
אבל סבא שלי ,אורי סער (לשעבר
סקלרץ) ,היה הכוכב של הפועל בית
אלפא בליגה הלאומית בכדורסל
בשנות ה־ 50וה־.60
"כילדה הייתי סוג של טום
בוי .שיחקתי עם הבנים כדור־
גל וקט־רגל ,ומכיתה א' התאמנתי
באומנויות לחימה ,קונג פו וק־
פואירה (אמנות לחימה ברזילאית).
יום אחד ,בכיתה ג' ,בן דוד שלי
ששיחק כדורסל בגן שמואל ,אמר
לי בואי תתאמני אתנו .אנחנו באותו
הגיל .באתי לאימון ניסיון ,וככה זה
התחיל .התחלתי להתאמן בקבוצה
מעורבת של בנים ובנות ומהר מאד
בלטתי .בכיתה ד' כבר שיחקתי בק־
בוצה של בנים בלבד ,כי לא הייתה
קבוצת בנות .שיחקתי איתם בלי־
גה האזורית ,ולמרות שהייתי הבת
היחידה ,השתלבתי מצוין ואפילו
הייתי טובה .בכיתה ו' כבר שיחקתי
בשתי קבוצות במקביל ,קבוצה של

בנים וקבוצה של בנות בוגרות יותר.
אז כבר הייתי צריכה אישור מיוחד
מהאיגוד לשחק גם עם הבנים .בגיל
הזה כבר היה לי ברור ,שכדורסל זה
משהו שאני רוצה לעסוק בו .בכיתה
ז' כבר חשבנו בבית איך ולאן מת־
קדמים .כבר כיוונתי גבוה וחיפשנו
מועדון טוב לבנות .התלבטנו בין
מכבי רעננה להפועל עמק יזר־
עאל ,ובחרנו בעמק .זו הייתה בחירה
מצוינת .שלוש שנים שיחקתי בעמק
יזרעאל ,מכיתה ז' עד ט' .למדתי
ב'מבואות עירון' ,וכל יום בצהריים
הייתה לי הסעה ,יחד עם בנות נוס־
פות ,לאימונים שהתקיימו בנהלל או
בגבת5 .־ 6אימונים בשבוע .גלעד
ערמון (בן קיבוץ עמיר) ,היה המאמן.
תמיד שיחקתי שם בשתי קבוצות
במקביל ,עם הגיל שלי ועם בנות
בוגרות יותר .היינו בטופ האר־
צי ושנה אחת אפילו לקחנו דאבל,
אליפות וגביע .תמיד הייתי בחמי־
שייה ,תמיד רכזת.
"בכיתה י' כבר עברתי לפנימייה
של האקדמיה למצוינות בספורט
במכון וינגייט .אני וההורים חשבנו
שיהיה לי טוב לעבור לשם ,אחרי
ששמענו דברים מאד טובים על המ־
קום .שלוש שנים הייתי באקדמיה,
מכיתה י' עד י"ב .בבוקר לומדים
בתיכון חוף השרון בשפיים ,בכיתה
אורגנית של וינגייט ,אבל בעיקר
מתאמנים ועוסקים בספורט ,כל
אחד בענף שלו .ביום חמישי בערב
נוסעים הביתה ,ובשבת כבר חוזרים

במדי אוניברסיטת מיין

אליפות אירופה אוגוסט 2019

לו לנו שם הרבה הרגלים טובים של
מצוינות ומאוד הקפידו איתנו על
לימודים .אגב ,גם בעמק יזרעאל,
גלעד ערמון הנחיל לנו הרגלים וע־
רכים דומים .גלעד מאד השפיע עלי

ועזר לי .הוא מין מנטור שלי ,ואנחנו
שומרים על קשר עד היום".

הזמנה לקולג',
התאקלמות ,שגרה,
הישגים

"במשך כל השנים ,מגיל  ,14הייתי
תמיד בנבחרות ישראל בגילאים השו־
נים .תמיד הייתי רכזת וכמעט תמיד
בחמישייה .בכל מקרה ,תמיד שיחק־
תי הרבה .לכל הטורנירים החשובים
באירופה מגיעים סקאוטרים מארה"ב,
לחפש כישרונות צעירים .כך גם אני
נחשפתי אליהם ,בכל מיני אליפויות,
והתחלתי לקבל הצעות מקולג'ים
בגיל מאד צעיר .בד"כ יוצרים איתך
קשר דרך הפייסבוק .כבר בכיתה י'
התחלנו לדבר על זה בבית ,כי אמרנו
וואו ,יש פה הזדמנות .בכיתה י"א כבר
היו לי הצעות מכמה קולג'ים ,לשחק
וללמוד אצלם במלגה מלאה .אז כבר
החלטנו ,אני וההורים ,שכנראה זה מה
שאעשה .התחלנו לנהל מגעים ,גם
עם ארה"ב ,אבל בעיקר פה עם הצבא.
חשבנו ללכת על מסלול של 'ספור־
טאית עילוי' ,לדחות את הצבא בא־
רבע שנים עד שאסיים את הלימודים
בארה"ב ,וידענו שצריך לפנות לצבא
מאד מוקדם כדי לקבל את האישור
לזה" .במקביל התחלתי להתכונן ל־3
מבחנים שונים שהייתי חייבת לע־
בור כדי להתקבל ללימודים שם .כל
המבחנים מתקיימים פה בארץ .בת־
חילת י"ב טסתי עם ההורים לביקור
רשמי בשני קולג'ים שחשבנו עליהם.
משניהם בחרתי בסוף באוניברסיטה
של מיין .בחרתי בה כי התכנית של
הכדורסל שם מאוד נראתה לי .בנוסף
היו שם כבר כמה שחקניות אירו־
פאיות והצוות כבר ידע בדיוק איך
להתנהל עם שחקניות זרות .בקי־
צור ,המקום הזה יותר קסם לי .בסופו
של דבר אני מאד שמחה על הבחירה
הזאת ,וטוב שנסענו לשם לראות את
המקום .גם ההורים שלי מאוד אהבו
את מיין .כשחזרנו לארץ המשכנו
במגעים איתם וכשאמרתי להם שב־
חרתי בהם הם אמרו 'מצוין .נעזור לך
בכל מה שצריך' .בחרתי ללמוד שם
מנהל עסקים.
"באוגוס ט  2017חזרתי למיין ,ל�ה
תחיל את הקולג' .ההורים שוב באו
איתי לכמה ימים ועזרו לי בהתאק־
למות .קיבלתי חדר עם עוד מישהי

הפועל בית אלפא  .1957אורי סער כורע שני מימין .שיחק גם בנבחרת ההתיישבות העובדת .צילם :אליעזר סקלרץ

בבניין של תלמידי שנה א' .הכל מאד
הזכיר לי את וינגייט 3 .החודשים
הראשונים היו לי ממש קשים .השפה,
המנטליות ,וגם חברתית עוד לא הכ־
רתי אנשים .קיבלתי מין שוק כזה .גם
הכדורסל היה שונה ממה שהכרתי.
שיטת האימונים שונה ואפילו המשחק
עצמו שונה .החוקים שונים ,השעונים
שונים .למשל פה יש  24ש' להתקפה,
שם  30ש' .בניגוד למה שחושבים,
המשחק בארה"ב דווקא פחות אגר־
סיבי מאשר באירופה ,כי נותנים שם
יתרון להתקפה על פני ההגנה .יצי־
רת מגע בין מגן לתוקף הרבה יותר
בעייתית ויותר מקפידים על עבירות.
אפילו ב־ NBAזה ככה.
"היו שם דברים שנראו לי הזויים.
למשל בנים בקולג' עדיין משח־
קים שתי מחציות של  20ד' .בנות
כבר משחקו ת  4רבעים .שוב ,בנ�י
גוד למה שחושבים פה ,האמריקאים
מייבאים לארה"ב חוקים מאירופה,
ולא להיפך .מצד שני ,האימונים שם
הרבה יותר אינטנסיביים ,גם בכדו־
רסל וגם בחדר כושר .הרגשתי שם
כל הזמן במבחן .תוך כדי אימון סו־
פרים לך סטטיסטיקה ,כמה זרקת,
כמה קלעת ,וכו' .גם בכושר בוחנים

המטרה האמיתית שלי
היא לשחק בעתיד
באירופה .אני מאוד
מתחברת ואוהבת את
הכדורסל האירופאי.
אני מעדיפה לשחק
באירופה (על פני
ישראל) ,פשוט בגלל
הרמה הגבוהה שם.
ספרד ,איטליה ,צרפת,
טורקיה ,רוסיה ,כולן
מעצמות של כדורסל
נשים
אותך כל הזמן .כל שיטת האימון שם
הרבה יותר נוקשה וקשוחה .דורשים
ממך כל הזמן  .100%אם אתה מפשל
קצת באימון ,כל הקבוצה נענשת .מה
זה עונש ,תרגיל ריצה ומאמץ .בהת־
חלה זה שוק .זה יוצר אצלך כל הזמן
תחושה של תחרות .תחרות עם עצמך,

עם הבנות האחרות ,וגם תחרות של
כולן ביחד .האימונים גם הרבה יותר
ארוכים .אימון רגיל נמשך שעתיים,
שעתיים וחצי ,בנוסף לאימונים בחדר
כושר .הכל מאד אינטנסיבי ,קשוח,
תחרותי ,תובעני ,רציני.
"אבל אחרי ההלם הראשוני ,התח־
לתי לאהוב את זה .את התחושה שכל
אימון זו הזדמנות להשתפר .למרות
ההתחלה הקשה ,עכשיו כשאני חו־
שבת ,זה דווקא מאוד עזר לי .אתה
לומד לדחוף את עצמך למעלה ,לה־
שתפר כל הזמן ,להגיע למיצוי מקסי־
מלי של הגוף .זה גרם לי לדעת שאני
מסוגלת להרבה יותר ממה שחשבתי.
אם בארץ חשבתי שהגעתי למיצוי
פיזי מקסימלי ,הגעתי לשם וראיתי
שאפשר הרבה יותר ,והגוף עומד בזה,
סובל את זה .לקח לגוף זמן להתר־
גל ,אבל אחרי  3חודשים התרגלתי,
פיזית ומנטלית .גם הקבוצה אחלה.
הבנות ממש חמודות .חצי אירופאיות
וחצי אמריקאיות ,ואני ,כמו תמיד,
הכי קטנה ,הכי נמוכה .למרות זאת,
כבר בשנה הראשונה הייתי שחקנית
חמישייה ושיחקתי הרבה ,מעל  30ד'
למשחק.
"בתום העונה הראשונה זכי־

במשחק של מיין
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קטנות קיבוציות

• אברהם שרון

שורה ראשונה
רצינו ,ובכל זאת  -זו אגדה.

יגאל וילפנד שהיה ועודנו

Rookie of the Year 2018

תי בתואר ( Rookie of the Yearשחקנית
השנה הראשונה המצטיינת של הליגה) .בשנה
השנייה כבר לא הרגשתי נחיתות פיזית ,כי עו־
בדים שם הרבה על כוח .ברור לי שבגלל הגובה
אני תמיד צריכה לעשות הרבה יותר .להיות
ממש ,ממש טובה .אם אני רוצה לשחק ברמות
הגבוהות ,אין לי את הלגיטימציה לא לעבוד
קשה ולא להשקיע את כל כולי .אבל אני מא־
מינה בעצמי ועד עכשיו זה הולך לי טוב .בסוף
השנה השנייה כבר נבחרתי לשחקנית החמי־
שייה הראשונה של הפלייאוף .אנחנו משחקות
בליגת  ,D1שזו הליגה הבכירה של המכללות,
ומגיע המון קהל .זה אחד הדברים שאני אוהבת
שם ,תרבות הספורט .זה כיף גדול .למשחק
רגיל שלנו מגיעים כ־ 1,000צופים ולמשחקים
חשובים כ־2,500־ .3,000האולם הביתי שלנו
לא נמצא בתוך הקמפוס ,לכן רוב הקהל לא
מורכב דווקא מסטודנטים ,אלא מאנשים רגי־
לים מהאזור ,רובם מבוגרים ,שקונים כרטיס
ובאים לראות כדורסל נשים .הסטודנטים מגי־
עים בעיקר למשחקים החשובים .בקולג' שלנו
הבנות הן הקבוצה החזקה יותר בכדורסל .הב־
נים פחות .מקצועות חזקים נוספים הם פוטבול
בנים והוקי קרח בנים ובנות.
"מיין זו מדינה מאד צפונית ומאד קרה .בחו־
רף יש המון שלג והטמפרטורות צונחות עד
מינוס  25מעלות .גם זה היה לי שוק בהתחלה.
יש ימים שלא מתקיימים לימודים בגלל השלג.
כל החברות והחברים שלי שם הם מהכדור־
סל או ספורטאים בכלל .הספורטאים נפגשים
ביניהם המון ,בחדר כושר ,בפיזיותרפיה ,בכל
מיני אירועים ,וספורטאים זה גם אותו ראש וזה
גורם לך להתחבר .תמיד יש גם רגעים שמ־
רגישים לבד ,אבל צריך לדעת לעבור אותם.
אז מתקשרים להורים ,או יוצאים לרוץ לנקות
את הראש ,וזה עובר .כמעט ואין לנו חופשות
במהלך העונה .אפילו בחופשות גדולות ,כמו
כריסמס ,בכדורסל ממשיכים להתאמן כרגיל.
האמריקאים שמים מאד דגש על התנהגות
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טובה ,זה מאד חשוב להם .לא לאחר ,להיות
בסדר בלימודים .גם זה מאד מזכיר לי את וינ־
גייט .בסה"כ אני מרגישה מאוד טוב שם .אני
נהנית ,מרגישה שאני משתפרת ,ורק רוצה
לנצל את זה עד הסוף .כי הזמן טס ,בעיקר שכל
הזמן עסוקים".

ביקור מולדת ומבט לעתיד
"בסוף מאי ,אחרי שהסתיימה שם שנת הלי־
מודים ,באתי לארץ והצטרפתי מיד לאימונים
של נבחרת העתודה לקראת אליפות אירופה
(דרג ב') שהתקיימה בקוסובו .סיימנו במקום
 5ולי אישית היה טורניר טוב מאוד .הרגשתי
הפעם באמת שהבאתי את היכולות שלי למג־
רש והייתי מאד דומיננטית בנבחרת .זה משהו
ששאפתי אליו כבר הרבה זמן ועכשיו הרג־
שתי שהצלחתי ,להיות משפיעה ודומיננטית
במשחק .אני רוצה להמשיך עם זה עכשיו גם
במיין ובכל מקום .זו הייתה הפעם האחרונה
שלי עם הנבחרות הצעירות ורציתי להוביל
את הנבחרת להישג גדול ,לעלות לדרג א' .את
זה לא הצלחנו (עולות  3נבחרות) ,אז יש קצת
אכזבה ,אולי היינו יכולות לעשות יותר ,אבל
לא נורא .בהמשך אני רואה את עצמי בנבחרת
ישראל הבוגרת .זה עדיין לא נגיש לי ,כי אני
לא פה ,וזה יהיה רק אחרי שאסיים את הקולג'.
אבל המטרה האמיתית שלי היא לשחק בעתיד
באירופה .אני מאוד מתחברת ואוהבת את הכ־
דורסל האירופאי .אני מעדיפה לשחק באירופה
(על פני ישראל) ,פשוט בגלל הרמה הגבוהה
שם .ספרד ,איטליה ,צרפת ,טורקיה ,רוסיה,
כולן מעצמות של כדורסל נשים .בינתיים יש
לי עוד שנתיים במיין ובסה"כ אני מאד מרוצה
מההחלטה לנסוע לשם .למרות ההתחלה הלא
קלה ,עכשיו הכל טוב .נשאר לי רק להמשיך
לעבוד קשה ,להשתפר ,להגיע להישגים ,וגם
ליהנות מזה .בכל מקרה ,העתיד שלי ,החיים
שלי ,יהיו תמיד סביב כדורסל .את זה אני כבר
יודעת".

יגאל לא היה גדול מהחיים .הוא היה  -ועודנו  -גדול בתוכם .אהבתי אותו .הערצ־
תי אותו .הוא היה לי אח גדול והכיר בעיניים עצומות ובלב פתוח את חולשותיי ,את
אהבותיי .הוא ניחן במידה בלתי מצויה  -מידת האדם .הערצתי את חכמתו העצומה,
החובקת ,את תבונתו העילאית ואת רגישותו המופלאה ,הוא ידע לסלוח ולמחול ,כי
ידע את האדם על בוריו .הפה והלב שלו היו שווים שוויון מלא ומוחלט .לא היה בו אף
לא שמץ טינה כלפי אנשים.
אני מתאפק לא לדבר אליך ,יגאל יקר ,בגוף שני .סלח לי שאני מדבר עכשיו עליך
ולא אליך .התשמע קולי קרובי ורחוקי שלי? הוא כינה אותי בנצ'יק .ואני חשתי אהוב
ומוחמא .לא היה זה כינוי עם סיומת של הקטנה אלא ביטוי לחום ולקרבה שהוא חש
ורחש כלפיי.
היתה ביגאל פשטות כובשת .הוא כבש לבבות בכיבוש הכי נאור שקיים בעולם .בחן
ובחמלה .הוא ניחן ברגישות אנושית עילאית ,אשר באה ,בין השאר ,לביטוי בהספדים
הרבים שנשא על חברי הקיבוץ וחברותיו ,הוא ידע כל פרט ביוגרפי .הוא אפיין ברגישות
אין קץ את ייחודו של האדם .ועכשיו ,המספיד מוספד.
יגאל היה מפשר ומגשר מעולה .הוא ידע לסלול בתוך אין ספור הדרכים האפשרויות
את הנתיב הקצר אל עמק השווה ולהניע את השרויים במחלוקת ,בסכסוך ואף בריב,
אל העמק הפשוט הזה שאדמתו עשויה פשרות וויתורים והוא המקום הנכון לחיות
בו בהינתן הפשרה והוויתור .יגאל היה מורה ומחנך בשיעור קומה חד־פעמי  -שיעור
קומתו .כל שיעור שלו היה שיעור חופשי .הוא נתן לתלמידיו את החופש הגדול מכל
 החופש לאהוב ספרות בכלל ושירים בפרט .ולעשות זאת במקום ובזמן הטבעייםלהם ,בשיעורים ובהפסקות .בחיים .יגאל היה מורה גדול שהצליח לחבב על תלמידים
שמעולם לא קראו שורת שיר לפני שהתוודעו אליו לחובבי שירה ולאוהביה.
הוא היה עיתונאי ועורך וגם סופר .בכל מלה שלו היה ניתן להבחין ב־ DNAהמיוחד
לו והמייחד אותו .חיישני הלב שלו היו מקודדים כך שקלטו את המהות האנושית בכל
אירוע ,בכל אדם .היתה לו שפה משלו  -מקורית מאין כמוה ,מאין כמוהו.
יגאל חי במקום שנכון לו ,מקום שהיה יכול לממש בו את הערכים האנושיים שעל בר־
כיהם גדל .יחסיים ככל שהיו ,ככל שעודם  -צדק .שותפות .ערבות הדדית .שוויון ערך
האדם .הוא ידע כי לא כל אחד נותן כפי יכולתו ולא כל אחד מקבל לפי צרכיו ,אבל אם
יש מקום בעולם שבו המשוואה הזו מתקיימת במידה ובשיעור שאין כמוהם במקומות
אחרים ,קיבוץ בכלל וקיבוץ עין השופט בפרט ,הוא המקום הזה.
יגאל היה בשליחויות שונות ,אחת מהן חידתית ועלומה עבורי  -בנתיב .לא אחת רציתי
לשאול אותו על אודותיה ,אבל היססתי .ידעתי שיש בתולדותיו דברים שיפה להם
השתיקה ולעומתם  -דברים שיפות להן המלים .בעיקר מלותיו.
אני מסתובב סחור סחור "סחרחר אובד ידיים" ,כמאמר השיר ,אחד מאין־ספור שירים
שיגאל אהב וידע אותם על פה ,בעודי מודה ומתוודה :אהבתי אותך ,יגאל .חשת זאת.
ידעת זאת.
אף שבגלל המרחק נפגשנו בשלושה העשורים האחרונים פעמים מעטות ,ניתן היה
להחיל על פגישתנו את מלותיו של המשורר "בכל פגישה מקרית פורחת איזו תכלת".
תודה לך ,יגאל ,על הפריחות היפות והמרגשות ,מעטות ככל שהיו.
מיכל יקרה ,הילדים והנכדים  -קשה לנחם אבל קשה לאין שיעור להינחם .זכית לאהוב
אדם שאהבתו אותך היתה מהאהבות הגדולות בעולם והזוגיות שלכם־ מהיפות שבו.
אין מלים.

נחשי אספלט ארסיים
לא נפלתי מהכיסא שלא ישבתי אליו ,כשקראתי את הנתונים המבעיתים ומעוררי
הפלצות על אודות שיעור הנהגים שנחשפו למקרים של אלימות בכביש וחלקם אף
מעורבים בה ,מן הסתם  -כקרבנות .כל מי שמתפתל במכוניתו בתוך נחשי האספלט
הארסיים הקרויים משום־מה כבישים ,נוכח לדעת ,לחרדתו ולזוועתו ,מה פירושה של
"תרבות הנהיגה הישראלית" .לא אתפתה ליפול למלכודת הבוץ שבה נלכדים לא מעט
אנשים ,הרואים בכיבוש את שורש כל הרעות החולות המחליאות את החברה הישרא־
לית ,אבל קשה לי לא לראות את ההתנהגות הפראית והאלימה בכבישים ,כעוד חולה
בשרשרת הרוע שחוליות אחרות בה הן :גזענות ,אדנות ,רמיסת החלשים ,חוצפה,
גסות" ,למה מי אתה" ,אני ואפסי עוד.

שורה תחתונה
יום יבוא והאגדה תספר כי על פסגת הגבוה שבהרי החושך עומדת אישה אחת נושפת
עליהם ומאירה אותם בהבל פיה.

ניר מאיר צילום :דנה בר־און

חיים חבלין

דגן לוין,

מסלול ההמראה שלכם

בעלי עסקים קטנים ובינוניים בקיבוצים? מיזם חדש של התנועה הקיבוצית יסייע לכם בחשיפה למיליון וחצי לקוחות פוטנציאליים
איתי גונאל

באדיבות 'על הצפון'

>

העסקים הקטנים והבינוניים הם
מנוע צמיחה משמעותי למשק
הישראלי .כמה משמעותי? ובכן ,על
סמך הנתונים שפרסמה הסוכנות לע־
סקים קטנים ובינוניים בשנת ,2017
מעל לחצי מיליון עסקים קטנים ובי־
נוניים פועלים בשוק .אלה מהווים
 99.8%מהעסקים במדינה ,אחראים
ל־ 53%מהתוצר העסקי ומעסיקים
־כ־ 69%מכלל המועסקים במגזר ה�ע
סקי .העסקים הקטנים הם ,אם כך,
התורמים העיקריים לתוספת משרות
במשק ,ומהווים מנוע חיוני ורב עוצ־
מה לפעילותו הסדירה והתקינה.
מנהלים עסק קטן בקיבוץ או
ביישוב כפרי? דעו שהקשיים
היומיומיים עמם עליכם להתמודד
לא נעלמים מעיניה של התנועה
הקיבוצית ,שהקימה עבורכם את
'מסלול ירוק'.
"מטרת המיזם להפוך את העסקים
הקטנים בקיבוצים וביתר המרחב
הכפרי ,במיוחד בפריפריה בה חסרים
מקומות עבודה ,לכר פורה להקמה
ולהצלחת אלפי עסקים בבעלות
חברי ותושבי ההתיישבות הכפרית",
אומר חיים חבלין ,האחראי על תחום
היזמות בתנועה הקיבוצית .חבלין,
בן הגושרים ,שהגה את המיזם ומו־
ביל אותו ,מבין היטב את הקשיים
המובנים של הפריפריה ,ולכן דחף
ליצירת מיזם דיגיטלי שלא יתחשב
בפערים גיאוגרפיים .לפלטפורמה
שהקים שני ממדים :האחדB2B ,
(עסקים לעסקים)" ,שכן העסקים הם
בראש ובראשונה לקוחות האחד של
השני ,ולכן כל העסקים שיחברו אל
המסלול ירוק יוכלו לרכוש מוצרים
ושירותים מוזלים זה מזה ,לצד רכש

מרוכז המאחד כוח קנייה של עס־
קים לצורך הוזלות מחירים ,לדוגמא
הנה"ח ,מוצרים מתכלים וכו' ,וכן
הטבות למחזיקי כרטיס חבר"; הממד
השני הינו ( B2Cעסקים ללקוחות),
באמצעותו ייחשף העסק שלכם גם
ללקוחות רבים דרך מועדוני לקו־
חות ודרך אפליקציה מבוססת מיקום
וחיתוך הרגלי צריכה.

ניר מאיר :מאמינים
ביצירתיות ובתעוזה של
היזמים
"התנועה הקיבוצית רואה בעס־
קים הקטנים פוטנציאל ומנוע צמי־
חה משמעותי ,הן בפן החברתי והן
בפן הכלכלי" ,אומר מזכ"ל התנועה
הקיבוצית ניר מאיר; "אנחנו מאמי־
נים ביצירתיות ובתעוזה של היזמים
וההוכחה לכך היא מאות יזמויות
מצליחות בקיבוצים רבים .על מנת
לחזק ולהביא את הבשורה לכלל
האזרחים ,מתוך כוונה כי הם יצרכו
את המוצרים והשירותים של היז־
מים ,הקמנו את 'מסלול ירוק'".
מוסיף דגן לוין ,ראש אגף כלכלה
ומנכ"ל קמ"ע" :התנועה הקיבוצית
רואה חשיבות רבה בפיתוח עסקים
קטנים ויזמויות בקיבוצים כמקור
להתעצמות כלכלית ,דמוגרפית
וקהילתית ,באשר הם מרחיבים את
התשתית הכלכלית ,יוצרים גיוון
תעסוקתי ,מהווים מקור משיכה לח־
ברים חדשים ,מחזקים את התיירות
בפריפריה ומציגים פן פתוח ומזמין
לחברה הישראלית .לא מעט מחקרי
צמיחה מצביעים על כך שעסקים
קטנים הינם מנוע צמיחה מרכזי
בכלכלה בריאה ומאוזנת.
"אנו מודעים לכך שקיבוצים
רבים עייפו מההתעסקות הרבה
הכרוכה בפיתוח העסקים הקטנים

– כללים ,תקנונים ,חיכוך עסקי
וקהילתי – ודווקא בגלל זה אנו
סבורים שעלינו לסייע לקיבוצים
לחזק ולפתח את העסקים הקטנים.
על כן ערכנו סדרה בדיקות וסקרים
בהן בחנו כיצד ניתן לעזור לעס־
קים הקטנים ,והגענו לכלל מסקנה
כי הסיוע החשוב ביותר ,במרחק רב
מהאפשרויות האחרות ,הינו סיוע
במכירה .על כן התקשרנו עם חברת
סטייל ,שהיא גורם בעל ניסיון ויכו־
לת מוכחים בקידום מכירתי ,והקמנו
עמם פלטפורמה הכוללת מגוון כלי
סיוע לשיווק ומכירה ע"י העס־
קים הקטנים .אנו מקווים כי על אף
הקושי הטבעי הנובע ממגוון כלים
דומים ,כלי זה יתברר כאפקטיבי
בקידום העסקים הקטנים וחיזוקם,
בעיקר בפריפריה הרחוקה".

אתם תתרכזו באיכות,
והמסלול הירוק בשיווק
"בעשור האחרון ,עם קליטה
מואצת של משפחות מכל הארץ
וחזרתם של בנים רבים לקיבוצים,
בעיקר בפריפריה ,ישנה פריחה מש־
מעותית של יזמות בתחומים רבים
ועסקים קטנים בשלל תחומים",
אומר ראש מועצה אזורית הגליל
העליון ,גיורא זלץ; "לצערנו ,עסקים
רבים בבעלות פרטית בקיבוצים המ־
תחדשים אינם מפרנסים באופן מלא
את בעליהם ,מה שמאלץ אותם לע־
בוד בעבודות נוספות .העסקים הללו
נשארים על פי רוב בגדר עסק זעיר
או תחביב ובמקרה הרע  -נסגרים.
בעלי העסקים משקיעים את רוב
זמנם בניהול השוטף ופחות בשיווק,
וזאת בגלל מחסור בזמן ,באמצעים,
בידע וגם בעלויות גבוהות .לכן יש
חשיבות רבה למיזם זה".
בבסיס המיזם ,אם כן ,הדאגה לנפח

המכירות של העסק שלכם .כיצד זה
נעשה? איגום הכוחות והבלטת הע־
סקים הפועלים במרחב הכפרי ע"י
מיתוגו כייחודי ,עשוי להגדיל מש־
מעותית את תנועת הלקוחות.
במדיה הדיגיטלית פועלות כיום
עשרות פלטפורמות שיווקיות לעס־
קים ,בעיקר בתחום התיירות ,אך שום
אתר לא ריכז עד כה תחתיו את כלל
העסקים במרחב הכפרי .היתרונות
והחידוש בפלטפורמה מסוג זה ,הינם
בהבלטת העסקים במרחב הכפרי כולו
ובחשיפת סל המוצרים והשירותים
לקהל הלקוחות שכבר בחרו להגיע
ולבקר בקיבוץ או במושב.
קהל היעד הוא אם כן אתם ,בעלי
העסקים הקטנים ,והלקוחות שלכם.
"בקהל העסקים הקטנים ישנו
מגוון רחב ,לדוגמא תחום התיירות,
הכולל לינה ,הסעדה ואטרקציות,
תחומי התרבות ,הבילוי והפנאי,
תרבות היופי ,אומנות ,מקצועות
חופשיים ועוד" ,מפרט חבלין; "קהל
הלקוחות של העסקים הקטנים הינו
בראש ובראשונה למעלה ממיליון
וחצי מחזיקי כרטיסי אשראי
ממועדוני הלקוחות של STYLE
(השותפה של התנועה הקיבוצית
במיזם) ,ויתר הקהל הרחב" .השי־
רות החדש יכלול מגוון שלם של
פעילויות ,ובהן רכש מוזל ,הטבות
לעסקים ,פרסום ומכירה דיגיטלית,
הכוונה ממוקדת של לקוחות לסיוע
בקבלת הטבות ממשרדי ממשלה
ומוסדות אחרים ,וכן מיפוי ועדכון
צרכים שוטף של העסקים כחלק
מתמהיל השירות .לטווח הקצר המ־
טרה היא לגייס ,בתוך שלוש שנים,
כ־ 3,000עסקים קטנים; בטווח
הארוך התכנית היא להקטין למי־
נימום את מספר העסקים הקטנים
העומדים בפני סכנת סגירה בגלל

מחסור בלקוחות.
"המיזם ישקיע חזרה מיתרות הפ־
עילות השוטפת" ,מסביר חבלין את
הרציונל העומד מאחוריו; "השאיפה
היא לגייס את מרבית העסקים במ־
רחב הכפרי במטרה לייצר תמהיל
מוצרים ושירותים רחב ככל הניתן.
המטרה המרכזית של הפעילות היא
להקטין משמעותית את הסיכונים
בהקמה ותפעול עסקים קטנים על
ידי הגדלת רווחיותם ,ובכך להפוך
את מגזר העסקים הפרטיים למנוע
צמיחה כלכלי ודמוגרפי בקיבוצים.
יעדי המכירה לטווח הקרוב הם לה־
חזיר את עלויות ההשקעה של כל
השותפים ולעבור למצב בו התנועה
הקיבוצית וחברת  STYLEינהלו
את המיזם באופן עצמאי ,וללא הז־
רמת כספים חיצוניים .היעד לטווח
הבינוני הינו להפוך לפלטפורמה
ארצית מרכזית למכירת שירותים
ומוצרים במרחב הכפרי".
"החלום שלנו בתחום העסקים
הקטנים הוא שהיזמים יוכלו להת־
רכז באיכות המוצרים והשירותים
אותם הם מייצרים ,ו'מסלול ירוק'
תהיה הפלטפורמה השיווקית שת־
סייע להם במכירות ובשיווק" ,מסכם
ניר מאיר" .כידוע ,רוב מוחלט של
הקיבוצים נמצאים בפריפריה ,ואנ־
חנו רואים חשיבות־על בהבאת היז־
מות בהם למודעות ,לא רק באזור
בו הם מתקיימים ,אלא לכלל אזרחי
ישראל .השקענו בכך הרבה מחשבה
ומשאבים ,משום שאנו מאמינים שב־
סופו של יום חיזוק העסקים בקיבו־
צים ובמרחב הכפרי הוא חיזוקה של
ההתיישבות".
והודות למיזם החדש ,נראים הח־
לומות הללו ברי השגה מתמיד; לא
תצטרפו?
m-yarok.co.il
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• עו"ד איילת רייך־מיכאלי

האם ערך הדירה המשויכת
כולל את המגרש?

יורשי חברה שנפטרה בקיבוץ נאות מרדכי ,תבעו
 718,000כפדיון זכויותיהם בדירת אמם המנוחה .הקיבוץ
הציע להם  131,000שקל .סלע המחלוקת היה האם יש
לכלול בחשבון גם את שווי המגרש .בית המשפט עיין
בתקנון השיוך של הקיבוץ ופסק לטובת היורשים
שיוך דירות המגורים בקיבו־
צים התאפשר לראשונה בהחלטה
 751של מועצת מקרקעי ישראל,
שעניינה "שינויים במבנה האר־
גוני והקצאת קרקע בקיבוצים".
זכות זו נשמרה גם לצאצאים,
במקרה של פטירת החבר ,חו"ח ,בין מועד ההחלטה
לבין המועד שההחכרה ניתנה למימוש בפועל .עם
זאת ,קיבוצים רבים שמרו בידיהם את הזכות לפ־
דות את ערך בית המגורים מידי יורשיו של החבר.
פסק דין שניתן לאחרונה ( )20.8.19בבית משפט
השלום בנצרת דן בשאלה האם במסגרת ערך הק־
רקע יש להביא בחשבון את ערך המבנה בלבד או
גם את ערך המגרש עליו נבנה .לאור חשיבותו של
פסק הדין בחרתי לסקור בפניכם את עיקריו.
באותו עניין הוגשה תביעה כנגד קיבוץ לת־
שלום סך  ,₪ 718,000כפדיון זכויות התובעים
בדירה הממוקמת בקיבוץ .התובעים היו יורשי
הדירה מאמם ,אשר נמנתה על חברי הקיבוץ עד
לפטירתה.
הקיבוץ הנתבע קיבל בשנת  1998החלטה בדבר
שינוי אורחות החיים בו ,והחלטה עקרונית המאפ־
שרת העברת זכויות בתי המגורים על שם החברים.
לשם כך ,האסיפה הכללית של הקיבוץ קבעה את
הכללים לביצוע ההחלטה העקרונית ,לרבות דרכי
קביעת ערכם ואומדן שווי הבתים .הקיבוץ קבע כי
מי שזכאי לשיוך דירה ,הוא מי שהיה חבר הקיבוץ
נכון ליום  .9.8.2002אמם של התובעים נפטרה
בשנת  ,2008כ־ 5.5שנים לאחר המועד הקובע ,כך
שאין חולק כי הייתה זכאית לשיוך דירה ,אם־כי
הלכה לעולמה בטרם חתמה על הסכם חכירה מול
המנהל.
במסגרת ההחלטות שקיבל הקיבוץ בעניין שיוך
הדירות ,נקבע כי התובעים ,בתור יורשי המנוחה,
זכאים לבוא בנעליה לצורך המשך רישום זכויות
החכירה בדירה על שמם ,ו/או זכאים התובעים
לקבל ערך זכויותיהם בדירה ,לפי בחירת הקיבוץ.
בשלב מסוים הציע הקיבוץ לתובעים תשלום כספי
בסך של  ₪ 131,647בגין ערך זכאות בדירה ,וזאת
חלף רישום הזכויות בדירה על שמם ,הצעה שלא
התקבלה על ידי התובעים .לטענת הקיבוץ ,סכום
זה מבוסס על שמאות אחידה לכלל הדירות בקי־
בוץ ,שהוכנה מטעמו ,ואשר מהווה שמאות 'מפתח'
לקביעת זכויות החברים בקיבוץ.
סלע המחלוקת בין הצדדים סב סביב השאלה
באם יש לקחת בחשבון בשומת הזכויות את שווי
המגרש עליו נבנתה הדירה ,לרבות עלויות הפי־
תוח והתשתיות.
התובעים טענו כי הם זכאים לקבל ערך מלא
של הזכות החוזית אותה ירשו מאמם ,שהינה הזכות
לחתום על הסכם חכירה מהוון לדירה ,הכולל רכיב
שווי הקרקע ,ועבודות הפיתוח והתשתיות.
מנגד ,לטענת הקיבוץ ,בהתאם לעקרונות הש־
מאות שאושרו באסיפה ,זכות התובעים מתמצה
בזכות לקבל את שווי המבנה בלבד ,ואינה כוללת
שווי הקרקע ועבודות הפיתוח והתשתיות שבוצעו
במגרש .לטענת הקיבוץ ,ערך "דירת התקן" בסך

 ,₪ 131,000אשר מחייב את כלל חברי הקיבוץ,
נקבע לפי ממוצע טבלת שמאויות של כלל הדי־
רות.
ראשית קובע בית המשפט בפסק דינו ,כי בבואו
לפרש את החלטות הקיבוץ בעניין השיוך יש
להקיש מכללי פרשנות חוזה .זאת ,בשל הפסיקה
הקובעת כי תקנון הקיבוץ ,כתקנון כל אגודה שי־
תופית אחרת ,הוא הסכם המסדיר את היחסים בין
חברי הקיבוץ לבין עצמם ,ובינם לבין הקיבוץ.
העיקרון המנחה בפרשנות חוזה נקבע בסעיף
(25א) לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג־ .1973
בהתאם לעקרון זה יש לפרש את ההסכם בהתאם
לאומד דעת הצדדים ,במידה ולשון נוסח החוזה
או המסמך ,עשויה להתפרש לכאן ולכאן .אולם,
כאשר לשון החוזה הינה ברורה דיה ,יש לאמוד את
דעתם של הצדדים על־פי המתחייב מן הלשון בה
נקטו בחוזה ,ולא על־פי הגיונו של הפרשן.
מכאן פונה בית המשפט להחלטת השיוך המ־
גדירה דירה מגורים בזו הלשון" :הדירה או הבית
שיוקצו לכל משפחה בהתאם לעקרונות החלטה
זו וכל השטחים הצמודים לה ."...בית המשפט
קובע כי מדובר בהתנסחות ברורה וחד־משמעית,
שאינה ניתנת לפרשנות אחרת .ערך 'דירת תקן'
לה זכאים התובעים הינה הערך הממוצע של כל
הדירות ,כולל השטחים הצמודים להן.
בית המשפט דוחה את פרשנות הקיבוץ כי
החלטת השיוך עוסקת בערך "בית מגורים" ,ולא
בערך הזכאות לפדיונו .נקבע כי בניגוד לעמדת
הקיבוץ ,החלטת השיוך מתייחסת מפורשות לערך
הזכאות לבית מגורים .ערך הזכאות לבית מגו־
רים אמור להיות שווה לזכויות בבית המגורים ,לו
נרשמו זכויות אלו ע"ש היורשים .מכאן מתבקשת
המסקנה ,שבחישוב ערך הפדיון של הזכאות לבית
מגורים ,יש לקחת בחשבון גם ערך הזכות להירשם
כחוכר במגרש הצמוד לבית המגורים ,והזכות
לשימוש בתשתיות ובפיתוח הצמודים לבית המ־
גורים.
בית המשפט מציין עוד כי גם אם החלטת השיוך
אינה כה חד־משמעית כפי שהוא סבור ,יש לזקוף
את "העמימות" בניסוח לחובת הקיבוץ ,בהתאם
לכלל "הפרשנות נגד המנסח".
לפיכך ,בית המשפט מקבל את התביעה וקובע
כי יש לשום ערך הפדיון ככולל הזכות לשיוך בית
המגורים ,הזכות להירשם כחוכרים במגרש הצמוד,
ובהתחשב בעלויות התשתיות והפיתוח .פסק דין
זה מדגיש את חשיבות אופן ניסוחן של ההחלטות
המחייבות את הקיבוץ ואת חבריו.
*ת"א (שלום נצ')  48019-12-17דניאל שליידר
נ' קיבוץ נאות מרדכי (פורסם בנבו)20.08.2019 ,
* "איילת רייך  -משרד עורכי דין ,נוטריון
וגישור" מתמחה בקיבוצים ,מושבים ,תאגידים,
בתחום המסחרי־חקלאי־מינהלי וענף הלול
על כל שלוחותיו .עו"ד איילת רייך־מיכאלי
משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט
שלנוWWW.AYELET :־ ,RAICH.CO.ILולעקוב
אחרינו בפייסבוק" :איילת רייך – משרד עורכי
דין נוטריון וגישור".

הרפת והחלב

הלוח הירוק

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הלוח המופץ בכל הקיבוצים

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

היכרויות

18.50 X 33.50

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

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי ,אינטלגנט
מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין להכיר חברה
לחיים מעניינת ,אשת שיחה,נעימה ,
לבבית לחברות כנה ואמיתית
לפרטים 052-8342997 :
 53ג' אקדמאית איכותית ויצוגית
אשת שיחה מעניינת ,קשובה  ,לבבית
מעוניינת בחבר לחיים אדם איכותי עדין
נפש לחברות כנה ואמיתית
לפרטים 054-4988168
 77נאה נראה צעיר לגילו  ,אדם איכותי
ורציני עם כוונות טובות  ,עם המון פרגון
ונתינה ,קשוב לבבי ,חובב טיולים מעוניין
להכיר חברה אמיתית לחיים שמחים
ומאושרים מאזור הצפון בלבד
לפרטים אהובי 052-4768659

074-7457405

דרושים/ות

לקיבוץ חצור
דרוש/ה

יו"ר/ת קהילה
(מזכיר/ה קיבוץ)
ב 40%-משרה
קו"ח למיילm_enosh@hatzor.org.il :

הירוק
טיוליםהדף
לחו"ל
• טיול ייחודי ובלעדי :שייט בדלתת
הגאנגס (מפרץ בנגל) ופסטיבל "אורות
האלים" בווארנסי.
 10ימים ,יציאה.5/11/19 :
• טרק רגלי בנפאל –
)EBC (Everest Base Camp
 17ימים ,יציאה28/11/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il
לאוהבי הטבע ,טיול של  12ימים
לשמורות בקוסטה ריקה.
יציאה ב .27/1/20-טיול מקסים במחיר
מדהים.
לפרטים :תמר .050-7541456 -

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

קרוואנים במחירים
 /מכירת חיסול!
אתר /
8233354
מפתיעים ומיוחדים052-2796686 .
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

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

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 4658888־,052

לחברה מבית קבוצת דוראל אנרגיה דרושים:

אנשי מכירות בתחום
המערכות הסולאריות
הביתיות/עסקיות

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

www.zakai־le.com

להשכרה
להשכרה בית אריזה לפירות וירקות
כולל חדרי קירור.
אך ורק לחקלאות.
052-3383151

קו"ח ניתן לשלוח למייל

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

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

לפרטים:

ttova@kenes-media.com

074-7457405 H
5.9.2019
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פריצת דרך בשוק המערכות הסולאריות הביתיות

דוראל ומשק אנרגיה
מגיעים אליכם עד הבית

שיתוף פעולה בין משק אנרגיה לקבוצת דוראל אנרגיה ,להתקנת
מערכות סולאריות ביתיות במסגרת ההסדרה התעריפית

איכות

אמינות

ניסיון מוכח
שירות

פתרון
מקצה לקצה

www.doral-energy.com
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