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עורך: אבי אובליגנהרץ  
obligen@netvision.net.il  

סגן עורך: יעקב לזר  

מנהלת עיתון: עדנה זיו   

עורכת לשונית: טל ארנון  

מערכת:  
אבי אובליגנהרץ ונגה רוזנברג

עיצוב ועריכה גרפית:  
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות:  
אריה אנג'ל  

כתבים: ארנון אבני, שוש גרץ,  
אביבית שוורץ ג'ון,  

עוזי בן צבי, יבל ברקאי, טל חביב   
גליבטר, יובל דניאלי, צור שדה, 
עזרא דלומי, מאיר מינדל, מיקי 

נירון, יפעת זילברשטיין, נגה 
רוזנברג

הפקה: דורין שגב  
kav_daf@tmags.co.il

טל' 2369058־073  
פקס' 2369088־073  

מזכירת סניף דרום: מזי עזרא   

יועצי פרסום:  
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח:  זוהר מלאכי  
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חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

קטנות 
קיבוציות

מה שחשוב הוא שיש 
חלון שנפתח לחיים 

חדשים, במקום ובזמן שבו 
מצטמצם הפער בין הרצוי 

לבין המצוי עד למינימום 
האפשרי. זה לא מעט

אברהם שרון 

העמק הוא חלון
־חלון הזדמנויות הנפתח מאו
פק אל אופק, מהר (גלבוע) 

אל הר (גלעד). בחג הביכורים, 
שעבר זה מכבר, ואשר אני שב 
אליו שוב ושוב בשל הסמליות 
הגלומה בו, ניכרו תוצאותיה או 
שמא, בהקשר זה, ביכוריה של 
ההפרטה. אחדים מהקיבוצים 
בעמק, אשר תהליך ההפרטה 
בהם היה קשה וכאוב, בעיקר 

בשלבים שקדמו להכרעה עליה 
בקלפי, חווים (אכן כן) את אחד 

הגילויים היפים והמרגשים של 
השפעותיה ושל השלכותיה: אולי 
האסמים לא מלאים בר והיקבים 

לא מלאים יין, אבל בדשאים 
ניכרות מצהלות ילדים קטנים, 
פירות הילוליה של ההפרטה, 
שגרמה להוריהם להעתיק את 
מגוריהם אל קיבוצים בעמק, 

מקום שבו נולד מי מהם ואולי 
שניהם. אני לא יודע אם יש 
לקטע הזה מוסר השכל או 

שורה תחתונה. זה לא חשוב. 
מה שחשוב הוא שיש בו חלון 

שנפתח לחיים חדשים, במקום 
ובזמן שבו מצטמצם הפער בין 

הרצוי לבין המצוי עד למינימום 
האפשרי. זה לא מעט.

בזבוז
לפני זמן קטן שאלתי מנכ"ל של 

המערכת והמנהלה
רח‘ מנחם בגין 53, ת“א

כל הזכויות שמורות. אין  
להעתיק, לתרגם, לשדר 
בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם 
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס 

בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

הקואופרציה כדרך חיים
עמ' 8 • מיקי נירון

מפלצות התהילה
עמ' 16 • יובל דניאלי

 תוכן

יש עם מי לדבר? קיבוץ שער העמקים יוני 2014

־מפעל קיבוצי, חבר באותו קי
בוץ, מה הכי הפריע לו ב"קיבוץ 
הישן" לפני הפרטתו. הוא השיב 

- הבזבוז. יושר, כנות והגינות 
מחייבים להודות כי בקיבוץ 

השיתופי היו בזבוזים בתחומים 
־רבים. הואיל ובזבוז הוא תופ

עה אנושית, היא לא פסקה גם 
בקיבוצים המופרטים אבל יש 

לה ביטויים אחרים בו. ספק אם 
הבזבוז כשלעצמו היה מניע חזק 
מספיק כדי להאיץ את ההפרטה, 
אף שהוא שימש אחד הנימוקים 
להצדקתה ולנחיצותה. למנכ"ל 
הזה יש כיום די כסף לבזבוזים. 

במירכאות, כמובן...

ויתור
ויתור הוא זיקית שפעם היא 

ניצחון ופעם הפסד ופעם תיקו. 
פעם הוא פשרה ופעם הוא 

המעט שנותר. ויתור הוא קרש 
הצלה או אדן זינוק. ויתור אינו 
ערך, אבל יש בו ביטוי לערכים 
אנושיים המנחים את המוותר. 

לפעמים, מי שמוותר סולל 
בוויתורו את הדרך הטובה 
והקצרה ביותר להגיע אל 

המקום שבו הוא מקבל יותר. 
הרבה יותר מאשר אלמלא היה 

מוותר.

הפיליפינית
לפיליפינית על הקלנועית 

יש עיניים בעורף או בגב. הן 
פקוחות תמיד. מה שמפליא 

ויפה בהן זה שהן לא רק רואות 
אלא גם שומעות. גם כשהיא 

־מחוץ לטווח השמיעה, כבי
כול, היא זזה אל שולי הכביש, 
וכשאני עוקף אותה במכוניתי, 

במקום שאני אנופף לה לשלום, 
אות לתודה ולהערכה, היא זו 

שמנופפת לי. עולם מוזר, הפוך. 
־תמונה קיבוצית עם פיליפי

נית יוצאת דופן (לדעתי, בכל 
אופן).

שורה תחתונה
חירות יסוד אחת: להאמין בכול. 

חירות יסוד נוספת: לקעקע 
את האמונה עד היסוד ולכפור 
בכול. כלוא בין שתי החירויות, 

נע ונד בין חוף האמונה לבין 
חוף הכפירה, משתרע ים אינסוף 

האפשרויות של השילובים בין 
השתיים.

התנצלות
בכתבה "קדחת הטיפוס" שפורסמה ב-19.6.2014 הוחלפה בטעות תמונתו 

�של אמיר גינת מקיבוץ סמר , בתמונתו של אמוץ יפה ממושב אמירים. שהש
תתף גם הוא בפרויקט. 

להלן תמונתו של אמיר גינת מקיבוץ סמר
מתנצלים על הטעות לכל הגורמים המעורבים.

 המערכת וחני סולומון

התנצלות
קוראינו היקרים,

ירדה  הקודם  בגיליון 
קריקטורה  לדפוס  בטעות 

�שלא היתה מיועדת לפר
סום.

סלי את  מבקשים  �אנו 
ומתנצלים  הקוראים  חת 
בכם.  פגע  תוכנה  באם 
"הזמן הירוק" עומד בימים 

המ מאחורי  אלה  �קשים 
שלושת  את  להשיב  אמץ 

הבנים הביתה.
לעשות  מבטיחים  אנו 
לא  כזו  שטעות  מאמץ 

תחזור על עצמה.
עימכם הסליחה

מערכת "הזמן הירוק"  
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 חדשות

החוג למשימות לאומיות ותנועתיות 
תכנית  לקדם  החליט  רון  אמרי  ע"ש 
לחיפושים  אזרחי  משימה  כוח  להקמת 

אחר החטופים. 
מתנדבים  מעשרות  שיורכב  הכוח, 
ביהודה  בישראל,  הציבור  מכל שדרות 
כוחות  עם  בתיאום  יפעל  ובשומרון, 

הביטחון הפועלים בשטח כשבועיים.
�בהיעדר "ידיעת הזהב", ועם התמש

כות החיפושים אחר הנערים אייל יפרח, 
�גיל�עד שאער ונפתלי פרנקל, פנו בי

מים האחרונים אזרחים רבים, מהתנועה 
הקיבוצית, מהמושבים ומהעיר, והביעו 
שיצטרף  לכוח  להתנדב  נכונותם  את 

לפעולות החיפוש.
�בקרב החוג למשימות לאומיות ותנו
�עתיות, שרבים מחבריו השתתפו במא

בק לשחרורו של גלעד שליט שהסתיים 
שכוח  הדעה  התגבשה  בהצלחה,  כידוע 

משימה אזרחי עשוי להביא לתנופה ואף 
שיביאו  יצירתיות  ופעילות  לחשיבה 
כמו  הנערים.  למציאת  דבר  בסופו של 
כן, יש מבין חברי החוג המכירים היטב 
את השטח ואת תנאיו, דבר שרק יכול 

לסייע בחיפושים.
בחוג טוענים שקשריהם עם גורמים 
פלסטינים שוחרי שלום עשויים בהחלט 

בפעול האזרחי  המשימה  לכוח  �לסייע 
תו.

למשימות  החוג  מטעם  משלחת 
בשבוע  שביקרה  ותנועתיות,  לאומיות 
שעבר את שלוש המשפחות, קיבלה את 
שתוגש  עזרה  "לכל  מהן  הדרך  ברכת 

�לחיפוש בנינו". ביום שישי הקרוב מת
ארגנות בקיבוצים משלחות כדי לערוך 
יחד עם שלוש המשפחות,  קבלת שבת 

על מנת לעודד את רוחן.
יואל מרשק, שהיה ממובילי המאבק 

כמה  וביקר  שליט  גלעד  של  לשחרורו 
פעמים בגוש עציון מאז החטיפה, עוסק 

�בימים אלה בהקמת כוח המשימה האז
כזה  כוח  הקמת  הדברים,  מטבע  רחי. 
ומשאבים  לוגיסטיים  אמצעים  דורשת 
משימות  לצורך  לגייסם  שיש  כספיים 

החיפושים.
שיסייעו  רבים  לגורמים  פנייתו 
רבה,  בהתלהבות  נענית  הכוח  להקמת 
ויצא "קול קורא" לאנשי משק וכלכלה, 
להתנדב  כולו  ישראל  ולעם  לארגונים 
ולתרום למטרה החשובה. בקול הקורא 

ולתרו להתנדבות  הפנייה  כי  �מודגש 
כי  והרגשה  אמונה  מתוך  נעשית  מות 
בשעת חירום לאומית כזו, יש לאחד את 
של  המטרה  למען  הציבור  שדרות  כל 

מציאת הנערים.
עודד הון, דובר החוג למשימות 
לאומיות ותנועתיות ע"ש אמרי רון

מוקם כוח משימה אזרחי הכולל 
חברי קיבוצים לחיפוש החטופים

התנועה הקיבוצית 
מקימה קרן 

לתמיכה בקיבוצים 
קולטים טכנולוגיה

אשר אמדו

התנועה הקיבוצית מקימה קרן סיוע מיוחדת לתמיכה בקיבוצים קולטים 
טכנולוגיה, ביוזמת אגף כלכלה, קרן קמ"ע ואיגוד התעשייה הקיבוצית. קרן 

�"המשתלה" מיועדת להעלאת קיבוצים על רכבת התעשייה (והחקלאות) עתי
�רת הטכנולוגיה המתקדמת במהירות בארץ ובעולם באמצעות יצירת שותפו

יות ושילוב עסקי של חברות מיזם טכנולוגיות מתקדמות ומתאימות לקיבוץ 
או למפעל שבבעלותו.

"המשתלה" כבר החלה באיתור חברות מיזם טכנולוגיות בכל רחבי הארץ, 
�בוגרי חממות טכנולוגיות ואחרים, ולאחר סינון קפדני היא תציג את הנבח
�רים שבהם לקיבוצים הראשונים ש"יקפצו על הרכבת" כבר בחודשים הקרו

בים. המשתלה תיצור לקיבוצים מכל רחבי הארץ תנאי "חממה" נוחים במיוחד 
להשקעה בחברות המיזם בסיכויי הצלחה גבוהים תוך לקיחת עיקר הסיכון 

המימוני על עצמה.
שמפ� (סטארט�אפ)  הזנק  חברות   5,000 מ יותר  קיימות  �בארץ 
בתחו הטכנולוגיה  בחזית  ושירותים  מוצרים  מוכרות  וגם  �תחות 
אנר  - קלינטק  כגון:  עולמית  מובילה  נחשבת  ישראל  שבהם  �מים 

אינטרנט;  מידע;  טכנולוגיות  תקשורת;  וחקלאות;  מים  מתחדשת,  גיה 
רפואי. ומכשור  פארמה  ביוטכנולוגיה,   – החיים  מדעי  למחצה;   מוליכים 
המק האדם  כוח  בסיס  הרחבת  מיקום,  שדרוג  מחפשות  מהן  ניכר  �חלק 
ובז בחקלאות  בתעשייה,  אסטרטגי  שילוב  מקצועי,  והלא  �צועי 
מוצ פיתוח  השלמת  יכולת  בקיבוצים,  הקיימות  השיווק  �רועות 

עסקיהן. לפיתוח  השקעה  וגיוס  ייצור,  ומשאבי  מקורות  ויישומים,   רים 
את המשתלה מוביל צוות "משימה" מיוחד בראשות אופיר ליבשטיין מכפר 
עזה - יו"ר קיבוץ חולית, אודי פלד מרמת יוחנן - יו"ר קרן קמ"ע, דגן לוין 
מצרעה - ראש אגף כלכלה וקרן קמ"ע, אודי אורנשטיין מרביבים - מנהל 
איגוד התעשייה הקיבוצית, סול לביא בן שימול מקיבוץ אלמוג - יו"ר קיבוץ 

לוטן ואודי אדמתי. מנהל המשתלה הוא רפי נבו מגלאון.

ממ"י נמנעה מדיון בהסדרי 
הקרקע מול הקיבוצים

לאור הביקורת על המסלול המוצע, שמתחו המשנה ליועץ 
המשפטי לממשלה ועוה"ד של רשות מקרקעי ישראל, הוחלט 
בממ"י לא להצביע בסוף הדיון. מנגד אושר תיקון להחלטה על 
הרפורמה במקרקעי ישראל, שמטרתו להרחיב את אוכלוסיית 

הזכאים לקבלת בעלות על נכסיהם, אבל אינו כולל את הקיבוצים

יעקב לזר ואבי אובליגנהרץ

דנה  ממ"י,  ישראל,  מועצת מקרקעי 
בה השבוע  א'  ביום  שנערכה  �בישיבה 

בנייה  להסדר  החדשה  ההחלטה  צעת 
התנג בשל  אולם  הקיבוצית,  �בתנועה 

הוחלט  להצעה  שקמו  משפטיות  דויות 
בס דיון ללא הצבעה  בישיבה  �לקיים  

יומו. 
לבקשת  שגובש  החדש  המתווה 

במק לקיים  מציע  הקיבוצית  �התנועה 
ביל להחלטה 1155 מסלול נוסף, לפיו 
את  במרוכז  מרמ"י  הקיבוץ  ירכוש 
וחברים  המגורים,  חלקת  בכל  הזכויות 
חדשים שיבנו בית על חשבונם בקיבוץ 
- המגרש לא יירשם על שמם, אלא הם 
יוכרו כחוכרים של האגודה השיתופית. 
יתרונו בכך שהקיבוץ מחזיק בצורה כזו 

�בזכויות על הקרקע ויוכל להבטיח שה
קיבוץ  ישמור על צביונו המיוחד ולא 

יהפוך ליישוב קהילתי. 
בשבוע  הירוק"  ב"הזמן  שנמסר  כפי 
של  המשפטי  היועץ  הסתייג  שעבר, 
יעקב  עו"ד  ישראל,    מקרקעי  רשות 
אם  כי  וטען  המוצע,  מהמסלול  קוינט, 

�יממן הקיבוץ את בניית הבתים באמצ
אז  כי  החדשים,  החברים  כספי  עות 
"מדובר בעסקה מלאכותית, שבה בונה 
לשלם  שיידרש  מבלי  חדש  בית  החבר 

עבור המגרש". 
הצטרף  מרקר",  ב"דה  דיווח  פי  על 

המשפטי  ליועץ  המשנה  גם  לביקורת 
ששלח  קמיניץ,  ארז  עו"ד  לממשלה, 
ביום ה' שעבר מכתב לשר השיכון אורי 
אריאל ולחברי ממ"י, שבו מתח ביקורת 
בהמלצות  "מעיון  המוצע.  ההסדר  על 
כתב  אליהן",  שצורף  והנספח  הוועדה 
עו"ד קוינט, "לא ברורים עד תום טיבו 
של ההסדר המוצע והשפעתו על מעמד 

�הקיבוץ כקיבוץ שיתופי מזה ועל מעמ
מזה.  לשורותיו  המצטרף  החבר  של  דו 
עולה החשש כי ההחלטה שלפיה יקבל 
חבר חדש חזקה ייחודית בבית מגורים, 
אגב תשלום פיקדון או הלוואה שערכם 
עקיפה  תהווה  עבורו,  יישמר  הריאלי 

של החלטת המועצה מספר 1155".
הדיון  לפני  ימים  כשלושה  כן,  כמו 
את  הכולל   - הקרקעות"  "פורום  פנה 

הד הקשת  חלוקתי,  לצדק  �האגודה 
 - תהודה  ועמותת  המזרחית  מוקרטית 
וקרא  ישראל  מקרקעי  מועצת  לחברי 
להם להתנגד לקבלת ההחלטה, שיש בה 
כדי לאפשר לתנועה הקיבוצית לרכוש 
בשטחי  לבנייה  הקרקעות  עתודת  את 
הקיבוצים בהנחות ניכרות, כפי שעולה 

מהצעת ההחלטה.
בלשון  דרמטית  בהחלטה  "מדובר 

�המעטה, המשנה את כללי המשחק הב
המקרקעין  משטר  של  ביותר  סיסיים 

לספ יוביל  האמור  ההסדר  �בישראל. 
למרבה  הציבוריות  בקרקעות  סרות 
במחיר ויאפשר עריכת סלקציה נוקשה 

שמעוניי חדשים  למתיישבים  �באשר 
במכתב.  נאמר  לקיבוץ",  להתקבל  נים 

�"לאחר התשלום הזעום לרשות לא ייד
רש מהקיבוץ כל תשלום נוסף ולא יהיה 
כל פיקוח על הנעשה בקרקעות. בהקשר 
זה ראוי לציין כי ההסדר התקבל בלחץ 
לוועדה  ובהמשך  הקיבוצים  מגזר  של 

חדשה שהוקמה לצורך העניין".
�עוד נטען בפניית הפורום כי תהלי

כי ההפרטה שעברה התנועה הקיבוצית 
וכיום  ההתיישבות  מסגרת  את  שינו 
האגודה החקלאית היא קהילה כלכלית 
לכל דבר ועניין. ולכן אין מקום וצדק 

הכס ששוויים  זכויות  בידיה  �להשאיר 
שאר  את  כך  בתוך  ולהשאיר  עצום  פי 
וזכויות  הטבות  נטול  בישראל  הציבור 

בקרקע.
ארי השר  החליטו  הביקורת  �לנוכח 

אל ומנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי 
ללא  אך  בהצעה  דיון  לקיים  ליברמן 

הצבעה בסיומו. 
להחלטה  תיקון  ממ"י  אישרה  מנגד 

שמ ישראל,  במקרקעי  הרפורמה  �על 
הזכאים  אוכלוסיית  את  להרחיב  טרתו 
ההחלטה  נכסיהם.  על  בעלות  לקבלת 
צמודי  נכסים  לחוכרי  תאפשר  החדשה 
באזורים  מ"ר,   540 עד  שגודלם  קרקע 
לקבל  לאומית,  עדיפות  אזורי  שאינם 

�את הבעלות ללא תמורה, מלבד במק
היה  הנכס  עבור  התשלום  שבהם  רים 
עולים  ביישובי  או  בפועל,  בינוי  לפי 

עבור  מופחתת  תמורה  ניתנה  שבהם 
השנתי  ההכנסות  אובדן  אומדן  הנכס. 
מיליון   47  - ההחלטה  בעקבות  הצפוי 

שקל.
�ההחלטה קובעת כי בהרחבות של יי

שובים חקלאיים או ביישובים קהילתיים 
�שבהם האגודה התנגדה להקניית הבע

החוזה  חידוש  רק  ההטבה  תכלול  לות, 

�ופטור מתשלומים לרשות מקרקעי יש
ראל בלבד. עם זאת, ההחלטה לא תחול 

�על רוכשי דירות בקיבוצים בשיוך די
רות, אשר לא שילמו את התמורה בגין 
הנכס, או מי שקיבל קרקע בפטור ולא 
לאחר,  בה  הזכויות  את  להעביר  רשאי 

�אלא לאחר מילוי תנאים מסוימים הנד
רשים בהחלטה.
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 חדשות

נגה רוזנברג

מובילה  סאסא,  פלסן  חברת 
מיגון  בפתרונות  עולמית 
טכנולוגיות  על  המבוססים 
חדשניות, זכתה בשני מכרזים בברזיל. 

�פלסן מרחיבה את פעילותה לאינטגר
ציה של מערכות מורכבות למתן מענה 
שונים.  במתארים  מבצעיים  לצרכים 
כ�9.5  של  בהיקף  בחוזה  זכתה  פלסן 
מיליון דולר לאספקת רכבים ממוגנים 
עם מערכות עבור היחידה המיוחדת של 
ברזיל.  פאולו,  סאו  מדינת  משטרת 
תפתח  תתכנן,  פלסן  החוזה  במסגרת 
 24 להובלת   4X4 רכבי  שישה  ותעצב 
תמרון  ויכולת  עבירות  עם  לוחמים 
מיגון  כולל  שטח,  תנאי  בכל  גבוהה 
הגנה  מערכות   ,STANAG 3 ברמה 
מערכות  ואב"כ,  אש  בפני  מתקדמות 
יסופקו  הרכבים  ונהיגה.  ניווט  תצפית 

במהלך 2014.

�לרכבים עיצוב ייחודי לפלסן, המבו
לרכבים  החברה  של  פיתוח  על  סס 
שלדת על  הנבנים   6X6 יכולות   עם 

רכבי 4X4  מסחריים. הרכבים כוללים 
אש  כיבוי  מערכות   ,NBC פתרונות 

וני לילה  לראיית  מערכות  �פנימיות, 
כול לאלה  בנוסף  חשמל.  צריכת  �הול 

לים הרכבים דלת אחורית הידראולית 
דלתות  בעוד  קלה,  גישה  המאפשרת 
 DOOR במערכת  המצוידות  הצד 
הבטיחות  את  מספקות   ASSIST
לצוות וללוחמים עצמם. בחלקו הקדמי 
של הרכב ממוקמת מערכת הידראולית 
ופינוי  מכשולים  מחסומים,  לפריצת 

הדרך.
לאספקת  בחוזה  פלסן  זכתה  כן  כמו 
למשטרה  ממוגנים  רכב  כלי  ארבעה 
הפדרלית בברזיל במדינת סאו פאולו, 

�ללחימה בפשע המאורגן, במסגרת קו
. שווי   ATECH נסורציום עם חברת
דולר.  מיליון   7.5 הוא  לפלסן  העסקה 

של  משותפת  בעבודה  פותח  הפתרון 
לכוח  מענה  ונותן  אטק,  וחברת  פלסן 
של  שונים  סוגים  על  המבוסס  משימה 
פיקוד   ISR, מערכות  כולל  רכב,  כלי 
ובקרה, תגובה והתערבות מהירה. צוות 

במע יצויד  המשטרה  של  �המשימה 
מעקב  מודיעין,  של  מתקדמות  רכות 
מענה  יכולת  לו  שיעניקו  ותצפית, 
המתוחכמות  השיטות  נגד  פרואקטיבי 
 שנמצאות כיום בשימוש ארגוני הפשע.

סמויים  הם  המשוריינים  הרכב  כלי 
במסווה של כלי רכב מסחריים רגילים. 

ותקשו מעקב  מערכות  כוללים  �הם 
ההגנה  מערכת  שליטה.  ומערכות  רת 
לצוותים  מעניקה  פלסן  של  המשולבת 
ויכולת  גבוהה  שרידות  רכב  ולכלי 
תמרון מרשימה בכל סוגי תנאי השטח 
כלי  בין  מאובטחת  והאקלים. תקשורת 
המשימה,  פעילות  את  הופכת  הרכב 

השליטה והבקרה לפשוטות. 

ב ק צ ר ה

ציפי וולפסון פורשת אחרי 41 
שנה במזכירות עין גב

עבדה  שנה   41 במשך 
וולפסון כמזכירתם  ציפי 
ושל  המשק  נבחרי  של 
מנהליו במזכירות קיבוץ 
עין גב - מזכירים, מרכזי 
משק, גזברים, מנהלי כוח 

אדם ועוד.
יציאתה לגמלאות  עם 
מסיבת  עבורה  נערכה 
וחגיגית  מרגשת  פרידה 

בירכו  אשר  לדורותיהם,  ומנהליו  המשק  נבחרי  הקיבוץ,  חברי  בהשתתפות 
והביעו את הערכתם על העבודה המשותפת, היחס החם והחיוך.

לנו נותר לאחל הצלחה בדרך החדשה! 
נגה רוזנברג

יום עיון בנושא גמלת סיעוד 
נערך בגבעת עוז 

מחלקת הרווחה של מועצה אזורית מגידו בשיתוף עם הביטוח הלאומי יזמה 
יום עיון 

�על מנת להכיר את תהליך תביעת הסיעוד, את גמלת הסיעוד ואת השירו
תים להם זכאי הקשיש. 

ליום זה הוזמנו בעלי התפקידים מיישובי מועצה אזורית מגידו שעיסוקיהם 
בתחומי רווחה, בריאות וקשישים. 

ביום העיון השתתפו הנציגים: ענבל לב אור - מנהלת מחלקת חוק סיעוד 
דורית  סיעוד,  חוק  בוועדת  אח   - רחמן  אל  עבד  וואליד  הלאומי,   בביטוח 
שחור - סגנית מנהלת מחלקת הייעוץ לקשיש מביטוח לאומי, עדי בר - רכזת 
ועדת חוק סיעוד, שרית תאנה - מנהלת מחלקת שירותים חברתיים במגידו, 

ועובדות סוציאליות יישוביות. 
�הפגישה התקיימה במועדון לחבר בקיבוץ גבעת עוז, ובמהלכה עלו הנוש

אים הבאים:
תהליך הגשת תביעת חוק סיעוד, בדיקה ומסלולי הזכאות, המידע הרפואי 

�הרלוונטי לתביעה, תפקיד ועדת חוק סיעוד, הצגת סל השירותים והצגת שי
רות הייעוץ לקשיש. 

נגה רוזנברג 

עלה על הגל: גל מקל בילה 
בגליל העליון

גל מקל, שחקן האן.בי.איי מדאלאס מאבריקס, בחר לנפוש עם בת זוגו דניאל 
סימס בצפון. השניים חברו לאבישי גורדון, קפטן גליל עליון בכדורסל וחברו 

הטוב של מקל מימי גליל�גלבוע הטובים, ליום בילוי צפוני אופייני לעונה. 
את היום פתחו בחוויית קטיף עצמי בבוסתן בראשית בגולן - עין זיוון, שם 
קיבלו סקירה מקיפה על הדובדבן מאלכס קודיש, מנהל המטע, שבחר עבורם 

�חלקת מטע עמוסה דובדבנים. אחרי כמויות אדירות של דובדבנים מכל המי
נים, צריך קצת ספורט ותנועה. 

משם ירדו החברים לשיט בקייקי כפר בלום, קיבוצו של גורדון. מקל סיפר 
כי בכל ביקור או חופשה הוא תמיד משתדל להגיע לגליל ולא מוותר על שיט 

בקייקי כפר בלום. 
יפעת זילברשטיין

ציפי וולפסון ומחליפתה טל ענבי. צילום: אריאל צור

גל מקל, דניאל סימס ואבישי גורדון. צילום: יח"צ

חבר עין חרוד איחוד זכה במקום 
הראשון בתחרות 'טכנוראש'

יבל ברקאי

ישי צימרמן (80) מעין חרוד איחוד, לוחם 
ה�101 המהולל, לא מפסיק להפתיע. אחרי 
שהתפרסם לפני 32 שנה כשגנב במלחמת 
שלום הגליל מטוס ססנה לבנוני כדי לטוס לחופשה 
הביתה, ואחרי שבמילואים הוא ממשיך לנהוג בגילו 
'המופלג' על מוביל טנקים הנושא טנקי 'מרכבה' - 

החליט ללכת על אתגרים חדשים.
רונן  חתנו  עם  צימרמן  זכה  האחרון  רביעי  ביום 
וב�10,000  הראשון  במקום  צבי)  רמת  (מושב  אצילי 
שקל בתחרות שנערכה בטכניון הנקראת 'טכנוראש'. 
השנה  זאת  ומתקיימת  הנדסית�יצירתית  התחרות 
בנושא  עסקה  היא  השנה  דורבן.  ניב�יה  לזכר  ה�11 
'מסולם יעקב ועד מעלית החלל', ובמסגרתה היה על 
חבלים  מערכת  בעזרת  קרונית  להעלות  המתחרים 

וגלגיליות לגובה של 25 מטרים בזמן הקצר ביותר.
לבקשתנו  בנו  בטכניון  "הסטודנטים  אצילי:  רונן 

�שני דגמים - כי לישי אין גבול לדמיון - אחד שעו
בד על לחץ אוויר ואחד על מנוע חשמלי של מברגה. 
אוויר  בלחץ  הקרונית למעלה  הצלחנו להעלות את 
במהירות של 27 שניות, שזאת תוצאה מדהימה. גם 
הירידה הייתה מהירה ומשקל הקרונית היה שלושה 

�ק"ג. במכלול הפרמטרים השונים קיבלנו מקום רא
שון מתוך שמונה קבוצות".

היכן התאמנתם?
"במחסן תבואות (סילו) של עין חרוד איחוד. כיוון 
18 מטר, ריתך ישי למ�  שגובהו של הסילו הוא רק
עקה תוספת של שבעה מטר... התאמנו בשבתות כי 
ישי בשום פנים ואופן לא מוותר על עבודה במוסך 
של הקיבוץ, וגם אני לא מוותר על עבודתי במפעל 

לבניית מכונות בעפולה".
איך חילקתם את הסכום?

"אני סומך על ישי שיעשה צדק".

פיתוח ישראלי חדש: 
פירות בלי חיידקים

אשר אמדו

ביו� במדעים  שני  לתואר  סטודנט  ברנדויין,  מיכאל 
רפואיים באוניברסיטה העברית, גילה דרך לנטרל את 
החיידקים ש'נדבקים' לפירות ולירקות ולאריזה שבה 
הם מגיעים באמצעות פולימר חדשני. פיתוח זה זיכה אותו בפרס 

�קיי, שהוענק לו במסגרת אירועי חבר הנאמנים של האוניברסי
טה.

העב האוניברסיטה  של  הטכנולוגיות  מסחור  חברת  �יישום, 
רית, מחזיקה בפטנטים מאושרים על הטכנולוגיה, אשר מוסחרו 
בהצלחה לבי.ג'י טכנולוגיות מקיבוץ בית גוברין, להמשך פיתוח 

וייצור.
הצטברות חיידקים היא בעיה הולכת וגוברת בתעשיית המזון 
שתוצרת  העובדה  לאור  במיוחד  בפרט,  טרייה  ובתוצרת  בכלל 
טרייה לרוב נצרכת ללא בישול מוקדם. המולקולה TZD-6 היא 
נלחמת  זו  מולקולה  העברית.  האוניברסיטה  של  ייחודי  פיתוח 

�בהצטברות החיידקים על ידי שיבוש התקשורת ביניהם. החייד
ואינם  מתרבים  אינם  סביבתם,  את  לזהות  יכולים  שאינם  קים, 

נעשים אלימים ומזיקים מאחר שהם סבורים שהם לבד.
החידוש במחקרו של ברנדויין, שנעשה בהנחיית פרופ' דורון 
שטיינברג מהחוג למדעים ביו�רפואיים באוניברסיטה העברית, 
את  המשבשת  המולקולה  הוטבעה  שבתוכו  פולימר  יצירת  הוא 

התקשורת הבין�חיידקית.
 ,Quorum Quenching Polymer שנקרא  הפולימר, 

הפי נשלחים  שבהם  לקרטונים  ציפוי  לשמש  �יכול 
מהש שנאספים  והירקות  הפירות  זה  באופן  והירקות.  �רות 

החיידקים. מפני  הגנה  בשכבת  עטופים  ליעדם  מגיעים   דה 
�"הראינו כי פולימרים אלו יכולים להפחית באופן ניכר את הי

ווצרות הביופילם באריזות הפירות והירקות, מה שמוביל לייעול 
הובלת מזון", אומר ברנדויין, ומוסיף כי "מיליוני דולרים הושקעו 
ברחבי העולם על מנת לפתח פולימרים שיחסלו את החיידקים, 
אך טרם פותח פולימר נגד הצטברות חיידקים. לפיכך אנו צופים 
כי המוצר שלנו ייהנה מבלעדיות לעוד שנים רבות. אנו צופים 
כי הטכנולוגיה שפיתחנו תיושם לא רק בהובלת פירות וירקות, 
אלא גם באריזות של מזון קפוא, אריזות עופות ובשר, ובתחומים 

אחרים של תעשיית המזון".

רכב משימה ממוגן של פלסן. צילום: יח"צ 

פלסן סאסא תספק 
רכבי משימה 

ממוגנים לברזיל
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מיקי נירון

לא� שיתוף הפעולה שסוכם 
הי "הזמן  עיתון  בין  �חרונה 

הקואופרציה  למרכז  רוק" 
גדולות  תקוות  ומפיח  במיוחד  מעודד 
והרוח  המבורך  המהלך  הצדדים.  בשני 
הרעננה המגיעה עמו מחייבים היכרות 
איציק  בראשו  העומד  ועם  הארגון  עם 

יואל, יו"ר המרכז וההנהלה. 
הקואופר במרכז  לתפקידו  �במקביל 

לראש  כמשנה  גם  מכהן  יואל  ציה, 
מפעל  אגודת  יו"ר  סבא,  כפר  עיריית 

החב יו"ר  מקום  ממלא  בכ"ס,  �המים 
טיהור  מכון  ויו"ר  בכ"ס  הכלכלית  רה 
השרון.  והוד  לכ"ס  המשותף  שפכים 
וכמנכ"ל אגד תיור  בעברו כיהן כיו"ר 
ונופש, ובריאיון ראשון ל"הזמן הירוק" 
חוזר  להתאגד  הרצון  כיצד  מספר  הוא 
פעילות  למה  ומסביר  ב�2014  כטרנד 
המרכז חשובה כל כך לכלכלה ולחברה 

בישראל.

כיצד אתה מגדיר את פעילות מרכז 
הקואופרציה, ולאילו גופים אתם 

פונים?
התארגנות  דרך  היא  קואופרציה 
לבצע  אנשים  לקבוצות  שמאפשרת 
קבוצה  משותפים.  במיזמים  ולפעול 
גם  לחשוב  צריכה  להתאגד  שבוחרת 
התנהלות  על  רק  לא  חיים,  דרך  על 
של  משותפת  דרך  למצוא  גם  עליה   -
מבינים  האחרונה  בעת  ונתינה.  אמון 

הק וארגונים שבמצבים  אנשים  �הרבה 

יימים, הדרך הזו נותנת יותר יתרונות 
�לעומת החסרונות, כפי שהתייחסו אלי

יש מאות  הם בעבר. בשנים האחרונות 
לשפר  במטרה  אלינו  שפונים  מיזמים 
את מצבם ביחס למיזמים דומים וביחס 

להתארגנויות אחרות.

מהם היתרונות היחסיים שאתם 
מציעים למיזמים עסקיים בארץ?

מרכז הקואופרציה הוא ארגון גג של 
בעיקר  קיים  והוא  שיתופיות  אגודות 

אגו אותן  של  להקמתן  לסייע  �כדי 
דות. מטרתנו כגוף מוביל היא לשמוע 
התכונות  את  המטרות,  את  מהיזמים 
ויחד איתם אנחנו  ואת היעדים שלהם, 

כל היתכנות  יש  אם  תכנית  �מגבשים 
פועלים  אנחנו  זאת,  לבחון  כדי  כלית. 
השאר  בין  שעוסקים  מקצוע  אנשי  עם 

מש ובייעוץ  חשבון  בראיית  �במיתוג, 
יז או  אנשים  שכאשר  ספק  אין  �פטי. 

יחסי,  יתרון  להם  יש  מתאחדים  מויות 
אבל חשוב לנו לבחון את ההיתכנות גם 

�ברמה החברתית. אם זה לא קיים, אנח
נו מעריכים שאין קיום כלכלי בעתיד 
אנחנו  הזו  בסיטואציה  כאלו.  לאגודות 
ממשיכים  והם  גופים  לאותם  מודיעים 

בדרכם בלעדינו.

אילו קואופרטיבים חדשים הוקמו 
לאחרונה? 

מאז המחאה החברתית יש התעוררות 
פרויקטים שיתופיים  ויש הרבה  גדולה 
נגרים  קואופרטיב  למשל,  חדשים. 
בשותפות מלאה, אגודת מטפלים בכל 

�המקצועות והסגנונות, קואופרטיב הע
בודה העברית שמאגד חקלאים צעירים 
שירותים  של  אגודות  גם  ויש  בצפון, 
הנוכחית  בתקופה  ושמירה.  ניקיון  כמו 

�יש טרנד של מקצועות חופשיים שרו
המוניטין  את  לבסס  כדי  להתאגד  צים 
שלהם, וזה כאמור נותן יתרון על בעל 

מקצוע יחיד. 

עד כמה התפקיד שלך כיו"ר 
הקואופרציה מאתגר לעומת שאר 

התפקידים שבהם אתה מכהן או כיהנת 
בעבר?

ה�20  משנות  קואופרציה  איש  אני 
שלי, אז אני מאמין בנושא ומכיר אותו 
רבים  בתפקידים  שימשתי  מקרוב. 
האתגר  ועדיין  אגד,  בחברת  ובכירים 

�שלי גדול - להשאיר ולקיים את הנו
שא הקואופרטיבי בסדר היום הכלכלי, 
החברתי והעסקי של ישראל. לשמחתי, 

אכן יש תוצאות בעת הזו.

במאה ה�21, עידן האינדיווידואל 
והדיגיטציה שבו אחד אדון לעצמו 

או למשקו, עד כמה חזון הקואופרציה 
רלוונטי?

ממשיכים  כי  רלוונטי,  נשאר  הוא 
הקיבוץ  גם  לתקופה.  אותו  להתאים 
וזה  להתחדש,  ידע  הישנה  במתכונתו 
בעצם דומה - כולם שווים ומתבקשים 
תקלה  הייתה  שהוחלט.  מה  את  לקבל 
באמצעות  בה  וטיפלו  הקיבוצית  בדרך 
וכך גם אגודות משתנות. גם  שינויים, 
טבעי  ובאופן  מידתיות,  יש  לשוויון 

מהשאר.  יותר  מתוגמל  יהיה  מנכ"ל 
עסקית  שיזמות  הוא  הכללי  הרעיון 
בודדים,  מניות  בעלי  ללא  לדרך  תצא 
החברים  לכל  שוות  מניות  שיהיו  אלא 
בתוך  באגודה.  מיכולותיהם  שיתרמו 
האגודה, הכי נכון יהיה לתגמל אנשים 
שמביאים יותר תשואה וכך כל העניין 

מגובה כלכלית בצורה הגיונית.

מה היעדים שלכם לתקופה הקרובה?
להעצים את התנועה הקואופרטיבית 
עד כמה שאפשר, אבל בזהירות. נמשיך 
לשתף פעולה רק עם הגופים שישרדו 
בוחנים  אנחנו  לכן  ועסקית,  כלכלית 
את התהליך על פי לוח זמנים, ורק עסק 
באים  לדרך.  ֵיצא  בזה  לעמוד  שיכול 
אלינו יזמים מכל הענפים עם אינספור 
רעיונות מבחינה רוחבית, הכוללים גם 
עניינים טכנולוגיים, אז אנחנו מכוונים 
לנו  יש  לגופו.  מקרה  בכל  ומסייעים 
ברשם  בקואופרציה  שעוסקים  צוותים 
האגודות עם נציגי יישובים בין השאר. 

הוא לשמר את הקואופר היעד  �בגדול 

בתנועה  גם  אותה  ולהעצים  טיביות 
פניות  מגיעות  אף  לעתים  הקיבוצית. 
וקיבוצים  יישובים  מתוך  תושבים  של 

שיתופיים.

איך אתה רואה את שיתוף הפעולה 
עם עיתון "הזמן הירוק", ומה הציפיות 

שלכם?
אני מצפה שבאמצעות העיתון יותר 
את  ויכירו  יקראו  קואופרטיבים  חברי 
פוטנציאל  כאן  יש  המרכז.  פעילויות 

למיז פרטיים  אנשים  לעודד  �שעשוי 
מים עסקיים, ובעזרת הקשר הזה נוכל 
הדרך  לכיוון  יחד  ולדחוף  להם  לעזור 

נמצ הקיבוצים  רוב  כיום  �השיתופית. 
אים בשלב של התפתחות ועידוד האדם 
אותו מבחינה  ליזמיות שיקדמו  הפרטי 

�אישית ומקצועית. אנחנו שמחים שני
הקיבוצים,  של  בעיתון  הביטוי  לנו  תן 
בתחום  במתרחש  לעקוב  יהיה  ומעניין 
לאורך הדרך. אין לי ספק שנשפיע לא 
במעט על חברי הקיבוצים שמעוניינים 

לטפח עסקים ויזמויות.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל לשעבר ויו"ר מרכז הקו�
�אופרציה לשעבר, יצחק (איצ'ה) מנחם, הלך לעול

מו לאחר מאבק במחלה קשה והוא בן 75. 
1939 בתל אביב, בה למד בבית הספר 'לדוג� �מנחם נולד ב
'מונ ובגימנסיה  'גאולה'  למסחר  התיכון  הספר  ובבית  �מה' 

ובמקביל  העובד  הנוער  לתנועת  הצטרף  בנעוריו  טיפיורי'. 
שיחק כדורגל בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב, ולאחר 
מכן הצטרף לקבוצת הנעורים של הפועל תל אביב והתמיד 
בה כל השנים, כשחקן מצטיין וכ"מלך השערים" של ליגת 
שאיתה  הפועל,  של  הבוגרת  לקבוצה  צורף  ב�1956  הנוער. 
זכה ב�1957 באליפות המדינה וב�1960/61 בגביע המדינה. 

לימים נכלל בסגל נבחרת הכדורגל של ישראל.
וב חולון,  הפועל  קבוצת  את  מנחם  אימן  פרישתו  �לאחר 

מנהל  והיה  אביב  תל  הפועל  נעוריו  לקבוצת  נקרא  המשך 
�הקבוצה. במשך תקופה קצרה אימן את הפועל תל אביב, וב

מקביל היה יו"ר המועדון. ב�2003, לאחר פרישתו של גברי 

יו"ר  לתפקיד  מנחם  איצ'ה  נבחר  לוי, 
ההתאחדות לכדורגל. בתקופתו הצליח 
את  לקיים  אופ"א  החלטת  את  לבטל 

באי והקבוצות  ישראל  נבחרת  �משחקי 
רופה מחוץ למדינה. 

הכדורגל  בתחום  לעיסוקיו  במקביל 
�ואחרי שירותו בשלישות הצבאית ולא

1961 התק� �חר מכן בחיל התותחנים, ב
בל כחבר בקואופרטיב אגד, תחילה כנהג 
תפקידים  של  שורה  מילא  מכן  ולאחר 
בכירים, בהם מנהל אגף התנועה הארצי, 

�מנהל אגף כוח אדם, מנהל המשק והר
מקום  וממלא  וסגן  המזכירות  חבר  כש, 

יו"ר אגד. כמו כן כיהן כיו"ר החברות 'שלב' ו'הארגז', וכיו"ר 
מרכז הקואופרציה.

מ�1997 כיהן מנחם תשע שנים כנציג הציבור בבית הדין 

לעבודה. ב�2007 הוא קיבל את תואר יקיר העיר חולון, שבה 
1963. מנחם, שנפטר ביום רבי� �התגורר עם משפחתו החל מ

עי האחרון, הותיר אחריו אישה, בן, בת ונכדים. 

יצחק (איצ'ה) מנחם ז"ל ארכיון ההתאחדות לכדורגל

יו"ר מרכז הקואופרציה 
לשעבר איצ'ה מנחם נפטר

 הקשר השיתופי

הקואופרציה כדרך חיים
המחאה החברתית ראויה לשבח ולו בגלל העניין המחודש שיצרה 

סביב האגודות השיתופיות. יו"ר מרכז הקואופרציה איציק יואל 
משוכנע שלא מדובר בטרנד חולף וכי דווקא במאה ה�21 יש 

להתאגדויות על בסיס עזרה הדדית ונתינה משותפת סיכוי רב 
יותר להצליח

איציק יואל, יו"ר מרכז הקואופרציה. צילום פרטי



9 ||  26.6.2014



בקיבוץ  שקיימת  העיקרית  הבעיה 
לקיבוץ  שאין  ועודנה  הייתה  המופרט 

המופרט ספר הפעלה.
�אז מה עושים עם הקביעה הזו? איך בדיוק הול

המשפט,  לבית  צריך  אם  או  למכולת,  עמה  כים 
כאשר אין הסכמות עם הקיבוץ?

הזה  המהלך  את  מבצעים  איך  ונראה  רגע  בואו 
�של כתיבת "ספר הפעלה – תקנון" לקיבוץ המת

חדש.
קודם כול, על הנושא להיות מקובל על הציבור 
ברמה גבוהה. איך מגיעים להסכמה הזאת? שאלה 

�טובה, אין דרך אחרת מלבד דיון ציבורי שקוף ומ
מצה, ואת זה יש לעשות 

לח בכדי  ראשון  �דבר 
שוף לחברים את התקנון 
חיים, ממש  פיו הם  שעל 

התק כמה  ועד  �עכשיו, 
את  תואם  איננו  הזה  נון 
הנהוגים  החיים  אורחות 

בקיבוץ שבו הם חיים.
ספר  אותו  התקנון, 
הפעלה שיהווה את עמוד 
הקיבוץ  של  השדרה 

�המתחדש, איננו יכול לי
נוק את חומרי המזון שלו 
מהתקנון הישן. כל ניסיון 
הישן  התקנון  את  לשפר 
כמעט אבוד מראש. אבל 

ממול כולנו  אנחנו  �כאן 
של  חצים  כמו  בתוכנו  נעוץ  הישן  התקנון  כדים. 
אינדיאנים: נכנסים בקלות, אבל אם תנסו להוציא 

תגלו שאתם קורעים את הרקמה כולה.
�התקנון הישן, זה שתקף ברוב הקיבוצים - לצע

- משחק תפקיד מרכזי  הקיבוצניקים  רוב  רם של 
�בחיי היומיום שלהם. הסיבה לכך היא בראש וברא

שונה להגן על הקיבוץ מכך שיום אחד חבריו יבואו 
להתדיין על זכויותיהם הבסיסיות ביותר, והקיבוץ 

�הישן יישלף שוב ושוב על ידי עורכי הדין של הקי
בוץ כדי "לשים אותך במקומך" וכדי שלא תמשיך 

"לבלבל לממסד את המוח".
�אז איך משנים את המסלול? איך מבצעים "חי

מבנה  לקראת  הולכים  איך  מחדש"?  מסלול  שוב 
�חדש ל"קיבוץ המתחדש" אחרי שלב השיוכים וא

חרי ש"כל חבר אחראי לפרנסתו", אחרי שהערבות 
ההדדית הופכת ליותר ויותר מינורית? איך כותבים 

�ספר הפעלה חדש ליחד החדש, יחד של חברים ותי
קים, פנסיונרים בעלי בתים וחלקיק בנכסי הקיבוץ, 
בקיבוץ  ביתם  קונים  או  שבונים  חדשים,  לחברים 
החדש? איך מחברים את כולם ויוצרים מרקם חדש, 
מבוסס "ספר חוקים וכללים" חדש, שיחליף את זה 
הישן והמיושן שאיננו תואם עוד את אורחות החיים 

של רובנו?
רצוי קודם כול לדעת שבכדי לשנות את התקנון 

הישן יש לטפל בכל סעיף מסעיפיו לחוד, בסבלנות 
דאג  התקנון  אותו  את  עלינו  שהפיל  מי  קץ.  אין 
למלכד אותנו במלכוד 22 מדהים, כזה שכמעט ולא 
מאפשר בו שינויים. עם חתימת הרשם על התקנון 
הזה הוא הופך ל"חוק", לדבר שהשופטים עושים בו 
שימוש שוב ושוב, פשוט כי עורכי הדין של הקיבוץ 
"לנצח"  כדי  ושוב  שוב  בו  משתמשים  כלל  בדרך 
עם  להתדיין  המנסים  המתחדש  הקיבוץ  חברי  את 

הקיבוץ על זכויותיהם שלדעתם הופרו.
לגבי התהליך: ראשית יש לשנות, בצורה חוקית, 
את סעיף 118 של התקנון הישן ולהוריד את הרוב 
רוב  ההצבעה,  זכות  בעלי  מכלל  מ�75%  הדרוש 
שכמעט ולא ניתן להשגה 
כאשר רוצים לשנות 125 
סעיפים בתקנון, לרוב של 
המצביעים  מכלל   66%
לפחות   75% שמהווים 
ההצבעה.  זכות  מבעלי 
נשמע מסובך - זה לא, כי 
זה מוריד בפועל את הרוב 
שניתן  למשהו  הנדרש 

�להגיע אליו בהכנה הנכו
נה.

שמצליחים  אחרי 
 118 סעיף  את  לשנות 
מכלל   75% של  (ברוב 
ההצבעה,  זכות  בעלי 
אבל  פשוטה  לא  משימה 
בלעדיה לא ניתן להמשיך 
במסע השינוי של התקנון), מתחילים לעבור סעיף 
לחיינו,  מחובר  שאיננו  הישן  בתקנון  סעיף  אחרי 
ולשנות אותם. יש לקיים הצבעה על כל סעיף לחוד 
ולקבל את הרוב המיוחס בכדי לשנותו, ולשלוח את 
השינוי לאישור הרשם. יש להקפיד שהשינויים לא 
יחרגו מגבולות "תקנון האגודות השיתופיות מסוג 
ניתן  למדי.  רחבים  הגבולות  שם  אבל  'קיבוץ'", 
יש  אבל  אחת,  כמקשה  השינויים  כל  את  לשלוח 
לקבל את אישור הרשם לשינוי 118 קודם למהלך 

הגדול. 
לאחר מכן צריך להתחיל בעבודה הקשה עד מאוד 
של שינוי התקנון כך שלא רק שיתאים לאורחות 
החיים שלנו היום, אלא אף יצפה קדימה אל העתיד 
הקרוב והרחוק ויתאים לטווח ארוך. התקנון הישן 
שעדיין תקף ברבים מהקיבוצים היה ספר ההפעלה 
של הקיבוץ השיתופי והקיבוץ פעל, פחות או יותר, 
למשל  הנוגעים  לציין שהסעיפים  (מיותר  פיו  על 

�באיסור על קבלת מתנות על ידי החברים לא הת
קיים במשך שנים. הסעיף שמדבר על רכוש פרטי 
לא יושם מעולם כמעט – חוץ מלוודא שהשילומים 
לאלו ששהו במחנות ריכוז יימסרו ללא תנאי וללא 

אפשרות החזרה לקיבוץ).
חודרני,  לא  קצר,  תקנון  אציע  הבאה  בכתבה 
שיהווה את ספר ההפעלה החדש לקיבוץ המתחדש.
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תנו לניו-אייג' לנצח
על הקריאה "לכו להתפלל" שהביסה את הקריאה "תנו 

לצה"ל לנצח"; על "תספורת הצלחת" שכבשה את ראשיהם 
של השחקנים במונדיאל; וגם חידה קטנה  

כשהמיסטיקה מנצחת את ההיגיון
�בפוליטיקה לא אחת קורה שקצוות משני הצדדים נפגשים.  למשל, חסידי המדינה הדו-לאו

מית מצד שמאל, אלה שרוצים מדינה יהודית-ערבית עם זכות הצבעה שווה לכל, נפגשים עם 
אנשי ארץ ישראל השלמה מימין, המאמינים בבעלותנו על הארץ כולה. המכנה המשותף הוא 
אי חלוקת הארץ: צד אחד ממניעים של זכויות שוות ליהודים ולערבים; צד אחר ממניעי זכויות 

היסטוריות בלעדיות של היהודים.  

אפשר למצוא לכך דוגמה גם בכלכלה: ליברלים מצד שמאל, לא רוצים במעורבות יתר של 
כי   כזו  רוצים במעורבות  לא  ימין  בחירויות הפרט; שמרנים מצד  פוגע  הממשלה משום שזה 
פירושה מיסוי השכבות החזקות. הם  סבורים שהעושר הגדול מניע את המשק ואסור לגעת בו. 
אלה ואלה, ממניעים שונים, לא רוצים מעורבות של הממשלה. בשני המקרים התוצאה היא: 

כלכלה קפיטליסטית.  

נזכרתי בכל זה למשמע שטף הקריאות לתפילות לחזרת החטופים שהציף את הארץ, וסחף 
�חילונים רבים מקרב מה שמכונה מחנה השמאל, באופן שלא היה כמותו בעבר. זה גרם לי לתה

ות באשר לסיבותיו של הגל הזה גם בקרב החילונים. שהרי ברור מדוע אנשים דתיים קוראים 
להתפלל, וזה מובן ביתר שאת, כשהגורל האכזר הביא לכך שהפעם החטופים הם מבני הציונות 

הדתית. 

מה שדורש הסבר הוא ההתגייסות החילונית, בעיקר של מה שמכונה "הבועה התל-אביבית" 
לקריאות להתפלל. מתי בעבר יצאה מגל"ץ קריאה לציבור לקרוא תהילים? מתי פורסמו באתר 
YNET פרקי תהילים לקריאה ומדריכים למקומות התפילה ברחבי הארץ? האם באמת מאמי�

נים בכלי התקשורת החילוניים הללו שריבוי בתפילות, שסחפו גם את כנסת ישראל, יקרב את 
מציאת החטופים?. האם הלוגו "בדאגה ובתפילה" שליווה את עמודי "ישראל היום" (ב-15.6), 

היה ניתן אלמלא שטף הקריאות "לכו להתפלל?" 

נראה שההסבר להתגייסות החילונית קשור לתופעת הניו-אייג' שסחפה חלק מן הציבור הזה 
על תורותיה השונות, שבהן המיסטיקה תפסה את מקומם של ההיגיון, ותורות הנסתר את מקומם 
של כלי החקירה המדעיים. הגל של דתיות לייט, מדיטציה, פרפסיכולוגיה, אסטרולוגיה ויתר 
מיני תורות נסתרות, שבהן גורלו של אדם לא נתון בידיו בלבד, אלא גם   ב"יכולת להתחבר 
הזה את הקריאה להתפלל  היא שעושה עבור הציבור החילוני  לו,  ולתקשר" עם מה שמעבר 
לעניין כה אופנתי. המכנה המשותף הוא המיסטיקה. היא הקושרת בין תודעת הניו-אייג' לגל 

�הקריאה לתפילות ששטף את הארץ: מישהו שם למעלה – פעם זה הגורו או המפה האסטרולו
גית, פעם זה האלוהים - יסדר לנו את העניין, אם רק נדע לתקשר אתו נכון ואם נרצה מספיק 

חזק.

�הגל הזה לא פסח גם על איתן ברושי. עופר נוימן, דוברו, פרסם בהודעתו, כי "מזכ"ל התנ
ועה הקיבוצית ביקר השבוע את משפחות הילדים החטופים והביע בפניהן תפילה עמוקה". לא 

תקווה, לא אמונה במאמצי הממשלה וצה"ל, הוא הביע "תפילה עמוקה". 

ומה יקרה אם חס חלילה וחס התפילות לא יתקבלו? האם שוב ניקרא לבדיקת המזוזות?         

האם הקריאה "לכו להתפלל" עומדת להביס את הקריאה "תנו לצה"ל לנצח"? 

קרובים לצלחת

חיון היה הספר של מחנה 80 בשנות השישים של המאה הקודמת. הוא היה אימת הנחלאים. 
מחלקת טירונים היתה מתייצבת לתספורת בצריף שלו ובתוך חצי שעה, כבסרט נע, הוא היה 
30 חיילים. הסגנון היה אחיד: קראו לזה "תספורת צלחת". למה? כי הראש אחרי התספו�  מספר
רת נראה כאילו שמו עליו צלחת וגילחו את כל מה שמסביב. הכל קרחת, זולת הפדחת. האמת, 

שגם בקרחת נשארו זנבות שיער מרוב החיפזון של חיון. 

התספורת הזאת הפכה לסמל היכר של הטירונים בעת ההיא. בחופשה, גם כשהייתי לבוש 
באזרחי, שמעתי  שמלחששים מאחורי בלגלוג: "זה טירון". העלבון היה גדול.

והנה, עכשיו, ברחוב בין צעירים אופנתיים, ובעיקר תוך כדי צפייה במונדיאל, אני מגלה 
שתספורת הצלחת הפכה ללהיט. אצל המון כוכבי כדורגל עולמיים, הכל קרחת זולת הפדחת. 

הייתכן שחיון האימתני הקדים את זמנו בחמישים שנה?

חידה

כמה פעמים שמעתם בשבועיים האחרונים את המשפט: "באתי לחזק ויצאתי מחוזק"? 

 ארץ הצבי • עוזי בן צבי אדום מבפנים • עזרא דלומי

צועדים יחדיו 
לקראת אופק חדש 
מי שהפיל עלינו את אותו התקנון דאג למלכד אותנו במלכוד 
22 מדהים, כזה שכמעט ולא מאפשר בו שינויים. עם חתימת 
הרשם על התקנון הזה הוא הופך ל"חוק", לדבר שהשופטים 
עושים בו שימוש שוב ושוב, פשוט כי עורכי הדין של הקיבוץ 

בדרך כלל משתמשים בו שוב ושוב כדי "לנצח" את חברי 
הקיבוץ המתחדש. מאמר שלישי בסדרה

כל ניסיון לשפר 
את התקנון הישן 

כמעט אבוד 
מראש. אבל כאן אנחנו 

כולנו ממולכדים. התקנון 
הישן נעוץ בתוכנו כמו 
חצים של אינדיאנים: 

נכנסים בקלות, אבל אם 
תנסו להוציא תגלו 
שאתם קורעים את 

הרקמה כולה
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 שכבת מגן

אבי אובליגנהרץ

גם  אלא  מטרד,  רק  מהווה  אינו  אבק 
סכנה בריאותית חמורה. בכבישי שירות 
ובאתרי בנייה אבק מסכן את העובדים 
דרכי  משתמשים.  הם  שבו  הטכנולוגי  הציוד  ואת 
מזיהום  רבות,  בעיות  יוצרות  מטופלות  לא  עפר 
וקשיי  חיי הציוד  ועד קיצור  וסחף קרקעות  אוויר 

�ראות. מה גם שענני אבק גורמים להצטברות מל
חים ודשנים בקרקע, להיווצרות מחלות בקרב עצי 
פרי וגידולי שדה ולהקטנה משמעותית של תפוקת 

ייצור החשמל במתקנים סולאריים.
מונעת  היא  שכן  עוזרת,  אינה  לבדה  השקיה 
אבק לפרק זמן קצר ביותר. למעשה, מחקרי עלות�
בעזרת  אבק  למניעת  תכניות  כי  הוכיחו  תועלת 
השקיה בלבד אינן יעילות ואף מגבירות את קצב 
ופחם  ומזרימות פיח  השחיקה של תשתית הכביש 
לנהרות ולנתיבי מים. כל זאת תוך בזבוז ניכר של 
עבודה  שעות  ואינספור  ציוד  דלק,  כמו  משאבים 
מי  גם  אבק.  מניעת  של  ספורות  לדקות  בתמורה 
מלח נחשבים לבעייתיים בשל הגופרית השמנונית 
המצויה בהם ואינה נספגת כראוי בקרקע. נוסף על 
ובכלי  בכביש  הפוגע  קורוזיבי  במוצר  מדובר  כך, 

הרכב כאחד. 
פתרון נוסף לבעיה הכאובה הוא הפולימרים, אולם 
עלותם יקרה לאין ערוך והם אינם מחזיקים מעמד 
זמן רב. אי לכך הפתרון האולטימטיבי לדברי יאיר 
הראל, מנכ"ל לוגיה המשמשת כנציגה המקומית של 

PSDתאגיד הכימיקלים האמריקאי מומאר, הוא ה� 
Pennz Suppress D)). המוצר של מומאר מונע 
אבק לאורך זמן, מפחית את כמות התלונות, מחזק 
תדירות  את  מקטין  הכביש,  של  השטח  פני  את 
עבודות התחזוקה, משפר את הראות, וחשוב מכל: 
ולתחליבי  לשמנים  למלחים,  "בניגוד  כסף.  חוסך 
רעיל  אינו  לסביבה,  בטוח  נחשב   PSD אספלט, 
לבעלי חיים, אינו מכיל חומרים הגורמים סרטן או 
לקורוזיה. מאחר  גורם  ואינו  דליק  אינו  מוטציות, 

�שאינו מחלחל, אין הוא מסכן את מי התהום", מב
היר הראל.

במים  היטב  שנמהל  טבעי  משרף  מורכב   PSD
ונספג בקרקע. הראל מגלה כי המוצר נבדק על ידי 
המועצה למשאבי אוויר מהמשרד להגנת הסביבה 

הטכנו אישור  את  וקיבל  קליפורניה,  מדינת  �של 
לוגיה הסביבתית של קליפורניה על סמך ביצועיו 
המעולים במניעת אבק והפרופיל הסביבתי המעולה 
שלו. כיוון שהנוסחה של מדביר האבק אינה כוללת 
רכיבים מסוכנים, הוא איננו מסוכן לבריאות האדם 
ואין צורך בציוד מיוחד כדי להשתמש או לטפל בו. 
"ניתן להשתמש בו ברמות שונות, מדיכוי אבק קל 
ועד למניעת תשתית לכביש, הואיל ומדובר בחומר 

קשיח שאינו מתפרק". 
הכביש  בפילוס  ראשית  כרוך   PSDב� שימוש 

וא חריצים  בכביש,  שיבושים  מהמורות,  �ובמילוי 
קרצוף העפר הקשה  אחרים. שנית,  פגומים  זורים 
לטווח  יעילותו  ואת  התכשיר  חדירת  את  משפר 
הארוך. שלישית, להכנת תמיסת התרסיס יש לדלל 

את ה�PSD במים ביחס שבין 1:4  ועד 1:9. כיוון 
ער בציוד  צורך  אין  במים  היטב  נמהל  �שהחומר 

וניתן להגיע לתמיסות הומוגניות על  בוב מיוחד, 

הרבי בשלב  עצמה.  הריסוס  במשאית  ערבוב  �ידי 
עי מפזרים את החומר על פני הכביש בשיעור של 
את  דוחסים  ולבסוף  למטר,  ליטר  שני  עד  ליטר 

�תשתית הכביש כדי לחזק את כושר החדירה וההי
דבקות לאורך זמן של התכשיר.

הטי במהלך  רכב  כלי  תנועת  כי  מציין  �הראל 
ומיד בתומו רצויה, שכן היא תסייע בדחיסת  פול 
היא  התחתונה  בשורה  התוצאה  הדרך.  תשתית 
להתחזק  שממשיכה  תשתית  עם  מאבק  נקי  כביש 

טי של  והולך  קטן  מספר  ונדרש  השנים,  �לאורך 
מעולים.  ביצועים  על  לשמור  כדי  בשנה  פולים 
חברת מומאר ערכה מספר לא מבוטל של ניסויים 
למכרות  המובילים  תנועה  עתירי  שירות  בכבישי 
פחם, למתקני אנרגיה ועוד, שעליהם נעות שיירות 
 PSDמשאיות עמוסות לעייפה מדי יום ביומו, וה�

הוכיח את עצמו שוב ושוב. 
של  בעיצומם  לוגיה  חברה  נמצאת  אלה  בימים 
לחניונים,  למחצבות,  גישה  בכבישי  פרויקטים 

�לשטחי תפעול ולוגיסטיקה, לגני אירועים ולשט
מ"ר.  אלף  כ�100  של  גודל  בסדר  חקלאיים  חים 

בטי ביצועים,  אינו מציע רמת  �"אף תכשיר אחר 
המשתווה  האדם  לבריאות  ובטיחות  לסביבה  חות 

ל�"PSD, מסכם הראל.

שואב אבק
ה־ PSDהוא הפתרון המיטבי לדיכוי ולמניעת אבק בדרכי עפר, 
מחצבות, חוות סולאריות, שטחים חקלאיים, אתרי בנייה וכדומה

1

"מיול" - סוס עבודה!!!
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 כתב איצי ברתנא
 צילום: ברק שפירא

והאלבום של שירי צדר

הפלמ"ח (פלוגות מחץ, היחי�
�דות הסדירות של ארגון הה

גנה), שהוקם ב�41' ונשא עֵלי 
שכם את עיקר משא מלחמת העצמאות, 

�לא היה רק כוח לוחם, אלא גם גוף מיי
ואכן  מייעודו,  חלק  בכך  ראה  הוא  שב. 
הגרעינים שסיימו את שירותם בו הקימו 
יישובים, בעיקר בְספר, או חיזקו יישובים 
קיימים, וקבעו בכך את גבולות המדינה. 
בין היישובים שהקימו יוצאי פלמ"ח גם 
יישובים גליליים מוכרים: ברעם, יפתח, 

יראון, מלכיה, משגב עם ועמיעד.
את  פירק  ב�49',  המלחמה,  תום  עם 
בן� דוד  דאז,  הממשלה  ראש  הפלמ"ח 

 – זוכרים?  לעם",  "ממעמד   – גוריון 
מהזיכרון.  נמחק  לא  נשכח.  לא  אבל 
רוחו המשיכה ללוות את מעשה היצירה 
ההתיישבותי, וההמנון שלו – "...מסביב 
יישח/  לא  ראשנו  אך  הסער,/  ייהום 
אנו  אנו,  אנחנו,/ תמיד  לפקודה תמיד 
נפרד  בלתי  לחלק  הפך   – הפלמ"ח..." 
משירת בני תנועות הנוער במסעותיהם 

בשבילי הארץ ומסביב למדורה.

הגשמה בְספר 
החלוצית  לרוחו  כהמשך  לאחרונה, 

לו),  כהומאז'  גם  (ואולי  הפלמ"ח  של 
חדשה  עברית  עבודה  חטיבת  הוקמה 
פרויקט  (פלמ"ח:  שמו  את  הנושאת 

ומצי לחקלאות)  משוחררים  �לוחמים 
בחקלאות,  לעבוד  צבא  למשוחררי  עה 
לזכות  גם  כך  ואגב  בקומונה,  לחיות 
חטיבת  כי  המובטח,  השחרור  במענק 
עבודה  סוג  גם  היא  החדשה  העבודה 
בהמשך  משוחררים.  לחיילים  מועדפת 
יגשימו,  שחבריו  גם  הארגון  מתכוון 

בקיבוץ ובשדה. 
כידוע, יש עבודות מועדפות נוספות 
– בסיעוד, בבניין, בתחנות דלק, בבתי 
מלון, בבתי מלאכה, במפעלי תעשייה, 
בביטחון – אבל באף אחת מהן אין כל 
כך הרבה ציונות כמו ברעיון הזה – קשר 
לאדמה, חיים שיתופיים, הגשמה בְספר 
– בדיוק כמו שאין עוד פלמ"חניק כמו 

דּודּו. 
שירי   – כאלה  פלמ"חניקים  שישה 
ֶצֶדר, אופיר אוחנה, יונתן שטורכן, גיא 

גוט ולירון  בלומנפלד  מאיה  �תדמור, 
והם  לעמיר,  גם  לאחרונה  הגיעו   – מן 
עובדים ארבעה ימים בשבוע בכרם של 
ויום  שכרם,  את  להם  שמשלם  דלתון, 
בשבוע במדרשה החקלאית של הקיבוץ, 
את  מממנת  שבתמורה  פרמאקאלצ'ר, 

שהותם.

עבודה שחורה, אבל עבודת 
קודש 

שירי צדר, ילידת כפר סבא, בוגרת 
בנשמ פייטרית  הצעיר",  "השומר  �קן 

קיבוצניקית.  להיות  בעתיד  ורוצה  תה 
נוצר  החדש  הארגון  עם  שלה  הקשר 
לקראת תום שירותה הצבאי, דרך יואב 

�אלקין ואיתי קציר, יוזמי הפרויקט וה
הש� היא  בינואר   9 ב בראשו.  �עומדים 

הגיעה  מכן  לאחר  וכשבועיים  תחררה, 
לעמיר. 

זו ואנרגטית,  נמרצת  בחורה  �צדר 
העבודה  על  עפה  היא  וקולחת.  רמת 
בכרם של דלתון. היא עפה על תחושת 
הכיף שמציפה אותה כאן. היא מראה לי 
בגאווה את היבלות שכבר צמחו לה על 

את  לתפארת  לי  מציגה  היא  הידיים. 
כבר  האדום  שצבען  שלה,  הציפורניים 

זקו מעבודה  הכסוסות  וקצותיהן  �דהה 
קות באופן דחוף למניקור. 

הם קמים בארבע וחצי לפנות בוקר, 
�ובחמש הם כבר על הסובארו של הפרו

דלתון,  של  לכרם  אותם  שלוקח  יקט 
גוזמים  הם  כרגע  נסיעה.  שעת  מרחק 
לכבלים  אותן  ומהדקים  הזמורות  את 
הם  בעשר  השורות.  לאורך  שנמתחים 
הצרור  את  פותחים  לאכול.  מתיישבים 
אוכל  קומונרי  באופן  ואוכלים  שהכינו 

�של חקלאים. ירקות חתוכים, פלחי גב
ינה, טחינה, טונה, פיתות שחוממו מעל 
גזייה קטנה, שעכשיו רוחש עליה קפה 
שחור. קפה שחור התחילה לשתות רק 

כאן, היא מחייכת. גם קפה שחור שייך 
בסך  שחורה  די  עבודה  הזאת,  לעבודה 

הכול, אבל עבודת קודש.
הבוס שלהם הוא מדלתון. הוא נחמד 
רזי  את  אותם  לימד  הוא  רודה.  ולא 
העבודה  את  להעריך  ויודע  המקצוע 
אין  עבודה.  נותנים  והם  נותנים.  שהם 

וזה  משמעת,  ויש  מוסר,  יש  חיפופים. 
אחר  ארבע  עד  הרגליים.  על  הזמן  כל 
לעמיר.  חוזרים  הם  בחמש  הצהריים. 
להיות  יודעים  שחקלאים  כמו  עייפים 
העיניים.  נעצמות להם  עייפים. בעשר 
וחצי, הם יקומו ליום  ולמחרת, בארבע 

עבודה נוסף.

שדה הקרב שלנו 
הפרויקט הזה עוד בחיתוליו – כרגע 
שבגולן  באפיק  אחת,  קומונה  עוד  יש 
– והוא לא מיועד רק למשוחררי צבא; 
צפו� ואפילו  ו�40   30 בני צעירים   גם 

הוא  הרעיון  להצטרף.  יכולים  מזה  נה 
להחזיר את החקלאות לידיים עבריות, 
ואת הידיים העבריות לחקלאות. לחדש 

תמיד  שאולי  שהתרופף.  הקשר  את 
על  כתבה  שפירא  אניטה  רופף.  היה 
הקשר הזה את ספרה הראשון, "המאבק 
 ,"1939–1929 עברית,  עבודה  הנכזב: 
שלה.  הדוקטורט  עבודת  על  שהתבסס 

�בסיום הספר היא קובעת שרעיון העבו
דה העברית ניצח, אבל המאבק נכשל. 

הוא אמנם פורק ב־1949, אבל רוחו נותרה ולראיה 
הוא קם לתחייה מחדש אשתקד. הפלמ"ח החדש 

(פרויקט לוחמים משוחררים לחקלאות) מציע 
לבוגרי צבא עבודה מועדפת בחקלאות, חיים 
בקומונה ושינוי של פני החברה בישראל. את 

צעדיו הראשונים עושה הארגון בין השאר בתנועה 
הקיבוצית והוא לא מיועד רק לצעירים בגיל, אלא 

גם לצעירים ברוח. מעוניינים להצטרף?

"אנחנו מאמינים שבאמצעות שיתופי 
פעולה אפשר להשיג הרבה יותר מאשר 

לבד, אבל אנחנו נזהרים. יש לנו את מקרה 
הבוחן של התנועה הקיבוצית, שדי כשלה 

כאן. השיתופיות הקיצונית והביטול העצמי 
כשלו, למרות שזה היה מאוד רומנטי. אנחנו 
מפתחים 'שיתופיות מדורגת', שבה כל אחד 
מקבל לפי העשייה שלו, ומשתתף ביחד לפי 

רצונו. לפי איך שמתאים לו. אם נחכור למשל 
אלף דונם מטע, כל חבר בקומונה יחליט אם 

הוא רוצה להצטרף ולהשקיע בזה, וכמה, 
והתמורה שהוא יקבל תהיה בהתאם. המטע 

יפריש מהרווחים שלו גם לקומונה"

להחזיר את החקלאות לידיים עבריות

שירי צדר: זו חוויה שלא היינו מגיעים אליה בשום מקום אחר

 עבודת קודש
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איפה  להצליח  רוצה  החדש  הפלמ"ח 
שאחרים נכשלו.

את הפלמ"ח החדש הקימו כאמור שני 
צעירים נמרצים ובעלי חזון, יואב אלקין 
ואיתי קציר. אני משוחח עם יואב. את 

ההת על  כבר  לי  אומר  הוא  �הפלמ"ח, 
המסגרת  את  פירקו  פירקו.  לא  חלה, 
ועכשיו  הרוח,  את  לא  אבל  הצבאית, 
חדשה.  מסגרת  הזאת  לרוח  בונים  הם 

במדי לנו  יש  "צבא  אזרחית.  �מסגרת 
נה, וכולנו משרתים בו. מה שחסר לנו 
הן חלוציות, התיישבות, עבודת אדמה. 
זה שדה הקרב שלנו.  זה המקום שלנו. 
מתנהלים  אנחנו  נכנסים.  אנחנו  לכאן 
קומונות  ידי  על  קואופרטיבי,  באופן 
קטנות שמנהלות את עצמן. לכל אחת 
מהן יש ראש צוות. בהמשך, כשהארגון 
יגדל, הוא יסייע לקיבוצים. הקומונרים, 

הפלמ"חניקים החדשים, יגשימו בו".

יואב, זו אם כן לא רק עבודה מועדפת, 
זה הרבה יותר מזה.

"נכון. אנחנו בונים פה משהו, במטרה 
לשנות את פני החברה בישראל".

מי זה אנחנו?
"זה יכול להיות גם אתה".

ובכל זאת...
"נכון לעכשיו אנחנו 25 חבר'ה, אבל 
לנו  יש  כרגע  גדלים.  הזמן  כל  אנחנו 
שתי קומונות, בעמיר ובאפיק, ועד יולי 

יהיו לנו עוד שלוש".

מתי התחלתם?
"ב�41'...".

וברצינות?
בד המסגרת  את  לבנות  �"התחלנו 

צמבר 2012, איתי ואני ורמי אברהמי, 
�מרכז המטע של ברעם, והקומונה הרא
שונה עלתה לאפיק בספטמבר 2013". 

יש מבחני קבלה? יש קריטריונים?
הרצון.  הוא  העיקרי  "הקריטריון 
יום התארחות  יום עיון,  מעבר לזה יש 
חייבים  בעבודה  עבודה.  ויום  בקומונה 
להצטיין, כי אנחנו רוצים להחליף את 

התאילנדים". 

קואופרציה של אימהות 
שמואל,  בגבעת  נולד   ,39 בן  אלקין 
הגרעין  עם  עשה  העובד,  בנוער  בגר 

הס מדעי  למד  ביפתח,  תקופה  �שלו 
�ביבה בתל חי, וזה שמונה שנים מתגו

בשאר  ילדיהם  ושלושת  אשתו  עם  רר 
אותנו  מגדלים  הילדּות  "כל  יישוב. 
צריך  שבו  רגע  ומגיע  אידיאלים,  על 

הפרו מממשים.  אנחנו  היום  �לממש. 
אידיאליסטים  לחבר'ה  נותן  הזה  יקט 
עוד  שיש  לבד,  לא  שהם  התחושה  את 
האלה,  ברעיונות  שמחזיקים  אנשים 
שיש עוד אנשים שרוצים להתמודד עם 
שיתופיות ועם יחד ועם אתגר העבודה 
החקלאית, וליישם אותם הלכה למעשה 

בחיים". 

גם אשתך מעורבת בזה?
ביוזמ פלמ"חניקית.  היא  גם  �"בטח, 

פרויקט  עוד  היום  מקדמים  אנחנו  תה 
�פלמ"חי, פלמאמ"ח. יש היום יותר ויו

תר אימהות שרוצות לגדל את ילדיהן 
למסג אותם  לשלוח  רוצות  לא  �בבית, 

רות הרגילות, וכדי שהן תוכלנה לצאת 
קואופר מין  מארגנים  אנחנו  �לעבודה 

ציה של אימהות, כל פעם אימא אחרת 
והאחרות  הילדים,  על  לשמור  תישאר 

תוכלנה לצאת לעבוד".

איפה?
"בשדה, אנחנו הרי עובדים בשדה".            

נחזור לקומונה. מה המשמעות של 
החיים הקומונריים? באיזה אופן הם 

באים לידי ביטוי?
שי שבאמצעות  מאמינים  �"אנחנו 

הרבה  להשיג  אפשר  פעולה  תופי 
יותר מאשר לבד, אבל אנחנו נזהרים. 
יש לנו את מקרה הבוחן של התנועה 

השי כאן.  כשלה  שדי  �הקיבוצית, 
העצמי  והביטול  הקיצונית  תופיות 
כשלו, למרות שזה היה מאוד רומנטי. 
מדורגת',  'שיתופיות  מפתחים  אנחנו 
שבה כל אחד מקבל לפי העשייה שלו, 
איך  לפי  רצונו.  לפי  ביחד  ומשתתף 
אלף  למשל  נחכור  אם  לו.  שמתאים 
יחליט  בקומונה  חבר  כל  מטע,  דונם 
אם הוא רוצה להצטרף ולהשקיע בזה, 
תהיה  יקבל  שהוא  והתמורה  וכמה, 
בהתאם. המטע יפריש מהרווחים שלו 

גם לקומונה".

מה קורה אחרי חצי שנה, אחרי 
שהחבר'ה מקבלים את המענק 

מהמדינה?
בקואופרטיב  חבר  להישאר  "אפשר 
גם אחרי, זאת הרי הכוונה. גם אם אתה 
בחו"ל,  לטייל  נוסע  או  ללמוד,  הולך 
אתה יכול להישאר חבר בארגון. הרעיון 
גוף כלכלי�חברתי�סביבתי,  הוא ליצור 

שיעשה פה שינוי. משהו בר קיימא".      

למה דווקא פלמ"ח? תסביר לי את 
הבחירה בשם הזה.

מרגיש  אני  פלמ"חניק.  "אני 
רוח  את  עמי  נושא  אני  פלמ"חניק. 
הפלמ"ח. רוח הפלמ"ח אומרת שעם כוח 
הכול,  לעשות  אפשר  אמונה  ועם  רצון 
מופרכים.  לכאורה  שנראים  דברים  גם 
תוכל  להצטרף,  אותך  מזמין  אני  אגב, 
הפלמ"ח,  עלון  את  לערוך  לנו  לעזור 

אני רציני".
אני כבר וטרן, כבר איחרתי.

"ממש לא. הפלמ"ח זה בעיקר הרוח, 
�הגיל לא קובע. אצלנו לא יוצאים לפנ

סיה".  

מרגישה שאני בתוך חלום 
שנה?  חצי  בעוד  ומה  לשירי.  נחזור 
השחרור?  למענק  זכאית  שתהיי  אחרי 

אני שואל.
"אני מניחה שאשאר כאן. המקום הזה 
קורץ לי. זו סביבה מדהימה. הנוף כאן 
עוצר נשימה, והעבודה שאנחנו עושים 
לא שגרתית. יש לנו חוויות מטורפות. 
זו חוויה שלא היינו מגיעים אליה בשום 

מקום אחר".

לימודים?
"עוד לא החלטתי מה, אבל זה יהיה 

בתל חי".

ומה אומרים ההורים על ההרפתקה הזו 
שלך?

החורש,  כפר  קיבוץ  חבר  היה  "אבא 
מאוד  שהם  כך  במצובה,  נולדה  אימא 
מעודדים  מאוד  הם  לזה.  מתחברים 
אותי. גם אחי ואחותי מתלהבים בטירוף 
ממה שאני עושה. כולם מתלהבים מזה 

שאני עובדת בחקלאות".

איך את מכילה את המעבר מהקצב 
המהיר של העיר לשלווה ולמתינות של 

הכפר?
גם מה שמ יש כאן קצב אחר.  �"כן, 

היר כאן הוא ממש מתון בהשוואה למה 
לה יאללה,  זה  במרכז  במרכז.  �שקורה 

כיר, לרוץ, לספוג, להספיק. כאן הכול 
יותר אטי. מדוד. שלו. שאנטי כזה".

ואיך העבודה במדרשה לחקלאות של 
הקיבוץ? 

את  ללמוד  זה  אחרת.  עבודה  "זו 
האדמה. זה להתחבר אליה. זה להרגיש 
אנחנו  רומנטי.  משהו  בזה  יש  אותה. 

ובק ירקות,  של  שונים  סוגים  �זורעים 
רוב תהיה לנו גם פינת חי, כרגע היא 
יש  הקיבוץ.  של  החי  בפינת  מתארחת 
לנו חמורים, אפרוחים, יהיה לנו גם לול 

של מטילות".   

את כל כך נפעמת, משתאה...
מד חוויה  כאן  חווה  אני  כי  �"נכון, 

לי.  קורה  שזה  מאמינה  לא  אני  הימה; 
תראה, תראה את הידיים שלי, איך הן 

לאנ מסבירה  אני  כואבות,  �מתנפחות, 
שים שבחקלאות קשה לשמור על ידיים 

יפות". 

מה אומרות על ההרפתקה הזאת 
החברות שלך מהמרכז? 

"בהתחלה קצת גיחכו, אבל הן מאוד 
מעריכות את מה שאני עושה". 

מה עם הטיול של אחרי הצבא?
מרגי אני  כרגע.  שלי  הטיול  �"זה 

מרגישה  אני  חלום.  בתוך  שאני  שה 
מהמאה  מישהי  של  ספר  קוראת  שאני 
שלה  החוויות  על  שכותבת  הקודמת, 
על שפת  ההליכה שלה  ועל  בחקלאות 
לי,  קורה  שזה  מאמינה  לא  אני  הנהר. 
אני באמת לא מאמינה... ריגשתי אותך, 

נכון?"
כן, מאוד.

"צבא יש לנו במדינה, וכולנו משרתים בו. מה 
שחסר לנו הן חלוציות, התיישבות, עבודת 

אדמה. זה המקום שלנו. זה שדה הקרב שלנו. 
לכאן אנחנו נכנסים. אנחנו מתנהלים באופן 

קואופרטיבי, על ידי קומונות קטנות שמנהלות 
את עצמן. לכל אחת מהן יש ראש צוות. 

בהמשך, כשהארגון יגדל, הוא יסייע לקיבוצים. 
הקומונרים, הפלמ"חניקים החדשים, יגשימו בו"

הפלמחניקים החדשים. מימין יֹונתן שטורכן, שירי ֶצר, אֹופיר אוחנה ומאיה בלומנפלד. 

מתנהלים באופן קואופרטיבי
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 מלאו אסימנו זיכרון

יובל דניאלי 

תבואה  אסם  להפוך  הרעיון 
בשנות  שנבנה  ומרשים  עגול 
ה�40 של המאה הקודמת - ופסק 

�זה עשרות בשנים לשמש את יי
עודו המקורי - לחלל תצוגה של 
אמנות, הוא רעיון מבריק ונכון 
שמשדר המון חיוניות תרבותית 
קהילה  של  חוסנה  על  ומעיד 
שוחרת תרבות (כל הכבוד לנטע 

שפירא, יזם התערוכה). 
כצלם,  לנו  המוכר  רז,  גיא 

אייקו וכמתעד  אמנות  �כאוצר 
נים של נפילים, הוא זה שצילם 
ואצר את התערוכה הנושאת את 
"נפילים".  המונומנטלי  השם 
צילום  ואמן  גבע  קיבוץ  בן  רז, 
בזכות עצמו, הוא חוקר תולדות 

�הצילום הישראלי כאשר מאחו
היסטוריון  לכל  חובה  ספר  ריו 
"צלמי  בארץ:  צילום  ושוחר 
הצילום  ימי  מראשית   - הארץ 
ועד היום" (מפה – מיפוי והוצאה 
המאוחד,  הקיבוץ  והוצאת  לאור 
2003). נוסף על כך הצליח גיא 

האח בשנים  אותנו  �להרשים 
צילום  תערוכות  בסדרת  רונות 

צי התוודע  ובאמצעותן  �שאצר 
בור שוחרי האמנות וההיסטוריה 
לכמה צלמי התיישבות מצוינים 
ומקום מגוריהם השכיחו  שהזמן 

�אותם מאיתנו (אליהו כהן מאש
אופנהיים  נפתלי  יעקב,  דות 
את  רואה  רז  וכדומה).  גב  מעין 
עצמו כמי שעמל ופועל לגילוי 

"צלמי החצר" הקיבוציים, וחולם 
במלל  שיתעד  ספר  כתיבת  על 
ובצילום את אותם צלמים חברי 

בא נשארו  מהם  שרבים  �קיבוץ 
למוניותם.

מטאפורה לדור המייסדים 
שרז  האסמים  מגדלי  גם  כך 
כמו  הם,  גם  ותיעד  צילם  חקר, 
המייסדים,  מדור  הקיבוץ  צלמי 
אימפריות  כיום  ונשכחו.  הלכו 

ממגו על  האזוריים  �המפעלים 
את  ממלאות  הענקיות  רותיהם 
הבודד  הקיבוצי  האסם  תפקיד 

והנשכח.

הבחירה באסם כאייקון קיבוצי 
נשכח הוא מטאפורה לדור שלם 
כמצבה  העומד  מייסדים  של 
אילמת. בידנו הדבר אם נשכיל 
הפזורים  הקיבוץ  באסמי  לצקת 
על מפת הקיבוצים בארץ תוכן 

ייש שהם  או  ומשמעותי,  �חדש 
הופכין",  לה  שאין  "כאבן  ארו 

מזכרת נצח לדור של נפילים. 
רז התלווה  אל תערוכתו של 

�יום עיון מעניין בנושא האדרי
�כלות הקיבוצית, שבסיומו נפת

חה התערוכה.
מי  לכל  בחום  ממליץ  אני 
הישן  התבואה  לאסם  שמזדמן 

בתצ להציץ  השופט  עין  �של 
שצדה  פעם  של  האסמים  לומי 
בחרתי  גיא.  של  הרגישה  עינו 

הי "הזמן  קוראי  בפני  �להביא 
רוק" את דבריו של גיא רז כפי 
שנתפרסמו בדף שהופק לקראת 

התערוכה: 

מאסמים לפאבים ומרכזי 
תרבות

�בתלים הארכיאולוגיים (מגי
דו, חצור ובאר שבע) החל בימי 

היהו היישוב  ועד ראשית  �קדם 
די בארץ ישראל נמצאו אסמים 
בתוך בורות. במושבות (מטולה, 

החקל בחוות  חדרה),  �רחובות, 
ישראל),  מקווה  שמן,  (בן  איות 
דגניה,  מגדל,  (כנרת,  בחצרות 
ובקיבוצים,  במושבים  חי),  תל 
לאיסוף  לגרנות  מקום  הוקצה 

התבואה. 
�היו אלה גרנות חשופות שש

עם  עץ.  במבני  או  בחצרות  כנו 
בארץ  הבטון  תעשיית  כניסת 
בשנות ה�20 (מפעל נשר, 1922) 
תבואה  אסמי  מוקמים  החלו 
בהם  ברובם,  אופקיים  מבטון, 
נאספה התבואה בשקים. בשנות 
גבעת  שמואל,  (גן  וה�40  ה�30 

התרח עם  השופט),  עין  �ברנר, 
החל  החקלאית,  התוצרת  בות 
(סילו)  אסמים  בניית  של  גל 

�אנכיים. לאחר קום המדינה וב
עיקר במהלך שנות ה�50 הגיעה 
האסמים  בניית  תנופת  לשיאה 
על  וזאת  העובדת,  בהתיישבות 
 – בנייה  של  מודלים  מספר  פי 

במח למתכננים  גם  �הקשורים 
�לקות התכנון והבנייה של התנ

ועות ההתיישבותיות השונות. 
תפקדו  אלו  תבואה  אסמי 
שבשנות  עד  שנה  כ�40  ברובם 
מזון  מרכזי  הקמת  עם  ה�90, 
אזוריים וירידת התפוקה בענפי 
במעמדם.  פיחות  חל  החקלאות, 
רבים מהאסמים אינם מתפקדים 
היום במתכונתם המקורית. יחד 
תהליך  החל  ובמקביל  זאת  עם 
(יגור,  אסמים  הריסת  של  כפול 
ממבנים  חלק  הסבת  ושל  יקום) 
אלה לשימוש משני וחדשני והם 
הפכו לפאבים, מרכזי תרבות או 

ורב ים  גליל  (אילון,  �משרדים 
הת עם  האחרון,  בעשור  �דים). 

הסלולרית,  הטלפוניה  פתחות 
האסמים  מגגות  רבים  משמשים 
עמדות לאנטנות המחליפות את 
שם  שמוקמו  החנוכה  מנורות 

בשנים עברו.  
לאו היוו  רבים  �מגדלים 

של  איקונות  ההיסטוריה  רך 
מגדל  בציון:  היושב  העם 

הש מגדלי  דוד,  מגדל  �בבל, 
המגדלורים  העות'מאניים,  עון 
בנמלי הים, יישובי חומה ומגדל, 
שמירה  ומגדלי  הקריה  מגדל 

ההפר וגדר  הגבולות  �לאורך 
דה. ביישוב העברי, לצד מגדלי 
המים הייחודיים (ממשיכי דרכן 
שזכו  התנ"כיות)  הבארות  של 
תרבותיות  כאיקונות  להכרה 

�ואמנותיות הן של המרחב העי

הקיבוצית  החצר  של  והן  רוני 
והחקלאית, נותר האסם – "האח 
המבנה  בעל  והגמלוני  הדחוי" 

התו בשולי   – �המונומנטלי 
והחזותית.  הארכיטקטונית  דעה 
מבנה זה, המשמש כסמל המייצג 
מגדל  לצד  "הלחם"  מגדל  את 

"המים", טרם נחקר.
ממגו� סילו/  אסמים/   200 �כ
ה�30  בשנות  החל  שנבנו  רות 
וננטשו במרוצת השנים הם כיום 
שעובר  לעידן  אילמת  אנדרטה 

מן העולם. 
האסמים  תיעוד  פרויקט  את 
התחלתי  הקיבוצית  בתנועה 
2009–2010, לק�  לצלם בשנים
התנועה  של  ה�100  שנת  ראת 
מדמים  האסמים  הקיבוצית. 
מיתולוגיים  נפילים  בעיניי 
החולשים על הנוף ההתיישבותי 
רובם  הפכו  ולמצער  החקלאי, 

�בשנים באחרונות עם תום פעי
לותם למעין אנדרטאות ענקיות 
לעתים  החלוצי.  הנפילים  לדור 
יזמות הם  נדירות יותר ובפרצי 
ותכנון  שימור  בעזרת  הופכים 
תרבותי  מטען  לבעלי  אדריכלי 

הקיבו בתנועה  בעיקר  �חדש, 
נגנז,  הפרויקט  המשתנה.  צית 
חודשים  כארבעה  שלפני  עד 
מעין  שפירא  נטע  אליי  פנה 
השופט כדי שאציע לו תערוכה 
לאסם ההיסטורי בקיבוץ (1942/ 

מפלצות התהילה
תערוכתו של גיא רז "נפילים" עושה מחווה לאחד האייקונים החשובים ביותר בתולדות ההתיישבות העובדת, ומנסה להשיב מעט את כבודם 

האבוד של אסמי התבואה שתוך פחות ממאה שנה איבדו את חיוניותם, ברובם ננטשו והפכו לעדות אילמת לעידן שעובר מן העולם 

בית השיטהחפציבה

עין השופט
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חלל תערוכת נפילים בעין השופט

אידלמן,  ביקלס,  מתכננים: 
מכבר  לא  שעבר  זנמירובסקי) 
פרויקט  את  לו  הצעתי  שימור. 

הענ התגלגלו  ומכאן  �האסמים 
יינים מהר – מה שהוביל להפקת 
תערוכה (בה מוצג רק חלק קטן 
מהפרויקט) ולעריכת הכנס אסם 
מהפרויקטים  רבים  הזיכרון. 

בא עוסקים  שלי  �הצילומיים 
צורותיהם  על  מבטון  למנטים 
השונות. בפרויקט זה, "נפילים", 
 – עבודתי  ממדי  כל  משולבים 

ההיס המחקר  הצילום,  �אמנות 
טורי והאוצרות. בתערוכה יוצגו 
צילומי האסמים "בערוב ימיהם" 

וצי אדריכליים  תכנונים  �לצד 
שמצאתי  האסמים  הקמת  לומי 
צלמי  על  העכשווי  במחקרי 

הקיבוצים. 
גם בשירה העברית נוכח אסם 
להוויה  מרכזי  כציר  התבואה 

כפי שני והקיבוצית  �החקלאית 
תן לראות בשיר "מלאו אסמינו 
בר" של פנחס לנדר ודוד זהבי. 
ויקבי בר  אסמינו  �מלאו 

הומים  הומים,  בתינו  יין,/  נו 
 - פורה  ובהמתנו   מתינוקות/ 

מה עוד תבקשי מאתנו מכורה/ 
ואין, ואין עדיין?

�אם כך, המחקר על אסמי הת
נרחב  אך  בראשיתי  הוא  בואה 

�וכולל תחומים שונים, בהם תכ
נון אדריכלי, תכנון נופי, שירים 
תיעוד  צילומי,  תיעוד  בנושא, 
עכשווית.  ואמנות  בסרטים, 
אלה  בימינו  נותר  מה  ולשאלה 
מכל הפילוסופיה והאידיאולוגיה 
הארכיטקטורה  בבסיס  שעמדו 

המש האזור  ותכנון  �הקיבוצית 
ניתן  המופרטים,  בקיבוצים  קי 
לאמץ גישות התייחסות שונות: 
האדריכל שמואל מסטצ'קין נהג 

את  שגומר  "בית  ולומר:  לחזור 
האנ להיעלם".  צריך  �תפקידו 

מוכיחים  בקיבוצים  החיים  שים 
אסם  הכנס  אחרת.  גם  לעתים 
זו  תערוכה  שמלווה  הזיכרון 
הוא למעשה קול קורא להרחבת 
בתערוכה  ולהשלמתו  המחקר 
שינגישו  מלווה  ובספר  נרחבת 
 – הזה  המיתולוגי  הזיכרון  את 

�בכל ההתיישבות העובדת, לדו
רות אשר לא ידעו אותו.

אסמי  צילומי   - "נפילים" 
בר בקיבוצים. צילם ואצר: 

הת אסם  גלריית  רז.  �גיא 
השופט.  בעין  הישן  בואה 

בתע ביקורים  �לתיאום 
רוכה: נטע שפירא – -050

יולי  סוף  עד   .7266534
.2014

מרחביה
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עו"ד איילת רייך�מיכאלי

שאלה: הנני חבר 
קיבוץ, וביני לבין 

הקיבוץ פרץ סכסוך, 
כאשר הקיבוץ 

מסתייע ומלווה 
בייעוץ משפטי 

צמוד. אבקש לדעת אם הנני זכאי 
להשתתפות מאת הקיבוץ בגין 

עלויות הייצוג המשפטי.

של  במקרה  אחת,  לא  תשובה: 
�מחלוקות בין חבר קיבוץ לבין הקי
ביי ומלווה  מסתייע  הקיבוץ  �בוץ, 

עוץ משפטי צמוד. ב�1992 החליטה 
ציבורית  ועדה  הממשלה על הקמת 
בן�רפאל  אליעזר  פרופ'  בראשות 
אשר אחד הנושאים שנדונו בה הוא 
בקיבוצים.  סכסוכים  יישוב  נושא 
ב�2003 פרסמה ועדת בן�רפאל את 
מסקנותיה, ובין היתר המליצה ליצור 
מנגנון הוגן, שוויוני ומתאים ליישוב 

סכסוכים, שבו יוכל כל חבר קיבוץ 
תביעו ו/או  טענותיו  את  �להעלות 

תיו. הוועדה ציינה כי בפני כל חבר 
הוגנת  דרך  פתוחה  להיות  צריכה 
ב�2005  סכסוכים.  ויישוב  לבירור 
הותקנו תקנות ברוח המלצות ועדת 

השי האגודות  תקנות  �בן�רפאל, 
בקיבוץ),  סכסוכים  (יישוב  תופיות 
"התקנות").  (להלן:  התשס"ו-2005 

בהגד היתר  בין  עוסקות  �התקנות 
סעיף  לקיבוץ.  חבר  בין  סכסוך  רת 
1 לתקנות מגדיר "סכסוך" כדלהלן: 

�"סכסוך בין חבר לקיבוץ, בדבר יי
שום החלטת האסיפה הכללית לגביו 

ובכלל זה באחד מאלה:
(1)  חלוקת תקציבי צריכה שונים 

לחברי הקיבוץ;
(2)  ערבות הדדית בקיבוץ;

(3)  שיוך דירות בקיבוץ;
(4)  שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ".

יישוב סכסוך  כי  תקנה 2 קובעת 
לכל  בכפוף  תחילה,  ימוצה  בקיבוץ 
במוסדות  התקנון,  ולהוראות  דין 

בהליך  לכך,  המוסמכים  הקיבוץ 
התקנות  מתייחסות  כן  והוגן.  ראוי 
ייצוג.  במימון  הקיבוץ  להשתתפות 
3 קובעת כי אם נתגלע סכ�  תקנה
לבין  חבר  בין  לעיל  כהגדרתו  סוך 
הקיבוץ, והקיבוץ בחר להיות מיוצג 
דין  עורך  ידי  על  הבוררות  בהליך 
הקבועה  בוררות  לקיים  שסירב  או 

�בתקנונו, אזי ישתתף הקיבוץ בהוצ
�אות הייצוג המשפטי של החבר בבו
�ררות או בבית המשפט, בשיעור הו

צאות דומה להוצאות הקיבוץ ובשים 
לב למקורות הכספיים של החבר.

בהש� עוסקת  לתקנות   5  תקנה
בה ייצוג  במימון  הקיבוץ  �תתפות 

על  הקיבוץ.  תקנון  לאכיפת  ליכים 
פי תקנה זו, מדובר בחיוב לתשלום 
בסכום  המשפטי  הייצוג  הוצאות 

סביר בהתאם לנסיבות העניין.
המעוניין  קיבוץ  חבר  על  היינו, 

לב הוצאות משפטיות  החזר  �לקבל 
בקריטריונים  עומד  הוא  אם  דוק 
המדובר  קרי:  בתקנות,  שנקבעו 

בסכסוך בהתאם לתקנה 1 לתקנות, 
הקי במוסדות  ההליכים  כל  �מוצו 
שיפו לערכאות  פנייתו  טרם  �בוץ 

טיות בהתאם לתקנה 2 לתקנות, על 
הקיבוץ להיות מיוצג על ידי עורך 
שהקיבוץ  או  הבוררות  בהליך  דין 
סירב לקיים הליך בוררות מול חבר 
הקיבוץ בהתאם לתקנה 3 לתקנות. 
השתתפות  את  מגבילה  זו  תקנה 
המשפטי  הייצוג  בהוצאות  הקיבוץ 
להוצאות  דומה  הוצאות  בשיעור 

�הקיבוץ ובשים לב למקורות הכספ
יים של החבר. כאשר מדובר בייצוג 
תקנון  לאכיפת  בהליכים  משפטי 
לא  הקיבוץ  שבו  במקרה  הקיבוץ 
תיקן את ההפרה, יהיה הקיבוץ חייב 
לשאת בהוצאות הייצוג המשפטי אך 
בסכום סביר בהתאם לנסיבות. זאת 

�ועוד, על חבר הקיבוץ לפנות לקי
מש ייצוג  לו  שיממן  בבקשה  �בוץ 

יצוין  הראשונה.  בערכאה  כבר  פטי 
כי יש לבדוק גם את הוראותיו של 
תקנון הקיבוץ בנושא, ויוער כי אין 

לתוצאות ההליך בכדי להשפיע על 
ההחלטה באם ימומנו הוצאות החבר. 

�היינו, גם במקרה שבו התביעה נד
הוע לא  שנתבקשו  והסעדים  �חתה 

נקו עדיין, עשוי בית המשפט לחייב 
הייצוג  מימון  בעלויות  הקיבוץ  את 
המשפטי של חבר הקיבוץ, וזאת על 
החלש,  על  וההגנה  ההוגנות  בסיס 
חבר  של  בזכות  שמדובר  בשעה 

הקיבוץ ולא בחסד.
לסיכום, לא כל סכסוך באשר הוא 
מביא להחלטה אוטומטית של חיוב 
ויש  בהוצאות  בהשתתפות  קיבוץ 

לבחון כל מקרה לגופו. 
בלבד  כללי  הוא  המופיע  המידע   

�ואין בו כדי להוות חוות דעת מו
סמכת או ייעוץ מוסמך.

עור משרד   – רייך  �"איילת 
באגו מתמחה  וגישור"  דין  �כי 
המסח בתחום  שיתופיות,  �דות 

 . וליטיגציה.  רי�מנהלי�חקלאי 
- קשר  צור  ב:  נוסף  ומידע   שאלות 
http://www.ayelet-raich.co.il
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תשבץ היגיון מס' 80
מאוזן:

1. הפר שמח שהוא אסף את עצמו (6); 4. צדיק, לך לישון, אתה רזה מדי (4); 8. 
(עם 19 מאוזן) תכשיט במיטב עתוננו (4); 9. הנאיבי שם על עצמו את שהיה פחות 
ממנה (6); 11. במה נתבל את האוכל בשובו של החנון שהזה? (4,3); 12. החלף את 

זבולון (3); 13. קסם בנוף לאוקיינוס (3); 15. אין לי גן לארגן לזמר שבא ביולי (4,3); 
18. פנתה לאל בגלל זה שאין לו טעם בעינייה (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. מקש הקוף 

הסמוך (4); 22. אקח לפה את שובל עם מטוס (ש) (6).

מאונך:
1. בזכות איזו משפחת עצים הוא החליט לרדת לנגב? (5); 2. אתן את מילתי לפרי 

(5); 3. ראו 20 מאונך; 5. כל תכליתה היא לזרז את יונת (5); 6. העתיד המבטיח טוען 
שמסוכן (5); 7. הזדעזעה ופקדה עליו לפצוח באכילת המאפה (7); 10. לו רק הקיבוץ 

הכיל מתופף (3,4); 13. לועו של הפיראט מסמל שעמום (5); 14. ויקפא מאוזן (5); 
16. אהפוך לטוב יותר בזכות זוגתו של הבהמה (5); 17. חיסר יפני מהאטום (5); 20. 

(עם 3 מאונך) הטמיע אצלו ריח טוב (4) (ע"פ איזי גאון).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר  79 :
מאוזן: 1. נופלים; 4. נמעד; 8. נס; 9. הונגרי; 11. דיקטטור; 13. מתן; 15. 

הזורעים; 18. הסתרקה; 19. איום; 21. קימל; 22. המריאה.
מאונך: 1. נמרוד; 2. פינוק; 3. יאלפה; 5. מוגדל; 6. דליקה; 7. בוגרשוב; 10. 

שטח הפקר; 13. מתהדק; 14. נחתום; 16. על ידי; 17. מעילה.

 דין התנועה

זכאות להשתתפות 
האם חבר קיבוץ יכול לדרוש מהקיבוץ לממן את הוצאותיו המשפטיות בעת מחלוקת משפטית עם מקום מגוריו?
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 מתחם נגה

 נגה רוזנברג

לקיבוץ לוחמי הגטאות שוכן 
בגליל המערבי בין עכו לנהריה. 

הקיבוץ הוקם ב־1949 בידי 
ניצולי שואה מפולין ומליטא. כאן חברו 
יחדיו לוחמי מרד גטו ורשה, פרטיזנים 
ואסירים שחמקו מיד הנאצים, ונתנו לו 

את שמו לזכר הלוחמים בגטאות, ביערות 
ובצבאות, תוך הדגשת החיים כאן ועכשיו. 

־בכניסה לקיבוץ רואים את מפעל "טב
עול", המפעל הקיבוצי הגדול שהיה מקור 

הפרנסה הגדול והמצליח של הקיבוץ. 
המפעל נמכר לפני כמה שנים, וגרעין 
השליטה כבר לא בידי הקיבוץ. מעשה 

שהשאיר כסף בכיסי הקיבוצניקים. סכום 
שלא יסולא בפז.

־הגענו בשעות אחר הצהריים המאוח

רות וקיבלנו את הנייד של האחראית 
התורנית על האירוח הכפרי "בית וקיט". 
צלצלנו וזו הגיעה ישר לקבל את פנינו. 
־השקט נמצא כאן בכל פינה. מאוד פסטו
רלי: סוסים, ירוק, בתים נמוכים. גלגלנו 
־את מיטלטלינו לכיוון משרד הקבלה, הז

דהינו, קיבלנו מפתחות לחדרים, ונפרדנו 
לשלום.

במקום 19 יחידות זוגיות, בחלקן ניתן 
להלין עד חמישה איש. יש גם יחידות 
סטודיו ויחידות זוגיות. הצימר בקיבוץ 

נעים, אסתטי ונקי. יש תחושה של פעם. 
כאן לא תמצאו את היחידות המפוארות 

עם הג'קוזי (יש מקומות הנשענים על 
הג'קוזי כמקדם מכירות). חבר'ה, זה לא 

כאן. כאן השקט, היופי, פשוט הרבה קסם 
של פעם. ותשאלו אותי, זה מוכר.

החדר מאובזר במיטה זוגית עם פרזול 

נחמד, מצעים לבנים, מיטה 
־בודדת הניתנת לפתי

חה, ארון, שולחן חמוד + 
ארבעה כסאות, מטבחון 

ובו קומקום וערכת קפה, 
מזגן טוב, טלוויזיה, חדר 

רחצה מרווח ובו דוש (כן, 
אין אמבטיה ואין ג'קוזי – 
אני בעד!). לחדר מרפסת 
ישיבה נחמדה, זהו, הגענו 

לגליל.
התמקמנו ויצאנו לטייל 

קצת בקיבוץ. בלוחמי הגטאות נמצא 
מוזיאון השואה שהתחיל כהצדעה לחיים. 

הוא המוזיאון הפרטי הראשון שמוקדש 
לחיים, למען שימור המשפחות שיקיריהן 

נספו בשואה. מתברר שהתאריך הארצי 
של יום השואה נקבע לפי תאריך הטקס 

הפנימי של הקיבוץ. 
הגענו לבית גלריה "אוסף קופפרמן". 
־מבנה האוסף כולל שני אולמות תצו

גה שתכנן האדריכל חבר הקיבוץ אייל 
מינס, על פי רצונו של קופפרמן. "אוסף 

קופפרמן" היא עמותה אשר שמה לה 
למטרה את שימורה והצגתה של יצירתו 
האמנותית של הצייר משה קופפרמן וכן 

הנחלת ערכי תרבות ואמנות פלסטית 
בכלל וציור בפרט. 

העמותה מקיימת את הפעילות בבית 
־אוסף קופפרמן וכן פועלת להפצת יצירו

תיו בארץ ובעולם.
־באולם אחד מתקיימות תערוכות מת

חלפות, ובשני מוצגת תערוכת קבע של 
עבודות נבחרות מכל תקופות היצירה. 

לצד אולמות התצוגה נמצא האטליה 
שבו עבד קופפרמן. האטליה פתוח לקהל 
מבקרים ולצדו תערוכת תיעוד של האדם 

– האמן.
ניתן לקיים ביקור מודרך  (בתיאום 

מראש) המותאם לקהלים שונים - ילדים, 
בני נוער, מבוגרים וכיו''ב. ניתן לשלב 
־את הביקור במסלולי ההדרכה של מוזי

און בית לוחמי הגטאות בדגש על זיכרון, 
תקומה ובנייה. אפשר לשלב פעילות 

יצירתית.
בקיבוץ גם ארכיון העוסק באצירת ידע 

מגוון הקשור לתחומי החיים השונים 
בקיבוץ ולחבריו. הוא פועל לחשיפתם 

של המשאבים ההיסטוריים המכוננים את 
הזיכרון ואת המורשת הקולקטיבית של 

הקהילה ולהנגשתם של אוצרות התרבות 
והרוח שנוצרים בה.

־הארכיון פתוח לחברים, לעוזבים ולחוק

רים. הוא נמצא במבנה משנות ה־50 של 
המאה הקודמת, ששימש כ"בית כולל" 
לילדי בית הספר, שבו הילדים למדו, 

אכלו, התרחצו, שיחקו ואף ישנו בלילה.
עוד בקיבוץ רפת גדולה שבה ניתן לצפות 
בחליבה, לול, אורווה וכמו בכל קיבוץ יש 

גם בריכה.
ארוחת הבוקר במסעדת המקום עשירה 
ונדיבה עד מאוד. זוהי ארוחת בראנץ', 

שכוללת ה-כ-ל עם מגוון עצום של מנות 
תוצרת המקום ויצרני בוטיק אחרים 

מאזור הגליל. בין המנות המוגשות ניתן 
למצוא עלי גפן ממולאים בגבינות עזים 

מתובלות, סלט גרגרי חומוס וחסה 
מסולסלת, סלט סלרי בתפוזים, סלט 
חיטה, שום מקורמל ביין, לימון כבוש, 

ראשי שום בחומץ, חצילים חיים כבושים, 
אגסים ביין, שכבות סלט קינואה, ביצים 
כבושות, חביתה עם עשבי תיבול, מגוון 

לחמים הנאפים במקום ולסיום גם עוגות 
ומרקחות תוצרת בית, ביניהן ריבת עלי 

ורדים מיוחדת.
בשביל רבים מתיירי הפנים הישראלים 

ארוחת הבוקר היא גולת הכותרת, שאולי 
לפיה נקבע מקום האירוח. האמינו לי, 

הארוחה נהדרת, אבל היא לא הדבר 
החשוב ביותר.

מבנה המסעדה צבוע בצבעים עדינים, על 
־שולחן מרכזי מוגשות עשרות מנות עשי
רות בכלי חרס ייחודיים, ברקע מתנגנת 
מוזיקה חרישית, המקום מעוטר בשלל 
תמונות מוגדלות בשחור־לבן מארכיון 
הקיבוץ. הכול משדר רוגע, נוסטלגיה 

ושקט.
מחיר לינה וארוחת בוקר לחדר זוגי: 850 

שקל. אורחים שלא לנים באתר יכולים 
להגיע לבראנץ' עשיר בימים ב'–ו' בין 

השעות 8:00–12:00. מחיר הבראנץ': 75 
שקל. לאורחי האתר ללא תוספת תשלום.

 לפרטים והזמנות:04-9933271,
baitvkait@loh.co.il 

בית וקיט

 קסם
של מקום

למרות השם הלא מזמין בעליל, הביקור בלוחמי הגטאות 
התגלה כנעים ביותר עבור כתבתנו המשוטטת שנהנתה 

במיוחד מהשקט הפסטורלי ומהבראנץ' הדשן

ארוחת הבראנץ' שכוללת ה-כ-ל
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kav_daf@tmags.co.il :לפרסום

מפרגנים לעסקים
מדור פרסומי

חברת קורום מנהלת מסירה של  עשרות בתים לחברים בקיבוצים

מערכת אוטומטית "טל" למניעת הצטברות של אבק וזיהומים על התאים הסולאריים
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sani@yamit-f.com
www.yamit-f.com

חיפה הכרמל מרכז
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להצצעעת פרסום פנה אלינו בטל‘: 0733-23690580733-23690588

kkav_daf@kkav_daf@maariv.co.ilf@maariv.co.io.ill להצעות פרסום פנה אלינו בטל. 073-2369146אאו במייל: 

yerukim.tmags@gmail.com :או במייל
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073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

mirki@hulda.co.il

לקיבוץ משמר השרון 
דרוש/ה

גננ/ת
לגילאי 4-3

עדיפות לבעל/ת ניסיון קיבוצי
לפניות:

052-8353746
09-8983395

לקיבוץ אלמוג דרוש/ה

מנהל/ת למערכת החינוך
 ניהול מערכת החינוך פעוטון – י"ב

 תקציב, חניכת הצוות, קשר עם הורים וגורמי חוץ
התפקיד: דרישות 

 הכשרה פורמלית בתחומי החינוך הפורמלי ו/או הבלתי פורמלי.
 תקשורת בין אישית טובה.

 ניסיון ניהולי במערכת חינוכית ו/או חברתית – יתרון.
 רקע בפעילות חינוך בלתי פורמלית – יתרון.

 גמישות וזמינות בשעות העבודה.

shoshy@almog.org.il :קו"ח למייל

תחילת העבודה: 
מיידי!

היקף המשרה: 
60%

לקיבוץ גזר
מנהל/ת 
חשבונות 
ראשי/ת

כישורים נדרשים:
הכרות עם הנה"ח של קיבוץ,

 נסיון בהכנת מאזנים,
תמחיר וחשבות שכר

קו"ח למייל:
Mazkira.gezer@gmail.com

לקיבוץ בארי דרושות/ים

 מטפלות/ים
הרך לגיל 

 תחילת עבודה - אוגוסט 2014
 התחייבות לשנה

 אפשרות למגורים במקום
לפרטים: רותם קלדרון -

054-7991548
דוא"ל:

Garag-beeri@beeri.org.il

לקיבוץ משאבי שדה
דרושים/ות:

מדריכים/ות
לחינוך הבלתי פורמלי

רכז/ת חינוך
לחינוך הבלתי פורמלי
עדיפות לבעלי/ות ניסיון

קו"ח למייל:



קרוזר 770 אינטרנשיונל בע"מ. רח' העצמאות 10, יהוד ׀ טל. 03-5019903

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

ועכשיו במבצע! קלנועית HEARTWAY באספקה מיידית
ובמחיר של קלנועית אפיקים!

התקשרו עוד היום לקבלת נתונים טכניים והתייעצות לפני קנייה, להתאמה מלאה למגבלות ולצרכים שלכם

דו-מושבי


