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לזכרו של יוסקה
גילי זיוון

יוסקה  -מנהל בית הספר התיכון בקבוצת יבנה לשעבר ,מחנך לנערים ונערות ,מורה
למתמטיקה ויהדות ,ובעיקר מורה לחיים.
יוסקה  -אוטודידאקט מזן הולך ונעלם שקיבל ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן;
כתב מאמרים רבים בתחום היהדות שחלקם אף קובצו בספרו' ,על גבול התמורה' .לאחרונה
חקר בעיקר את ההתפתחויות השונות בקרב הציונות הדתית ,כשלצד מחקריו הוא טורח בכל
עת להשמיע את עמדתו הבהירה ומנסה להשפיע ככל יכולתו.
יוסקה  -הוא עבורנו יותר מכל איש נדיר שגילם בהתנהגותו את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך",
הרע על עצמו.
אם כי דומה שלא פעם העדיף את ֵ

מילים אלו כתבתי כמה שעות אחרי ההודעה על פטירתו של
יוסקה אחיטוב ז"ל .מי שהיה לי ולרבים אחרים למורה דרך,
למקור ידע ,ליועץ ולחבר .כתבתי והרגשתי שכוחן של המילים
קצר מלבטא את התהום שנפערה עם הסתלקותו מאיתנו.
גם עכשיו ,כשתאריך ה"שלושים" הולך ומתקרב ,אני יודעת
שכל המילים מתגמדות נוכח האיכויות המיוחדות של האיש
האהוב הזה .
אם אדבר על ידענותו הנדירה של יוסקה ,אפספס את טוב לבו
השופע.
אם אדבר על מאבקיו האידיאולוגיים ,אחמיץ את חיוכו המוענק
לכל אחד ואחת בלי התחשבנות...
אם אתאר את חריצותו ויכולותיו האינטלקטואליות העצומות,
אפסיד את תמימותו הילדותית כמעט ואת אמונו הנאיבי
בטובם של אנשים.
אז איך אצליח לתאר בכמה משפטים את דמותו מי שלימד
אותי כל כך הרבה :בשיעוריו ,במאמריו ,ולא פחות  -בדרך
התנהלותו בעולם ,שהפכה עם הזמן למודל לחיקוי ולהשראה
עבורי?
אשתף אתכם בכמה מהתמונות העולות מול עיניי כאשר אני
חושבת על יוסקה אחיטוב שהכרתי.
תמונה ראשונה :יוסקה שר זמירות בערב שבת בחדר האוכל
של ילדותי בעין צורים .חדר אוכל שהיה גדוש במשפחות

2

צעירות וילדים מקפצים .טעם האוכל של שבת נשזר בזכרוני
עם קולו של יוסקה שאיננו מוותר לרעשים ושר בקולי קולות
זמירות שבת .לעיתים יש מי שמצטרפים אליו ולעתים הוא שר
לבד .אבל הוא לא נעלב .הוא בשלו .ואנחנו? רואים זאת כמובן
מאליו ,שיוסקה ידאג כבר לשירי הסעודות שלנו .והוא מצידו
לא מקפיד עם אלו שלא שרים וממשיך ושר ,ושר ,ושר...

אז איך אצליח לתאר בכמה משפטים את
דמותו מי שלימד אותי כל כך הרבה :בשיעוריו,
במאמריו ,ולא פחות ,בדרך התנהלותו בעולם
שהפכה עם הזמן למודל לחיקוי ולהשראה
עבורי?
תמונה שנייה :אני חיילת ,מגיעה בשבתות הביתה ,לעין צורים,
והולכת לשמוע את השיעור של יוסקה במועדון לחבר ,כל
שבת בצהרים .כל פעם מחדש מתרחש הנס הזה :הלכה קצרה
ב'הלכות מלכים' של הרמב"ם אותן אנו לומדים על הסדר
הופכת למסע מרתק בעולם הפסיקה :מהדיון התלמודי ועד
לראשונים ואחרונים ,פוסקים שמתירים וכנגדם פוסקים
שאוסרים ,נימוקים מכאן ונימוקים מכאן ,סברות הלכתיות
שמתגלגלות עד לשאלות אקוטיות בימינו אנו .והנה נפתח
צהר נוסף על השפעות 'חיצוניות' על מהלכה של ההלכה ,או
השפעות קבליות על ההלכה הפסוקה  ...והנס הזה מתרחש כל
שבת מחדש.
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ייחשף ויוודע בעולם שרופא יהודי נמנע מלטפל בגוי ועקב כך
הוא מת ,תגבר השנאה וההתנכלות ליהודים ברחבי העולם.
אך מלכתחילה אסור לחלל שבת עבור הצלת חיי גוי ,אפילו
אם הוא במצב של סכנה .אם אין בסביבה עדים למעשה ,יש
להתחמק מהטיפול בו .יוסקה מנתח בשיעור לפרטי פרטים
את עמדת הרב רונסקי ואחר כך עובר ללמד את תשובתו
המפורטת.
אך מבעד ללמדנות ולפלפול נזעקת זעקתו היסודית של יוסקה:
בתשובת רונסקי אין כל סימן לכך שלחייו של גוי יש ערך בפני
עצמם!?! אם רונסקי היה מסתפק בפסיקה ש"למעשה מותר
לטפל בו"  -מילא ,אבל מדוע הוא הוסיף גם את האפשרות
להשתמט?! על ידי הוספת אפשרות זו ,הוא מטיל על החיילים
הכרעה איומה  -השארת אדם גוסס למוות ושמירת העניין
בסוד ...ועוד מצטט יוסקה את דברי הרב קוק באורות

הקודש ש"סימן ליראת שמיים טהורה הוא כשהמוסר
הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם ,הולך ועולה על
פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא בלעדיה" .אך

עד שבועיים לפני פטירתו לא ויתר יוסקה על
השיעור של שבת בצהרים ,כארבעים שנה -
ומעולם לא אמר "תחליפו אותי"" ,אין לי יותר
כוח"" ,לא הספקתי להכין" וכיו"ב.
הנה אני כבר אם צעירה ,ובכל שבת בה אני מגיעה לביקור בעין
צורים אני רצה ליהנות מ"השיעור של יוסקה" בצהרי שבת.
אני מתבגרת ,ממשיכה לגמוע פה ושם שיעורים של יוסקה,
כבר בקושי מצליחה להגיע ...אבל בכל פעם שאני יושבת מול
יוסקה "המלמד" ,אני מרגישה כמי שקופצת ראש אל עולם
סוער ומרתק ,והשחייה בים ההלכה והפסיקה (בעזרת המצופים
שיוסקה מעניק לנו) מסעירה כל פעם מחדש.
עד שבועיים לפני פטירתו לא ויתר יוסקה על השיעור של
שבת בצהרים ,כמעט ארבעים שנה  -ומעולם לא אמר "תחליפו
אותי"" ,אין לי יותר כח"" ,לא הספקתי להכין" וכיו"ב.
איזו קהילה זוכה למקור ידע כזה? איזו קהילה זוכה להצמיח
בתוכה תלמיד חכם שהוא גם איש נעים לבריות שמקדיש
עתותיו להוראת הרבים?
תמונה שלישית :יוסקה מעביר שיעור במרכז יעקב הרצוג
ומסביר מדוע יצא כנגד פסיקתו של הרב רונסקי בעניין טיפול
בשבוי שאיננו יהודי בשבת .1הוא מביא את פסק ההלכה של
הרב רונסקי (לימים רב ראשי לצה"ל) שפסק שיש לטפל בגוי
בשבת רק משום "דרכי איבה" .כלומר ,אם יש חשש שהאירוע
 1ראו http://yesodotora.work.media4u.co.il/
PopUpShowList.asp?D ynamicContentID=1142

מכל חליפת המכתבים נחרתה בזכרוני יותר מכל חתימתו
בשולי מכתבו לרב רונסקי" :הדואב וכואב ,יוסקה אחיטוב".
תמונה רביעית :לפני מספר שנים התכנס צוות מרכז יעקב
הרצוג ללימוד משותף .רותי לזר מנחה את הדיון שעוסק
ב'עבודה' ומבקשת מכל אחד מהנוכחים להעלות זכרון שקשור
למשמעותה של ה'עבודה' בחייו .יוסקה מספר על ילדותו
בחולון .על אבא שמסתובב בכפרים ומושבים מרוחקים ומוכר
בגדים ,עודפים ממפעלים .שק על שכמו ובו מרכולתו .תיאור
ילדותו הענייה של יוסקה וחריצותו של אביו העולה החדש
 פותחים בפנינו צהר לעולם בו גדל הילד יוסקה .אנחנומשתאים על הצניעות והדלות החומרית שהצמיחו משפחה עם
עושר אינטלקטואלי שופע כל כך ...לב רחב כל כך...
תמונה חמישית :אני כותבת דוקטורט בפילוסופיה יהודית.
מבקשת מיוסקה ,אם הוא יכול ולא קשה לו ,לעבור על 400
העמודים ולהעיר הערותיו ,אבל בתנאי שאשלם לו בדרך
כלשהי על הזמן היקר הגזול .יוסק'ה מסרב בכל תוקף .עובר
על הקבצים ומחזיר לי אותם עם כמה מאות של הערות
שהצילו אותי ממעידות מבישות והעשירו את העבודה באופן
משמעותי .רק מי שכתב עבודה אקדמית בסדר גודל כזה ,יודע
איזה מאמץ עצום נדרש כדי לעבור על כל המחקר ולבחון את
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הערות השוליים ...איך הוא עשה את זה? מתי? איך הוא הצליח
להכניס גם את זה לסדר היום העמוס שלו? אני לא יודעת איך
להחזיר טובה לאיש שכה התייגע בגללי אך מסרב לקבל מתנת
תודה .לאחר התייעצות עם בני משפחה אני מתחכמת ונותנת
לו מנוי שנתי זוגי להיכל התרבות באשקלון .לכך הוא כבר
לא יכול לסרב .האם ימנע מיפה אשתו האהובה ללכת לראות
הצגות?
תמונה שישית :יוסקה יושב בשורה ראשונה באולם ההרצאות
של מרכז יעקב הרצוג .כל יום חמישי בערב (עד לפני חודש).

חמישה חודשים לפני פטירתו .הוא חרץ פסוקו ללא מעצור:
'את חייבת להיענות בחיוב לבקשתן' ,הוא אמר' .אנחנו חייבים
לפתוח זרועות רחבות וגדולות ולחבק את כל המבקשים
להישאר קשורים לעולמה של המסורת היהודית .אל תפני להן
עורף!'
'אבל איך אוכל לקיים טקס שעושה "צחוק" מההלכה?',
שאלתי ,והוא ענה' :תבני טקס שאיננו זהה עם טקס החתונה
המסורתי ,תבני טקס חדש ,טקס שיהיה ברוח מסורת היהדות
אבל לא טקס נישואין הלכתי'.

שלושה ימים לפני חג השבועות ,אנחנו מתכנסים ל"תיקון שבועות" .אני ניגשת ליוסקה לברכו
ולשאול לשלומו .והוא מהנהן בראשו ,מחייך ,ואומר "אני קצת חלש לאחרונה אבל יהיה טוב"
ומיד מסיט (כרגיל) את הזרקור ממנו אלי ,ומתעניין בשלומי .שבועיים לאחר מכן נפטר האיש
הנדיר הזה שלימד אותי כל כך הרבה  ...ולבסוף נתן לי ולכל הסובבים אותו שיעור ב"איך נפרדים
מהעולם הזה".
'מרצה אורח' מכובד מגיע להרצות בתכנית 'לקראת שבת'
על הפרשה שאנו עומדים לקרוא בשבת .המרצה מתרגש
מכך שזכה לדבר בפני יוסקה ששמו יוצא למרחקים ,ויוסקה
בענוותנותו מפרגן ,משבח ,ונותן לאורח הרגשה שכל מה
שאמר היה חידוש גדול עבורו.
אבל את השיעור הגדול ביותר לא העביר ה'מרצה אורח' אלא
יוסקה ,שהדגים לכולנו מהי אהבת איש את אשתו .בשנים
האחרונות חלתה יפה רעייתו של יוסקה במחלה ניוונית
והוצרכה לשבת בכסא גלגלים ,ויוסקה ליווה את יפה שלו
באהבה ,רכן על פניה שתשמע דבריו ,הרים דף שהחליק
מידה ,ולא שכח אף פעם להציג אותה בגאווה לפני חבריו
האקדמאיים .אהבתו ספוגת רוך ועדנה המיסה את מכשולי
החיים ויכלה להם.
תמונה שביעית :לפני מספר חודשים פנו אליי שתי נשים
צעירות לסביות בבקשה לערוך את טקס נישואיהן ברוח
יהודית ,תוך חיבור למסורת .ההתלבטות הייתה עצומה .עם
כל האמפטיה והכבוד שרכשתי להן ,איך אוכל לערוך טקס
"דמוי הלכתי" במקרה זה? והרי ברור שההלכה מתנגדת לזוגיות
כזו .מצד שני ,אם הקב"ה יצר אותן כפי שהן והן רוצות למסד
את הקשר תוך שהן רואות במסורת היהודית השראה לטקס
הכלולות שלהן ,האם אוכל לדחותן?

מה עשיתי ואיך היה הטקס ,זה עניין למקום אחר ,אבל דבר
אחד אני יודעת :את האומץ להכיל ,לפתוח זרועות ולחבק,
קיבלתי מיוסקה.
תמונה אחרונה :שלושה ימים לפני חג השבועות ,אנחנו
מתכנסים במרכז יעקב הרצוג לתיקון שבועות רב משתתפים.
אני ניגשת ליוסקה לברכו ולשאול לשלומו .והוא מהנהן
בראשו ,מחייך ,ואומר 'אני קצת חלש לאחרונה אבל יהיה
טוב' ומיד מסיט (כרגיל) את הזרקור ממנו אליי ,ומתעניין
בשלומי :ואיך הייתה התערוכה? וכיצד עברה ההרצאה? ומה
שלום הנכדה החדשה שהצטרפה למשפחה? אני עונה בקצרה
ומבטיחה כי אבוא בזמן נח יותר לבקר ולספר ...אבל ההבטחה
לא קוימה .מצבו של יוסקה התדרדר במהירות.
שבועיים לאחר מכן נפטר האיש הנדיר הזה שלימד אותי כל
כך הרבה ...ולבסוף נתן לי ולכל הסובבים אותו שיעור ב"איך
נפרדים מהעולם הזה".

הן הלוא מבקשות להיות חלק מהקהילה היהודית...
ההתלבטויות שלי היו רבות .התייעצתי עם בני משפחה
וחברים ולא הצלחתי להכריע .ולבסוף ,שטחתי את הנושא על
מורכבותו בפני יוסקה.
יוסקה כבר היה חלש מאד ,שיחתנו התקיימה ארבעה או
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ד"ר גילי זיוון ,חברת קיבוץ סעד היא
עמיתת מחקר ב'מכון הרטמן' ומנהלת
שותפה ב'מרכז הרצוג'

לזכרו של יוסקה

מכתב ליוסקה
יוסקה היקר .אני כותב אליך מכתב שלא יגיע אל יעדו אך
למרות זאת מוכרח אני לכתוב .מותך עבר כמעט בדממה,
כמו בקשת לומר לנו" :אל תפריעו לעצמכם ,המשיכו בשגרת
החיים ,"...אך דממה זו אפשר שתטשטש את דמותך הגדולה,
אפשר שתפגע בכבוד לו אתה ראוי ושמעולם לא דרשת.
"אין דברים כאלה" ,רגיל הנוער לומר ,אכן אין ,ואני מנסה לברר
מדוע אהבנוך גם אם כדרכו של עולם לא אמרנו לך זאת...
אולי הייתה זו ידענותך הנדירה?
משנתך הסדורה בכל נושא בעולם .תמיד השתאינו  -מנין הוא
יודע את זה? מקורות שיעוריך היו דף  A3עמוס בשני צדדיו
אין ספור גזרי מקורות ,ואתה עוד היית מתנצל שהסתפקת

חזרת ואמרת" ,להקדים את האמת לכל אמונה,
להפעיל ביקורת תבונית ,לא להיסחף עם כל
רוח מצויה"
רק בחלק קטן מהם ...לידענותך חברה תבונה ,יכולת לנתח
לעומק את הטקסט ,להבדיל בין עיקר לטפל ,לא לטבוע בים
הניואנסים ,להציב שיטה סדורה ובהירה עד כדי כך שהיינו
תמהים ,מה חידשת בעצם? ולא שמנו לבנו לחכמת הסידור
העמוקה ועריכת השיטות על מכונן.

ואתה וחבריך המתמעטים והולכים נותרתם ,לא נעים לומר,
כ'קול קורא במדבר' .ולא מכיוון שלא אמרתם דברי אמת,
לא כיוון שלא היה לכם מה להציע ,אלא כי לא היו קונים ,לא
נמצא דורש אמיתי לתורתכם .ואיני מדבר על הציבור החילוני
שאהב וכיבד אבל ממילא לא הלך בדרך ,וגם לא על קומץ חברי
הקיבוץ הדתי אלא על מחנה הציונות הדתית .איך זה שממובילי
המחנה הפכתם לקול כל כך אזוטרי? האמנם רק בהם האשם?
האמנם רק הם פרשו מדרכה הסלולה של הציונות הדתית
לדרכים צדדיות ,או אולי גם בכם? אולי לא הייתם מספיק
קשובים למאוויי הדור? אולי לא גיליתם מספיק נכונות לשנות
את הדרך ,לא הייתם מספיק פתוחים לרוחות החדשות גם מבלי
לוותר על האמת שלכם? שאלות אלו מנקרות בי כעת ,ואולי
אין זה הזמן הנכון לתת להן דרור ,אבל אני בטוח שדווקא אתה
תקבל אותן באהבה מהולה בכאב...
כאב אמרנו ,אכן תחסר לנו עד מאוד בנוף .החיוך המאיר,
הבלורית השובבה ,הקול הרך ,ברק העיניים הממושקף ,אלה
יחסרו לנו .דעותיך ומידותיך שהיו חלק מעולמנו הרוחני יחסרו
לנו .אנו מבטיחים או אולי עדיף לומר מבטיחים להשתדל (הן
מידת האמת שלך מחייבתנו להיות זהירים) ,להישאר נאמנים
לך גם אם נבחר מעט אחרת .נשאר נאמנים לערכים אותם חיית
כמידת יכולתנו ,נמשיך לצעוד בדרך בה אתה וחבריך הלכתם,
מתוך תפילה להיות ראויים.
אהבנו אותך יוסקה ומבקשים אנו סליחה על כי לא ממש נתנו
דעתנו לכך ,אהבנו ועודנו אוהבים והיינו מבקשים באיזה שהוא
אופן להמשיך לשמור על קשר...
היה שלום חבר ,מורה ומחנך.

או שמא הייתה זו הענווה?
מקבל היית כל אדם באשר הוא בפשטות ,במאור פנים ,בגובה
עיניים ,חף מכל גינוני כבוד וצחצוחי יוהרה .יש הדואגים
שסביבתם תהיה מודעת לידיעותיהם או ספק-ידיעותיהם,
ואתה מעולם לא הנחת לידענותך המופלגת שתחצוץ בינך לבין
הזולת.

איתמר חייקין

או אולי הייתה זו אהבת האדם?
אהבת כל אדם באשר הוא ,איש או אשה ,דתי או חילוני ,יהודי
או גוי .אהבת אדם בכל מאודך וסביב דמותו עצבת את משנתך
הדתית ההומניסטית עד מאוד.

הרב איתמר חייקין ,בן קיבוץ שלוחות ,תושב
יקיר ,מנהל תיכון אמי"ת במודיעין

ועוד תכונה אחת הייתה בך ,שבי נחקקה יותר מכל ,והיא אהבת
האמת" .ה'אמת ואמונה' אותה אומרים אנו בברכות קריאת
שמע תובעות מאיתנו" ,כך חזרת ואמרת" ,להקדים את האמת
לכל אמונה ,להפעיל ביקורת תבונית ,לא להיסחף עם כל רוח
מצויה" .חינכת אותנו לאמונה ריאלית נטולת אשליות.
ולכן דווקא משום כך לא אכחד ממך את השאלות המנקרות
בי המלוות בתחושת החמצה .רוחות חדשות נשבו ,תפיסות
אחרות השתלטו על שיח המגזר ,זמירות חדשות זימר הנוער
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כלכלה
בטבורו של גליון ,כמו עומדות להם על מדפי הסופרמרקט זו לצד זו סוגיות כלכליות כאלה ואחרות
המוגשות לקורא :סיפור מרגש וכואב של משפחה שנקלעה לקשיים כלכליים לצד כתבה העוסקת
בשאלה האם ההלכה יכולה להוביל תיקון חברתי; סיפורו של מפעל ובית ספר לחינוך מיוחד
שמצליחים לתווך בין כלכלה לערכים בדרך מעוררת השראה לצד כתבות העוסקות בסוגיות כלכליות
בקיבוץ השיתופי והמופרט; סוגיית הכלכלה החופשית  -עד כמה? לצד דרכים לפיתוח קריירה
שנייה מתוך חשיבה יצירתית .מול כל אלה ועוד יסייר הקורא ,יבחן וייקח מן ההיצע הרחב שלפניו

ככה זה כשיש שניים
סיפורו של רומן מיוחד שנרקם בין מפעל
לבית ספר בעמק המעיינות
ראיינה :אופירה שגב
שלמה ארצי כתב שיר ,אבל אצלנו בעמק המילים מקבלות
משמעות יתרה כשמפעל מצליח מחליט לאמץ בית ספר,
ובית ספר מחליט שהוא חייב לאמץ מפעל על מנת לאפשר
לתלמידיו להשתלב בחיים נורמטיביים בקהילה.
מפגש זוגי מרתק ומרגש עם שאול בשיא  -מנכ"ל מפעל
'ביו-בי' בקיבוץ שדה אליהו ,המגדל ומיישם חרקים ואקריות
מועילים לצרכים חקלאיים ואלכס קליין  -מנהל אולפנת גלעד
 -בית ספר לחינוך מיוחד בחמדיה.

הפגישה הראשונה
"תראי" ,פותח אלכס קליין ,מנהל בית הספר" :תלמידי אולפנת
גלעד הם תלמידים שצריכים להשתלב בקהילה כשהם יוצאים
מבית הספר .מי מהם בעבודה מוגנת ומי מהם שיכולים להגיע
לרמה בה ינהלו חיים נורמטיביים לכל דבר .חשבנו שדרך
עבודה ,דרך יצרנות ,אנחנו יכולים להביא אותם לנקודה בה
הם יכולים לצמוח ולגדול להיות אנשים שחיים ומשתלבים
בקהילה .פעולות כמו טיול ,יצירה ,לימודים לבגרות ,דברים
שנראים ברורים מאליהם אצל ילדים אחרים -אינם מובנים
מאליהם כאן .במשך מספר שנים חיפשנו מפעל שיאמץ את
האולפנה ואת הילדים .נפגשתי עם כל מיני מפעלים ,עלו
רעיונות ואז התמזל מזלנו ונוצר קליק עם 'ביו-בי' .מאז אנחנו
יחד".
שאול :ב'ביו-בי' יש ועדת תרומות המחולקות על פי נושאים.
לפני  3שנים חשבנו שאנחנו רוצים לתרום בצורה שתהיה
משמעותית יותר ,גם לנו וגם לאחרים .תרומה שהיא קצת יותר
מצ'ק .החלטנו לנסות לקחת פרוייקט שיש בו שותפות ,שיש
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בו תרומה לשני צדדים ,תרומה שלא תתבטא רק בכסף אלא
בפעילות משותפת מתמשכת .פנינו למועצה האזורית עמק
המעיינות ודרך המועצה הגענו לאולפנת גלעד .מהרגע שהכרנו
 -החיבור היה מיידי".

סיפור מהחיים
שאול" :כיום 6 ,תלמידים עובדים במחלקות השונות .המפעל
מצמיד חונך אישי לכל תלמיד .חלקם הפכו במהלך הזמן
ליצרניים באופן עצמאי וחלקם מקבלים המשך ליווי וחונכות.
המפעל כולו מגויס לפרויקט".
אלכס' " :ביו-בי' הוא חלק מהמהלך לשילוב ילדי בית הספר
בקהילה .ש' לומדת להיות מזכירה .מי שחונכת אותה זו עינת -
מ'ביו-בי' .את השנה הבאה מתעתדת ש' לעשות בשנת שירות
בבית ספר לליקויי שמיעה כמזכירה וכחונכת .היא התקבלה
לשנת השירות בין השאר בזכות הכישורים שרכשה כמזכירה
במפעל . .אנו עובדים בגישה הבאה לבטא את החוזקות של
כל אחד ואחת; בית הספר עובד על כך בשיתוף המועצה
ותכנית 'עמק חינוך' .שיתוף הפעולה עם 'ביו בי' מסייע לנו
לבטא את החוזקות הללו על מנת שישולבו בקהילה למרות
הקשיים" .שאול" :היופי הוא לראות גם את התרומה לחבר'ה
של 'ביו-בי' .לאנשים שלנו ,ציניים בהסתכלותם על החיים,
יוצאים פתאום רגשות .אני לא יודע אם זה תרם לכם" ,פונה
שאול לאלכס" ,לנו כאנשי 'ביו-בי' זה תרם המון .מדובר כאן
באנשים שעוזבים את עבודתם לשעתיים שלוש ועושים עבודה
עם תלמידי אולפנת גלעד ,שלאט לאט הופכים להיות חלק
מהצוות .זה תהליך של חיבור די יוצא דופן.
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ככה זה כשיש שניים

טיול ט"ו בשבט משותף
הגדרנו לעצמנו פרויקט אחד לניסיון :רצינו חיבור טבעי בין
האנשים ,כזה שיעבוד באופן אוטומטי על מנת שלא ידרוש
מאיתנו גמישות יתרה בעבודה ,ובעיקר שיהיה בשמחה לשני
הצדדים .בכל המדדים האלה החיבור לאולפנה התברר כהצלחה
גדולה ..יש בפרויקט לא מעט אנשים שנמצאים בקשר עם
התלמידים ,כל אחד בתחומו .כל העובדים יודעים ומודעים ויש
מעורבות רחבה של אנשי המפעל בפרויקט.

יחד לטיול משותף בט"ו בשבט בהדרכת החבר'ה מהמכינה
הקדם צבאית בתל תאומים .טיילנו בקבוצות מעורבות של
מכינה ,מפעל ואולפנה בשביל עמק המעיינות .בפורים הכינו
התלמידים משלוחי מנות .המשלוחים נארזו ב'ביו-בי' וחולקו
יחד לבית הספר 'גולני' בבית שאן במסיבת פורים משותפת.
החיבור בין שני הגופים ,כך מסתבר ,מביא לחיבורים רבים
נוספים.

החיבורים הטובים שנוצרו עם אולפנת גלעד קרו גם בזכות
הצוות .חשבנו שאנחנו מתמודדים עם קשיים ביום-יום אבל
אחרי שנפגשנו ונוכחנו בהתמודדדות החינוכית היומיומית,
הקשה והראויה להערכה של הצוות אני מסתכל עליהם
בהשתאות".

בשנתיים האחרונות הוצאנו יחד לוח שנה מקסים בהפקת
'ביו-בי' ,בו מופיעות עבודות האמנות של תלמידי האולפנה.
כל לקוחות 'ביו-בי' (כ 1,000-במספר) מקבלים את הלוח
ובאולפנת גלעד מחלקים אותו לכל משפחות הילדים".

הדרך
אלכס" :הדרך שבה נעשית התרומה היא שיתוף פעולה .גלי
ואורי מובילים את הצוות הגדול של 'ביו-בי' .צופית ואליאב
מובילים את התהליך מטעם בית הספר ,והשיתוף נעשה תוך
דיאלוג מתמיד .אנחנו מביאים בפני הצוות ב'ביו-בי' את
המטרות ,היעדים והקשיים ,מתקיים דיאלוג מתוך מחשבה
ומתוך שיח ,ועושים הכל כדי לקדם את הילדים' .ביו-בי'
זו מערכת כלכלית שצריכה להראות תוצאות בעולם מאוד
תחרותי ,ולי זה לא מובן מאליו שיש התגייסות כל כך גדולה
של עובדים ומנהלים לצורך העניין".

פרויקטים נוספים ופעילויות חברתית
משותפת
אלכס" :מלבד הפעילות היומיומית והשגרתית מתקיימים
מספר פרויקטים משותפים לבית הספר ולמפעל .יצאנו

הדדיות
אלכס'" :ביו-בי' זה מותג באולפנת גלעד .הילדים מצפים
להגיע לשם .כל כיתות בית הספר באות במהלך השנה לביקור
ב'ביו-בי' .בימי ההיערכות של צוות בית הספר יתקיים ביקור
נוסף .כל כיתה שמגיעה למפעל זוכה לסיור ב'ביו-בי' ,נפגשת
עם דבורים ,חרקים וזבובים ומשתתפת בפעילות במקום .אנו
משתדלים לקיים את הביקורים דווקא בימים בהם התלמידים
הבוגרים שלנו עובדים במפעל ,על מנת ליצור חיבורים עם
הילדים שיבואו בעתיד לעבוד בו וליצור ציפייה לשלב שבו גם
הם יגיעו ל'ביו-בי'".
שאול" :אצלנו נוצר חיבור של עוד אנשים למעגל המשותף.
מתחילים להווצר מפגשים בלתי אמצעיים בין עובדי 'ביו-בי'
לתלמידים .לאחרונה התארחו עובדים שלנו בבית הקפה של
אולפנת גלעד .ביום הצוות של 'ביו-בי'  -נלקח כל הכיבוד
מהאולפנה ועוד ועוד".
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תפיסת חיים
שאול" :בחברה הקיבוצית ,שילוב כתפיסת חיים הוא חלק
מהחיים .גדלנו כך .השילוב הטבעי הזה הוטמע בנו מגיל צעיר
מאוד .נולדנו למציאות משלבת וזה היה חלק מאיתנו .מה
שאנחנו עושים ,מחלחל גם לילדים שלנו .גם הם מתחנכים על
פי המודל הזה .המשהו הזה שמתפתח הוא תרומה חברתית
קהילתית עצומה.
יש כאן פרדוקס :מערכת כלכלית צריכה לתת תוצאות ומהר.
מערכת חינוכית נותנת את תוצאותיה לעיתים במרחק של
שנים .והנה  -הכלכלה חברה לחינוך .אני רואה בזה לא מעט
קיבוץ .חיי הקיבוץ מושתתים על חיים בשילוב של כלכלה
וחברה .יש משהו בחיבור שצמחנו לתוכו ,הכלכלה שהשפיעה
על החברה והחברה שהשפיעה על הכלכלה .היופי של התהליך
טמון בטבעיות ,בעבודה הזורמת ,שהיא חלק מאיתנו .לאנשים
שלנו זה חשוב ,הם חלק מהעניין ,וזה נכון".

תם ,אך לא ממש נשלם
אלכס" :התרומה של 'ביו-בי" לתלמידים היא תרומה לחיים -
סיוע בהשתלבות תלמידי האולפנה בקהילה ובחברה כאנשים
יוצרים ותורמים".
שאול" :היכולת לרתום אנשים למשימה בה הם מעוניינים,
שיש בה דברים מעבר לשכר ומעבר לכלכלה ,היא בסופו של
דבר שאלה של אנשים .רק מהם באה המוטיבציה לעשות
ולתרום".
שניהם מסכמים" :בסוף נהפוך מודל למפעלים ובתי ספר
נוספים".

ל' ,נער בן  17בזמן עבודתו במפעל הדבורים של 'ביו-בי'

אופירה שגב היא מנהלת מחלקת תרבות ותקשורת במועצה
האזורית 'עמק המעיינות'.

טיפים*

לקניית מוצרים לבית  Øמקימי
כסף ...השתדלו להסתכל על הדברים בצלילות :מה בדיוק
אתם צריכים? האם תשתמשו לדוגמא במצלמה בטלפון
הנייד או שכבר יש לכם מצלמה דיגיטלית טובה וזמינה? אם
כן אולי עדיף והרבה יותר זול לקנות דגם ללא מצלמה...

ניתן לקנות בצורה נכונה ,כלומר במחיר מינימלי ,עם בזבוז
מינימלי של זמן ומאמצים אישיים .כיצד? פשוט מאוד:
לדוגמא ,אם החלטתם לקנות מכשיר אלקטרוני ,חשמלי ,מכשיר
כושר וכד' כדאי לפעול כך:
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*

חפשו כתבות באינטרנט על המוצר ,לימדו מהן ואתרו דגמים
אשר לדעתכם מתאימים לכם .צעד זה יקטין את האפשרות
לקנות גרוטאה.

*

הסתכלו על תפקודיות הטכנולוגיה .כאשר בוחרים
טכנולוגיה ,מרבית האנשים שואפים לקנות דגמים בעלי
תפקודים רבים ובדרך כלל לאחר הקניה יותר מ80•-
מהפונקציות נשארות ללא שימוש ,והרי שילמתם עליהן

ע מ ו ד י ם | ת מ ו ז  -א ב ת ש ע " ב | )6( 7 5 6

*
אם מצאתם חנות אשר במלאי שלה נמצא הדגם ,לכו לשם
* והסתכלו עליו .זה יסייע לכם לגבש את התפיסה לגבי
אתרו חנויות העוסקות במכירת המוצר ,התקשרו אליהן
ובררו האם הדגם שבחרתם נמצא במלאי ומה מחירו.

המוצר.

*

אם אתם אוהבים את המוצר ,השוו בין המחיר שלו בחנות
למחיר שלו באינטרנט .אם ההבדל משמעותי ,עדיף לקנות
דרך האינטרנט.

זהירות מהכסף

זהירות מהכסף
שוק חופשי? לא בכל מקרה!
הרב מאיר נהוראי
הקדמה
אחת ממטרותיה של האידיאולוגיה הקפיטליסטית היא שמירה
על החירות האישית של האדם ,שבאה לידי ביטוי בזכותו
לבעלות פרטית על קניין .בעלות זו מאפשרת לפרט לעשות
כל שימוש ראוי באמצעות הונו ורכושו .הסייג היחיד שמציב
הקפיטליזם לשימוש זה הוא ,שמימוש בחירתו החופשית של
הפרט לא תפגע בחירותו של אדם אחר .מטרה נוספת היא
לפתח ולשכלל יזמה חופשית ,על פיה בעלי הון חופשיים יוכלו
לנצל את רכושם ולהשקיע אותו כדי להפיק ממנו רווח בתנאים
תחרותיים .התפיסה הקפיטליסטית מעודדת תחרות חופשית
וצבירת הון ,ודוגלת בצמצום התערבותה של המדינה בחיי
הכלכלה.

כאשר מדובר בסיכון נמוך ,כמו במקרים של
תרומת כליה ,ומנגד החולה נמצא במצב של
פיקוח נפש ,התירו הפוסקים לתרום כליה ואף
הגדירו זאת כמצווה גדולה ובלבד שהסיכויים
להצלחה גבוהים

וְ ִכי יִ ָּנצוּ ֲאנָ ׁ ִשים וְ נָ גְ פוּ ִאׁ ָּשה ָה ָרה וְ יָ ְצאוּ יְ ָל ֶד ָיה וְ לֹא יִ ְהיֶ ה
ָאסוֹן ָענוֹׁש יֵ ָענֵ ׁש ַּכ ֲאׁ ֶשר יָ ׁ ִשית ָע ָליו ַּב ַעל ָה ִאׁ ָּשה וְ נָ ַתן
ִּב ְפ ִל ִלים וְ ִאם ָאסוֹן יִ ְהיֶ ה וְ נָ ַת ָּתה נֶ ֶפׁש ַּת ַחת נָ ֶפׁשַ :עיִ ן ַּת ַחת
ַעיִ ן ׁ ֵשן ַּת ַחת ׁ ֵשן יָ ד ַּת ַחת יָ ד ֶרגֶ ל ַּת ַחת ָרגֶ ל ְּכוִ ָּיה ַּת ַחת ְּכוִ ָּיה
ֶּפ ַצע ַּת ַחת ָּפ ַצע ַח ּבוּ ָרה ַּת ַחת ַח ּבוּ ָרה( .שמות כ"א22- ,
.)25
חז"ל נחלקו בשאלה האם העונש כולל פגיעה פיזית באיבריו
של החובל ,דהיינו 'עין תחת עין' ממש ,או שהחובל צריך רק
לשלם פיצוי לנחבל לחבלתו .רוב החכמים סוברים שמדובר
בתשלום לנחבל וכפי הכתוב במכילתא דרבי שמעון (כא ,כה):
...אף כאן שבתו יתן ורפא ירפא .או יכול אף נפש תחת
נפש ת"ל ולא תקחו כפר לנפש רוצח (במדבר ל"ה)31 ,
לנפש רוצח אי אתה לוקח כפר אבל אתה לוקח כפר
לאיברין.
מדרש זה הוא התשתית לניסוחו הייחודי של הרמב"ם בהגדרת
תשלומי חבלה .לדעתו ,היה ראוי לפגוע באיבריו של החובל
בגין חבלתו ,הדומה באופייה לרצח של איבר ,אבל משיקולים

במאמר זה איני רוצה לדון בטיבה של כלכלה זו אלא בסכנה
האורבת במתן חירות לזכות הקניינית של האדם .אדגים זאת
באמצעות תופעה שקיימת בעולם הרחב  -סחר באיברים
המיועדים להשתלה.
הפערים הכלכליים הבלתי נסבלים וחוסר פיקוח חוקי נאות
תורמים לקיומו של סחר לא חוקי באיברים .במדינות שבהן אין
חוק ואין דין ניטלים איברים מגופו של אדם תוך ביזוי האדם,
ופוגמים בערכי יסוד של כבוד החי וכבוד המת .השראה לסוגיה
זו נוכל לקבל מתוך הפרשה ,שעוסקת בתשלומי חבלה וממנה
ניתן לדלות עקרונות חשובים המגבילים את חירותו של הפרט
על גופו וממונו.

פרשת חבלה בתורה
בפרשת משפטים מתוארת מריבה המתקיימת בין שני אנשים
בסופה האחד נחבל באחד מאיבריו .התורה קובעת עונש
לחובל:
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שונים אין אנו מעוניינים לפגוע בו פיזית ולכן עליו לשלם כופר,
ובלשונו של הרמב"ם בהלכות חובל (א' ,ג'):
זה שנאמר בתורה כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו אינו
לחבול בזה כמו שחבל בחברו אלא שהוא ראוי לחסרו
אבר או לחבול בו כמו שעשה ולפיכך משלם נזקו ,והרי
הוא אומר :ולא תקחו כופר לנפש רוצח ,לרוצח בלבד
הוא שאין כופר אבל לחסרון איברים או לחבלות יש
כופר.
סוגיית תרומת איברים כוללת שני סוגים :א .תרומה מאדם מת
(לב וכו') ב .תרומה מאדם חי (כליה).
שתי שאלות חשובות ומכריעות עומדות בפנינו ביחס לתרומת
כליה .האם מותר לתרום איברים להצלת החולה ,והאם מותר
לתת איבר לחולה תמורת תשלום?
רבנים חשובים ומרכזיים רואים בתרומת איברים מאדם חי על
מנת להציל אחרים מצווה גדולה ,למרות הדילמה המוסרית
והדתית הטמונה בסוגיה .מחד גיסא ,עומדת מצוות הצלת חיי
אדם ומאידך גיסא ,אדם מצווה לשמור על בריאותו ונאסר
עליו לחבול בעצמו .עם זאת ,כאשר מדובר בסיכון נמוך ,כמו
במקרים של תרומת כליה ,ומנגד החולה נמצא במצב של פיקוח
נפש ,התירו הפוסקים לתרום כליה ואף הגדירו זאת כמצווה
גדולה .הדבר לגיטימי כאשר מדובר בהצלת חיים ובלבד
שהסיכויים להצלחה גבוהים.
אולם אליה וקוץ בה ,לאחר שנפתחו שערי היתר לתרומת כליה
אנו עלולים להיחשף לתופעה מסוכנת של סחר באיברים .אמנם
סוגיה זו לא נידונה דייה בספרות הרבנית ,אבל היא טומנת
בחובה השלכות מוסריות .הלכתית ,ניתן להתיר קבלת תמורה
עבור תרומת הכליה שהרי בסופו של דבר ,מדובר בהצלת חיים
ומניעיו של התורם אינם רלוונטיים .ברור גם שיש צורך לפצות
את התורם על הפסדיו כתוצאה מהתרומה  -עלות האשפוז,
תשלום ימי העבודה ,הבראה ועוד .הבעיה האמיתית בסחר
איברים אינה במקרה ששני הצדדים ,התורם והנתרם ,עושים
זאת ביושר ,אלא כאשר היא הופכת מטבע עובר לסוחר ובכך
הופכת את תרומת האיברים מחסד גדול לפשע ענק.
מתן רשות לסחור באיברים עלול להוות פתח לניצול של
חלשים בידי חזקים ,ומכאן אנו עלולים להידרדר במדרון
חלקלק .העשיר יממש את יתרונו הכלכלי וילחץ על העני
לוותר עבורו על חלקים מגופו גם כדי לשפר איכות חיים ולא
רק כדי להציל חיים .כך ,באופן מובהק אנו מעצימים את כוחו
של הפרט האחד ומחלישים את האחר ,לו חסרים אמצעיים
כלכליים לקיומו.

תשלומי חבלה במשנתו של עמנואל לוינס

בהוצאת העין של החובל ,אלא שהתורה מחייבת אותו לשלם
מכספו .מדוע בכל זאת בחרה התורה לנסח את עונשו של
החובל בניסוח נוקב ' -עין תחת עין'?
לשאלת הפער הקיים בין פשט הפסוק לבין ההלכה שממירה
את העונש לתשלום ממוני ניתנה תשובה מיוחדת על ידי
עמנואל לוינאס ,מגדולי הפילוסופים של הדור האחרון .לדעתו,
התורה ביקשה בניסוח הקשה ' -עין תחת עין' ,להדגיש את
הסכנה שטמונה בתשלום כספי עבור איבר חבול .העשיר יכול
השניים השבורות ,העיניים המנוקרות
בקלות לשלם בעבור ִ
והרגליים הקטועות של כל הסובבים אותו .לפגיעה ולפצע יש
עכשיו מחיר עובר לסוחר ,טעם של כסף .סכנה זו מקורה בדין
הממיר ייסורים בכסף  -העולם שייך לחזקים .באמצעות הסברו
המיוחד ניתן להבין היטב את הסכנה העלולה להתהוות מתוך
המסחר באיברים.
בל נשלה את עצמנו ,אנו עלולים חיש מהר להגיע להקמת
'סופרמרקט של איברים' שצרכניו בעלי ממון ועניין .בעתיד אנו
אף עלולים למצוא את הפשע המאורגן גובה דמי חסות עבור
האיברים וסוחרים שיגבו עמלות שמנות ,תוך ניצול תמימות
וחוסר ידע של חסרי ישע .הבעיה עלולה להתפשט ולהיות
בעיה כלל עולמית ,בה מדינות העולם השלישי יהפכו ל'בנק
איברים' עבור תושבי המדינות העשירות ,וילדיהן ינוצלו גם
למטרה זו.
התורה זועקת 'עין תחת עין' כדי לומר לנו שהכסף לא יענה על
הכל .עלינו לאמץ את קולות האזהרה של התורה ' -עין תחת
עין' ,ולמנוע מציאות שבה איבר מן החי יהיה שווה כסף .לכן
צריך מצד אחד לשמור על פיצוי הולם לתורם ומאידך ,לסתום
כל פרצה שעלולה להביא גורמים שיהפכו את המצווה הגדולה
הזו לפשע חברתי ,לפיו איברי אדם יהיו מטבע עובר לסוחר.
סוגיית 'עין תחת עין' נועד להזכיר לנו שאיבר אינו שווה-כסף.

סוף דבר
התורה מכירה בכוחו של הכסף לפצות אבל מקפידה לנסח
את התשלום בלשון קשה 'עין תחת עין' .כך מדגישה התורה,
שעל אף שיהיה אפשרי להשתמש בכסף ולקנות אפילו את
איבריו של האדם יש צורך להגביל את חירותו של הפרט .אסור
לאפשר לחברה לנפץ ערכים מוסריים באמצעות כסף וזהב .יש
להגביל את כוחו של הכסף באמצעות חקיקה גם ללא מחאתם
של המגזרים החלשים ,שעלולים עקב מצבם לאבד את שיקול
הדעת המוסרי .דווקא בעת הזו ,שבה כוחות השוק רוצים
לפרוץ את גבולות המוסר ,מוטלת חובה מוסרית על המדינה
בסתימת הפרצות ובבניית חומה גבוהה שלא
תאפשר לכוחות הללו לפעול ולהשפיע.

כאשר אדם חובל בחברו ,קובעת התורה 'עין תחת עין' .לפי
פשוטו של מקרא ,מדובר בהוצאת העין מגופו של החובל.
עם זאת ,כפי שראינו ,חכמי ישראל הסכימו שלא מדובר כאן
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הרב מאיר נהוראי ,רב משואות יצחק ,בעל
תואר שני בתלמוד ,ר"מ בבית המדרש לנשים
במגדל עז.
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כלכלת ישראל מודל 2012
כמה הערות בחמישה פרקים
אודי מנור
פרק ראשון
כמה חידות במקום מבוא
נפתח בחידה כלכלית :איך זה שפתיחת שוק הסלולר לתחרות
מפילה את הבורסה? האם לא לימדו אותנו שתחרות היא
המנוע לצמיחה כלכלית ,דבר האמור לבוא לידי ביטוי בעליית
שערי המניות? ועוד חידה בתוך חידה :מספרים לנו כבר
מאתיים שנה בערך ,שהשוק מפעיל עצמו באמצעות אותה
'יד נעלמה' אודותיה דיבר אדם סמית ('עושר העמים',)1776 ,
והנה את התחרות בשוק הסלולר הרי יזמה המדינה ...וחידה
שלישית בתוך השתיים הקודמות :סיפרו לנו שבישראל מולכת
לפחות מאז  1985התפיסה הניאו-ליברלית שנשמת אפה היא
אי-התערבות בכלכלה ,והנה דווקא ביבי-שטייניץ הם אלו
שמכופפים את 'היד הנעלמה'...

פרק שני
שלוש חידות  -שני פרקים היסטוריים
את החידות הללו יש לשבץ בתוך סיפור היסטורי ,הכולל שני
פרקים :האחד הוא סיפורה של הכלכלה המתועשת .השני

הוא סיפורה של כלכלת הכספים המתלווה אליה .חידת שוק
הסלולר הישראלי ,היא בסך הכל עוד חידה אחת במסכת של
עשרות מליוני סיפורים דומים ,רובם לא ידועים ,אחדים ממש
מפורסמים (המשבר של  ,1929בועת ההיי-טק ב ,2000-משבר
הסאב-פריים ב ,2008-יוון האומללה ב 2012-ועוד ועוד).
כלכלה מתועשת היא פשוטו כמשמעו מערכת בה כל המוצרים
מיוצרים פחות או יותר על פי אותו הגיון .בין אם זה חלב ,טיל
בין-יבשתי ,פצצת אטום או קרם שיזוף ,תהליך הייצור דומה
במהותו .אותו אדם סמית היה זה שהיטיב לתאר את עקרון
'ההתמחות' או 'חלוקת העבודה' כעומדים מאחורי הכלכלה
המתועשת ,ומציבים פרדוקס מרתק :מחד גיסא ההתמחות הזו
גוזרת אינדיבידואליזציה ואטומיזציה של התהליכים הכלכליים
(המשליכים על המציאות החברתית והתרבותית!!) ,ומאידך
גיסא על מנת להגיע לתוצר יש לקיים תיאום ושיתוף פעולה
הדוק ומשוכלל ,חסר תקדים מבחינה היסטורית .באחת,
הכלכלה המתועשת מתאפיינת במתח קבוע בין פירוק הולך
ומתגבר לבין ִחברות שאין בלתו.
כלכלת הכספים היא המערכת ההכרחית באמצעותה מתקיים
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החברות הלז .הכיצד? על ידי כך שלתוך תהליכי הייצור
תהליך ִ
המתפרטים והמתפרקים מוכנס מכשיר ,שלכשעצמו הוא חסר
כל ערך שימוש (אי אפשר לבצע עמו אף פעולה :לא לאכול,
לא לרפא ,לא להרוג ,לא לחמם ,לא לקרר ,לא לחנך וכן הלאה),
אך בהיותו סמל המוסכם בין כל היצרנים ,אי אפשר בלעדיו.
בקיצור ,למכשיר הזה נהוג לקרוא 'כסף' .והנה עוד חידה או
עובדה מעניינת :ככל שתהליכי הייצור הולכים ומשתכללים,
כך הופך 'הכסף' לעניין מופשט יותר ויותר ,עד כדי שכך שבכל
מדינה מתועשת ,כמו ישראל למשל ,כמות אמצעי התשלום
המוחשיים (שטרות ומטבעות) הם פחות מעשירית של סך כל
הפעילות הכלכלית .מה יש במקום? לא רק כרטיסי אשראי או
המחאות ,אלא בעיקר העברות דיגיטליות שאי אפשר לראותן.
למעשה ,בערך שליש מהפעילות הכלכלית בישראל מתבצעת
באמצעות חתימות של פקידים על מסמכים במשרדי ממשלה
שונים.
והנה לנו חידה נוספת :כיצד זה קרה שהכסף שאיננו מוחשי
ברובו ,ולמעשה מהווה בסך הכל מכשיר המאפשר להפוך
את מוצרי ההתמחות לכדי מוצר שלם ,זוכה למעמד חברתי,
תרבותי ופוליטי עליון? הנה שתי תשובות אפשריות :האחת -
לחברותן של
דווקא בשל היות 'הכסף' מכשיר-מתווך המשמש ִ
ההתמחויות ,השליטה בו היא הדרך הפשוטה ביותר לווסת את
ייצור המוצרים .השנייה  -דווקא בשל מיקומו המתואר בתהליך
הייצור ,השליטה בו מאפשרת כח חברתי ופוליטי עצום.
להלכה ,שתי התשובות לא סותרות זו את זו .למעשה הן אחד
משורשי המאבקים הפוליטיים ברחבי הגלובוס במאתיים השנה
האחרונות .כי התשובה הראשונה היא נחלת הנציגים הנבחרים
של הציבור ,ואילו השנייה של גורמי כח פרטיים בקרבו.
עניין זה דורש הרחבה ,ואם בכלכלה עסקינן ,אין ברירה
אלא לדבר במספרים .הנה למשל נתונים שהופיעו ב'גלובס'
( :)25.6.2007ב ,1980-היחס בין הנכסים הפיננסים בעולם לבין
התוצר העולמי השנתי היה  .109%יחס של אחד לאחד כמעט,
כפי שעולה מהשכל הישר (שהרי כאמור 'הכסף' אמור בסך הכל
לאפשר למוצרים להיווצר!) .בשנת  2005לעומת זאת ,עמד
היחס על כ .316%-חמור מכך :בחמש השנים שקדמו ל,2008-
שנת המשבר הפיננסי ,גדלו ההשקעות הספקולטיביות
בסחורות מ 13-מיליארד דולר ל 317-מיליארד דולר ,עלייה
של יותר מ !2,300%-מה שמוביל אותנו להסבר נוסף לעליית
מחירי הנפט ...במקום לשאוב נפט ,לארוז אותו ולשלוח אותו
לתחנת הכוח ,סוחרים בו הספקולנטים היקרים שלנו עשרות
פעמים .הם לא שאבו את הנפט ,הם לא זיקקו אותו ,לא שיווקו
אותו ,לא בנו מכונות שיהפכו את הנוזל השחור לאנרגיה .את
כל זה הם מותירים לנו .מה תפקידם בעסק? בדיוק :להרוויח
הון דמיוני מהמאמץ הקולקטיבי של אבק-אדם (פועלים,
מהנדסים ,ממציאים ,מלחים ,קברניטים וכן הלאה).
לצד ההון והממון יש לזכור שהכלכלה נעה סביב עוד שני
מרכיבים מהותיים :אדמה ועבודה .מי שרוצה להבין את
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הקשרים בין כלכלה לפוליטיקה ,מוזמן להתעניין בשאלה כיצד
נקבע למשל שדונם קרקע יעלה חצי מליון ש"ח ,ושערכה של
שעת עבודה של פועל ישראלי הוא  22ש"ח ,זאת בזמן שערך
שעת עבודתו של מנכ"ל בנק יעמוד על  15,000ש"ח.

פרק שלישי
מבוא לכלכלה פוליטית
כל האמור לעיל הוא הרקע לסיפורה הכלכלי של כל מדינה
מתועשת במאתיים השנה האחרונות .כך ,מצד אחד יש לנו
ממשלה (הנשענת על פרלמנט שנשען על מפלגות שנשענות
על ציבור מצביעים הניזון מהתקשורת) העסוקה מבוקר עד
ערב בשליטה ישירה ועקיפה על המשק הישראלי (באמצעות
חוק התקציב ,באמצעות צעדים כמו הורדת או העלאת ריבית,

בכל שנה מעלים משלם המסים הישראלי
כ ≥0-מיליארד ש"ח .ברור כי רוב העלמות
המס הללו מקורן בעשירונים העליונים .גם
אם נניח שהעשירונים התחתונים אחראים על
• ,1µנקבל סכום נאה שיכול להספיק להעלאה
חודשית של  1,µ00ש"ח לכל מורי ישראל...
מדיניות מכס ,השקעות ,העלאות שכר ,פיקוח על שוק העבודה
וכן הלאה) .מצד שני יש לנו גורמים פרטיים העסוקים מבוקר
עד ערב גם הם בשליטה ישירה ועקיפה על המשק הישראלי
(באמצעות ייצור והרחבת שוק העבודה והמוצרים ,או להבדיל:
באמצעות מניפולציות בבורסה ,מסחר במט"ח ,ניפוח מניות,
יצירת דעת קהל באמצעות כלי תקשורת שבבעלותם והשפעה
ישירה או עקיפה על האקדמיה ,וכן הלאה).
במלים אחרות ,אלו שבכותרת של הפרק הזה :הכלכלה
הפוליטית ,או הפוליטיקה של הכלכלה ,או מאבקי הכוח שבין
הגורמים הכלכליים ,או הכלים הכלכליים המשמשים את
הפוליטיקאים; כל אלו נובעים מהמתואר לעיל ,לאמור:
א .כל ממשלה בישראל (ובעמים) היא קואליציה של דעות
ואינטרסים שונים ,לא פעם מנוגדים.
ב .כל ממשלה בישראל מתנהלת מול גורמי משק אחרים
('טייקונים' ,ועדים ,יצרנים ,מחירים וכו').
ג .כל גורמי המשק גם הם מנהלים ביניהם מאבקים (על נתח
שוק ,על מחירים ,על שליטה וכן הלאה).
ד .לכל אחד מגורמי המשק יש אינטרס שונה ,לעתים מנוגד,
בכל הקשור למדיניות הרצויה של הממשלה (דולר נמוך הוא
אינטרס של היבואן ,דולר גבוה הוא אינטרס של היצואן .דולר
נמוך הוא אינטרס של סטודנט השוכר דירה ,דולר גבוה הוא
הדירה) .שונה מהמקובל .תלמידי שק"ד ביום ירושלים
הדתי קיבוצי
הדגש
בעולםבעל
אינטרס של
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שורה תחתונה ונקודת מוצא גם יחד :הכלכלה המתועשת (או
'כלכלה מודרנית' על פי כינוי אחר) מתאפיינת בקונפליקטים
וסתירות בלתי פתירות .לאור זאת עושה הריבון צעדים
שמטרתם למצוא פשרות ,מתוך ידיעה שכל פשרה היא בסך
הכל הקדימון למשבר הבא .מעתה אמור :השאלה היא לא
'האם' המדינה והממשלה מעורבות בכלכלה ,אלא איך ,כמה
ובעיקר לטובת מי.

פרק רביעי
ישראל 2012
על שאלת מעורבותה של הממשלה הישראלית בכלכלתנו בזמן
האחרון ,יש לענות על ידי הצבעה על כמה אזורי קונפליקט.
האחד :גובה הגרעון של תקציב המדינה .גם כאן תקף הכלל
של 'לא-האם-אלא-איך' .במלים אחרות ,אין ולא תתכן מדינה
מודרנית ללא גרעון .אלא שבעוד אלו רוצים גרעון של ,1%
יריביהם סבורים שאין בעיה עם גרעון של  .3%משמעות הפער
הזה היא בערך  15מיליארד ש"ח .כסף קטן.
השני :מדיניות המט"ח .עניין ברור ופשוט :דולר גבוה מחזק את
היצוא ,ולהפך.
השלישי :מדיניות השכר .מבט אל העולם הרחב מלמד שככל
שמדינה עשירה יותר ,כך היא מתאפיינת בפערי שכר נמוכים
יותר .נקודה .המסקנה פשוטה וברורה :להנהיג מדיניות
שמטרתה להקטין את פערי השכר .חשוב לציין כי בעלי העמדה
ההפוכה מצביעים על העובדה שבישראל אחוז ההשתתפות
בשוק העבודה נמוך בלפחות  15%מהכלכלות השוויוניות
יותר .את האצבע המאשימה הם מפנים כלפי שתי אוכלוסיות
ספציפיות :נשים ערביות וגברים חרדים.
מה שמביא אותנו לאזור הקונפליקט הרביעי :אחריות המדינה
על יצירת מקומות עבודה .חשוב להדגיש כי לא 'רק' פוליטיקה,
כלומר מדיניות (כזו או אחרת) יש כאן ,אלא גם תרבות :נשים
ערביות 'כבודן בת מלך פנימה' ואילו גברים חרדים 'תורתם
אומנותם' .לא בדיוק ערכים העולים בקנה אחד עם האתוס
שניסח ביאליק במלים" :למי תודה למי ברכה ,לעבודה
ולמלאכה" .ומכאן ,שללא תמורה פנימית במישור התרבותי
אצל המגזרים הללו (ואחרים) ,לא יתחולל שינוי .מאידך גיסא,
ניתן להתרשם ששינויים כאלו כבר מתחוללים (ישנה עלייה
מסוימת בהשתתפות ערביות וחרדים בשוק העבודה) ,מה
שמחזק את המסקנה שעל המדינה לחפש דרכים לשילובם של
כמה שיותר אזרחים בשוק העבודה .ואם סיבות נשגבות לא
משכנעות לפחות חלק מפקידי האוצר ,הנה סיבה נוספת לנהל
מדיניות של תעסוקה מלאה ,סיבה המובילה אותנו...
לאזור הקונפליקט החמישי :מדיניות המיסוי .על פי הערכות
סבירות ,בכל שנה מעלים משלם המסים הישראלי כ30-
מיליארד ש"ח .מחד גיסא ברור כי רוב העלמות המס הללו
מקורן בעשירונים העליונים ,שהרי לרשותם יותר כח לבנות

לעצמם מקלטי מס .אבל הכלכלה השחורה פורחת בארצנו ,וגם
אם נניח שהעשירונים התחתונים אחראים על 'רק'  15%מה30-
מיליארד הנעלמים הללו ,נקבל סכום נאה ( 4.5מיליארד) שיכול
להספיק להעלאת שכר חודשית של  ₪ 1500לכל מורי ישראל.
אך גם אם הגבייה תעמוד על  ,100%עדיין יוותר על כנו
הקונפליקט הקבוע במישור המיסוי :מס רגרסיבי (כמו מע"מ,
הלוקח  17%ממחיר הלחם בהרצלייה פיתוח וברהט) ,מול מיסוי
פרוגרסיבי (מס הכנסה) ,שהוויכוח על מדרגותיו מתקיים כל
הזמן .המאפיין המרכזי בדרכו של נתניהו לאורך כל שנותיו
בצמרת המדינה (כשר אוצר וכראש ממשלה) הוא הפחתת המס
מהעשירונים העליונים .ההשלכות של מדיניות זו מורגשות
על ידי כל השאר .את החור שיוצרת ההפחתה במס ההכנסה
הפרוגרסיבי ,משלמים כולנו באמצעות מיסוי רגרסיבי (מחיר
הדלק הוא דוגמא מובהקת) וירידה ברמת השירותים לאזרח
(רכבי הכיבוי המיושנים שלא הגיעו לעוספיה בדצמבר 2010
הם הדוגמא המוכרת ביותר המסתירה מאחוריה עוד מאות
דוגמאות חמורות פי כמה).

הקצאת  19פקחים לרגולציה של חוקי העבודה
פירושה למעשה 'צפצוף' של המדינה על חוקי
העבודה המתקדמים שהיא עצמה חוקקה.
ואם המדינה מצפצפת ,מה ימנע ממקדונלד'ס
לעשות כן?
הששי :הרגולציה .לפחות להלכה אין מחלוקת על כך
שתפקידה של מדינה היא לפקח ולהסדיר .אלא שלמעשה,
העימות הוא סביב השאלה מה הם כלי הרגולציה שמדינה
מעמידה לרשות עצמה ...הנה למשל ,ב ,2006-בימי ממשלת
אולמרט-פרץ (הסוציאליסט הנלהב) העמיד האוצר לרשות
המדינה  19אנשים שיפקחו על שוק העבודה ,הנשען כידוע
(?) על חוקי עבודה מתקדמים מאוד .הקצאת  19פקחים
לרגולציה של חוקי העבודה פירושה למעשה הוא 'צפצוף' של
המדינה על חוקי העבודה המתקדמים שהיא עצמה חוקקה.
ואם המדינה מצפצפת ,מה ימנע ממקדונלד'ס לעשות כן?
והנה דווקא ממשלת ביבי-ברק העמידה לרשות המדינה 220
פקחים .הכיצד? כי ב 2009-היה זה עופר עיני ('המשת"פ
של הטייקונים' כפי שכינה אותו פרץ) שניסח את ההסכם
הקואליציוני.
ובכן ,הנה לנו עוד חידה ...כיצד זה שממשלת 'ימין' עושה
צעדים כאלו? עובדה .התשובה בכל אופן ,מצויה לעיל בפרק ,3
סעיף א'.
אלא שבכך לא מסתכמת סוגיית הרגולציה .גם כאן השאלה
היא לא 'האם' רגולציה אלא איך ,כמה ,ובאיזה תחום .התשובה
אמורה להיות פשוטה :אם הסכמנו שכלכלה מתועשת
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צילום :רון אלמוג ,פליקר

המאפיין המרכזי בדרכו של נתניהו לאורך כל שנותיו בצמרת המדינה הוא הפחתת מס
מהעשירונים העליונים .את החור שיוצרת ההפחתה במס הפרוגרסיבי ,משלמים כולנו באמצעות
מיסוי רגרסיבי (מחיר הדלק הוא דוגמא מובהקת) וירידה ברמת השירותים לאזרח
מתופעלת תדיר באמצעות המכשיר המכונה 'כסף' ,הרי
שהרגולציה החזקה ביותר חייבת להיות קודם כל במישור זה.
איך? באמצעות מיסוי הון; חסימת הון ספקולטיבי; יישום החוק
המורה שרווחים שעשו חברות בין השאר על ידי הקלות מטעם
המדינה; יושקעו בפיתוח השוק המקומי; יצירת אשראי מכוון
ליעדים ספציפיים; הגדלת גרעון; שינוי מדיניות החזרי החוב
(ישנם מרכיבי חוב לאומי שאין בעיה להסתדר עימם ולדחות
פרעונם לעתיד הרחוק יותר); העמקת גבייה; הקטנת לחצים
אינפלציוניים באמצעות הקטנת הפערים הכלכליים; הנהגת
מע"מ דיפרנציאלי (מע"מ גבוה למוצרי מותרות ומע"מ נמוך
למוצרי יסוד); ועוד ועוד ועוד.

שישראלים ,או לפחות מי שייצג אותם בתקשורת ,יודעים
טוב יותר לומר ממה הם אינם מרוצים ,מאשר מה הם בכל
זאת רוצים .במלים אחרות ,לא מספיק לצעוק 'העם רוצה
צדק חברתי' .לא מספיק לצווח 'נגד השיטה' .לא מספיק
להצביע על 'הפערים' .כי 'צדק חברתי' הוא עניין סובייקטיבי;
'השיטה' כוללת דברים טובים מאוד; ו'פערים' גדולים יותר
יש ברוב הארצות בעולם .הדרך לתיקון עוברת ,כמו א-להים,
בפרטים הקטנים .ברשימת אזורי הקונפליקט לעיל ישנם
מספיק 'פרטים קטנים' כאלו שניתן לתרגמם לתכניות עבודה
קונקרטיות .האלטרנטיבה  -רחיצה בניקיון כפיה של רטוריקה
הרואית  -היא בבחינת מותרות.

פרק חמישי:
במקום סיכום :אז מה יכול לעשות האזרח הקטן?
א .להבין .ב .ללמוד .ג .להבחין בין חלופות ממשיות .ד .לתבוע
מנבחריו להכניס את הסוגיות הללו לראש סדר היום הציבורי.
ה .לא לפחד כלל .אי אפשר לסיים דיון בכלכלת ישראל מבלי
להתייחס למחאת הקיץ האחרון .שני דברים לפחות למדנו
ממנה .האחד חיובי והשני מעט פחות :החיובי הוא שאכן
ישראלים מסוגלים להתמיד במחאה ציבורית .השני הוא
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אהוד (אודי) מנור  ,בן ניצנים ,חבר עין
השופט ,מלמד היסטוריה ,תקשורת ואזרחות
במכללת אורנים .בין הספרים שפרסם :עיתון
למען האנושות  -הפארווערטס 1917-1897
(הקיבוץ המאוחד.)2008 ,

מקימי

מקימי
ישראל ליבמן ,ראש ארגון 'מקימי' ,מספר על הארגון ועל מטרותיו
עבדתי בארגון 'פעמונים' מאז הקמתו במשך כמה שנים.
התקדמתי והגעתי לתפקיד ניהול תחום הסיוע למשפחות.
הארגון גדל והתפתח לארגון חברתי השואף לשנות את סדר
היום הציבורי במדינת ישראל ומסייע למשפחות עם הכנסה
ממוצעת ומעלה להתנהל בתבונה ולשנות את התנהלותן
הכלכלית על ידי מנע ומודעות .סיוע מעין זה עוזר לפחות
ל 70%-מהפניות .ההחלטה להקים ארגון נוסף באה לתת מענה
גם למשפחות מהמגזר הדתי בעלות הכנסה נמוכה ,משפחות
ש'נפלו' כלכלית עקב מחלות ,דכאון ,תקופת אבטלה וכו' או
למשפחות ש'נפלו' מבחינה עסקית .אלה משפחות שמקבלות
מכתבי דחייה מ'פעמונים'.

חשוב לנו לומר "כן" לכל משפחה שזקוקה
לסיוע .אנחנו מתבססים בעיקר על שיתוף
פעולה עם הקהילה והמשפחה ועובדים בעיקר
עם הציבור הדתי ,כיוון שבציבור זה קיימת
פלטפורמה חברתית ומשפחתית מתאימה

כיוון שאנחנו קיימים על מנת לעזור למשפחות חשוב לנו לומר
"כן" לכל משפחה שזקוקה לסיוע .כרגע ,הסיוע ממוקד לציבור
הדתי לאומי  -אבל השאיפה היא להרחיב גם לציבור הרחב.
התחלנו בציבור הדתי לאומי ,היות ואנחנו מתבססים בעיקר
על שיתוף פעולה עם הקהילה והמשפחה; בתוך הציבור הדתי
יש פלטפורמה חברתית ומשפחתית שיכולה לענות על הצורך
הזה .אנחנו מסתמכים על ערבות הדדית .זה מה שנותן לנו כיום
אפשרות לסייע.
גיוס הכסף לא קל .ברגע שמחלקים יש תור כי כולם רוצים...
כשמגיעה אלינו משפחה מאחד המגזרים האחרים אנחנו
עורכים תיאום ציפיות .לא אומרים "לא" .לרוב ,ברגע שצריך
להשיג משאבים זה נעצר .אלה אנשים שלא מצליחים ליצור
קהילה תומכת מסביבם .אנחנו הולכים לפי הכלל " -עניי עירך
קודמים".
כיום עובדים בארגון חמישה אנשים; שלושה מהם בשכר מלא
ושניים בשכר חלקי  -לפי הצורך ,וכן מספר מתנדבים בתחומים
שונים .השאיפה היא לגדול .מאז הפתיחה ,טיפלנו ביותר
מ 250-משפחות בצורה זו או אחרת.

'מקימי' יצאה לדרך בהרבה סייעתא דשמיא.
כיום ,כל משפחה מהמגזר הדתי שנדחית על ידי 'פעמונים'
מופנית ישירות אלינו .לעומת 'פעמונים'' ,מקימי' נותן סיוע
כספי ,היות ויש משפחות הזקוקות ליותר מייעוץ והכוונה איך
"לחיות עם מה שיש" .במקרים מסוימים יש צורך במענקים
והלוואות שיעזרו למשפחה להתרומם.
היות והעזרה אותה אנו מגישים היא מורכבת ועלויותיה
גבוהות ,ב'מקימי' מועסקים בעיקר אנשי מקצוע .אמנם ,ריבוי
מתנדבים מאפשר תרומה לכלל ישראל ,אבל אחזקת והכשרת
מתנדבים יקרות מאוד לעומת העסקת אנשי מקצוע באופן
קבוע .זה ודאי נשמע לא הגיוני ...אבל ככה זה .כיוון שאנו
נותנים טיפול ממשי ולא רק יעוץ והכוונה ,ולעיתים מטפלים
במצבים מורכבים כמו מכירת בתים או פירוק משפחה ,חשוב
לנו להעסיק אנשי מקצוע .כמו כן אנחנו מקבלים את הפונים
אלינו במשרד ולא בבית המשפחה .אנחנו מאמינים שזה תורם
לתחושה של רצינות בפגישות וכן חוסך עלויות רבות.

ישראל ליבמן ,בן  ,39תושב בית אל ,ראש
ארגון 'מקימי' ,חבר מועצה ,כיהן בעבר כמנהל
האדמיניסטרטיבי של ישיבת 'עוד יוסף חי' ועבד
בארגון 'פעמונים' כ 7-שנים.
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סיפורם של שירה ולירון ,הורים לשלוש בנות שהצליחו בעזרת 'מקימי'
לצאת מבור עמוק לחיים מחושבים ולשליטה
ראיינה :ריבה פריד

אני נוסעת לאחד מיישובי השומרון ,שם מחכה לי שירה .שירה
( )28ולירון ( )30נשואים  8שנים ,והורים לשלוש בנות בגילאי
.3 ,4.5 ,7
הבית קטן ,שני חדרי שינה וסלון .בסלון הבית שלושה פעוטות.
מיד בתחילת המפגש שירה מתנצלת על הבלגן" .יש עוד שני
תינוקות שישנים בחדר" ,היא מסבירה .שירה מנהלת כיום
משפחתון של חמישה ילדים.
אנחנו מתיישבות לדבר .היא מספרת לי שאחרי שירות לאומי
ב'שערי צדק' ועבודה בעבודות מזדמנות ,התחתנה בגיל 20

התחלנו להתדרדר לתהום איומה .המתח
הכלכלי השפיע מיד על הזוגיות .הרגשנו
שאנחנו משתלחים אחד בשני בלי להבין למה,
שאנחנו מאבדים זה את זו
עם לירון .הזוג התגורר בתחילת דרכו בכפר סבא" .גרנו שנה
אצל ההורים ואחר כך עברנו לשכור דירה מקרובי משפחה.
הקשיים התחילו אז .הקרובים לא דרשו מאתנו תשלום שכירות
בזמן .עבדנו אז מאוד קשה ,אך תשלום של  2,500לחודש
היה גדול עלינו .כשלא הייתה לנו אפשרות לשלם  -קרובי
המשפחה אמרו 'תביאו מה שיש לכם כרגע' ,ואנחנו דחינו את
התשלומים .מיום ליום החוב שלנו גדל עד שכעבור שלוש
שנים מצאנו את עצמנו בחוב של  17אלף ש"ח".
כששירה ולירון כבר הורים לשתי בנות הם מחליטים לעזוב את
כפר סבא" .רצינו לחיות חיים עצמאיים ולהיות מסוגלים לדאוג
לעצמנו ולשתי הילדות .באותה תקופה איבדתי את אבא .בגיל
 56הוא חלה בסרטן ונפטר ,כך באמצע החיים .כשביקרנו בשבת
את אחותי שגרה ביישוב בשומרון אמר לנו גיסי – 'אם אתם
רוצים שיהיה לכם בית משלכם תעברו לכאן ותקנו בית .הדירות
עכשיו זולות והן נחטפות כמו לחמניות טריות'.
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חודשיים וחצי אחר כך היינו פה .כאן נולדה לנו עוד ילדה .לפני
הלידה עוד עבדתי בשתי עבודות  -בחברה שעורכת מבחני
תיאוריה מטעם משרד הרישוי ,ובצהרון בעיריית רעננה .אחרי
הלידה הפסקתי לעבוד".
לאחר תקופת התאוששות חזרה שירה למעגל העבודה במוקד
טלפוני של חברת תקשורת" .כיוון שהיה מדובר בנסיעה ארוכה
למקום העבודה הסכום שנשאר לי ביד בסוף כל חודש היה קטן
מאוד" .במקביל פוטר לירון מהעבודה" .התחלנו להתדרדר
לתהום איומה" ,משתפת שירה" .המתח הכלכלי השפיע מיד
על הזוגיות .הרגשנו שאנחנו משתלחים אחד בשני בלי להבין
למה .שאנחנו מאבדים זה את זו".
אחרי שלושה חודשים בהם ישב לירון בבית שירה התקוממה –
"אמרתי לו שהוא חייב לקחת את עצמו בידיים ולמצוא עבודה.
כל עבודה .גם אם זה אומר שהוא יסע אליה בטרמפים...
התפקידים בבית התחלפו .הנסיבות הביאו לכך ש'לבשתי את
המכנסים' בבית וזה חרה לו .הוא הרגיש שהדמות שלו בבית
מתערערת .לא הבנתי את זה אז וכשהבנתי היה קצת מאוחר
וקשה לתקן .נתנו למצב הכלכלי שהתדרדרנו אליו לכרסם
בבטחון שלנו כבני זוג .באתי לבעלי בטענות על כך שהוא לא
עושה השתדלות .שלא אכפת לו .כל אותו זמן אני הייתי זו
שהייתה עם היד על הדופק וידעה את המצב בבנק.
בשלב מסויים הוצא נגדנו צו של ההוצאה לפועל .אני סוחבת
איתי טראומה אליה נחשפתי בתור ילדה .גם ההורים שלי
נקלעו בעבר לקשיים ובאו מעקלים ולקחו כל מה שחפצה
נפשם .אמרתי שאני אעשה הכל כדי שלילדות שלי זה לא
יקרה .אבל אז הם הגיעו גם אליי .כשהמעקלים הגיעו ליישוב
התחלתי לרעוד ולבכות .הרמתי טלפון לעו"ד והוצאתי אותו
מפגישה .אחד המעקלים קלט שאני נסערת וניסה להרגיע
אותי .הוא אמר לי "זה קורה ,וזה שאת מלווה על ידי עורך דין
מראה שאת בסדר ,לוקחת אחריות .את לא חייבת לתת לי
להיכנס לבית ,רק תגידי לי מה יש לך בבית" .פירטתי לו והוא
הלך .מאותו יום הלכתי לישון עם חרדות .ביקשתי מבעלי
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שיחזור להיות שותף כמו שהיה בהתחלה כי אני לא יודעת אם
אוכל לעמוד בזה לבד אבל הוא המשיך להתבצר וטען שהכל
בסדר.
יום אחד אחותי שאלה אותי אם שמעתי על עמותת 'מקימי'.
השבתי שלא והיא נתנה לי מספר טלפון.
התקשרתי ובאותו יום חזר אליי ישראל ,מנהל העמותה .הוא
הקשיב ומיד שלח לי טפסים .מאותו היום החיים שלנו השתנו
מקצה לקצה .עצם זה שיש עוד מישהו בתמונה הרגיע אותי.
אני לא יודעת איך להסביר את זה .מאז שיש לנו את ישראל
אני ישנה טוב בלילה .הוא לימד אותנו איך לנסות בכל דרך
אפשרית לסגור חובות.
לטפס למעלה זה מאוד קשה" ,משתפת שירה" .בעבר ניסינו
גם ליווי של 'פעמונים' אבל הוא הופסק על ידם כיוון שהם
ביקשו ממני לשבור תכנית חסכון בת  7שנים שחסכתי לבת
שלי .לא הסכמתי .אמרתי להם שאני לא נוגעת בכסף של
הילדה .חשבתי שאני לא יכולה לקחת לה גם את העתיד שלה.

הוא הסתכל עליי ,הקשיב ,ולמחרת קם בן אדם אחר .אכפתי,
קשוב ,מחויב".

ספרי מה קרה בדיוק בתהליך עם 'מקימי'.
"באנו לפגישה הראשונה לשיקוף המצב  -הכנסות ,חובות,
הוצאות .הכל! במשך שלוש שעות ביצענו חפירה לעומק .בנינו
טבלה של הכנסות והוצאות .היינו צריכים לרדת לוורידים,
לעומק הכיס ,למקומות הכי אפלים שיש ,כדי לנסות להבין
את מצבנו .יצאנו משם מרוסקים .יורדים לך לחיים ,נכנסים לך
לוורידים.
הבנו שיש לנו חריגה של  2,000שקל בכל חודש .זה מה שהיה
חסר לנו כדי להתקיים .יחד עם ישראל חשבנו איך ואיפה
אפשר לרדת בהוצאות ולהגדיל הכנסות .הורדנו מה שאפשר,
הקפאנו תכניות חיסכון ,ולירון הוריד את צריכת הסיגריות.

אני לא יודעת איך להסביר את זה .מאז שיש
לנו את ישראל אני ישנה טוב בלילה .הוא לימד
אותנו איך לנסות בכל דרך אפשרית לסגור
חובות
כשסיפרתי את זה אחר כך לישראל הוא הסכים איתי.
'מסתכלים עליך אחרת בבנק אם יש לך בטחונות' ,הוא אמר לי.
ישראל פקח את עינינו בהרבה דברים.
היינו חייבים כסף גם ליישוב .יום אחד זימנו אותנו לפגישה
ואמרו לנו שהחוב חייב להיסגר ,אחרת נאלץ לצאת מכאן.
המצוקה הכלכלית המשיכה להשפיע על הזוגיות .לא רציתי
לקום וללכת כי קשה אבל לא ידעתי איך לצלוח את המשבר.
אף אחד לא הכין אותנו להתמודדות כזו .לקראת פסח האחרון
בעלי יצא למילואים ובמהלך כל החודש שלחתי לו הודעות בהן
שיקפתי לו את התחושות שלי ואת כל הדברים שעוברים עליי.
רק אז הוא התחיל להבין שאם לא יחולו שינויים רציניים אנחנו
עלולים לאבד הכל.
כשישראל שמע על המחשבות שלי לפרק את החבילה ,הוא
אמר לי – 'גם אם תחליטי לקום וללכת כדאי שתחשבי טוב
לפני כן .חבל לפרק בית על רקע כלכלי .בסך הכל נרדמתם
בשמירה אבל אתם אוהבים אחד את השני .צריך לעבוד
ולהחיות מחדש את מה שיש ביניכם'.
כשבעלי חזר מהמילואים דיברנו .אמרתי לו שגדלתי בבית בו
לא קמים והולכים כשנהיה קשה וגירושין זה לא פתרון ,זו
רק תוספת של בעיות ,ללא פתרונות .ביקשתי ממנו – 'עד
שמצאתי יציבות ביישוב הזה  -אל תיקח לי אותה'.
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כלכלה

בעלי עובד כיום בחברה למיחזור אלקטרוניקה וההכנסה שלו
גדלה .זו נקודת מפנה טובה בחיים שלנו .אני הקמתי משפחתון
ועברתי לעבוד בבית .זה חסך את הנסיעות לעבודה.
את הקניות לבית אנחנו עושים יחד .קונים קניה מרוכזת גדולה
אחת בתחילת חודש בסכום קבוע מראש .גם במכולת היישובית
אנחנו תמיד ביתרת זכות .את הבשר אני קונה רק לפי הצורך,
בשר טרי .לא קונה לפריזר.

נכון להיום נשארנו עם חובות בסדר גודל של  150אלף ש"ח
לבנקים ועוד .רק לפני שבוע ,בעזרתו של עורך דין ,הוסרו כל
העיקולים .הגענו להסדר תשלומים עם הבנק ועכשיו אנחנו
צריכים לעמוד בו .מתחושה של 'בור בלי תחתית' הגענו למצב
שיש לנו אפשרות לעמוד בזה .עברנו תהליך.

גם את החשמל אנחנו היום קונים מראש ,ומשתמשים בו בצורה
מבוקרת .זה אומר לחסוך ,לא להשאיר אור .כשאני נכנסת היום
לבית לא שלי ורואה אור שסתם דולק אני מזדעזעת .זה בזבזני!
אני מודעת לנושא הזה כל הזמן ...אני חושבת על כל שקל! לא
מובן מאליו שיש לי אותו.

עם ישראל אנחנו נפגשים כיום אחת לחודש ושומרים איתו על
קשר טלפוני לאורך החודש כולו.

כשהגענו לנושא הכאוב – הרכב ,ישראל אמר לנו שהוא מבין
שקשה לוותר עליו כי רכב הוא לא מותרות בשומרון .נכון
שאחזקת רכב היא הוצאה כבדה אבל מי שגר פה חייב להחזיק
רכב .כיום יש לנו רכב ואנו מאוד מצמצמים בשימוש בו.

כשאנחנו מגיעים לקראת סוף החודש ורואים שהיתרה
מצטמקת אנחנו נוסעים לשבת כדי לחסוך בהוצאות .עשינו
חישוב ששבת בבית עולה בין  500-700ש"ח .זה יותר יקר
מנסיעה לאחד ההורים.

אנחנו כמובן כבר לא מחזיקים כרטיסי אשראי .משלמים הכל
במזומן.

היום אני מאוד מחושבת ואני לא מרגישה שזה קשה לי .היעד
הבא הוא קניית הבית אותו אנחנו שוכרים ,ללא משקעים
וחובות ישנים מאחור .פעם חלמתי לקנות בית בשכונה החדשה
אבל היום זה מה שאני רוצה .כל צעד נעשה היום בשיתוף,
בהתייעצות .ישראל הוא היום 'בן הזוג' הכלכלי שלנו .הוא
זה שעוזר לנו להחליט .יש לי מחשבות לעבור בשנה הבאה
להתפרנסות אחרת .לצאת לעבוד .חשוב לי לצאת מהבית כדי
שתהיה לי יותר סבלנות לילדות שלי .אני רוצה שתהיה להם
אמא פחות שחוקה .אמא שפויה יותר".

באנו לפגישה הראשונה .במשך שלוש שעות
ביצענו חפירה לעומק .היינו צריכים לרדת
לוורידים ,לעומק הכיס ,למקומות הכי אפלים
שיש ,כדי לנסות להבין את מצבנו .יצאנו משם
מרוסקים
אני חוסכת בגז  -משתמשת רק בבלונים גדולים ומשתדלת
להשתמש בתנור כמה שיותר ...זה חסכוני .אני חושבת בצורה
מבוקרת .יש לי סדרי עדיפויות .אנחנו צריכים עוד להחליף
את המקרר שיש לנו היום ,שקיבלנו בירושה ,כיוון שזה יחסוך
בצריכת החשמל.
גם היום אנחנו עדיין בודקים במה ניתן לצמצם ,אבל המצב
היום הרבה יותר רגוע.
הפגישה הראשונה פיקחה אותנו.
ישראל גרם ללירון להבין שמשק הבית לא יכול ליפול על אדם
אחד .צריך מודעות של שני בני הזוג .כשחידשנו מול הבנק
את הסדר פריסת החובות ואת החשבון שלנו ,נשאלנו מי יקבל
את ה'סמס' על מצב החשבון ולירון ענה – אני .שמחתי מאוד.
עכשיו אני לא לבד!
אנחנו עדיין לא במצב שאנחנו מצליחים לגמרי לעמוד לבד על
הרגלים אבל בפגישה האחרונה ראינו שההכנסות גבוהות יותר,
ההוצאות ירדו ויש כיום פער של  ₪ 2,000לטובת ההכנסות.
כשישבנו עם ישראל אחת הנקודות שהועלו היא העובדה
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שלאורך כל הדרך קיבלנו עזרה מההורים .זה מצב שאני לא גאה
בו ולא שמחה איתו .אמא שלי אלמנה עם שמונה ילדים ,עוזרת
בכל דרך שהיא יכולה אבל אני חושבת שאנחנו מספיק מבוגרים
ומסוגלים להתנהל בעצמנו .מבחינתי פה זה נגמר .כמה אני
יכולה לבקש להיתמך?

מה המסר שלך לזוגות שמקימים בית?
"צריך לדעת להתנהל נכון .לדאוג שיהיו לזוג כלים ליציאה
לחיים עצמאיים .לא להסתמך על עזרה של ההורים ,גם אם יש
להם .לדעת להתנהל ,לחשוב ,להיות בשליטה .זה נורא חשוב.
אם אתה מאבד לשנייה את השליטה ,קשה מאוד לחזור אחורה
והחוב הופך מהר מאוד לבור בלי תחתית שקשה לצאת ממנו.
צריך יותר הכוונה לזוגות לפני החתונה .וצריך לדעת שגם אם
נכנסים למערבולת ,כשחלילה הצ'ק הראשון חוזר ,לא להתבייש
לבקש עזרה!!!
התחתנתי צעירה ולא ידעתי לאן אני נכנסת .היום אני הרבה
יותר ריאלית".
כשאני שואלת את שירה אם תרצה לפרסם את הכתבה
בטשטוש הפרטים והתמונה היא משיבה מיד" :אני לא מסתירה
כלום .אני מאוד שקופה ולא מתביישת בזה שיש לי חובות .זו
לא מחמאה אבל זה חלק מהחיים שלי .אני לא מטאטאה שום
דבר מתחת לשטיח".

מאיפה עוד את שואבת כיום תמיכה?
"אמא שלי מאוד מעורבת .גם אם אני לא אומרת היא תמיד
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רואה .היא לא שופטת אותנו ואם היא נותנת ביקורת זה בא
ממקום טוב ,לא מעליב .היא זו שדוחפת ,מרימה ונותנת כח.
אם לא היא – אני לא יודעת מה הייתי עושה .גם בעלי סומך
עליה ויודע שיש סבתא ירדנה שעושה המון בשבילנו ,מעל

אליה ואפילו בטלפון אני מתחמקת ממנה כי אני פוחדת שהיא
תשאל אותי מה עם הכסף שלה .חבל ,כי זו חברה שנפגשתי
איתה פעם המון .היום גם כשהחברים הטובים שלי שיש להם
יכולת כלכלית מציעים עזרה ,אני לא רוצה לקחת .אני רוצה
לצאת מה"ברוך" בעצמי .חשוב לי לא לערב חברים ומשפחה
בעניינים של כסף".

יש לי מעגל של סביבה תומכת איתם אני
יכול להיות מי שאני .בלי מסיכות .כשעוברים
האם את מחנכת את הילדות שלך אחרת כדי למנוע מהן
תקופה כזאת ,חשוב להיות מוקפים באנשים
להגיע למצב הזה?
מלאי אנרגיות חיוביות .כאלה שעולם לא ייתנו "את הילדות אני מלמדת מעכשיו לחשוב לפני שהן קונות .אם
הן רוצות הפתעה – אני אומרת להן תחשבו טוב אם זה מה
לך ליפול לרחמיים עצמיים
ומעבר .גם אחותי שגרה פה היא אוזן קשבת וגם אליה אני פונה
כשקשה ורע ואני רוצה להתפרק .ויש לי עוד מעגל של סביבה
תומכת – משפחה וחברים מאוד קרובים ,איתם אני יכול להיות
מי שאני .בלי מסיכות .כשעוברים תקופה כזאת ,חשוב להיות
מוקפים באנשים מלאי אנרגיות חיוביות .כאלה שעולם לא
ייתנו לך ליפול לרחמיים עצמיים ".

את נעזרת בהם גם כספית?
"לפני שנה לוויתי כסף מחברה כדי לשלם את הביטוח לאוטו.
שנה עברה ועדיין לא החזרתי לה ולכן אני לא מעיזה לקפוץ

שאתן רוצות .על חלק מהדברים אין לי בעיה להגיד להן – 'זה
יקר  -לא קונים' .הן הרבה יותר מודעות לחסכון.
היום אני חושבת על הילד הרביעי ואני ריאלית .אני לא
מתביישת .רק בורא עולם ומי שקרוב אליי יודע כמה אני רוצה
עוד ילד ומחכה ליום בו זה יקרה ,אבל אני חושבת שזה לא
יהיה הוגן כלפיו .אני לא רוצה ללדת ילד שיצטרך להתפשר
כי לא יכולתי לתת לו .עצוב לי לראות משפחות שיולדות
ילד אחרי ילד ואומרות "הפרנסה מאת השם" .אני לא יכולה
לסבול את זה .אני יודעת שיהיו כאלה שירימו גבה על הדברים
האלה ויגידו שזה חוסר אמונה ,אבל אני הכי מאמינה שכשאתה
מביא ילד לעולם אתה צריך לדעת שיש לך את היכולת לכלכל
אותו .אמנם 'ילדים זה ברכה' ,אבל מנגד 'ונשמרתם מאוד
צילום :שי ברזילי ,פליקר
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כשהגענו ל'מקימי' הייתי כבויה ,עצובה,
מסוגרת בתוך ביתי ושומרת בקנאות אצלי את
התחושות הקשות שפקדו אותי .היום ,שמונה
חודשים אחרי ,נולדתי מחדש .אני יותר בטוחה
בעצמי ומעל הכל  -בטוחה בבעלי ,בזוגיות
ובמשפחה שלנו
לנפשותיכם' ...ברוך השם אני בחורה צעירה ויהיו לי עוד
לידות".
כשאני מנסה לברר שירה מודה ללא היסוס שלהסתפק
בשלושה ילדים זה חריג בסביבתה" .אם תסתכלי מסביב
הילודה ביישוב ב"ה גדולה .זה יישוב צעיר ,שמתפתח וגדל.
ברוב הבתים בשכונה שלי יש ארבעה וחמישה ילדים ,אבל אני
לא אחת שמחשבנת .הקב"ה יודע מתי יגיע הזמן שלי .כשזה
צריך לקרות ,זה יקרה .אני חושבת שזה אחראי יותר .אני רוצה
בשביל הילדים שלי את הטוב ביותר .אני לא מתפשרת .אני
כרגע לומדת לחיות נכון .אני רוצה גם ליהנות ...ילד זה לא
חבילה עוברת".
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מה המסר שלך? אילו תובנות יש לך מהתהליך?
"אני רוצה להגיד שעם כל הקושי – חשוב לא לאבד תקווה.
לדעת שהכל ניתן לשינוי והרצון הוא המפתח להצלחה .שחשוב
לדבר על הכל ולא לשמור בבטן כעס ,מרמור ותסכול .כשהגענו
ל'מקימי' הייתי כבויה ,עצובה ,מסוגרת בתוך ביתי ושומרת
בקנאות אצלי את התחושות הקשות שפקדו אותי .היום,
שמונה חודשים אחרי ,נולדתי מחדש .אני יותר בטוחה בעצמי
ומעל הכל  -בטוחה בבעלי ,בזוגיות ובמשפחה שלנו .כמובן
שעל ישראל והגוף שעומד מאחוריו – 'מקימי' ,אני יכולה
לגמור את ההלל! אני מאושרת שמצאנו לנו איש שיחה ,איש
שכיף להתייעץ איתו .זו זכות גדולה להכיר אדם כזה!
אם יש עוד דבר שאני מברכת עליו זו אמא שלי .היא משענת
בשבילי ,כתף תומכת ,אוזן קשבת ,היא החברה הכי טובה שכל
הזמן שם בשבילי ,לטוב ולרע! ועם כל ההפתעות שהחיים
מביאים איתם ועוד יביאו ,אני יודעת שאם לא היא ,לא יודעת
מה היה .בזכותו של אבי ז"ל ואמא שלי שתחיה למדתי להיות
אדם שלם עם עצמי ,בטוחה בבחירות שעשיתי ,אנושית יותר,
מכילה יותר ,ומעל הכל  -מקבלת .ואני יודעת שזה לא מובן
מאליו".
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דרושים :תלמידי חכמים אמיצים

דרושים :תלמידי חכמים אמיצים
האם ההלכה יכולה להוביל תיקון חברתי?
אריאל פיקאר
הקדמה :לזכרו של יוסקה אחיטוב ז"ל
בעקבות אירועי הקיץ עסקנו השנה באחת מקבוצות הלימוד
במכון הרטמן בשאלת הצדק החברתי .יוסקה ,שהיה במשך
שנים רבות עמית מחקר במכון הרטמן ,היה חבר בקבוצה זו
והשתתף באופן פעיל בדיוניה עד קרוב למותו .עבור יוסקה
היה נושא הצדק החברתי לא רק מושא למחקר אלא בעיקר דרך
חיים אישית וקהילתית.
במשך השנים השתתפתי בפורומים רבים עם יוסקה .רובם
התחילו בסבב היכרות .כל אחד נתן סקירה קצרה על עצמו,
כולל השכלה ,תארים ,וכד' .כשהגיעו ליוסקה הוא נהג לומר:
"יוסקה אחיטוב ,עין צורים" .באחת הפעמים שאלתי אותו -
"למה אתה לא אומר' :מכון הרטמן'' ,מרכז הרצוג' או 'ישיבת
הקיבוץ הדתי'?" .יוסקה חייך.
בשביל יוסקה הייתה עין צורים וקהילת הקיבוץ הדתי
בכללותה ,גם שיוך אקדמי .זה המקום שבו התורה שלו נוצרה
ובו הגשים את שאיפות חייו .הדברים הבאים מוקדשים לזכרו
המבורך.
***
כאנשים דתיים שהמסורת היהודית קרובה ללבם ,אנו שואלים
מה יש להלכה היהודית לומר על נושאים שמעסיקים אותנו
ומחפשים תשובות בתוך המקורות שלנו .זה תהליך חשוב
אבל אין להסתפק בו .צריך להבין את התמורות שיצרו החיים
המודרניים ואת הפער שנוצר בין העולם המתואר במקורות
לבין החיים שלנו היום .הדבר נכון בתחומים רבים וגם בנושאים
של כלכלה וחברה.
תפיסת הצדק החברתי של עולם המקרא בנויה על מצוות
השדה  -מתנות עניים :לקט ,שכחה ופאה ,שמיטה ויובל .זה
מערך מצוות מקיף ,יעיל וחכם .המצוות הללו מבוססות על
עקרונות חשובים; מצוות הלקט מביאה לכך שהנזקק צריך
לעבוד בעצמו כדי לדאוג לפרנסתו ,עליו לבא לשדה וללקט את
שכרו; מסר המועבר דרך מצוות השמיטה והיובל הוא שהאדמה
והיבול אינם רכושו המוחלט של הבעלים ועליו להפקיר את
שדותיו לכל אדם ,ואף לבעלי החיים .אלא שמערך משוכלל
זה כמנגנון של צדק חברתי יכול לפעול רק בחברה חקלאית
קדם-מודרנית .בחברה התעשייתית המודרנית רוב הייצור

ורוב העושר אינו חקלאי והמרחק בין השדה לבין האדם הנזקק
הוא גדול .משום כך אין מצוות השדה והשמיטה נותנות מענה
לצרכים הנובעים מן הפערים החברתיים ההולכים וגדלים.
צאו וראו  -במה עוסקים בציבור הדתי כשקרבה שנת השבע?
בשאלות הטכניות איך לא לעבור על איסורי השמיטה .לא
עוסקים במטרות הגדולות של השמיטה ,בערך הדתי והחברתי
שלה ,מפני שמטרות אלו לא יושגו אף אם נקיים את מצוות
השמיטה באופן מדוקדק ביותר .זוהי הסיבה העמוקה לכך שאנו
לא מיישמים כיום את השמיטה כהלכתה .בעולם המודרני
השמיטה לא נותנת מענה לצרכים עבורם נוסדה.
כאן אנחנו נכנסים לבעיה דתית  -הנה לפנינו מערך מצוות
שלם שבא לתקן עולם ,ועתה גם אם יופעל ,לא יביא שום
תיקון .ההבנה הזו יוצרת בעיה דתית ביחס לנצחיותה של
התורה והתוצאה היא התחמקות מעיסוק בשאלת המשמעות
של השמיטה או של מצוות אחרות ,ועיסוק בפרטי ההלכה
הטכניים.

אנו שואלים מה יש להלכה היהודית לומר על
נושאים שמעסיקים אותנו ומחפשים תשובות
בתוך המקורות שלנו .זה תהליך חשוב אבל אין
להסתפק בו .צריך להבין את הפער שנוצר בין
העולם המתואר במקורות לבין החיים שלנו
היום
כשמתבוננים בספרות חז"ל וביחסה לשאלות של צדק חברתי
רואים שהם התמודדו עם השינויים בתנאי החיים .בתקופתם
החל המעבר מן הכפר אל העיר והתפתח עולם מסחרי .אל מול
אתגר זה עיצבו החכמים את מצוות הצדקה שהקו המנחה שלה
הוא הצורך לדאוג לעניי העיר .הקו הזה השתכלל בימי הביניים
ונוצרו מערכות מיסוי קהילתיות משוכללות כפי שאפשר
לראות בדברי הרמב"ם ובתשובותיו של הרשב"א.
על פי ההלכה מתן הצדקה הוא חובה ולא נדבה' .כופין על
הצדקה' ,אומר הרמב"ם .זו גישה מאוד חברתית .תפיסת
הצדקה כחובה ,בין אם העשיר רוצה ובין אם לא ,היא תיקון
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העיוות של השוק החופשי הכלכלי .אבל בעולם המודרני גם
מצוות הצדקה אינה נותנת מענה מספק לשאלות של צדק
חברתי .הצדקה אמנם מבטיחה את מילוי צרכיו של העני אך
זאת רק מכיוון שהעשיר נתן לו משלו .אין כאן אמירה אודות
השאלה איך נוצר העושר של העשיר .בנקודה הזו יש הבדל
משמעותי בין העולם הכלכלי של המקרא ,חז"ל וימי הביניים
לבין הכלכלה המודרנית .הכלכלה המודרנית בנויה על שיתוף
פעולה בין אנשים רבים מאוד .אין אדם שמייצר את העושר
שלו לבד או בעזרת משפחתו ושבטו .העושר נוצר כיום בשיתוף
פעולה של הרבה אנשים  -מהמהנדס ועד למנקה השירותים,
כולם תלויים זה בזה .בדרך כלל חושבים על המודרניות
כאינדיבידואליזם אבל בעולם הכלכלי יש המון שיתופיות .כל
אחד מאיתנו זקוק היום לכל המערכת שסביבו כדי לשרוד.
כיום ,בעל מקצוע שפוטר עלול להפוך חסר כל ,היות והוא אינו
בעל אמצעי הייצור .בעולם המקראי ,לעומת זאת ,כל מי שיש
לו חלקת אדמה יכול לשרוד מפני שהוא בעל יחידת הייצור.
לאדם המודרני בן מעמד הביניים אין הון משלו,יש לו רק יכולת
מקצועית והוא תלוי מאוד במערכות הכלכליות הרחבות
מסביבו.
יותר מזה ,בחברה המודרנית כולנו עניים ,כי אפילו את רמת
הבריאות המינימלית ההכרחית איננו יכולים לממן בעצמנו,
שלא כמו בעולם הקדום ,בו השירות הרפואי נעשה על ידי
רופא הכפר באופן עממי ופשוט ( .בעולם המודרני יש עושר
עצום מול עוני עצום והיכולת שלנו לקבל שירותים מהחברה
מבוססת על שותפות .בלי השותפות כולנו עניים.
המעבר לחיים המודרניים הוא מעבר דרמטי .ההתפתחות של
'מדינות לאום' יצרה את המציאות הזו .אנחנו כבר לא בנויים
מיחידות של כפר קטן או משפחה .השינוי הזה הביא לחשיבה
של מדינת רווחה .מערכת מיסוי ,ההכרחית במבנה חברתי כזה,
לא קיימת ביהדות .המיסוי במדינות הרווחה גבוה מהסכום
המחויב ממצוות הצדקה .המיסוי יכול להגיע ל !50%-ואף אם
נכלול רק את ההוצאות לחינוך ,בריאות ורווחה ,נגיע לרמה
גבוהה בהרבה ממה שההלכה דורשת במצוות הצדקה .נכון,
השותפות בחברה המודרנית היא לא שוויונית .יש שותפים
עם זכויות גדולות או קטנות ,יש תקופות בחיים בהן האזרח
תורם יותר ממה שהוא מקבל ויש תקופות שלהפך ,אבל יש
תנאי מינימום שמדינת הרווחה מחויבת להם ביחס לאזרחיה.
התפיסה של מדינת רווחה מודרנית היא שכל אזרח במדינה
הוא בעל זכויות חברתיות .היא לא מתבססת על החובה לתת
צדקה אלא על זכויות האזרח .כשמדברים בציבור הדתי על צדק
חברתי חושבים מיד על מפעלי צדקה ,על חלוקת מזון וכדו'.
זו נדבה ולא צדק חברתי .צדק חברתי לא יכול להיות בנוי על
מנגנון פרטי או ציבורי שמחלק מזון או ממון ,אלא על מנגנון
של המדינה המאפשר לכל האזרחים תנאים להזדמנות שווה
על ידי מערכות ציבוריות ויעילות של חינוך ,בריאות ,תעסוקה
וכדו' .כאזרח במדינה כלומר כשותף בחברה ,אני זכאי לכל
הזכויות החברתיות מרגע לידתי.
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המדינה זה אנחנו .זו האחריות שלנו .זוהי שותפות גדולה
עם מנגנון די מסורבל .השאלה הראשונה היא  -כמה גובים
מהאזרחים? גובה המס הינו שאלה חשובה .מה עושים במס
הזה? איך מחלקים את התקציב? המדינה צריכה לקבל החלטות
ערכיות אבל בפועל רוב הדיון החברתי-כלכלי מתנהל בשיח
פיננסי-מתמטי  -מה יעיל? מה יעבוד? זהו דיון חשוב ,אבל
מאחוריו נשכחות שאלות ערכיות ועקרוניות .כל העניין הזה
כרוך בחשיבה מודרנית ,והמסורת היהודית לא נותנת מענה
לשאלות הגדולות הללו.

במה עוסקים בציבור הדתי כשקרבה שנת
השבע? בשאלות הטכניות איך לא לעבור
על איסורי השמיטה .לא עוסקים במטרות
הגדולות של השמיטה ,בערך הדתי והחברתי
שלה ,מפני שמטרות אלו לא יושגו אף אם
נקיים את מצוות השמיטה באופן מדוקדק
ביותר
לו זכינו היו לומדי התורה של דורנו עוסקים בשאלות הללו.
תפקידם של תלמידי החכמים הוא לפתח מתוך התורה
והמסורת מודלים לקיום מודרני .במקום לעסוק רק בחקר
העבר צריך להתמקד בשאלה מה אפשר להפיק מזה לתקופתנו.
צריך להציע לציבור תפיסות ערכיות ,מוסריות ומשפטיות,
מתוך הבנה שאנחנו חיים בעולם שונה מעולמו של המקרא או
חז"ל .השאלה מה כלול בסל הבריאות לא נמצאת בתוך ההלכה.
זה מהלך שקרוב יותר לחקיקה ויצירה חדשה מאשר לפרשנות
של המקורות מן העבר.
אני מבקש להדגיש כי לא מדובר על מציאת דרכים ליישום
ההלכה הקיימת במציאות המודרנית אלא בפיתוח של ההלכה.
הפיתוח הזה צריך להתבסס על המערכת הקיימת ביהדות
מתוך הבנה שיש במסורת עקרונות אותם צריך לפתח .שאלות
הכלכלה והחברה הן שטח נהדר לעסוק בו .צריך ללמוד כלכלה
מודרנית ,לעסוק בשאלות הערכיות ולחדש ולייצר מודלים
הלכתיים חדשים שמציעים לציבור אמירה יהודית.
לצערי ,לומדי התורה וחכמיה לא עוסקים בחזון אלא בחשיבה
על יישום ההלכה ,כלומר מתייחסים אל ההלכה כמות שהיא
ומחפשים דרכים איך ליישם אותה בעולם המודרני או יותר
נכון  -איך לעקוף אותה .לייצר עגלות לנכים שיותאמו להלכות
השבת זה יפה וחשוב אבל זה לא מספיק ,צריך לעסוק במתן
מענה לשאלות הקיומיות בעולם מודרני .המחסום לפריצת
הדרך הזו הוא מחסום דתי ,מפני שיש בכך הודאה שהמסורת
היהודית כפי שהיא לא מתאימה לתחומי חיים חשובים.
כך למשל ,במקום לחשוב על יישום השמיטה כפי שההלכה
מציגה אותה צריך לחשוב על השאלה כיצד מעצבים שמיטה
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בעולם המודרני אין אדם שמייצר את העושר
שלו לבד או בעזרת משפחתו ושבטו .העושר
נוצר כיום בשיתוף פעולה של הרבה אנשים -
מהמהנדס ועד למנקה השירותים ,כולם תלויים
זה בזה

ישבו תלמידי חכמים ויחשבו וינסחו אמירות חדשות למציאות
חדשה .זה לא פרויקט של אדם אחד .זה צריך להיות דומה למה
שחז"ל עשו .לשם כך יש לקיים מערך שלם ומאחוריו הסכמה
רחבה .לצערי ,רוב חכמי התורה ובכללם רבני הציונות-הדתית
לא חושבים כך ולא עוסקים בזה .זה היה החזון המקורי של
הקיבוץ הדתי בראשיתו ,הגיע הזמן לשוב אליו.

לחברה תעשייתית-מסחרית ,שאינה קשורה לאדמה
ולחקלאות .ביחס לתחומים שלמים נעדרת אמירה הלכתית,
ובהם צריך לחדש .כך למשל ,הייתי רוצה שהיהדות תראה
בשמירה על איכות הסביבה עניין דתי .הייתי רוצה שבישיבות

אריאל פיקאר הוא המנהל החינוכי של תכנית
'בארי' במכון הרטמן ,כיהן כרב הקיבוץ שלוחות
בין השנים תשנ"ה-תשס"א.

הגזברית ששונאת כלכלה
טריקס ריכטר
ראיינה :שורק'ה שטרן
הודות לבקשתה של ריבה ,עורכת עמודים ,זכיתי לשעתיים
מרתקות בחברת טריקס ריכטר ,חברת בית רימון .בשעתיים
שבילינו יחד שמעתי דברים צפויים ,אך גם נכונו לי שתי
הפתעות:
אפתח בראשונה ואת השנייה אשמור כהפתעה לסוף .הצגתי
בפני טריקס את נושא הפגישה כשיחה עם אשה העוסקת
בכלכלה  -ותגובתה של טריקס" :כלכלה? אני שונאת כלכלה!

בגיל  )!( 16התמנתה לגזברית סניף בני עקיבא
ובין היתר הייתה אחראית על תמחור מחנות
הקיץ וארגון כל הקניות
זה משעמם! בחיים לא הייתי הולכת ללמוד את זה!" .אתם
מנחשים שנשארתי פעורת פה  -אשה שכיהנה ומכהנת
כגזברית ,מרכזת משק ומנהלת פרויקט הקמת שכונה ,היא
המדברת? ובכן ,מיהרה טריקס להסביר" :אני צריכה תכל'ס!
אני צריכה עשייה ,הצד החזק שלי הוא להוציא דברים אל
הפועל ,לא לדבר  -לעשות! ואני עושה!".

לשאלתי ,האם בחרה במקצוע או המקצוע בחר בה  -ענתה
טריקס חד משמעית ,שהמקצוע בחר בה .וכאן נחשפתי מעט
ל"היסטוריה" שלה .טריקס ,כהגדרתה ,היא ילידת אותו המקום
בו נולדה מדינת היהודים ,בת בכורה לאבא מאוד דומיננטי
ל"חידר" יחד עם עוד
ואחות יחידה ל 2-אחים .בגיל  4נשלחה ֵ
 5בנים .בבית הספר הייתה היהודיה הדתיה היחידה .בגיל 11
התחילה ללמוד גמרא יחד עם אותה "חבורה" .מילדותה היתה
יוצאת דופן ומאז ועד היום היא אוהבת את המעמד הזה.
בילדותה הצעירה הצטרפה לבני עקיבא "ומאז בני עקיבא היה
כל החיים שלי" .תרומתה לסניף הייתה בצד הטכני-ארגוני.
בגיל  )!( 16התמנתה לגזברית הסניף (אגב ,כמו חברתה לקיבוץ
רות שטיינברג ,שהייתה באותו גיל גזברית סניף קופנהגן)
ובין היתר הייתה אחראית על תמחור מחנות הקיץ וארגון
כל הקניות .בגיל  19הגיעה להכשרה בשדה אליהו" ,מאז אני
אוהבת ומעריצה מקום זה וחבריו .ממש מרגישה כבת שדה
אליהו" .עם תום ההכשרה הרגישה חובה לחזור לסניף ומתוך
כיבוד הורים בחרה להיות תקופה בבית .לאחר מכן התחילה
ללמוד מדעי ...הרוח ,אליהם היא נמשכת עד היום ונהנתה
מלימודי בלשנות ,ספרות גרמנית וספרנות .תוך כדי ,שמרה גם
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קשר עם בני עקיבא באנגליה והשתתפה במחנות קיץ ומפגשי
בוגרים .כך זכתה בקלייב כשותף לחיים .טריקס וקלייב עלו
במסגרת "גרעין מקצועי" לשכונת גילה בי-ם ,אך תמיד שמרו
קשר הדוק עם חברי בית רימון ,בזכות קשרי חברות מילדות
ובזכות היותה של טריקס סוציאליסטית בנשמתה  -ההחלטה
להצטרף לקיבוץ עם תום תקופת הסטז' של קלייב הייתה
מובנת מאליו.
"בקיבוץ"  -אומרת טריקס " -עושים מה שאומרים לך
לעשות" ,וכך עשתה מסלול של מטבח ,מטע ועבודה ברצפת
הייצור של 'תבור' בכרסום וחריטה .בעת שהגזברית הקודמת
סיימה תקופת כהונה החליט מרכז המשק שעל טריקס
להחליפה .טריקס מעידה על עצמה שלא הבינה כלום במערכת
הפיננסית הישראלית ו"ללכת לקורס לא בא בחשבון ,כאשר
קלייב בצבא ויש שתי תינוקות בבית"  -ובכל זאת קיבלה על
עצמה את הדין ,כי "עד היום אני לא מבינה איך אפשר לא

בעמק הירדן אני לא רק אשה אלא גם
מהקיבוץ הדתי וגם מקיבוץ זעיר וגם לא
צברית ,בקיצור לא מה"חונטה" ,ובכל זאת שם
דעת אשה מתקבלת יותר טוב מאשר בפורומים
של הקיבוץ הדתי
לקחת אחריות" (אגב אמירה זו טריקס מדברת בכאב על חברים
ששנים לא באים לאספה ואינם לוקחים חלק באחריות על
קבלת החלטות).
על העובדה שדווקא בבית רימון ,מהיישובים הזעירים
בתנועתנו ,היו שתי גזבריות ,היא אומרת בגאווה בלתי
מוסתרת" :בבית רימון מעולם לא התייחסו למגדר  -מלבד 2
גזבריות הייתה גם מנהלת ייצור במפעל (כן ,נחשתם ,אותה
רות  -גזברית קופנהגן) והיו בחורים בגיל הרך ,במטבח ,בחדר
האוכל ובמכבסה.
מהגזברות עברה טריקס לריכוז המשק למשך  4שנים ומשם
המשיכה לניהול כספי של התיירות ביישוב וניהלה את הקמת
השכונה .היא הייתה מעורבת בצדדים הכלכליים ,המשפטיים,
בקשר עם הקבלן ,בחוזים  /בשינויי תב"ע ,בקשר עם הסוכנות
היהודית  -אך לא באכלוס " -יחסי אנוש הם לא הצד החזק
שלי"  -היא מסבירה .משנת תש"ס ( )2000טריקס שוב
בגזברות ,כאשר בשנים האחרונות היא למעשה גזברית
משולשת :של הקהילה ,המשק והמפעל .ולא ,טריקס לא רואה
בזה ניגוד אינטרסים .יש מי שחושב שהיא לא מושכת די כסף
לקהילה אולם היא מאמינה שבית רימון זקוקה לאדם אחד
שייצג את האינטרס המשותף וישמור עליו .מריכוז המשק
נשארו לה שתי אהבות :ניהול נושא הקרקעות וישיבה בהנהלת
הרפת ,ענף שטריקס חושבת שהוא קשה ומאתגר יותר לניהול
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מאשר ענפי תעשייה.
לשאלתי איזה משני התפקידים אהבה יותר  -ריכוז משק או
גזברות ,היא עונה חד משמעית" :גזברות!" והראיה  -יכולתה
לשאת בתפקיד למעשה מגיל  .16לימודים פורמאליים בתחום
היו רק בקורסים .היא השתתפה בקורס הראשון ב"רופין"
בנושא קרקעות ולאחר מכן בקורס ניהול הון וקורס מנהלי
מועצות מנהלים ,וכל היתר  -כשרון מולד ,חריצות ובעיקר
אמונה בצדקת הדרך הקיבוצית והצורך לעשות על מנת שזה
יצליח.
בהתייחסות לנושא המגדר אומרת טריקס" :משחר ילדותי
הייתי רגישה מאוד לנושא השוויון ובעיקר מתן זכויות שוות.
כילדה קטנה הזדעזעתי כשגיליתי שלילדים אין זכויות ואחר
כך כשגיליתי שלנשים בשוויץ אין זכויות .התחלתי להילחם
על כך כשהייתי ממש קטנה .תמיד גם הייתי רגישה לזכויות
בעלי חיים ,לזכויות מיעוטים ולזכויות של כל היקום .בתקופת
ההכשרה ,באחד הימים' ,נפלתי מהרגליים' כששמעתי שרק
בנות לומדות כלכלת-בית ורק בנים לומדים טרקטור .איך
יתכן?" .יחד עם זאת מדגישה טריקס שבנושאי מגדר בכלל
ובנושאים פמיניסטיים בפרט יש "סרגל" ,ולא כל פמיניסטית
נמצאת באותו מקום .היא למשל מאוד אוהבת להתלבש
יפה ולהיראות טוב ,אבל בדברים אחרים איננה מתאימה
לתבנית המצופה על ידי החברה .לדוגמא" :התכונה הנשית
 'להיות קשובה'  -אני לא! 'לספר סיפור לילד'  -אני לא!'להיות אמפטית כאשר ילד מקבל מכה'  -אני לא! זאת הסיבה
שהקיבוץ הקלאסי של פעם התאים לי כל כך .מקלחות ,כביסה
וכו'  -את זה עשו בשבילי ,ואני הענקתי את האהבה ל...מדעי
הרוח .אני יודעת שזה גורם לדיסוננס אדיר בין ציפיות האחרים
ממני לבין מה שאני".
לשאלתי איך המשפחה מקבלת זאת ואיך היא ,טריקס ,יוצאת
הדופן ,מתקבלת בחברה הגברית בה היא פועלת עונה טריקס:
"קלייב איננו מבין איך גבר יכול בכלל לקבל אשה שאיננה
קרייריסטית .הוא מעולם לא התלונן על היעדרותי מן הבית".
והבנות? "הן מקסימות ,אבל כשהן נפלו או רצו סיפור הן הלכו
לאבא".
לגבי הקולגות בקיבוץ הדתי מעידה טריקס" :זה קשה מאוד,
אנחנו מיעוט שאיננו גדל ,אנחנו מעטות מאוד כמו לפני 30
שנה .וברור שאם גבר יביע בדיוק אותה דעה שאני מביעה דעתו
תתקבל ביתר קלות .לי אין בעיה לבלוט ולשאול שאלות ויש
גברים שזה מעצבן אותם .למשל ,אני מתמחה בתחום הביטוח
וצברתי בזה ניסיון של  25שנה ואף על פי כן לא צרפו אותי
לצוות בדיקה שנבחר בתחום .זה כואב .בעמק הירדן קצת יותר
טוב וצריך לזכור ששם אני לא רק אשה אלא גם מהקיבוץ הדתי
וגם מקיבוץ זעיר וגם לא צברית ,בקיצור לא מה"חונטה" ,ובכל
זאת שם דעת אשה מתקבלת יותר טוב מאשר בפורומים של
הקיבוץ הדתי .אבל תקרת זכוכית קיימת גם שם .אגב ,זה קיים
גם במערכות התעשייה והבנקים במדינת ישראל .דווקא מצב
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זה מביא אותי להדגיש את חשיבות המלחמה על נושא השוויון
באופן בסיסי .יושר מאוד מאוד חשוב לי ואני לא דיפלומטית
ואולי זה חלק מהסיבות שקשה לאחרים לקבל אותי".

אותי זה הפיל  -אבל הסברה של טריקס הצליח לחבר גם
את חבלי הלידה לתפיסת עולם קוהרנטית ושלמה" :כילדה
פחדתי מאוד מזריקות ומכל מה שכואב וכמובן ,שכתוצאה מכך
פיתחתי פחד אדיר מלידה .התמזל מזלנו וקלייב ואני הגענו
בירושלים לקורס מדהים להכנה ללידה ,קורס שהביא אותי
למקום אחר .קבלתי כלים לעשות נכון והלידות שלי ,במקום
להיות'סיוט' כפי שחששתי הפכו ל'טיול'.

זו החברה שלכודה בתכלת וורוד ומתייחסת
בהתאם  -מעו ּב ָּרו ּת ועד בגרות .חינוך זה,
ובהתאם ציפיות אלה ,מביאות לתוצאות של
הפרדה בין בנות לבנים ,בין דתיים לחילוניים
וכו'  -וזה אסון!"

ועכשיו לסגירת מעגל וקשירת החוטים" :לנו הנשים יש
עליונות על הגברים  -יש שני דברים שרק אשה יכולה לעשות
 לידה והנקה" .ולכן ,מאז הקורס ההוא ראתה טריקס כמטרהליָ ֵדד את הלידות על הנשים" .לצערי אני לא מספיק עסוקה
בזה ,אני גרה באזור הלא נכון ,אבל כאשר הצלחתי להעביר
קורס לאמהות שיוכלו ללוות את בנותיהן זה גרם לי שמחה
רבה .אני רואה בתחום זה מצווה .אין עוד חוויה כזו! והיא רק
שלנו ,הנשים".

לשאלתי ,שאיננה קשורה במגדר ,איך היא רואה את כניסת
לביא לניהול הכלכלי של קיבוצה עונה טריקס" :זה היה רעיון
מבריק! זו הצלחה גדולה .אם בית רימון איננה יכולה לעשות

זאת בעצמה עדיף שזה יהיה מהתנועה ועדיף מהשכנה לביא,
שיש לנו היסטוריה משותפת ואנחנו שותפים ברעיון .אני לא
מבינה איך בתק"צ לא אימצו את הרעיון".

טריקס ריכטר ,חברת קיבוץ בית רימון ,נשואה
לקלייב ואם לשלוש .בעלת תואר ראשון בבלשנות
אנגלית וספרות גרמנית.

לשאלתי האם היא רואה סיכוי לכך שריכוז המשק יחזור
לידי מישהו מבית רימון עונה טריקס" :לא בקרוב ,אבל מבין
הצעירים בהחלט יתכן שיצמח מישהו שיעשה זאת" .את
העתיד רואה טריקס ,המגדירה את עצמה" :אופטימיסטית"
 כעתיד קיבוצי והיא וקלייב שותפים לאמונה שהקיבוץ עודיחזור לאופנה" :לאחרונה בן הקיבוץ התקבל לחברות ,ועוד
אחד התקבל למועמדות ואחת חוזרת .לאט ומעט אבל בכיוון",
אומרת טריקס.
לשאלתי האם מישהי מבנותיה ממשיכה את דרכה אומרת
טריקס" :הנשואה החליפה את שם משפחתה ...אבל אחת
ממשיכה את דרכי ומתפללת איתי בקהילת 'שירה חדשה',
אחת דעתנית ואחת בלתי נסבלת כמוני וכולן יודעות לעמוד
על דעתן .נכון ,אף אחת לא בחרה במקצוע "גברי" ,אבל צריך
לזכור שקלייב ואני ,שנינו ,באים מאהבה למדעי הרוח".
ושאלה אחרונה שאלתי" :למה לדעתך יש מיעוט כל כך בולט
של נשים בתחומים הכלכליים והפיננסיים?" וטריקס עונה:
"בגלל החינוך! נכון שיש השפעות פיזיולוגיות ונכון שיש
מערכות הורמונאליות שונות ונכון שמחזוריות משפיעה על
גברים רק בהתאם לגיל ואצל נשים פועלת המחזוריות כל
חייהן ,אבל כל זה איננו משפיע על היכולות השכליות וזה לא
צריך להשפיע על ההבנה המגדרית .זו החברה שלכודה בתכלת
וורוד ומתייחסת בהתאם  -מעוּ ָּברוּ ת ועד בגרות .חינוך זה,
ובהתאם ציפיות אלה ,מביאות לתוצאות של הפרדה בין בנות
לבנים ,בין דתיים לחילוניים וכו'  -וזה אסון!"
והבטחתי הפתעה  -הנה היא:

טיפים*

חסכון באנרגיה  Øטוביה גרוס

*

כל מכשיר אלקטרוני שיש לנו בבית :טלוויזיה,
מטענים ,טלפונים ניידים ביתיים ,מחשבים ,מסכים,
מדפסות ,רמקולים ועוד כהנה וכהנה ,דורש כמות
מזערית של חשמל גם כשהוא אינו עובד .תכפילו את
הכמות המזערית ב 7-מליון תושבים...

*

ההערכה היא שהמחשבים הקיימים בכל העולם
והציוד הנלווה אליהם  -כשהם אינם בשימוש,
צורכים תחנת כח שלמה של כ 008-מגה-וואט.
אפשר רק לדמיין כמה חשמל מתבזבז אם נוסיף
לחשבון גם את המכשירים האחרים...

*

אז לפחות לכבוד שבת אני ממליץ לכבות את
המחשב וגם את המסך ,את הרמקולים ואת המדפסת.
כך נוכל להגיד שתרמנו את חלקנו לחיסכון באנרגיה,
ואולי תחנת כח אחת פחות תעבוד בשבת ובאויר יהיו
קצת פחות  Co2ועוד מזהמים .לפחות בשבת.
(מדף המידע ,עין הנצי"ב)

לטריקס יש מקצוע נוסף  -מדריכת לידה ודוּ לה!
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כלכלה

משבר או יציאה לדרך חדשה?
השינויים שחלו בשני העשורים האחרונים בקיבוצים
מנקודת מבטו של ישראל עוז  -מי שידיו ולבו היו בעומק העשייה
ראיינה :ריבה פריד
ישראל עוז ,תושב עצמון שבגוש שגב אשר בגליל ,מעורב
ומלווה במשך שני העשורים האחרונים קיבוצים בתפקידים
שונים .בשנת  1993התמנה לראש המטה במשרד האוצר והיה
בין מגבשי ההסדר המשלים .בשנת  2003התמנה ליו"ר המטה
לביצוע הסדר הקיבוצים העומד להסתיים בימים אלה עם סיום
אחרון ההסדרים הפרטניים לקיבוצים .משרדו ,הממוקם בבניין
רב קומות בלב לבה של תל אביב עומד להסגר .המלאכה עוד
רגע תמה.

למרות המשבר הקשה הקיבוצים התייחדו בכך
שלא ויתרו על הסולידריות החברתית ,והיא
נמשכת עד היום .הקיבוץ נשאר ערב לערכים
החשובים לו  -דאגה לפנסיונרים ,לאנשים
תלויים ללא יכולת לפרנס
ערב הפרידה מהמשרד ,פגשתי אותו כדי לשמוע ממנו על
הכלכלה הקיבוצית מנקודת מבטו.
ישראל פותח בתיאור תהליך השינוי שעברו קיבוצי ההסדר:
"התהליך התאפיין בשלושה מרכיבים" ,הוא מתאר" ,בראשיתו
נוצרה הפרדה כלכלית-עסקית בין העסקים (ענפי הייצור,
מפעלי התעשייה) והקהילה (החיים השוטפים של החברים).
התופעה של זליגת כספים מהעסקים לקיום הקהילות
הסתיימה .מערכת השירותים שהייתה בקיבוץ המסורתי
צומצמה למקורות מוגבלים ורמת השירותים הפכה מרמה של
העשירון העליון לרמה סבירה.
בחלקו השני של התהליך נדרש החבר להיות אחראי
להתפרנסותו .האחריות הכלכלית עברה מהקיבוץ לחבר.
בהמשך ,הפך החבר הבודד בקיבוץ בן חורין לניהול חייו על פי
סדר עדיפות שהוא קובע לעצמו .השילוב בין אחריות וחירות
לבין הפרדה בין הקהילה והעסק היו מהות השינוי הכלכלי
שעבר על הקיבוצים .מרגע זה העסקים בקיבוץ החלו להתנהל
כעסקים גרידא ,ולא כמערכת הנושאת על גבה קהילה".
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מכאן אנו עוברים לתיאור המשבר וליציאה ממנו:
"היו קיבוצים שלא יכלו להחזיר את חובם לבנקים שהלך
וטפח בימי האינפלציה המטורפת .לפיכך ,הם נכנסו להסדר
שמשמעותו :מחיקה של חלק מהחוב ופירעון היתרה בפריסה
לאורך שנים  .במקביל התנהל תהליך ההבראה  -לא עוד חיים
מעבר ליכולת!
למרות המשבר הקשה" ,מציין ישראל" ,הקיבוצים התייחדו
בכך שלא ויתרו גם בשעה קשה זו על הסולידריות החברתית,
והיא נמשכת עד היום .הקיבוץ נשאר לאורך כל השנים ערב
לערכים החשובים לו  -דאגה לפנסיונרים ,לאנשים תלויים ללא
יכולת לפרנס .החלשים לא נזרקו לכלבים .הקיבוץ הבטיח ברוב
המקרים רשת בטחון סבירה ומספקת" ,הוא מציין ואף מוסיף
 "במעבר בין קיבוץ שיתופי לקיבוץ מופרט סיפק הקיבוץהגנה למי שבאמת לא יכול להתפרנס ,בניגוד לכל מי שניצל את
הקיבוץ המסורתי ובחר לא לעבוד"...
כשאני מנסה לברר אם ישראל מזדהה ותומך בשינוי הוא
מסביר " -אני לא יכול לשפוט אם זה נכון או לא .במקום בו היה
משבר ,המהלך היה מחויב המציאות .בקיבוצים בהם המקורות
מוגבלים ,לא ניתן היה להמשיך ולקיים את המערכת בכללים
שנקבעו .רק בקיבוצים שהתמזל מזלם והם בעלי מקורות
כספיים מספיקים ניתן לאפשר רמת חיים שמבטיח הקיבוץ
המסורתי".
ישראל מקפיד לא לחוות את דעתו ,ועדיין אפשר להבין אותה
מבין השיטין" "נוצר מצב בו הקיבוץ מספק תנאי קיום גבוהים
ובעקבות כך ישנם אנשים שלא מנצלים את מלוא יכולת
ההתפרנסות שלהם ...זה טוב או רע?" ,הוא שואל .אחר כך הוא
מוסיף ומציין " -יש קיבוצים שהחליטו לעשות שינוי כי חשבו
שזה לא נכון  /מוסרי  /ערכי שאנשים לא יודעים לכלכל את
עצמם".
כשאני מנסה לברר איתו מה הוא צופה לעתיד הוא אומר בצורה
נחרצת " -השינוי יתרחש בסוף ברוב רובם של המקומות.
בחלק מהקיבוצים השיתופיים" ,הוא מעיד" ,מתקיימת כפילות
בהתנהלות  -מצד אחד מתקיימת ההתנהלות הקלאסית של
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משבר או יציאה לדרך חדשה?

קיבוץ שיתופי ומצד שני ישנם הסדרים פרטיים שנקבעים
מתחת לשולחן ומטרתם לשמור על שקט .אלה הסכמים שונים
ומשונים ,שלטענת המנהיגות המקומית אי אפשר לשנות
אותם".

אחרי גורם חיצוני .הייתי עד להיעדרות מנהג 'בעלי בתים'
בקיבוצים רבים בהם אין דירקטוריון שיושב עם המנהל החיצוני
ומתווה לו דרך ,בודק את צעדיו ומראה לו חזון .זו טעות
גדולה!".

בהתייחס לשינוי ,להסדר הקיבוצים ולמציאות הכלכלית
בישראל מתאר ישראל את מצב הקיבוצים כיום כטוב ויציב:
"באופן יחסי לעבר ולמצב בהווה ,התעשייה הקיבוצית נחשבת

חוסר נוסף שישראל מזהה הוא החוסר ב'אדמו"רים'" :בעידן
הקמת הקיבוצים היו מעצבי חזון ומובילי דרך חברתית
וכלכלית .בכל קיבוץ היו לפחות 'אדמו"ר' אחד או שניים.

לקיבוצים נכנסו מנהלים חיצוניים .חשבתי שבבוא הזמן יתחלפו בכוחות הפנימיים ,אך לצערי
במרבית המקומות זה לא קרה .אנשים לא היו מוכנים להתנסות בחוויה ובחלק מהקיבוצים ,גם
אם הייתה מנהיגות מקומית שנענתה לאתגר ,היא נדחתה על ידי חברי הקיבוץ
למצליחה מאוד .אם מסתכלים  15שנה אחורה ההבדל הוא
שמים וארץ .ממש מהפכה!".
הוא מופתע מהיכולת של הפרטים ,חברי הקיבוץ ,להתארגן
למציאות הכלכלית שלא הכירו ,לניהול עצמי ,לקבלת החלטות,
ורואה בזה הישג .וכאן מוסיף ישראל ומתפעל מכלל החברה
הקיבוצית" :אין הרבה חברות וארגונים שמסוגלים לעבור
משבר כזה ,ליצור שינוי כל כך גדול ,ולצאת לחיים חדשים בלי
להתרסק!".
על המתלוננים ,החוצנים למיניהם ,הטוענים שהשינויים
"החריבו להם את הקיבוץ" הוא אומר " -עוזבי הקיבוץ כועסים,
אבל הם עצמם בחרו מזמן לחיות מחוץ לקיבוץ"...
"זה לא משבר" ,הוא מסכם" ,זו הצלחה .היה משבר ,התמודדו
איתו ויצאו לדרך חדשה!".

מה בכל זאת לא קרה במהלך הזה של השינוי?

היום זה לא קיים .הפתרון לחוסר הזה צריך להיות התארגנות
של קבוצה מתוך חברי הקיבוץ ,קבוצה שיודעת להוביל ,ולא
חשוב בידי מי היא מפקידה את הניהול היומיומי .תפקידה של
מנהיגות כזו היא לשים יד על הדופק ,לראות שהדברים מובלים
לאן שהקיבוץ רוצה ולא לאן שהמנהל מוליך אותם"...
כשאני מנסה להבין למה ישראל מגלה כל כך הרבה אכפתיות
כלפי התנועה הקיבוצית הוא מסביר" :בכל שנות עבודתי
פגשתי בתנועה הקיבוצית מערכת מאוד מורכבת ומיוחדת.
פגשתי אנשים שאני מאוד אוהב .אנשים שאכפת להם,
שמוכנים ללמוד ,להשתנות".
"אם כך" ,אני מנסה לברר איתו" ,מה בכל זאת גרם לתדמית
הפחות מרנינה שיש כיום לקיבוצים בחברה הישראלית?".
ישראל חוזר שוב אל המבקרים מבחוץ" :יש אנשים יפי נפש
שהיו רוצים לשמור את הקיבוץ המסורתי כמעין 'שמורה
אינדיאנית' .יש גם אנשים שפשוט אוהבים לשנוא את החברה
הקיבוצית" .אחר כך הוא מוסיף" :השלטון מוביל כיום ביקורת
על התנועה הקיבוצית .הפקידות הממשלתית  -האוצר,
הפרקליטות ,רואה בקיבוצים "גוזלי אדמות" ושמה מכשול
להתפתחותם .אלה מעשים של טירוף .בפועל הפער בין הדימוי
למציאות הוא יום ולילה".

"הנפגעת הכי גדולה מהמשבר היא המנהיגות הקיבוצית" ,אומר
ישראל" ,החיים הקהילתיים 'שחטו' אותה .זה בעייתי בעיניי.
הקיבוץ ,שבעבר ניהל את עצמו מבחינה כלכלית וחברתית,
התבסס על מקורות הנהגה פנימיים .המשבר חידד את הביקורת
שהייתה נהוגה תמיד כלפי ההנהגה בקיבוצים .ככל שהמשבר
התעצם ,התעצם עמו היחס הביקורתי .בהמשך ,חברים
סרבו לקחת על עצמם תפקידי מפתח .פחדו מה'משחטה'
הזו .לקיבוצים נכנסו מנהלים חיצוניים .חשבתי שבבוא הזמן
יתחלפו המנהלים החיצוניים בכוחות הפנימיים ,אך לצערי
במרבית המקומות זה לא קרה .אנשים לא היו מוכנים להתנסות
שוב בחוויה ובחלק מהקיבוצים ,גם אם הייתה מנהיגות מקומית
שנענתה לאתגר ,היא נדחתה על ידי חברי הקיבוץ.

"המשימה לא הושלמה" ,הוא מבהיר" ,יש מקומות בהם
ההתפלגות הדמוגרפית עדיין לא מאוזנת .יחד עם זאת,
הכיוון הוא נכון .על פי כל הקריטריונים" ,הוא חוזר ומצהיר -
"כלכליים וחברתיים ,זהו סיפור הצלחה!".

בהנהגה כלכלית חיצונית לאורך זמן אני רואה סיכון .מנהל
חיצוני רואה לעיתים את הדברים בראייה קצרת טווח .אין לו
מחויבות כמו לבעל הבית .אני מאמין שכדי לנהל מערכות
כלכליות יוצרות ומתפתחות אין חובה להחזיק מנהלים פנימיים
אבל הקיבוץ חייב להתנהל כבעל הבית ,לא כחבורה הנגררת

אחר כך הוא מסביר את האופטימיות" :במדינה מתרחשים כיום
כמה תהליכים .בקרב הצעירים יש נהירה לפריפריה שמבטיחה
איכות חיים .לעומת חברות עירוניות רועשות ומזהמות פיזית
וחברתית ,הפריפריה היא מקום אידיאלי לגידול ילדים ומהווה
מוקד משיכה מאוד גדול .משפחות באות בימים אלה אפילו

כשאני שואלת אותו מהו האתגר העומד כיום בפני החברה
הקיבוצית הוא בוחר לחזור לתמונה האופטימית שהוא רואה
כשהוא ניצב אל מול החברה הקיבוצית:
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לעוטף עזה .הן מחפשות חברה איכותית וכיום הקיבוצים
המופרטים מהווים חברה בה אפשר להשתלב .השילוב של
עצמאות עם סולידאריות מרתק אותם .זה מאפשר להם לתרום
ולהיתרם".
במקביל למשיכה של הצעירים מתאר ישראל עוד כמה דברים
שקרו ויש בהם לחזק את התפתחות הקיבוצים הממוקמים
בפריפריה " -יש כיום חברות רבות ועיסוקים שמאפשרים
עבודה מרחוק ,ובמקביל המהפך התחבורתי נמצא בעיצומו
(חבל שהוא לא מתנהל בקצב הרצוי .)...כיום תוך שעה ורבע
ניתן להגיע מהגליל לתל אביב .בכל העולם זה נחשב למרחק
נסיעה סביר למקום העבודה" .המרכיב המשמעותי הנוסף אותו
ישראל מציין בסוף הוא כמובן מחירי הנדל"ן האטרקטיביים.
ואני חושבת לעצמי שזה אולי צריך להיות המרכיב העיקרי.
מטרת הראיון הייתה להציג תמונה כלכלית ,אך לאור דבריו
של ישראל אני שואלת" :ומה עם הערכים? אם כל המרכיבים
המעודדים שקרו בעקבות ההפרטה הינם אכן כל כך מוצלחים,
למה להתעקש להמשיך ולהיקרא קיבוץ? למה לא יישוב
קהילתי או מושב?".

ישראל משיב לשאלתי ללא היסוס:
"מה שמבדיל בין קיבוץ למושב הוא הבעלות על נכסים
יצרניים" .רגע לפני שאני מתאכזבת הוא ממשיך " -הנכסים
 אדמה מים ותעשייה ,הם יקרי ערך .כל עוד הקיבוץ ידעלהשאיר אותם בבעלותו ולא למסחר אותם ,לא למעבדים

השלטון מוביל כיום ביקורת על התנועה
הקיבוצית .הפקידות הממשלתית  -האוצר,
הפרקליטות ,רואה בקיבוצים "גוזלי אדמות"
ושמה מכשול להתפתחותם .אלה מעשים של
טירוף .בפועל הפער בין הדימוי למציאות הוא
יום ולילה
ערבים ולא לחברות פרטיות ,הם יהיו אלה שיתנו ערך
לבעלים ,לצרכים החברתיים-ערכיים ולאיכות החיים של
תושביו .זו ההצדקה לקיום הקיבוץ .ללא הנכסים הללו יחשבו
הקיבוצים ליישוב קהילתי .לאבד נכסי קרקע ומים זו טעות
קטסטרופאלית .אלה נכסים שרק יהודי מסוגל למסור אותם.
גם אם קיבוץ לא הצליח בתעשייה עליו להישאר הבעלים,
להיות בעל המניות ,לשמור על הנכסים .ללא הקיבוצים
תוותר האדמה ללא בעלות .לא תהיה בעלות על המים והמעט
ירוק כבר לא יהיה ירוק .חשוב להבין שהתעשייה הקיבוצית
בגליל העליון היא גם מקור פרנסה לתושבי קרית שמונה.
רוב התעשיינים הפרטיים בגליל באו והלכו .גם המדינה קמה
והלכה מהגליל .היחידים שנשארו ומספקים עבודה כבר
שנים הם הקיבוצים .במשך שנים רבות לחברי הקיבוצים לא
הייתה פנסיה אבל לעובדי התעשייה שלהם הייתה .כמעט כל
התעשייה בפריפריה מושתתת על הקיבוצים .למדינה כיום
לא אכפת מהפריפריה .היא נותנת הטבות ליישוב כמו יקנעם
בדיוק כמו לקרית שמונה...
"אם לא יהיו קיבוצים ,מסכם ישראל" ,לא תהיה פריפריה
חקלאית יהודית ,לא תהיה בכל הגליל חקלאות שמעסיקה
עובדים כחוק ,משלמת מס כחוק ,ועובדת בכלכלה אמיתית ולא
בכלכלה שחורה".
והמבין יבין...

'מכונת חישוב' ,ארכיון יבנה
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הדרך לבהוטן

הדרך לבהוטן
שלומית ארבל
'פעמונים' לקהילה

נו ,מה רע?

בהיותי מתנדבת ב'פעמונים' אני מלווה משפחות החיות
ברמת הוצאה הגבוהה מרמת ההכנסה .על פי רוב התוצאה
של התנהלות זו היא כניסה לסחרור של חובות .פעמים רבות
הסיבה נעוצה ברצון להתאים את עצמנו לנורמות הנהוגות
בסביבת ההתייחסות שלנו ,והמסר התרבותי המחלחל באופן
לא מודע ,כי ככל שנצרוך יותר נהיה מאושרים יותר .המוטו
המנחה ב'פעמונים' הוא ' -מגלים אחריות  -לא מוציאים יותר
ממה שמכניסים' .תהליך העבודה וההבראה הכלכלית שמציע
הארגון למשפחות מבוסס על מספר שלבים:

תוצאות המידרוג שיקפו תמונה ברורה ,לפיה רמת ההוצאה
למשק בית במרבית היישובים גבוהה בהרבה מהממוצע הארצי
במדינת ישראל .בהכללה ניתן לומר שרמת ההוצאה של
החברים בקיבוץ הדתי דמתה לממוצע של  20%מאוכלוסיית
ישראל החיה ברמת חיים גבוהה (ואני מניחה שלא חל שינוי
מהותי מאז) .בניתוח על פי סעיפי צריכה ,מצאנו רמת הוצאה
גבוהה במיוחד על סעיפי בריאות ,חינוך (פורמאלי ובלתי
פורמאלי) ,אנרגיה ומזון (ביישובים שבהם לא הונהגה הפרטת
מזון) .ההוצאה על דיור ותחבורה נמצאה נמוכה באופן יחסי
לכלל האוכלוסיה בישראל.

שיקוף  -שרטוט תמונת מצב ההכנסות וההוצאות על סמך
מסמכים ,בדיקת הפער ביניהם בהתנהלות השוטפת ובדיקת
מצבת החובות והחסכונות.

"נו" ,נשאלנו" ,מה רע לחיות ברמת חיים גבוהה?".
"אין רע" ,השבנו" ,ובלבד שניתן לקיים את רמת ההוצאות
מתוך ההכנסות".

קביעת סדרי עדיפויות  -מה אני רוצה ומה אני צריך.
הגדרת תקציב המשקף את סדר העדיפויות (בהוצאות) בכפוף
למשאבים  -ההכנסות והחסכונות.
מעקב ובקרה מתמידים על העמידה ביעדי התקציב וביצוע
תיקונים בהתאם לנסיבות החיים המשתנות.
ביצוע התהליך כרוך עבור המשפחות בקשיים רבים ,שכן הוא
מחייב שינוי בגישה ומעבר מהתנהלות כלכלית לניהול כלכלי.
האם ניתן להשליך מהתהליך ב'פעמונים' על ההתנהלות
הכלכלית של הקהילה בקיבוץ? לטעמי כן .מתוך אימוץ
האנלוגיה בין הקהילה בקיבוץ למשק הבית הפרטי ,שעבורו
המגזר העסקי מהווה את העסק המשפחתי ,ניתן להפיק תובנות
מהותיות.

"הלהקה" בסיבוב הופעות
במהלך קצת יותר משנתיים ( )2006-2008ביליתי במסע מרתק
ומעשיר בין יישובי הקיבוץ הדתי .שותפיי למסע שהקיף 13
יישובים החברים בתנועה היו אלי סומר ,אז מנהל קרן הקיבוץ
הדתי ויענקל'ה רוט ,גזבר התנועה .יחד היינו "הלהקה".
הרפרטואר שלנו כלל הצגת תוצאות ניתוח שביצענו בכל יישוב
ויישוב " -הכנסות והוצאות הקהילה" .את סיבוב ההופעות
חתמנו בהצגת תוצאות המידרוג ,דו"ח מסכם והשוואתי לכל
היישובים שהשתתפו במסע ,ולכלל האוכלוסייה במדינת
ישראל .העבודה שלנו הגיעה עד שלב השיקוף .מכאן נדרשה
כל קהילה וקהילה לגזור את המסקנות המתאימות לה בקביעת
סדרי העדיפויות ותכנון התקציב .לא כל הקהילות הרימו את
הכפפה.

מלכוד 22
כאן נכנסנו לשאלות הסבוכות של "רמת הפרנסה הראויה"
ותלות הקהילה ברווחי העסקים לשימור רמת החיים שהיא
מעניקה לחבריה .על פי ממצאי העבודה שביצענו ברוב המכריע
של היישובים ההכנסה מעבודה ,גמלאות וענפים בניהול
הקהילה לא הספיקה לקיום הצריכה השוטפת .ברבים מהם
הייתה "משיכה לא מודעת" (מעבר להחלטות) של רווחי המגזר
העסקי לכיסוי הוצאות המחיה השוטפות (לפני השקעות).
בהקבלה למשק הבית הפרטי ,משמעות הממצאים היא
שהמשפחה איננה חיה בשוטף מהמשכורות ,אלא נשענת על
ההכנסות מהעסק המשפחתי .מצב זה מסוכן משתי סיבות:
האחת  -שלא נוצר מערך של התאמת הצרכים (הוצאות)
ליכולות (הכנסות) ,והשניה היא באכילת ההון היצרני ,שצריך
להוות מקור להתפתחות וצמיחה של העסק.
רמת "הפרנסה הראויה" נגזרת מרמת החיים אותה רוצים
לקיים .מאידך ,לא נכון לייצר רמת חיים שרמת הפרנסה אינה
מאפשרת אותה .אכן "הפניה מעגלית"  -מלכוד  .22את הדרך
הנכונה בעיניי להתמודד הצגתי למעלה :יצירת סדרי עדיפויות
וקביעת תקציב המותאם למשאבים .במקביל ראוי לעשות
מאמץ ולהגדיל את סל המקורות .בטווח הקצר הפתרון של
צמצום השימושים (הוצאות) הוא המיידי והקל יותר לביצוע.
בטווח הארוך תצא כל קהילה נשכרת אם תשכיל להרחיב את
סל המקורות שלה .הגדרת מתאר ברור לחלוקת הפירות בוודאי
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תגביר את המוטיבציה של כל השותפים לתהליך יצירת הנכסים
והתמורות.
שאלת הפנסיה היא דוגמא נוספת למצב בו אימוץ המודל
המדמה את הקהילה למשק הבית ואת המגזר העסקי לעסק
המשפחתי יוכל לסייע בקביעת המתודולוגיה .השינויים שחלו
באורחות החיים בקיבוצים (רוב הקיבוצים) ,הביאו לשינוי
התפיסה ולהכרה בצורך להפריש כספים לטובת קיום עתידי
בעת פרישה של כל חבר .על העיקרון אין חולקים ,הוויכוח
נסוב בעיקר על שלוש שאלות:
מה צריכה להיות פנסיית היעד לפרט?
מה צריך להיות היקף ההפרשה השנתי?
ומה הם המקורות לכיסוי הגרעון האקטוארי (מהשנים בהן לא
הופרשה פנסיה לחברים)?
קיבוץ שלא הפריש לפנסיה כמוהו כעצמאי שלא יצר מספיק
רווחים על מנת ליצור לעצמו עתודה לעת זקנה .בחלוף השנים
כשהושגה הרווחה הכלכלית העצמאי מתחיל לחסוך .את
הגרעון האקטוארי מן הראוי שישלם מתוך רווחי העסק ,ואילו
את ההפרשה השוטפת ,מתוך ההכנסות השוטפות והקבועות.
כך גם הקיבוץ.
באשר לגובה פנסיית היעד בקיבוצים ,היא מציבה בפנינו את
השאלה האם נרצה לשאת פערים משמעותיים בחברה שלנו.
אם לא ,פנסיית היעד צריכה לאפשר לגמלאי לקיים רמת חיים
דומה לזו שמספקת הקהילה לפרטים החיים בה ,שהם חלק
ממעגל ההתפרנסות.

פעילויות מהנות לפעילויות פחות מהנות) ,ויטאליות קהילתית
וחברתית ,עושר תרבותי ,שימור אקולוגי ,אפשרות שווה
לחינוך ,חלוקה שוויונית של הכנסה ,ממשל טוב.
הכרזתו של המלך התרחשה אי שם בשנות השבעים .פיתוח
מדד האל"ג נעשה על ידי חוקרים שונים ונמשך מספר שנים.
באביב השנה התקיים באו"ם דיון על דרכים ליישום מדד
האושר בעולם 139 .מדינות התחייבו לערוך שינויים הכרחיים
בתנאים המדיניים ,הפוליטיים ,החברתיים והכלכליים שלהם
על מנת לאפשר את ההשגה של אושר עבור אזרחיהן בתוך
סביבה שוחרת שלום ויציבה.
סיפורו של מלך בהוטן ממחיש את האמירה הניהולית "מה
שחשוב  -ראוי שיימדד ,ומה שנמדד  -נעשה לחשוב" .העיסוק
המקצועי הרחב שלי בנושאי כלכלת הקיבוצים חידד לי את
חסרונם של מדדים יעודיים ,המתאימים לבחינת מצבה של
מסגרת חיים יחודית זו .כיום נהוג לנתח את מצבו הכלכלי של
קיבוץ במערכת כלים שפותחה לבחינת פירמות עסקיות .מטרת
הפירמה היא להשיא את רווחי בעלי המניות ,ואילו הקיבוץ
מטרתו להשיא את רווחת חבריו .אין זו אותה מטרה ולפיכך,
ניתוח ההצלחה של שניהם באותם כלים עשוי להוביל למסקנות
שגויות.
חלק ניכר מהקושי שבו נתקלים היישובים בבואם לקבוע את
הקצאת המשאבים נובע מהעדר מערכת מדדים מתאימה
לשיקוף משולב של הערכים החברתיים והכלכליים שחרטו על
דגלם.

ארגז הכלים
מלך בהוטן  -מדד העושר ומדד האושר
במהלך המסע שלי ביישובים נחשפתי לפער הגדול בין תחושת
החברים לגבי רמת החיים שלהם לבין "רמת החיים" כפי
שהשתקפה מהנתונים על רמת ההוצאה .המחשבה והעיסוק
בפער זה הזכירו לי את הסיפור על מלך בהוטן:
למלך בהוטן ,מדינה קטנה בין הודו לסין ,נמאס לשמוע
שמדינתו נמצאת בתחתית הדרוג העולמי של התמ"ג .התמ"ג
 תוצר מקומי גולמי  -הינו אחד המדדים המקובלים לבחינתמצבן של מדינות .המלך הכריז שהתמ"ג אינו מדד ראוי להביט
דרכו על העולם .הסיבה פשוטה :הוא מתעלם מהרכיב החשוב
ביותר בחייהם של בני אדם  -האושר" .כל אדם שואף להיות
מאושר" ,קבע המלך" ,לכן ,ממשלה טובה היא כזו שבשטח
השיפוט שלה חיים כמה שיותר אזרחים המגדירים עצמם
מאושרים".
הוא ייסד מדד אלטרנטיבי ,מדד "האושר הלאומי הגולמי"
(אל"ג) .האל"ג הנמדד בבהוטן מורכב מתשעה אלמנטים
בסיסיים ,שהמשותף להם הוא דאגה לרווחתם החומרית,
הרוחנית והרגשית של בני האדם :דאגה לבריאות הפיזית,
איכות חיים פסיכולוגית ,ניהול זמן בריא (יחס נכון בין
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במאמר זה הצגתי כמה תובנות ומחשבות בקשר לכלכלת
הקהילה הקיבוצית .שאלות המפתח הניצבות בעיניי בבסיס
התנהלותה הן:
האם וכיצד ניתן לקיים את רמת ההוצאות וההכנסות בה חיה
הקהילה לאורך זמן?
האם הקהילה מצליחה לדאוג לרווחת חבריה במסגרת סל
המשאבים העומד לרשותה?
סט הכלים הנדרש למתן תשובות לשאלה הראשונה מצוי
בידינו .הכלים שיאפשרו מענה לשאלה השנייה חלקיים ביותר.
בהעדר מענה לשאלת הרווחה ,תמונת המציאות המתקבלת
מהניתוח הכלכלי הינה חלקית ולא מספקת" .מדדים פיננסיים
לבדם אינם מספרים את סיפור החברה שלנו" ,אמר הפסיכולוג
דניאל כהנמן ,זוכה פרס הנובל לכלכלה.

שלומית ארבל ,אנליסטית ,בעלים של חברת
"זהר  -אנליזה עסקית" המתמחה במתן
פתרונות ומענים לשאלות ניהוליות מתוך
בסיסי נתונים .ביצעה עבור תנועת הקיבוץ
הדתי את פרויקט "הכנסות והוצאות הקהילה"
שנערך בין השנים  2006-2009ב 13-יישובים החברים בתנועה.
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קריירה שנייה ,חשיבה יצירתית ומה שביניהם

קריירה שנייה ,חשיבה יצירתית
ומה שביניהם
ניצן אבירן
שוק התעסוקה הוא שוק דינמי המשנה את פניו חדשות
לבקרים .זהו שוק המושפע מאין ספור משתנים ומגמות
כלכליות גלובליות :היצף כח עבודה זול ממדינות עולם שלישי;
פיתוח טכנולוגי אינטנסיבי; תוחלת חיים ארוכה ובריאה;
אינדיבידואליזם ועוד .הדבר ניכר בכל חברה ובכל מגזר,
אך מטבע הדברים הוא בא לידי ביטוי ביתר שאת במדינות
מפותחות ומתקדמות יותר.
ב 40-50-שנותיה הראשונות של מדינת ישראל ,נהגו רבים
לעבוד במקום אחד לאורך כל שנות התעסוקה שלהם ,בין אם
במגזר הציבורי ובין אם במגזר הפרטי .גם בתי עסק רבים שמרו
על זהותם לאורך שנים רבות ללא שינוי משמעותי .במקרים
רבים בחירת אופי ותחום התעסוקה של הפרט בתחילת דרכו
הושפעה מאילוצים ו/או מאינטואיציה .האווירה התעסוקתית
בה גדל והצורך במענה מהיר לתעסוקה ולפרנסה כיוונה
במקרים רבים את הפרט למצוי אך לא בהכרח לרצוי ,ובעיקר
לא למה שנכון ומתאים לו מבחינת הפוטנציאל החבוי בו .רבים
מוצאים במהלך השנים שהבחירות בתחילת הדרך אינן נותנות
להם סיפוק ומיצוי מלוא הפוטנציאל אך מקבלים את המציאות
כגזירת שמיים שאינה ברת שינוי.
ובכל זאת ,בשנים האחרונות אנו עדים ליותר ויותר אנשים
הבוחרים לעצור לחשיבה והתארגנות מחודשת בכל הקשור
לאופי התעסוקה שלהם ,תהליך שמוביל רבים לעשייה
עצמית במסגרת הקמת עסק קטן .בשנה האחרונה הוחל
במשרד התעשייה ,מסחר ותעסוקה לתת דגש ותשומת לב
מיוחדת לגיל הביניים בסיוע לפיתוח קריירה שנייה על ידי
הקמת עסק' .יוזמים עסק' היא תכנית ממוקדת המיועדת
לגילאי  45+ומעמידה לכל המעוניין באמצעות מט"י  -מרכזי
טיפוח יזמות וקידום עסקים ,סל שירותים וכלים המסובסדים
כמעט במלואם ,והכל בכדי לעודד אנשים לעשייה נוספת או
אלטרנטיבית ,המותאמת יותר לכישורים ולמאוויים שלהם.
גיל הביניים הוא שילוב של בשלות וניסיון ,של פז"ם תעסוקתי
בן כ 25-שנות עשייה ,ילדים בוגרים שחלקם אף יצאו מהקן
המשפחתי ,טרדת המשכנתא שלקראת סיומה ובעיקר עוד
שנים רבות ובריאות המאפשרות הזדמנות נוספת להגשמה
עצמית .למדינת ישראל יש עניין רב בתהליך זה כיוון שבאופן
הזה מתפנות משרות ותקנים לטובת הדור הצעיר ובמקביל

המבוגרים יותר ממשיכים בעשייה ואינם נופלים כנטל על
החברה .המציאות התעסוקתית המשתנית במרבית הקיבוצים,
מופרטים ושאינם מופרטים ,מביאה לעניין רב בתכנית 'יוזמים
עסקים לבני  .'45+במספר קיבוצים מופעלות תכניות אלו בתוך
הקיבוץ תוך שילוב עם תכניות העצמה אחרות.
מכיוון שהתכנית מיועדת גם לאנשים שכירים שפרנסה אינה
המוטיבציה העיקרית שלהם ,יש בתהליך שהם עוברים יותר

במקרים רבים בחירת תחום התעסוקה
הושפעה מאילוצים .הצורך במענה בפרנסה
כיוון במקרים רבים למצוי אך לא בהכרח
לרצוי ,ובעיקר לא למה שמתאים לו .רבים
מוצאים שהבחירות אינן נותנות להם סיפוק
ומיצוי הפוטנציאל אך מקבלים את המציאות
כגזירת שמיים שאינה ברת שינוי
סבלנות ויותר העמקה וחיפוש אחר המייחד והמבדיל .ואם כבר
יוצאים לדרך חדשה ובמידה מסוימת הרפתקנית ,כדאי שזה
יעשה בצורה הטובה והנכונה ביותר .בצומת הזו כדאי לגייס את
כל הניסיון שנצבר במהלך השנים ולהעמיק בחשיבה יצירתית
ויוצאת דופן .אולם דווקא בנקודה זו ,של מוטיבציה ליצירה
ייחודית ,הוותק והניסיון עומד לעיתים לרועץ .אנו מקובעים
בחשיבתנו ובוחנים כל רעיון כפי שהתרגלנו לבחון במהלך
השנים' .יוזמים עסק' של מט"י מנסה לתת גם כלים ונקודות
השקפה חדשות על הסובב אותנו בכדי לחזק חשיבה יצירתית
כדרך ליצירת בידול.
הדרך לחשיבה אחרת ,חדשנית ויצירתית מתחילה באמונה שזה
אפשרי .חלק ניכר מהמסע לעבר היעד הנכסף הוא באמונה
שהיעד קיים .שבטוח אפשר אחרת ,טוב יותר ,יעיל יותר ,נעים
יותר וכד' .אין סיכוי להגיע ליעד אם לא מבצעים התנתקות
מוחלטת מהקיבעון המחשבתי שטבוע בנו ומהפחד לשנות .גם
כך אנו צפויים לפגוש על אם הדרך רבים שיסתייגו מהמסע
ומקיומו של יעד כלשהוא .מסע כזה מצריך מוכנות נפשית
לשחייה כנגד הזרם מבלי להיכנע לסקפטיות שעל פי רוב תגיע
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לא לאבד תקווה

הדרך לחשיבה אחרת ,חדשנית ויצירתית
מתחילה באמונה שזה אפשרי .חלק ניכר
מהמסע לעבר היעד הנכסף הוא באמונה
שהיעד קיים .שאפשר אחרת ,טוב יותר ,יעיל
יותר ,נעים יותר וכד'.

מרכיב מהותי  /חיוני ממוצר או שירות ומציאת תועלת חדשה
וייחודית .על ידי כך מתקבל מוצר חדש העונה טוב יותר על
צרכי הלקוחות .דוגמא לכך הוא התהליך האבולוציוני שעבר
על משקפי הראיה בדרך לפיתוח עדשות המגע .מרכיבים
שונים שאינם הכרחיים לשיפור הראיה (ידיות ואפון) הוסרו
מהמשקפיים והתקבל מוצר חדש ויוקרתי יותר ובהתאם -
מחיר נקוב גבוה יותר באופן משמעותי.

דווקא מהאנשים הקרובים ביותר :בני משפחה ,חברים ,שכנים
ועוד .חיפוש יעד ראוי מחייב חשיבה לא שגרתית ואפילו
תוך העצמת האבסורד כיוון שדווקא במקומות הללו ,בשולי
המחשבה הטבעית ,נמצא פעמים רבות את שביל הזהב ליעד
הנכסף.

באמצע החיים ,בנקודת הזמן בה הפרט מחליט החלטה אמיצה
לפתוח קריירה שנייה ,רצוי שהדברים יעשו באופן שימקסם
את היכולות והפוטנציאל שבו .הבנת הסביבה העסקית החדשה
אליה הוא נכנס ,הבנת השוק ,הבנת המתחרים ודרכי הפעולה
שלהם ,היכרות טובה עם המוצרים ו/או השירותים הקיימים
ובעיקר עם חסרונותיהם  -כל אלו ועוד יהוו את נקודת המוצא
האידיאלית שלו ויספקו לו את ההצלחה לה הוא מייחל .שאיפה
לייחודיות ולחדשנות תוך כדי הסרת חסמים מנטליים היא
הדרך ליצירת בידול ויתרון יחסי.

בשנת  1898הודיע רשם הפטנטים הלאומי בלונדון על כוונתו
לסגור את משרדו כיוון שלפי הערכתו" :כל הפטנטים
שאפשר להמציא  -הומצאו" 22 .שנה קודם לכן ,נתקבלה
דחייה ממשרד רישום פטנט על מכשיר חדש שהוגש אליו,
בטענה שלמכשיר המוצע יש יותר מדיי חסרונות ולכן אין בו
צורך .למכשיר הבעייתי קוראים ...טלפון .אלו שתי אבני דרך
בהיסטוריה של קיבעון מחשבתי שטבוע במין האנושי .לאורך
השנים אנו עדים לאין ספור החלטות הנובעות מחוסר יכולתנו
להפליג למחוזות אחרים ,העדר מעוף ואמונה שאפשר לעשות
אחרת .לשמחתנו פעמים רבות הטבע גובר על הקיבעון אלא
שלעיתים אנו מאבדים זמן יקר בדרך.
בעבר ,למיקומו של העסק הייתה חשיבות מכרעת להצלחתו.
בעידן הכפר הגלובלי בו כל המידע הקיים (כמעט) זמין לכל
וביכולתו של כל אחד ואחד להגיע באמצעות הרשת לכל נקודה
בעולם ,נוצר מצב בו למעשה כמעט כל אחד הוא גם מתחרה
שלנו .מציאות זו מחייבת יזם בתחילת דרכו לייצר יתרונות
אחרים ובקיצור  -יצירתיות :יצירתיות במוצר ,בשווקים,
בשיטות המכירה ועוד ,שכן יצירתיות בעסקים אינה רק עניין
לפטנטים או למוצרים חדשים .גם שיפור תהליכי התנהלות
שונים או אופני מכירה שונים יכולים לשנות באופן דרמטי את
עתיד הפעילות של כל עסק.
בעלי עסקים רבים לא נותנים את הדעת לשינוי הרגלי הצריכה
של הלקוחות שלהם ולכן לא מנצלים את האפשרות לעשות
שינוי במוצר או בחבילת השירות .עצם זיהוי החולשה הזו אצל
בעל עסק קיים מהווה יתרון של היזם שעומד לצאת לדרכו
העצמאית .בשורה חדשה יכולה להיות בעיצוב או באריזה
חדשה של המוצר הקיים ,דבר שמחדש את הסקרנות של
לקוחות היעד במוצר המוצע .שדרוג מוצר על ידי תוספת של
אלמנט משלים כל שהוא ,יוצרת מעין מוצר חדש המביא גם
הוא להתעניינות וליתרון ביחס לאחר .תהליך זה מהווה עילה
הגיונית לשדרוג המחיר המוכר של המוצר ,שדרוג שקשה
לעשות ביומיום .המוצר המשודרג הוא למעשה מוצר חדש
ובהתאם לכך המחיר שלו יכול להיות קצת יותר גבוה.
שדרוג מוצר יכול להיעשות גם בכיוון ההפוך ,כלומר החסרת
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ניצן אבירן ,חבר קיבוץ מירב
ומנכ"ל מט"י בית שאן וטבריה.

טיפים*

קנייה וצרכנות נכונה ' Øמקימי'

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

רשימת קניות  -בודקים מה חסר בבית ועורכים רשימה .אין
לקנות מעבר לרשימה.
נינוחות  -אין להגיע לקניות רעבים.
מוצרים "לוכדי שקלים"  -כגון מעדני חלב ,דגני בוקר,
מיצים סחוטים ,גבינות מלוחות וכדו' ,לא צריך לוותר עליהם אך
כדאי לשקול כמות ותחליפים בריאים לא פחות וזולים יותר.
מותגים  -כמעט לכל מוצר ממותג של חברה ידועה יש קרוב
משפחה אנונימי מחברה קטנה ולא פחות טוב  -חפשו במדפים
הנמוכים.
אל תתרשמו מגודל האריזה  -חפשו את הכמות ביחס
למחיר (משקל ,מספר יחידות).
מבצעים  -אל תתרשמו מהמילים מבצע  Ø 1´1 Øהשני בחצי
מחיר וכו' .שימו לב למחיר.
מיקום על המדפים  -למיקום המוצר על המדפים :אמצע Ø
למעלה  Øלמטה משמעות רבה .שימו לב למחיר ולמותג.
מיקום המוצר בחנות  -שימו לב! מוצרי הצריכה הבסיסיים
ממוקמים בקצה החנות...
קנו מוצרים בכמות הנדרשת  -לא לצבור מאגרים בבית.
קנייה שבועית  -על פי הצרכים הידועים מראש לאותו שבוע.
להימנע מקניה יומית  Øדו-יומית  Øחודשית (קניה לחודש גדולה
יותר ובפועל נגמרת מהר).
צמצום וריכוז השימוש בכספומט  -בכל משיכה של כסף
מחויב חשבונכם בעמלת פעולה ועמלת שורה ,לכן כדאי לחשוב
קדימה ולמשוך סכום שיספיק למספר ימים.

כלכלה

עקלקלה הכלכלה
טור כלכלי קליל לא פיננסי בעליל
יוחאי בשן
מתוך אמונה תמימה וכלל לא מבוססת שהנכם שומרי חוק
וסוד ולא תבוזו לי בין שבילי הרחוב הקיבוצי ,או שמא יותר
גרוע ,תעבירו את שמי המלא להנהלת חשבונות ברחוב דובנוב
 ,7בחרתי לפתוח את טורי המפואר והמפוקפק בווידוי קטן
ולהיעזר בכם כספונסרים ב"קבוצת התמיכה" הוירטואלית שלי
וכל זה למען הכלכלה העולמית ולמען אנשים ונשים כמותי
שעדיין לא עזרו את האומץ לומר זאת בגלוי.
אז ככה ...קוראים לי יוחאי ואני "דיסקלקולי".
תודה ,גם אני אוהב אתכם ,ולמרות שזה נשמע כמו קללה זאת
באמת קללה...
אם יש דבר שאני ממש ,אבל ממש לא מבין בו ,זה מספרים.
מספרים מכל המינים והסוגים ,מספרים ראשוניים ,שניניים
ושלישיים .כולם בלי יוצא מן הכלל עושים לי כאב ראש הנשגב
מבינתי ומאשתי ...ממש כמו בסרט 'הכוכבים של שלומי'
גם אני רואה כוכבים ממספרים ...ושלא לדבר על אחוזים,
כשבפעם האחרונה פגשתי אחוז ,הייתי אחוז סחרחורת בעודי
אוחז בידי האחת את תלוש השכר התלוש מהמציאות וביד
השנייה מגרד במצחי ותולש את שיערי על לא עוול בכפו.
לא יודע אם יצא לכם פעם ,אבל במצב כזה אתה מרגיש כיצד
הדם יורד לך מהמוח לפופיק ונעצר שם לאות הזדהות עם חוסר
האונים.
וכשהמספרים היבשים הופכים לרטובים ,לירוקים או לשקלים,
המצב נהיה הרבה יותר גרוע .המערכת נכנסת למצב כוננות
ספיגה וכמו מכונת מזל בלאס ווגאס (רק בלי המזל) הכל
קופץ במהירות למעלה ולמטה ונעצר בבהלה כשפקיד הבנק
מתקשר לשאול אותי בשלום הילדים (הכל טוב ישתבח שמו)
ובשלום החשבון (בעצם כבר לא ממש טוב ,ישתבח שמו) ואני
ה"בנקופוב" האומלל נכנס למסלול המראה בכיוון אחד ,ממש
ברגע שהוא מתחיל לספר לי על מסלול הלוואה חדש ונוח עם
ריבית נומינאלית ,של פריים  0.0000693 +אחוז ,כפול פריים
מיסטר ,מינוס אופתימוס פריים ,לחלק לעו"ש בלי פק"מ,
המשפיע על מדד המחירים לצרכן הצרחן ,ונותן תשואה מינוס
עמלת ביצוע ,כולל ספרת ביקורת ,ביטוח חיים ,עמלת שורה,
עמלת תשורה ,הוראת קבע ,חומוס ,צ'יפס ,סלט  ...לא כולל
השורות הקטנות ולא כולל שירות.

תרצה לחתום ?!
מה ...אתה רוצה חתימה שלי?! אתה יודע ,אני אמנם כותב
שירים פה ושם ,אבל לא כזה סלב .טוב ,בשמחה אני אחתום...
יופי ,אז תחתום כאן וכאן וכאן וכאן וכאן כאן וכאן וכאן וכאן
וכאן כאן וכאן וכאן וכאן וכאן כאן וכאן וכאן וכאן וכאן כאן וכאן
וכאן וכאן וכאן כאן וכאן וכאן וכאן וכאן.......
הייתי ממשיך ,אבל בחישוב מהיר ,אחראי ,שקול ומדוייק ,אם
אכן הייתי ממשיך ,רק הדף שאני כותב עליו ממש ברגע זה,

קוראים לי יוחאי ואני "דיסקלקולי" .תודה,
גם אני אוהב אתכם ,ולמרות שזה נשמע כמו
קללה זאת באמת קללה ...אם יש דבר שאני
ממש ,אבל ממש לא מבין בו ,זה מספרים.
מספרים מכל המינים והסוגים
כפול מספר גיליונות עמודים המודפסים ,היה עולה לקופת
הקיבוץ הדתי עוד איזה ...לפחות ...הרבה כסף...
וזה הרי מבחינת המשק ממש לא בא בחשבון ,במיוחד לאחד
כמוני שהחשבון גם לא ממש בא אליו.
אז הלכתי.
חשבון בבקשה...
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כלכלה

קיבוץ 'שיתופי-מופרט'
האם ניתן להמשיך להתקיים כקיבוץ שיתופי ובכל זאת לשמור על מאזן
בין ההכנסות להוצאות?
שמעון שורק
מחקרה של שלומית ארבל מציג את רמת החיים של חברי
הקיבוץ הדתי בקיבוץ השיתופי כשווה לרמת החיים בעשירונים
הגבוהים .החברים לעומת זאת ,כך על פי המחקר ,מרגישים
שהם חיים בצניעות .הדיסוננס הזה מצביע על כך שיש לעשות
מעשה.

ועדיין זו איננה הנקודה העיקרית .ה'חטא הקדמון' של
ההתנהלות הכלכלית הזו הוא ערבוב ההכנסות מעבודה
שוטפת של החברים עם הרווחים מענפי הייצור .התנהלות
זו מביאה לכך שבתקופה קשה בה אין רווחים ,או בתקופה
בה נדרשים הסכומים הללו לפיתוח הענף ,קברניטי הקיבוץ
נתקלים בקושי גדול מול ציבור שהתרגל לרמת חיים מסוימת
ומתקשה לצמצמה .בכל פעם שעולה בקיבוץ השיתופי המסר
שצריך להגיע למצב שבו החברים מתקיימים באופן שוטף רק
מהכנסות העבודה אנשים שואלים" :למה? בנינו מפעלים והם
מרוויחים יפה אז למה לא להשתמש בהם לרווחת החברים?".

החבר לא מודע לכך שהתרגל לרמת חיים בה
מלצר מגיש לו ארוחות שלוש פעמים ביום,
ויש לו שוטף כלים צמוד .אנשים אומרים
 "התנהלנו כך  70שנה אז כנראה שהכלבסדר"...

לכל אנשי הכלכלה בקיבוצים ברור כיום שזה סכום שצריך
לעמוד בצד  -להיות זמין להוצאות מיוחדות .לא לשוטף .זהו
כסף שרצוי להשתמש בו לפיתוח הקהילה (במיוחד בקיבוצים
שקולטים בקליטה קלאסית ובהם הקיבוץ בונה את השיכון),
ולהגדלת החסכון הכללי והאישי.

חבר הקיבוץ השיתופי מקבל שירותים כמו כביסה ,סדרן רכב,
בנקאי אישי ,חינוך בלתי פורמאלי ושירותי אוכל  -מה שאין
בעיר .כשניסינו בקיבוץ שדה אליהו לחשב את העלות לאדם
הגענו לסכומים אסטרונומיים .זה יכול להיות בסדר כל עוד

מבינים שזה המצב ,הוא נמצא במודעות ,החברים מוכנים לדעת
ולשאול את עצמם האם רוצים בזה  -ואם כן  -איך הם מייצרים
מקורות מימון לרמת החיים הגבוהה הזו.
בנושא צמצום הוצאות יש שוני גדול בין קיבוץ למשפחה.
הקיבוץ הוא גוף כבד .הוא לא יכול להחליט ,כמו משפחה,
לוותר על סעיף אחד בהוצאות ,כמו למשל על מנוי בבריכה ,כי
מיד יקומו אנשים שמאוד חשובה להם הבריכה וישאלו  -למה
לא לקצץ בשכר הלימוד של מי שבוחר ללכת לישיבה ,לדוגמא?
הכבדות הזו גורמת לקושי לצמצם בהוצאות ,הצמצום המאורגן
מעלה רגשות סוערים ,כיוון שחברים חשים שהצמצום נכפה
עליהם .דוגמא לכך ניתן לראות בנושא דמי העזיבה לבני
הקיבוץ  -בחוץ מקובל שההורים נותנים מה שהם יכולים וזה
בא בחבילה שלמה של רגש וכסף .הם אלה שמחבקים את הבן
כשהם אומרים לו ' -אני אוהב אותך אבל זה מה שיש לי לתת'.
בקיבוץ  -ההורים הם אלה שמעבירים רגש .הקיבוץ הוא זה
שקובע כמה כסף יקבל הבן .זו נקודה לא פשוטה שיוצרת את
המתח בין 'הקיבוץ' לבניו.
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את הסוגיה הזו ניסינו להבהיר לחברי שדה אליהו בסימולציה
שנבנתה עם שלומית ארבל .באסיפת החברים הוקרנה מצגת
של משפחה שקראנו לה 'משפחת ישראלי' ,בה שני ההורים
עובדים ולפתע מתקבלת אצלם מתנה  -ירושה יפה .כעת
מונחת לפניהם השאלה  -מה יעשו עם הכסף? במקרה שהוצג
בחרה המשפחה לקחת את הכסף לשדרוג ההוצאות השוטפות
 בחינוך ובאוכל .כעבור שנה ,כשנגמרו כספי הירושה,המשפחה נאלצה לוותר על רמת החיים הגבוהה אליה התרגלה.
שאלנו את החברים" :איך לדעתכם משפחה כזו מתמודדת עם
הירידה החדה ברמת החיים?".
אחרי הדיון בסוגיה הכפלנו את סך ההוצאות של המשפחה
במספר המשפחות בקיבוץ  -וניתן היה לחזות בצורה מוחשית
בהתנהלות הקיבוץ .השיחה עוררה תחושות קשות בקרב
החברים .מדוע? כיוון שיש מרחק בין בעלי התפקידים,
החשופים כל הזמן לחזית הכלכלית ,לבין החבר שאינו רואה
מה המצב בחשבון הבנק ולא מרגיש את התנודות והדילמות
הכלכליות איתן צריך להתמודד .אותו חבר דורש מההנהגה
להתייחס לאירועים כלכליים שעוברים על הקיבוץ באחריות
ולנהל אותם בתבונה אך מאידך ,בעת קושי ,קשה מאוד להציע
לו פתרון שיתקבל על כל הציבור.
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לא לאבד תקווה

רמת החיים הגבוהה אינה מורגשת ,כיוון שהחברלא שולט
בה .הוא מקבל הכל באופן אוטומטי ,ולכן הוא גם לא מרגיש
שיכולה להיות לו השפעה על רמת ההוצאות של הקיבוץ.
החבר לא מודע לכך שהתרגל לרמת חיים בה מלצר מגיש לו
ארוחות שלוש פעמים ביום ,ויש לו שוטף כלים צמוד (צריך
לזכור שכל עוד השירות הזה היה מבוסס על חברים הדבר היה
עוד סביר אבל ברוב הקיבוצים עושים זאת היום עובדים מבחוץ
וכל הכסף הזה הולך החוצה) .אנשים אומרים " -התנהלנו כך 70
שנה אז כנראה שהכל בסדר"...
במקביל כשמציגים באספה מחזור של עשרות מיליוני שקלים
קשה מאוד לקבל את העובדה שאין משאבים פנויים לפיתוח
הקהילה .זה עניין לא פשוט שיוצר מתח בין אנשי החברה
לכלכלה .לא כך זה צריך להיות .צריך לזכור שאנשי הכלכלה

החבר בקיבוץ השיתופי לא מוריש את נכסיו
לבניו הביולוגיים אלא לבנים האידיאולוגים
שמצטרפים לקיבוץ .הוא זה שבנה קיבוץ
למופת ומה שילדיו הביולוגיים יקבלו זה רק
את 'דמי העזיבה' ,סכום קטן יחסית
הם גם אנשי החברה .בדרך כלל מצפים כי אנשי הקהילה יגידו
שצריך כסף ואנשי הכלכלה יגידו שאין .חייבים להבין שהמניע
לאמירה 'אין כסף' בא מתוך הרצון לשפר את תוחלת החיים
של הקיבוץ .החזקת הקיבוץ עם הוצאות ברמה מטורפת לא
תעמוד במבחן הזמן .לאור זאת ,המצב האידיאלי הינו הפרדה
בין התקציב השוטף של הקהילה לבין הרווחיות בענפים ,לטוב
ולרע.
אין ברירה .צריך לעצור ולהתחיל בבדיקה מחודשת ומשותפת
שתבהיר מה מהות השיתוף ומה מהווה היום משקל עודף.
לשאול את עצמנו האם כל מרכיב בקיבוץ הקיבוצי בא מתוך
אידיאולוגיה ,להצליח לנפות את הדברים שהיו טובים לזמנם
והיום הם אלה שפוגעים ומסכנים את השיתוף ,לבדוק אם יש
דגם טוב יותר ולהגדיר מחדש איך לשמר את השיתוף .רק
זו הדרך להגיע למצב שבו חיים בשוטף רק מהכנסות .ברוב
הקיבוצים השיתופיים לא ניתן כיום להמשיך לספק לחבר את
רמת הצריכה והשירות שהוא מקבל ובמקביל להמשיך לפתח
את המרחב המשותף ,להשקיע בשיפוץ דירות וכן הלאה.
השינוי המוצע יצור מצב בו כל משפחה תוכל ,בתחומים
שייבחרו ,לקבל את ההחלטות שלה  -על פי מה חשוב לה .זה
משהו שניתן לעשות רק אם יהיה חופש בחירה בסעיפים שהם
לא ערכי הליבה של הקיבוץ .כל דרך אחרת לצמצום ההוצאות
תיצור מצב של תסכול אצל החברים ותחושה לא טובה.
הרעיון הזה מצמצם את הסכנה המרחפת על הקיבוצים
השיתופיים ומאפשר יותר ערבות הדדית וחיי שיתוף סביב

ערכי הליבה של השיתופיות .ההתנגדויות לרעיון באות
פעמים רבות מהתחושה שיש כאן איזו חבילה אחת שנקראת
'קיבוץ שיתופי' ואם נתחיל לפתוח אותה נאבד שליטה .זה
מה שמשתק חברים רבים אבל חשוב להבין שהמשך העבודה
בשיטה הישנה מחייב החלטות אספה שיקבעו לכלל הציבור מה
יהיה סדר העדיפויות שלו.
בתחום הכלכלי ,בקיבוץ השיתופי ישנה בעיה גדולה נוספת
אותה יש לפתור  -האפשרות לסייע בצורה רצינית יותר לבנים
עוזבים (שהם כמובן רוב הבנים שלנו).
החבר בקיבוץ השיתופי לא מוריש את נכסיו לבניו הביולוגיים
אלא לבנים האידיאולוגים שמצטרפים לקיבוץ .החבר הוא זה
שבנה קיבוץ למופת ומה שילדיו הביולוגיים יקבלו בסופו של
דבר זה רק את 'דמי העזיבה' המגיעים להם ,סכום קטן יחסית
ולא שום חלק מהנכסים שהוא צבר במשך השנים .לעומת
זאת הבנים האידיאולוגיים שבאים לקיבוץ ונקלטים בו יורשים
בן רגע את החברים הוותיקים .זו נקודה קשה .יש היום גם
בקיבוצים השיתופיים מודלים שמסייעים לפתור את הבעיות
הללו ,כמו למשל פתיחת 'קרן חיים'  -מעין קרן שנצברים בה
סכומים להורשה .הרעיון הוא לא להגיע לשיוך דירות אבל
לתת לכל חבר סכום רציני בשלב מסוים של חייו כדי שאיתו
יוכל לעשות מה שהוא מרגיש ורוצה .כדי לעשות זאת ברור
שצריך יהיה לצמצם בדברים אחרים ...המציאות בה חבר שלא
זכה בנכסים מחוץ לקיבוץ (ירושה וכדומה) אינו יכול לסייע
לילדיו החיים מחוץ לקיבוץ היא מציאות קשה .בשדה אליהו
חולקו בזמנו כספי תנובה לחברים ויש כיום החלטה לדבר על
'קרן חיים' .אני חושב ש'קרן חיים' באה מתוך השיתוף ולכן
היא שיתופית לעילא .לעומת זאת ,שיוך דירות או שיוך פירות
מצמצמים את השיתוף.
בשדה אליהו התחלנו את הבירור הזה לפני  4שנים .זה תהליך
לא פשוט .בסופו של תהליך הבירור יצא מסמך שמגדיר את
ערכי הליבה .גם ביבנה עשו זאת לאחרונה  -הגדירו את גבולות
ההפרטה .קיבלנו באספה החלטה עקרונית לשאוף לחיים
שוטפים על פי ההכנסות ,אבל לא הצלחנו להגיע לזה .צריך
עדיין לעבוד כדי להגיע למודל שנותן פתרון .זה נמשך ,ואנחנו
חשים שיש רגישות רבה סביב הנושא .לשלב המעשי עוד לא
הגענו .ברגע שעלתה שאלת ההפרטה ראינו שהתהליך הפך
ליותר מסובך והאיום הגדול שחלק מהחברים מרגישים הוא
שמחר זה כבר לא יהיה קיבוץ .לא כולם מאמינים שאפשר
להישאר שיתופי בהפרטות .בעיצומו של התהליך הבחנתי
כי קשה להסביר לחברים את מצב החזית הכלכלית ולהגיע
להסכמות על דרך פעולה לפתרון מבלי שיחששו שהקיבוץ
יעלם להם מבין האצבעות...
רמת הצריכה הפרטית עלתה מאוד בשנים האחרונות ,יותר
ויותר אנשים בוחרים לסעוד בבית ,לצאת לחופש עם הילדים,
רמת השמחות עלתה (לשמחתי היא עדיין מפגרת אחרי העיר)
כל אלה מקשים על ההתייעלות כקיבוץ והפתרון המקובל
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לא לאבד תקווה

לא כולם מאמינים שאפשר להישאר שיתופי
בהפרטות .קשה להסביר לחברים את מצב
החזית הכלכלית ולהגיע להסכמות על דרך
פעולה לפתרון מבלי שיחששו שהקיבוץ יעלם
להם מבין האצבעות...
והפופלארי הוא הפרטה .אני טוען שלא צריך לזרוק את התינוק
עם המים .כל קיבוץ צריך להחליט מה חשוב בעיניו .ערכים כמו
שוויון הזדמנויות בבריאות ובחינוך והבטחת הקיום של כל אחד
בקיבוץ לא חייבים להיות בסכנה מדיון על הפרטת סעיף זה או
אחר .צריך להזהר מ"טענת השטריימל" ,על פיה כשמפסיקים
להתלבש כמו אציל פולני תוך זמן קצר מחללים שבת.
אני חושב שהקיבוץ השיתופי לא צריך לפחד לצאת לתהליך
בירור עמוק ולגעת בדברים העמוקים הללו .אין מה לפחד
ממדרון חלקלק כיוון שאם הוגדרו ערכי ליבה ,יש קווים מנחים
שמגנים על הקיבוץ .אני אישית עדיין לא מכיר קיבוץ שיתופי
שעשה מהלך כזה בהצלחה ונשאר שיתופי .צריך לבנות אותו
אך ברור לי שמי שיקבע בסופו של דבר זה הציבור .לציבור יש
את המפתחות.
למרות הנאמר לעיל חשוב לי לציין שכיום אני עובד בקיבוץ לא
פחות שיתופי מאיתנו ,במשאבים הרבה יותר מצומצמים ,ובמו
עיניי ראיתי שאפשר לשמור על שותפות גם במציאות כלכלית
לא פשוטה .זה מעורר השראה .אני נפגש שם עם היכולת
לחיות בצניעות ולהמשיך להאמין בקיבוץ השיתופי גם כשאין,
מה עוד שבגוש עציון הפתרון הלא שיתופי זועק מכל עבר יחד
עם השגשוג הכלכלי שבעקבותיו .זה גורם לי להאמין שאפשר
לקיים קיבוץ שיתופי במציאות לא קלה.

שמעון שורק ,חבר קיבוץ שדה אליהו,
מרכז משק של מגדל עוז בהווה וגזבר שדה
אליהו בעבר הלא רחוק.
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הוא והיא  -כלכלה
הדר וקרן וייס
היא:

הכי חשוב  -חסכתי לנו !₪100

כשהוא אמר לי שהוא רוצה הפעם לכתוב טור על כלכלה מיד
אמרתי לו ,כאשת מקצוע כמובן ,שהוא סובל מהשלכה ,שלא
לומר מהתקה חמורה! אתה בחרת ,אדוני הנכבד ,לכלות את
מיטב שנותיך באקדמיה ולסבול את המקצוע הזה ,אז למה
להשליך את התסכולים עליי?? מה אני ,קיבוצניקית אומללה
שכמותי ,שהידע שלה בכלכלה מסתכם בכך שהגזבר מטפל
בזה ,מה שלא יהיה ,אמורה לכתוב בנושא כזה???

עד היום אני לא מבינה למה הוא התחיל לדפוק את הראש
בקיר .חבל על הקיר...
ולא די במרורים שאני מאכילה אותו (לא קנויים! חילקו לפני
ליל הסדר) בתחום הזה .גם בכל הנוגע למתמטיקה אפשר
לומר שאיחרתי לחלוקה שם למעלה .אפשר לומר שבשיעורי
מתמטיקה שחיתי בחומר ,יותר נכון טבעתי .בדמעותיי שלי.

ואז זה היכה בי  -על זה אפשר לכתוב! על כמה שאין לי מושג
ירוק ב"ירוקים"!
כי אני ,רבותיי ,תוצר מושלם של המערכת הכלכלית הקיבוצית.
כן ,אני זו שמבחינתה הייתה קופצת לשופרסל עם תלושים
צהובים.
אני זו שכשאומרים לה כסף גדול ,נזכרת בערגה בטיפ ע"ס 20
שקלים שקיבלתי בגיוס במלון ונתתי אחר כבוד לקיבוץ.
אני זו שבשנותיה הראשונות בעיר היו צריכים להסביר לה למה
בולים עולים כסף .ומה זה בכלל בולים.
אני זו שלאירועים פחות מיוחדים מכינה עוגה ממוצרי חינם
מהמרכולית (אירועים מיוחדים זוכים בשמנת ושוקולד קנויים
ויוקרתיים).
אני זו שעד היום לא מבינה איך התקציב שלי מחולק ,ולמה
לעזאזל אני מקבלת תקציב למכונת גילוח? מעליבנים...
בקיצור  -מקרה אבוד.

כאשר הוא מנסה להסביר לי משהו בתחום זה ,החור בקיר
מהפסקה הקודמת הולך ומעמיק.
והנה אנו מגיעים לעוד סלע מחלוקת בזוגיות שלנו  -בהנחה
ואחד מילדינו ,בנוסף לכל המעלות שכמובן יהיו בו ,יסבול
כמוני מ-למחמ"ם (לקות מתמטית חמורה מאוד מאוד) ,האם
 כפי שטוען הוא  -נכריח אותו להשקיע בתחום ולמצות אתמלוא יכולותיו הדלות או שמא  -כפי שטוענת אני  -נבקשו
יפה לשרוד איכשהו ב 4-3-יחידות ,ונניח לו לנפשו על מנת
שיוכל למצות את יכולותיו הטבעיות האחרות  -הטסת מטוסי
נייר וספרות רוסית קלאסית ,לדוגמא.
אני יודעת שאני צודקת (אקסיומה ידועה) ,אך עדיין מקווה
שהחוק מתמטי "שלילי  Xחיובי = שלילי" לא יחול על ילדינו
ושכולם יהיו גדולים בתורה ובחזקות.
הכל מתנקז בסופו של דבר לדיונים בביתנו ,על מה ראוי וניתן
להוציא את תקציב המיליונים השנתי שלנו .הוא טוען ,באופן
הגיוני ומעצבן להחריד ,שיש לחסוך לעתיד ולהשתמש בכסף
לטובת ילדינו העתידיים.

ומכל האנשים שבעולם ,מצאתי לי עירוני .חובב מתמטיקה.
שלומד כלכלה.

אני לעומת זאת טוענת כי ייטב לילדים בהרבה אם אמם תהיה
מאושרת ושמחה בבגדיה החדשים (ובגלידה שקנתה .היה נורא
חם!).

אפשר לומר שהוויכוח הגדול הראשון שלנו אירע כאשר חזרתי
הביתה מהעיר הגדולה ,עמוסת שקיות וזורחת מאושר פוסט-
שופינגי והודעתי לו שחסכתי לנו מאה שקלים חדשים!

והוויכוח נמשך  -כי כמו בכל פרדוקס מתמטי טוב ,אם נגיע
לפתרון ,כל הכיף ילך...

כששמח ושאל איזה בנק שדדתי ,הסברתי לו שזה מאוד פשוט.
השמלה ששוכבת לה בשקית הוורודה הייתה אמורה לעלות
מאתיים ,אך לאחר הנחה של  50%שילמתי עליה רק מאה! לא
שתכננתי לקנות שמלה ,בכלל יצאתי לקנות ספרי לימוד .גם
הכיסוי ראש והמכנס החדש לא ממש היו בתכנון ,אבל הם היו
כל כך יפים .ובחום הזה  -אתה היית מוותר על גלידה?? אבל

אז אני ממשיכה לעקוץ את המערכת ולקנות בהנחות והוא
ממשיך להעמיק בנחת את החור בקיר.
ככה זה כשבקיבוץ מחנכים אותך לתת כפי יכולתך ולקבל לפי
צרכיך .אנשים חסרי ידע מתמטי כמוני עלולים ליישם את זה
גם על חנויות בגדים.
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הוא והיא

הוא:
יש כמה דברים מאוד מאוד לא כלכליים שהקיבוץ עושה.
מתוך תקנון ועדת השתלמות המעודכן /7ב  ;1953פרק ג'/2/ג'
סעיף בינוני " :4כנגד פ' ימי עבודה בשנה ושתי התנדבויות
בשטיפת כלים ,זכאי תלמיד אקדמיה לכלכלה שנתית בסך
זוזים גלובלי והוצאות החזרי תשלום לעגלונים".
תאמרו מה שתאמרו על הסעיף :כלכלי הוא לא .סליחה ,אתקן:
הוא כלכלי מאוד מאוד ,רק לא לקיבוץ.
אני תוהה ,בהקשר זה ,אם כבר מותר לומר בקול שצעירים
נשארים בקיבוץ כי זה נח.
הבה נשמור על שקיפות :זה לא שבוקר אחד ,בגיל  ,25קמתי
וגיליתי שחיי הסחר בעיר הגדולה הם קפיטליזם דוחה ונוראי,
ושבכלל מרקס צדק ,וצריך לחלק את כל הקוטג' בשווה .אפשר
לחשוב שלאחר יוגה על הר תבור החלטתי שחליבה זה ההיי-
טק החדש ,ושהתעשייה העירונית היא עבודה זרה המשחיתה
את הנפש.
אז לא .חליבה זה לא ההיי-טק החדש (טוב ,אולי חליבה כן,
עם הכפתור הזה שהופך את זה לגרמא ,וככה בשבת זה מותר,
מדהים! מה עוד ימציאו שמה ב"צומת"?) .אין לי שום בעיה
עם עבודה זרה ,כל עוד היא נספרת לי בשמונים הימים .ואני
חושב שמרקס טעה .הדבר היחיד שצריך לבטל הוא את מכונת
השטיפה בקיבוץ .לפרוטוקול בלבד.

אגב ,הנה עוד מקום שבו תפיסת עולם מיוחדת במינה מנצחת
את הכלכלה :נניח שסטודנט כלשהו בתורנות שטיפה .נניח
שבטעות ,או בכוונה ,או משהו על הגבול ,הוא זורק לפח שמונה
עשרה צלחות שלא היה לו כח לשטוף .לפתע הוא מגלה שאחת
מהן נקייה למדיי ומחליט שחבל עליה .מבחינה כלכלית ,הוא
הפסיד שבע עשרה צלחות .אבל יש כמה אנשים בעולם ,ולא
נפרט עכשיו מי ,לא משנה ,יש אנשים ,שבניתוח האירוע ימצאו
שנחסכה לקיבוץ צלחת .הקיבוץ בפלוס צלחת .אתם מבינים?
זה הרי ענק .זה פרס נובל לכלכלה ע"ש עופר מקסימוב .כן ,אני
מכיר מישהו כזה .לא רוצה להגיד שמות .מפאת שלום בית.
הבה נחזור לקיבוץ .קטונתי מלהסביר החלטות שקיבלו גדולים
ממני .אני יכול רק להעריך :צעירים נשארים בקיבוץ כי זה נח
להם .נכון .ככה זה היום ,אנשים נמצאים במקומות שנוחים
להם .אין לנו את העוז של ייבוש ביצות וחביתה וחצי לנפש .זה
לא אנחנו .אבל תקנו אותי אם אני טועה :האם הוותיקים שכן
חיו כך לא עשו זאת רק כדי לחסוך זאת מאיתנו?
אכן ,נח לנו .זו אינה תעודת עניות לקיבוץ ,להיפך; הזכות
להיות מסוגל לתמוך בבניו היא הניצחון שלו .אבל מי שבסוף
נשאר ,כנראה שנשאר באמת .זהו לא נוהל כלכלי ,זהו נוהל
חינוכי :מתוך שלא לשמה בא לשמה .הקיבוץ ,אני חושב ,מבין
את זה.
(ויום אחד גם רעייתי תבין .עד אז ,ישתבח שם הקיבוץ לעד על
בגדי "יד שניה").

לא ירדתם לסוף דעתי :מכונת השטיפה שלנו בקיבוץ ,זו שאנו
הסטודנטים מכירים מקרוב בתורנויות ,היא לפרוטוקול בלבד.
באמת .הנה ,מתוך פרוטוקול שטיפת כלים :15.6.12
כלי עם חומוס" :הגעתי לכיור .ניקו אותי עם זרם חזק ,לא
נשאר עליי שום סימן .אחר כך שמו אותי במתקן פלסטיק,
ועברתי במכונה .אני לא יודע למה .טוב ,כנראה צריך .זהו ,מאז
אני לא זוכר כלום".
לא שאני מתלונן על תורנות סטודנטים .בכלל ,יש לי מזל שלא
הצטרפתי לקיבוץ בעשור הראשון של הנוהל .בטח הם היו
צריכים לקחת את הכלים לנקיק בקרני חיטין ולחכות לגשם.
אבל תסלחו לי ,יש משהו מאוד מעגלי בטיעון הבא" :הכלי לא
יצא נקי מהמכונה כי הסטודנט לא ניקה אותו לפני כן באופן
יסודי".
ואף על פי כן ,נח הדבר .נח מאוד .נח לנו הסטודנטים ,נח
לעגלונים ונח לגזברים באקדמיה .והקיבוץ? מבחינתו זו
השקעה די ספקולטיבית .רוב הסטודנטים שלו בסוף יעזבו.
מיעוטם יישאר וישתמש בידע שרכש כדי להמציא כפתורים
שיהפכו דברים לגרמא .האם ההכנסות יכסו את הוצאת שכר
הלימוד והנסיעות ,בתקופה כזו שבה מחיר החציר לסוסים רק
עולה ועולה? מה ההיגיון הכלכלי כאן?
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עוגות השוות לכל כיס
של מזל אדלר מקיבוץ עין צורים

·ÌÈÂÎ˙Ó ≤∞∞ ¯ÙÒ
ÌÈÁÂÏÓÂ ÌÈ˜Â˙Ó
להזמנה08-8588201:
*מאז המהדורה הראשונה )(1977
נוספו לספר עוד למעלה ממאה מתכונים!

מה קורה

?

משלום עד שלוםÆÆÆ
על 'בית קרניאל' בלב צרפת
אלי סומר
™ יהיו שורות אלו נר זכרון לשלום קרניאל ולאלמנתו שהלכה
לעולמה בר"ח אייר תשע"ב ,ומעין שי לנכדו שלום ובח"ל שבאו
בברית הנישואין בל"ג בעומר השתא.
שלום קרניאל נפל ב'שיירת העשרה' בדרכו מירושלים לכפר
עציון .לפני כחודשיים סיפר לי יוחנן בן-יעקב (חבר כפר עציון)
שקרא על בית יתומים בצרפת של סוף שנות הארבעים בשם
'בית קרניאל' .על פי המאמר שנכתב בקצרה בעברית ,שכן
המוסד בכפר בשם 'ווזון' ליד העיר אורליאן.

קבלת מסמכים אלו הייתה מרתקת עבורי,
והביאה אותי להמשך החקר בסוג של "אמוק"...
השם והמקום סיקרנו אותי מאוד והתחלתי לנבור ,באמצעות
העכבר הנאמן ואדונו  -המחשב הידען .חיש מהר איתרתי את
העיירה  - Vouzonכמה עשרות ק"מ מעיר המחוז Orléans
שמדרום לפריס.
פניתי בדואר אלקטרוני לארכיון מחוז  ,Loir et Cherבו

נמצאת  Vouzonוביקשתי לקבל כל פרט אודות אותו מעון
ילדים יהודיים ...כבר למחרת ,העבירה לי הארכיונאית מסמכים
משנת  1948ו 1949-ובהם דו"חות שירותי הביטחון הצרפתיים
] [Renseignements Générauxהמתארים בפירוט את
המקום:
"בטירה ששמה  Château des Rhuetsקיים מרכז קליטה
לילדים ומבוגרים מהגזע היהודי ]כך במקור .[...המקום נועד
למעבר לילדים שפניהם להגירה למדינת ישראל במסגרת ארגון
בשם ( aliyat hanoarכלומר' :עליית הצעירים').
המסמך מפרט את המבנה הארגוני ,שמות מנהלי המקום,
תפקידם ואזרחותם .המחלקה החינוכית ,כך עולה מהמסמך,
נוהלה על ידי מר אייזנר חיים חבר קבוצת יבנה) ,המתואר
במסמך כיהודי גרמני שהגיע לצרפת מפלשתינה כדי לנהל את
חינוכם של הילדים ,בסיוע כתריסר מורים .במסמך תיאורים
מעניינים נוספים:
הילדים הנמצאים במקום הם ברובם יתומים שהוריהם נספו
במחנות או נפטרו כתוצאה ממהלכים אנטישמיים במדינות
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בהן התגוררו .לחלקם יש הורים היום בפלשתינה ,וכן יש ילדים
מצפון אפריקה שהוריהם סובלים מהצקות על ידי ערבים ועל
כן חוששים לחיי ילדיהם ...הילדים נמצאים במרכז שבטירת
 Vouzonבין  6ל 9-חודשים ,ובתקופה הזאת הם לומדים מה
שיהיה להם נחוץ בארץ אליה הם מבקשים להגר .דגש מיוחד
בלימודים על הוראת השפה העברית .כאשר הם מוכנים ,הם
נשאלים האם ברצונם לצאת לפלשתינה או להישאר באירופה.
שואלים גם את ההורים שבחיים ...עד עכשיו ,למעלה מ300-
ילדים התארחו בטירה  .Château des Rhuetsשני שלישים
מהם כוונו לפלשתינה דרך נמל מרסיי .אלו באו ברובם
מהונגריה ופולין .נכון להיום במעון כ 90-ילדים...
לבקשתי ,צירפה הארכיונאית את רשימת התלמידים ואנשי
צוותם ,נכון ליום הביקורת של שירותי הביון המקומיים.
הרשימות ,מודפסות במכונת כתיבה ,חתומות ומאושרות
בחתימת ידו של ראש העיירה.
ברשימת אנשי הצוות ובמסמכים ,לבד מחיים אייזנר ורעייתו
חוה ,מופיעים שמות ידועים של פעילים במערכות עליית
בני נוער מארצות אירופה שלאחר השואה :ברוך וילהרפורט,
אלישע בירנבאום ,יעקב בן-חורין ,קלמן בנימיני ,נפתלי בר-
גיורא ואחרים.
קבלת מסמכים אלו הייתה מרתקת עבורי ,והביאה אותי
להמשך החקר בסוג של "אמוק"...
אף על פי שבאותו יום הייתה בקבוצת יבנה חתונה ועובדות
הארכיונים גויסו להכנות ,כתבה לי דינה ספראי" :הדבקת אותי
בהתלהבות שלך ,"...ואחרי שעתיים שלחה לי חופן מסמכים
נוספים...
המעון ,אחד מרבים שפעלו באותן שנים ,תופעל על ידי הפועל
המזרחי והקיבוץ הדתי ,אך טרם מצאתי את הקשר – אם בכלל,
עם שלום קרניאל .תוך כדי החיפושים התמקדה תשומת לבי
בחיים אייזנר ז"ל מהדמויות המרכזיות בקבוצת יבנה משך
שנים רבות .בסיוע ארכיון קבוצת יבנה קיבלתי צילומים של
יומנו של חיים והנה ,בדף שנכתב בכתב ידו ב 2.2.1949-נכתב:
הגענו ל'בית קרניאל' ...שלום קרניאל נפל ב-כ"ח בכסלו
תש"ח .חיים אייזנר מגיע לטירה למעלה משנה לאחר מכן,
למקום שכבר נקרא על שמו של שלום ,כפי שחיים רושם
ביומנו .ביומנו כותב חיים יום-יום בקצרה על פעילותו במקום:
שבת פרשת תזריע-מצורע תש"ט ,ראש חודש אייר :שיחה על
גוש עציון...
יום ג' ,ד' באייר :שיעור על כפר עציון בכיתה ה' .בערב ,אזכרה
לגוש עציון...
יום ד' ,ה' באייר – יום הקוממיות :מפקד החג ,פרק ט"ו
ביחזקאל .נאום החג – מדינת ישראל (שיר של ש .שלום),
התקווה .תפילה חגיגית .הלל שלם .מי שברך למדינה! שיחות
בכל הקבוצות על עניין היום (אני בקבוצה משואות-תחיה).
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אחר הצהריים ,ספורט.
כפי שהוזכר לעיל ,גם ילדים יהודיים מארצות צפון אפריקה
השתלבו במקום במהלך השנים .למשל ,יש בידי צילום
תעודתה של תלמידה בשם שושנה בועזיז ,ילידת 1935
במרוקו ,למחצית הראשונה של שנת תש"י ובכותרת התעודה
 בית הילדים ע"ש קרניאל ז"ל .לימים ,ב-ט"ו בשבט תשנ"ד  1984התקיים בארץ כנס של בוגרי בית הילדים שאורגן עלידי יעקב בן-חורין ,אחד ממנהלי המקום .לכבוד האירוע נכתב
בחוברת זכרון כך:
הילדים אשר שרדו את השואה נאספו על ידי שליחי עליית
הנוער שתרו את השדות ,את הערבות ואת הערים ההרוסות
בחיפוש אחרי הדבר היקר ,הילד הקטן האבוד ...האחוזה שלנו

אף על פי שבאותו יום הייתה בקבוצת יבנה
חתונה ועובדות הארכיונים גויסו להכנות,
כתבה לי דינה ספראי" :הדבקת אותי
בהתלהבות שלך ,"...ואחרי שעתיים שלחה לי
חופן מסמכים נוספים...
היא כמו מושבה ישראלית אוטונומית בלב לבה של צרפת.
היא רחוקה מכל יישוב ,מבודדת ומוסתרת בתוך יער ענקי.
איננו תלויים באספקת מים או חשמל .החשמל מספקים לנו
גנראטורים מופעלים על ידי שני מנועי דיזלים ישנים .את
המים אנחנו מקבלים מנחל קטן שמימיו עוברים דרך מערכת
סינון וטיהור .אצלנו שוררת אווירה ארץ-ישראלית .חייבים
לדבר עברית שהיא הופכת להיות השפה המשותפת היחידה
בתוך בליל השפות .למשחק בכדור יש חשיבות בגיבוש חברתי.
הילדים לומדים לשיר ולרקוד לפי מנגינות הארץ .חצי יום
לומדים וחצי יום עובדים .הבנים בחקלאות ,בשדה ובחממות.
הבנות במטבח ובמחסן בגדים ,בגיהוץ ובתיקונים .כולם רוכשים
ידיעות יסוד ביהדות ,בהיסטוריה של עם ישראל ובידיעת
הארץ .אנחנו מקיימים וחוגגים מלבד השבת את כל החגים:
חנוכה ופורים עם כל הסממנים האופייניים .אפילו נוטעים
עצים בט"ו בשבט...
אדלג על פגישות טלפוניות מרתקות ורבות עם "שחקנים
נוספים" של הסאגה המדהימה הזאת ,שידעו להוסיף צבע
ופרטים ,ואומר שכאשר יצאתי לדרך במחקר זעיר זה ,לא
שיערתי שאגיע למידע כל כך מרתק וייחודי המאחד היבטים
מכריעים של תקומת ישראל.
שרשרת האירועים הללו צפה על פני השטח ,שוב ,כאשר דור
אחד מסתלק לבית עולמו ,ואחד מהדורות הבאים מקים בית
בישראל.
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קשה לחשוב על שם הולם יותר לספר אשר כזה" :בדרך אשר
הלכת" ,בעקבות דבריו של יעקב אבינו בבואו מפדן ארם:
"ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי" (בראשית ל"ה) .אכן ,משימה
לא קלה ומאוד מורכבת נטלה על כתפיה הבת רונית גדיש,
עורכת וכותבת הספר ,לשרטט קווים לדמותו ובעיקר לדרכו
הייחודית ,דרך מסומנת מטרה ,ללא פשרות וללא הנחות ,לא
לו עצמו ולא לסובבים אותו ,לשותפיו לדרך ,לחבריו וידידיו.
ואם הזכרנו את שם הספר ,נציין עוד כי בשער הכריכה מופיעה
ברקע דמותו של יעקב גדיש ניבטת אלינו ועל גביה צילום של
אחד מעשרות רבות של פתקים שכתב ,אסף ושמר ואין כמותם
ללמדנו מי היה האיש ,מה היו תכונותיו הטרומיות שעיצבו את
אישיותו כפי שיזכרוה.
וזה לשון הפתק:
"אדוני ,רה"מ ,אם מותר לי כחקלאי פשוט להציע:
להצביע על הקיצוץ במשרדים בנוסח של סגן רה"מ ,בקשר
ל.1% -
אח"כ להצביע על מס עו"ש כנגד מס קניה.
				

כך כותב הממונה על התקציבים באוצר לראש הממשלה
בעיצומה של אחת הישיבות המרתוניות לתוך הלילה ,עליהן
דווח למחרת בעיתונים" :במשרד האוצר דלקו האורות עד
השעות הקטנות."...

בדרך אשר הלכת
מאת :יעקב גדיש
הוצאת :הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הדתי 2012
"הצעתו של חקלאי פשוט" ...
(לדור אשר לא ידע)
עם הסתלקותו של יעקב גדיש ז"ל ,בטרם עת ,איבדה קבוצת
יבנה את הקברניט שאחז בשתי ידיו את ההגה הכלכלי-פיננסי
שלה ,מי שבדבקות ובעקשנות שמר על הספינה שלא תסטה
כהוא זה מהנתיב אותו פילסו המייסדים.
אין צל של ספק שבהעדרו ,קבוצת יבנה אינה דומה כמעט כלל
לאותו קיבוץ בחייו ופעילותו האינטנסיבית .מהלכים כלכליים-
חברתיים שעושה יבנה בשנים האחרונות לא היו יכולים
להיעשות או לקרות כל עוד עמד הוא ליד ההגה ,על המשמר.
אני מעריך שרבים יהיו כאלה שינתחו את המציאות כמוני.
חלקם יציינו זאת לחיוב ,יראו בכך חידוש ,רעננות ,יוזמה
ותעוזה .אך אני בטוח שיהיו גם כאלה שינידו ראשם וילחשו:
"מי יגלה עפר מעיניו של יענקל?" .ימים יגידו.
לפני חודשים אחדים ,שמונה שנים לאחר פטירתו ,ראה אור
לכבודו ספר זכרון רב-תוכן והיקף בהוצאת הקיבוץ המאוחד
ותנועת הקיבוץ הדתי.

יעקב גדיש

בפתח הספר שני פרקים בעלי אופי ביוגרפי המספרים
ומתארים את דרכו של נער קטן שנולד בעיירה קטנה בהרי
הקרפטים ולאחר שנות נדודים ארוכות הגיע ארצה כילד פליט
שואה למוסד עלייה בפתח תקווה ,שם היה בין מקימיו של
גרעין חלוצי שהוקם ופעל בין כתלי המוסד .בשנות החמישים
(של המאה העשרים) הגיע הגרעין לקבוצת יבנה וכאן הצטרף
לבני המשק הראשונים 'חברת ביכורים' ,ולחברי גרעין בני
עקיבא 'גרעין עציון' ,והיוו את התשתית עליה צמח והתבסס
היישוב הצעיר.
במרכזו של הספר כמה פרקים המתארים את דרכו והליכותיו
בכל אשר עסק :בקבוצת יבנה  -ביתו ,הכניסה לנעליו של
אברהם (רודי) הרץ מרכז המשק המיתולוגי של יבנה ,פעולה
ציבורית בריכוז ועדת המשק של הקיבוץ הדתי ,השליחות
במשרד האוצר ,הקמת החברה לייעוץ כלכלי ' -יבין' ,הקמת
הזרם השיתופי בתנועה הקיבוצית ,ועל כל אלה ובצד כל אלה
מעורבות מלאה בחיי החברה של קיבוצו  -ביתו .על הרומן
שנקטע בעודו באיבו בין יעקב גדיש לקבוצת יבנה ,כותב לספר
חבר יבנה זאב ספראי רשימה שכותרתה" :אהבה ,אכזבה,
אהבה" .בסיומה הוא כותב ..." :אחרי הכל אינני יכול לענות
על שאלת היסוד :האם יבנה הייתה יכולה לצמוח ללא אישיות
אידיאולוגית נוקשה כשל יעקב? ואולי לא הייתה יכולה
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להתקיים אילו היו בה יותר אנשים כאלה".
ואם לחזור ולסכם ,הספר מרתק .גם מי שלא הכיר אישית את
יעקב גדיש ז"ל וצעד עימו לאורך כל דרכו הייחודית למעלה
משנות שני דורות ,גם מי שלא מכיר את קבוצת יבנה על
מורכבותה וייחודה ,גם מי שלא מצוי בנבכי הכלכלה של מדינת
ישראל  -כל הקורא את הספר לזכרו עומד נפעם מול אישיות
מיוחדת במינה וחד-פעמית .כל זה יש לזקוף גם לזכותה של
רונית גדיש שהשכילה להביא בפנינו את כל הרבדים המגוונים
שהכילה דמותו.

רב ...את היעקב השני פגשתי באספות חברים ובדיונים על
נושאים קיבוציים .שם הוא היה מתוח ,עקשן כפרד ,לוחם
בלתי נלאה (כמעט) ובלתי מתפשר (תמיד) .בדיונים הציבוריים
ראה את צורכי הקבוצה ,ומצוקות היחיד לא השפיעו על גישתו
לשאלות הנדונות".
אנחנו ,חבריו ,הכרנו את יעקב כאיש רעים להתרועע ,אשר
בעזרת קשריו האינסופיים והרב-תחומיים ,הושיט עזרה לכל
מי שנזקק ובוודאי לכל מי שפנה אליו.
הכל בכל מכל כל תוכלו למצוא בספר הזכרון 'בדרך אשר
הלכת'.

גם זאב ספראי כותב כי" :אני פגשתי בשני יעקב ,שכל אחד
מהם היה אמיתי וזורם .יעקב של ליל שבת היה איש שיחה
נהדר ,נעים ,נינוח ,שופע בדיחות וסיפורים ובעל קסם אישי

רמי עפרוני
קבוצת יבנה

גליון עמודים הבא יהיה גליון שכולו

אמנות
נבקש לתת במה לאנשים יוצרים בתחומי האמנות השונים
ולצד הצגת היצירות והיוצרים להעלות סוגיות בנושאים אמנות ,דת וקיבוץ כגון:
הקיבוצים כמרכז יצירה ,כמייצרי תרבות  -תופעה שנעלמה מן העולם?
האמנות כמשרתת ושאלת היחסים בין אמנות ויהדות
קיבוצניק עם קריירה של אמן  -יש חיה כזאת?
הצעות לנושאים ,לכתיבה ,לראיון ולכותבים יתקבלו בברכה
מטבע הדברים ,צילומים של עבודות אמנות ושירה שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים יזכו לקבל במה מכובדת
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת ‘עמודים’ לא יאוחר מ-כ"ה אב ()13.8
לכתובת amudim@kdati.org.il
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'עץ חיים
למחזיקים בה -
לגברים ולנשים
כאחד'

לארון הקודש התקיימה תפילת מנחה בבית המדרש .במעמד
זה מקום הנשים היה שולי למדיי.
תחת החופה החזיקו את ספר התורה מכובדי הקהילה ,גברים
כולם! מסביבם הייתה טבעת של רוקדים  -אף הם גברים ובנים
כולם! אמנם הנשים השתתפו בתהלוכה אך היו בשולי השביל
בתוך בליל ההולכים ושרים .בין הדוברים המכובדים שקידמו
את ספר התורה אל קהילתו החדשה היו מגוון דמויות אך לא
היה מקום משמעותי לקול הנשי בקהילה! אמנם בריקודי
מצווה הקימו מחיצה ורקדו נשים וגברים לכבודה של התורה,
אך ספרי התורה בכלל והספר החדש  -ישן בפרט היה בעזרת
הגברים! כאשר סיימנו את הכנסת ספר התורה בתפילת מנחה
היה בית המדרש מלא וגדוש בגברים אך בעזרת הנשים היו רק
שתי תלמידות מהתיכון ומורה אחת!

על הזדמנות שהוחמצה
הרב ד"ר יוסף סלוטניק
קהילת בית ספר שק"ד התברכה ביום מלא וגדוש באירועים
לציון  60שנה לבית הספר .היום נפתח בסבאבא עם לימוד רב
גילאי ,עבר להכנסת ספר תורה "ניצול שואה" לבית המדרש,
והסתיים במסכת של דוברים ומציגים שהטיבו לתאר את הווי
בית הספר ומטרותיו החינוכיות.

לסיכומו של דבר ,אמנם נשים היו שותפות בהכנסת ספר
התורה אך בעיניי ולצערי הן היו צופות בתהליך ולא חלק
משמעותי ממנו.
אודה על האמת ,ציפיתי שבית הספר שחורט על דגלו את
השוויוניות ,יצור טקס הכנסת ספר תורה שיש בו ביטוי הולם
לנשים שבתוכנו.

בסיום היום הרגשתי מלא שמחה מהתרומה של בית ספר
שק"ד לקהילת הקיבוץ הדתי בכלל ולמשפחתי בפרט ותקווה
לעושר הרב שבית הספר עתיד לתרום לחברה בכלל .אך לא רק
דברי שבח בפי אלא נקודת ביקורת ,אך אנא ,קורא יקר ,קח את
הדברים בהקשרם שכן "נאמנים פצעי אוהב".

האם אין בהדרה זו מסר (ולו גם לא רצוני) שהתורה והתפילה
הן נחלת הגברים בלבד ואין מקום לשתף נשים בחגיגות התורה
ובתפילות הציבור?

אם אשווה את שני האירועים המרכזיים  -הכנסת ספר התורה,
והמסכת לציון  60שנות שק"ד  -נגלה את הפער הגדול בין
שניהם  -מקום הנשים בחברתנו!

האם אין אנו משדרים לבנותינו ולבנינו שהם שווים וחשובים
בכל ,חוץ מהדבר שחשוב לנו מכל  -אהבת התורה ומרכזיותה
בחיינו?

בתיאור ההווי של בית הספר היה תפקיד מרכזי לגברים ולנשים
כאחד .לצד מנהל התיכון משה (קינלי) טור-פז עמדה מנהלת
בית הספר היסודי מלכה פוה .גם ברשימת שמות מנהלי בית
הספר לדורותיו עלו שמות של גברים ונשים כאחד .כיתות
השינון היו מעורבות ,השירה והריקודים של תלמידי הכיתות
השונות היו משותפים לתלמידים ולתלמידות ,הבוגרים
והבוגרות שדיברו שידרו את רוח השוויון השוררת בבית הספר.
לא מדובר על זהות בין המינים אלא על שוויון הזדמנויות
בהתאם לצרכים ולאופי התלמידים השונים .רוח החברה
הישראלית בכלל ורוח הקיבוץ הדתי בפרט הרואה בנשים
שותפות שוות ומלאות בחברה קיבלה ביטוי מלא במה שבית
הספר הציג בחלון הראווה שלו ,וכהורה למספר תלמידים בבית
הספר אני יכול להעיד שחלון הראווה אכן משקף את הדברים
היפים הקורים גם בפועל.

במהלך הטקס פנתה רעייתי אל שניים ממנהיגי קהילת שק"ד
בשאלה זו ונענתה שאין החגיגה מקום למהפכות ,ושינוי
המסורת יעורר מחלוקת מיותרת בחברתנו בשעה שאמורה
להיות שעה מאחדת.

לעומת זאת ,בהכנסת ספר התורה התמונה הייתה אחרת
לגמרי .כמיטב המסורת הוליכו את ספר התורה בתהלוכה של
שירה וריקודים עד למפגש עם ספרי התורה האחרים ברחבת
בית המדרש .ברחבה קידמו את פני ספר התורה מספר דוברים,
נערכו מעגלים של ריקודי מצווה ולאחר הכנסת ספר התורה

דעתי היא שונה  -בשנה בה חווינו כל כך הרבה חילול שם
שמיים בנושא הדרת נשים אני סבור שמן הראוי שאנו,
המאמינים בשוויוניות ,צריכים להרים את קולנו דווקא במקום
של קדושה .עלינו לתת לנשים את המקום הראוי להן במיוחד
בנושאים שאינם זוקקים שום שינוי הלכתי .אמנם צריך
וראוי לשמור על גדרי הצניעות גם במסיבה של מצווה ,אך
כשם שהשכילו המארגנים לעשות זאת בזמן הריקודים ובזמן
המסכת בחלקו השני של הערב מובטחני שבמאמץ מסוים
ניתן היה למצוא פתרונות ראויים לשילוב הנשים גם בחלק זה
של האירוע .האיחוד החברתי הבא על חשבון נתח כה חשוב
מקהילתנו אינו האיחוד אליו אנו שואפים.
במקום בו רבים ,במיוחד בקהילות הקיבוץ הדתי ,נוהגים
שנשים רוקדות עם ספרי תורה ,ראוי שנשים ירקדו עם ספרי
תורה גם במעמד הכנסת ספר התורה!
בחברה בה נשים לומדות ומלמדות תורה ברמה השווה לגברים
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ולעיתים אף עולה עליהם אין מקום להדיר את הנשים מחוויית
הקודש!
לדעתי ראוי שבית הספר המחנך את בנותינו ללימוד תורה
יחנך את בנותינו לתפוס את המקום הראוי להן בקהילת לומדי
התורה.
לצערי ההזדמנות לשדר שאפשר לשמוח בשמחת התורה
בצורה שיוויונית הוחמצה

יוסף סלוטניק
מעלה גלבוע

שתי תגובות בנושא שותפות נשים
בהכנסת ספר התורה בחגיגות
ה 60-לבית הספר
דבריו של הרב יוסי פגעו בי בנקודה רגישה .אני רואה בעצמי
'פמיניסט דתי' ,לפחות להלכה ,ובשאיפה גם למעשה .אני
רואה בשותפות של נשים בקודש התקדמות דתית ,וככל הניתן
במגבלות ההלכה ודרכי התקדמותה הייתי רוצה לראות נשים
שותפות גם במרחב הציבורי היהודי המשותף ,בבית הכנסת
ובבית המדרש ,ולא רק באפיקי לימוד תורה וקרבת ה' משלהן.
אכן התוצאה בהכנסת ספר התורה בה לא שותפו נשים בצדדים
הטקסיים של השמחה איננה ראויה .הייתי שותף מלא להחלטה
שהביאה לתוצאה זו .וכאן אחלק את דבריי לשניים:
ביחס לריקוד עם ספר התורה ונשיאה בקודש ,על אף שאינני
רואה בכך כל בעיה ,אלא להיפך  -בעיניי זוהי התקדמות דתית
חשובה ,קיבלתי את העמדה שרבים מחברי קהילות שק"ד
אינם רואים נושא זה בעין יפה .על מנת להכיל את רוב קהילות
שק"ד כפפתי דעתי מפני דעתם ,על אף המחיר הכבד שהדבר
דורש.
ביחס לאי-שותפות נשים בעמידה על במת ספר התורה,
בנשיאת דברים לעיני קהל ישראל במהלך הכנסת ספר התורה,
ובמתן מקום ל'נכבדות' הקהילות ,כאן אני חושב שטעינו,
טעיתי ,וצריך הייתי ליזום זאת .לא הייתי מספיק רגיש לנושא
וחבל שכך.
"מודה ועוזב ירוחם".

קינלי ,מנהל על יסודי שק"ד
בשדה אליהו
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אירוע הכנסת ספר התורה היה אירוע קהילתי מרשים בו
נקבצו ובאו יחד זקנים וצעירים ,נשים וגברים ,תלמידים
ובוגרים ,בני קיבוצים ,מושבים וערים ,והגיעו גם סבים
וסבתות מרחבי הארץ .קהילתנו מורכבת ומגוונת ,והמוקד
המשותף לכולם הוא ראיית התורה כמרכז הווייתנו
וכמקור חיינו .זו נקודת המוצא שלי וגם נקודת הסיום ועל
כך גאוותנו.
בהכנות להכנסת ספר התורה היה ברור לנו ששאלת ריקוד
הנשים עם ספר התורה היא אתגר שיש להתמודד איתו.
כששוחחנו אודות שאלה זו בהנהלות בתי הספר ,היסודי
והתיכון ,נשמעו קולות חלוקים שהגיעו להסכמה .אנסה
להציג את השיקולים השונים ואת ההכרעה ,בניסוח שלי
ועל דעתי בלבד.
בדורנו יש נשים המעוניינות לרקוד עם ספר תורה
בשמחת תורה ובהזדמנויות אחרות ,זוהי דרכן האמתית
לחוש ולבטא את אהבת התורה ,זו דרכן הכנה להתחבר
בלב שלם לקב"ה ,וכך מקובל בחלק קטן מיישובינו
בשמחת תורה .אישית ,אינני רואה בעיה הלכתית בכך
שאשה תרקוד עם ספר תורה ,ובמקומות בהם הדבר
מקובל על הקהילה ,אשריהם ואשריהן .אי לכך ,ידענו
מראש שחלק מנשים אלו ובני משפחותיהן עלולים
להיפגע אם לא יוכלו לרקוד עם ספר התורה.
מנגד ,רבים בקהילת בית הספר רואים בכך פגיעה חמורה
במסורת ,וכלל לא משנה האם יש לכך סימוכין הלכתיים
או לא .תחושתם הכנה היא שמסורת ישראל יוצרת
אבחנה ברורה בין נשים לגברים בכל הנוגע לבית כנסת
ולספר תורה .נשים אלו שלמות עם אבחנה זו ,הן כלל לא
חשות מודרות ,אלא מאמינות בכל לבן שדרכן בעבודת
השם שונה מדרכם של גברים .מבחינתן ,החיבור שלהן
לקב"ה ולתורתו צריך להיות שונה מדרכם של הגברים .אי
לכך ,ידענו מראש שפלח זה בקהילתנו ייפגע אם נשים כן
ירקדו עם ספר תורה.
השאלה שעמדה בפנינו לא הייתה השאלה העקרונית -
מי "צודק" ביחס לנשיאת ספר תורה על ידי נשים ,אלא
השאלה של שלום-בית בקהילת בית הספר .מתוך בחינת
המציאות הגענו להכרעה זו.
תקוותי שאהבת התורה המשותפת לכולנו ,ששמחת
האחדות ושהסיפוק מהשיתוף יעמעמו את התסכול.
מהתייחסות לעבר ברצוני לעבור לשאלה חינוכית
עקרונית ,ובה אציג את דעתי האישית.
בשאלות רבות נבדלות קהילות בית הספר זו מזו  -מהו
הפער בין תפקידי גברים ונשים בבית כנסת ,האם יש
שאיפה לצמצם פער זה או לשמור עליו ,מהו עובי וגובה
המחיצה ועוד .אך יש עיקרון אחד המשותף למגזר
האורתודוקסי על כל פלגיו ,החל מחסידי סאטמר וכלה
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בבית כנסת 'שירה חדשה' ,והוא  -על פי ההלכה אין שוויון בין
גברים לנשים בבית כנסת.
יש נשים שצמצום הפער נותן להן תחושת סיפוק ושייכות;
לאמה היא יכולה להיות שותפה
ּ
אשה זו מרגישה שבניגוד
בתה ותחוש אי-שוויון ,שהרי
פעילה .אולם בדור הבא תתעורר ּ
אמה הצליחה לקדם פרט זה או אחר ,אבל עדיין נותר פער בין
ּ
כאמה תדרוש שינוי ,ואולי תצליח לשנות
ּ
נשים לגברים .הבת
דבר-מה שייתן לה מיצוי לשאיפותיה .אך גם לבת זו יש בת.
כל המחויב להלכה לא יצליח ליצור שוויון מלא בבית כנסת,
ממילא בכל קהילותינו ,ללא יוצא מן הכלל ,נשים "מודרות"
מתפקידים פעילים בתפילה.
אי לכך ,אני רוצה לכוון את מאמצינו בחינוך הבת לכיוון אחר
בו השמים הם הגבול ,ובו אין צורך להיאבק על כל צעד ושעל,
ללא יכולת להגיע אל מיצוי מלא של הכוחות.

האמצעים:
א .לימוד תורה  -זהו תחום בו ניתן וצריך למצות את הכוחות
הנשיים ללא אפליה.
ב .עבודת השם לאו דווקא במניין ובבית כנסת  -תפילה
ביחידות יכולה להיות מרוממת ומשמעותית ,תפילה בקבוצה
יכולה לקרב את המתפללות אל ה'.
ג .שותפות בתפילה במניין על פי המקובל בכל קהילה וקהילה.
אינני חושב שיש בכך שדר לנשים שקרבתן לה' פחותה ,אלא
שהדרך לקרבת ה' שונה .בלימוד תורה ניתן להגיע למיצוי
כוחות האשה ,ואילו בתפילה יש שוני מובהק .חינוך הבנות
מצריך אבחנה ברורה בין לימוד תורה ובין שותפות פעילה
בבית כנסת .אבחנה זו היא באמצעים לקרבת ה' ,אך לא בעצם
השאיפה לקרבת ה'.

הרב יהודה טרופר
רב וסגן מנהל יסודי ,שק"ד

המטרה :קרבת ה'.

מזמינה אותך
להעמיק את הקרבה בינך לבין גופך
להרחיב את חווייתך כאשה
לקחת נשימה – לעצמך
תכנית שנתית העוסקת במפגש בין גוף לרוח:
התעוררות תנועה בהנחיית תמר לרנר
פנימה פרשת השבוע בראי המדרש
בהנחיית הדס כהן
מעיין גני גוף ונפש האשה במעגלי החיים
לימוד וסדנא קבוצתית בהנחיית עינת לב ומיכל אזולאי-אשכנזי
 • 2012-2013תשע״ג • ימי ד׳  • 8:30-14:30מתנ״ס עמק המעיינות
מועד התחלה :ר“ח חשוון 17.10.2012

לפרטים והרשמה:

הדס כהן  • 052.6633409עינת לב Neshima8@gmail.com • 052.3795721

חפשו אותנו בפייסבוק  -נשימה לעומק הנשיות
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דואר נכנס

עניי עירך קודמים
(בתגובה לכתבתה של אורלי
פלדהיים' ,קריאת כיוון' ,גליון )753
בימים שלפני פסח התקיים בקיבוץ בארות יצחק מבצע 'קמחא
דפסחא' תחת חסותה של תנועת הקיבוץ הדתי ולזכרו של חנן
פורת ז"ל .מטרת המבצע היא שחס וחלילה בחג הפסח לא
תישאר שום משפחה רעבה או איזה ילד עם בטן ריקה.
חז"ל כבר אמרו לפני הרבה שנים ש"עניי עירך קודמים" ,ואם
שואלים אותי ,אז כן! עניי עירך קודמים והם נמצאים אצלי
ברשימה ובמחשבה הרבה הרבה לפני כל פלסטיני או משפחה
סודנית שנכנסה לארץ דרך גבול מצרים ,בלי דרכונים ,ויזות או
אישורים והתמקמה לה באילת או בתחנה המרכזית הישנה בתל
אביב ,והתחילה לעבוד ולנהל כאן חיי משפחה רגילים.
בגבול ארה"ב-מקסיקו ,מקסיקנים שמנסים להיכנס לארה"ב
למטרת עבודה ללא אישורים נורים לעיתים ברגליהם כדי
להבריח אותם בחזרה לארצם .ואצלנו? אנחנו הרי עם סגולה,
ואם מצליחים לתפוס אותם על הגבול כולאים אותם בבתי
סוהר מסודרים ,עם אוכל ,שירותים ומקלחות ,כמו כל עציר
פלסטיני שנמצא אשם באירועי פח"ע (פעילות חבלנית
עויינת) ,כי אנחנו הרי צריכים להיות נחמדים והומאניים לכולם.
לפני  25שנה ,כשחשקתי בזוג נעליים חדשות עליתי על
אוטובוס בקו  475שהביא אותי לתחנה המרכזית הישנה בתל
אביב ,והסתובבתי שם בכיף בין חנויות הנעליים עד שמצאתי
את מבוקשי .לצערי הרב היום אין מצב שאני אסע לשם ,לא
ביום ובטח שלא בלילה ,כי את המקום הזה כבשו (בלי שום
מלחמה) כל אותם מסתננים ופליטי מלחמה שחלק מאתנו
כל כך רוצה לחבק .מספרים היום ,שבכניסה לתחנה המרכזית
הישנה כתוב על שלט "ברוכים הבאים" וביציאה כתוב "רפואה
שלמה" .ואני שואל :איפה הימים שהסתובבתי שם חפשי?

)

אני נשוי  +שלוש בנות .לא הספקתי להגיד ג'ק רובינסון והבת
הגדולה שלי כבר בכיתה ב' ,ואם אני אגיד עוד ג'ק רובינסון
היא כבר תהיה אחרי צבא ותבקש ממני קצת כסף כדי לרדת
לחופשה באילת .הפחד הכי גדול שלי הוא שהיא תחזור
מהחופשה עם בן של עובדים זרים שהסתננו לארץ ,ותספר
שהכירה אותו באילת וכיף להם ביחד .אני ,כמובן ,אלחץ את ידו
ואשאל לשלומו ,כי אנחנו הומאניים ונחמדים .כשאשאל אותו
אם הוא יודע מה זה יום הכיפורים הוא יגיד לי שזה היום שכולם
בישראל מניפים דגלים ,עושים "על האש" ויש מטס של חיל
האוויר בשמיים .כשאשאל אם הוא יודע מה קרה באושוויץ
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הוא יגיד שבאושוויץ סוזן בויל זכתה במקום הראשון ב'כוכב
נולד' עם הקול המקסים שלה והחצאית הישנה ...אני אצטער
על היום בו נתתי לבת שלי לנסוע לאילת ,ועוד יותר אצטער
שנרדמנו בשמירה.
אז אם שואלים אותי ,אני לא רוצה אותם כאן .היום הם
שלושים אלף בארץ .לא נספיק להגיד ג'ק רובינסון והם יהיו
שלושה מיליון וידרשו נציג בכנסת ,ואנחנו ניתן להם כי אנחנו
תמיד הומאניים ונחמדים ,וגם כי ממשלת ארה"ב תלחץ.
בחזוני אני רואה את כל אויבינו ,כולל כולם ,מניחים את נשקם
(רק אחרי זה אנחנו נעמיד את הצבא שלנו למכירה פומבית

חז"ל אמרו לפני הרבה שנים ש"עניי עירך
קודמים" ,ואם שואלים אותי ,אז כן! עניי עירך
קודמים והם נמצאים אצלי ברשימה ובמחשבה
הרבה לפני כל פלסטיני או משפחה סודנית
שנכנסה לארץ דרך גבול מצרים ,בלי דרכונים,
ויזות או אישורים
לכל המרבה במחיר) ומרימים את ידם  -לא חס וחלילה כאות
כניעה ,אלא כאות הבנה והסכמה שחלקת הא-להים הקטנה
הזאת שייכת לעם היהודי ,ושאי אפשר למחוק אותנו מהמפה
(אם שואלים אותי ,זה מה שרץ להם בראש ,ומיגרון לא כל
כך מעניינת אותם) ושאת הארץ הזאת אי אפשר לחלק לשני
עמים.
בחזוני אני רואה אותם עוזבים אותנו לנפשנו  -הפלסטינים
הולכים למדינות ערב ,הפליטים והמסתננים הסודנים חוזרים
למדינות שלהם .בחזוני הגדול ביותר אני רואה אותם באים
לבקר כאן עם ויזות של תיירים ועם אישורים מתאימים.
ורק אז ,אני אהיה מוכן להתחבק ולהתנשק איתם ,עם כולם,
להוציא את האורגן שלי ,להזמין את כולם לדשא מול חדר
האוכל ולשיר איתם את  IMAGINEשל ג'ון לנון עד הבוקר.
אבל עד אז...
חשוב לי לציין בפני שאני בחור של PEACE AND LOVE
לא פחות מכל אלה הדואגים לפליטים ,ואולי אפילו יותר ,אבל
כנראה שזה לא עובד כרגע אצלנו בשכונה .מה שאומר שאסור
לנו להירדם בשמירה.
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אבנר סוקולובסקי
בארות יצחק

קו המשווה
לו הייתי רוטשילד
לשאלת מליון הדולר מגוון תשובות מפי מבוגרים ומפי ילדים ,בעלי תפקידים או חברים מן השורה.
תשובות שיש בהן קריצה או כאלה שנכתבו מתוך התייחסות מעמיקה לשאלה .משיבים שמזוהים
בשמם המלא או כאלה שבחרו להזדהות רק בראשי תיבות

עלומים
בעידן בו מרבית הקיבוצים בארץ
פרצו את נתיב ההפרטות והשכר
הדיפרנציאלי ,קיבוץ עלומים מצליח
לעמוד יציב ואיתן בתוך המעגל
השיתופי .עלומים רואה את השיתוף
הכלכלי כבסיס ערכי ,ומנסה לאחוז
ולשמר אותו כשבחוץ סערת הקפיטליזם
משתוללת ומאיימת .כדי לענות על
"שאלת מיליון הדולר" ולבחון באופן
אמין את התחזית הכלכלית במצב של
שפע פיננסי בלתי מוגבל  -הדילמה
הופנתה אל מספר אנשי משק החובשים
על ראשיהם כובעים שונים.
הגזבר :שמרנות ,צניעות ואמינות
קיבוץ עלומים הוא קיבוץ שמרן ,החי
על רווחיו בלבד ומתנהל בפן הכלכלי
בזהירות יתרה .הכסף מתווה את
המדיניות במשק באופן בו אנחנו חיים
עם מה שיש לנו ולא עם מה שאין.
בשנה ברוכה מבחינה כלכלית אנו
מגדילים את התקציבים לענפים ולכל
מגזר חברתי בקבוצה ,ומוסיפים בונוסים
פרטיים יפים ,ובתקופות פחות טובות
מצמצמים את ההוצאות .אנחנו מגיבים
לכל מצב ומשנים את התקציב בהתאם.
האמינות היא מבחינתי ערך עליון
בתחום הזה .עבורי מילה זו מילה ,ואם
אני חייב למישהו  -אשלם לו עוד באותו
יום .בעולם הכלכלי קיים צדק אם כי
קשה ומסובך לראות את כל התמונה.
כדי להיות גזבר בקיבוץ צריך להרגיש
ולחיות בשטח ,להיות כל הזמן עם עין
פקוחה ויד על הדופק  -להיות קשוב
לכל ההתרחשויות ולפעול בחכמה

ובהבנה .לגבי מקום האשה במרחב
הכלכלי ,ניתן לומר כי בעולם יש היום
הרבה מנכ"ליות חזקות ומצליחות,
אך בקיבוץ שלנו עוד טרם ישבו נשים
בכיסא הגזברות .יש אצלנו נשים עם
ראש כלכלי טוב מאוד המתאימות
לתפקיד אך הן עדיין צעירות ,עם ילדים,
ולדעתי בעתיד הן תהיינה כלכלניות.
אם עלומים הייתה מקבלת סכום כסף
עצום ,דבר ראשון הייתי שומר חלק
ממנו בצד לזמנים קשים של המשק.
ביתרה הייתי משתמש כדי לשדרג את
איכות החיים .עד היום המסורת של
ותיקי הקיבוץ נשמרת היטב" :חיים טוב
 אך בצנעה".האקונום :איכות וגיוון
אם היינו מקבלים לענף המזון של
עלומים כסף רב הייתי קונה ציוד חדש
שיכול לחסוך זמן וכח אדם .הייתי שולח
את הצוות להשתלמויות בנושאים
הקשורים לבישול ,לאיכות ולבריאות
המזון .בנוסף לכך מרחיב את תפריט
חדר האוכל להנאת החברים.
הסניף :ערך החקלאות
על אחד מהמרחבים הממוגנים הפזורים
ברחבי הקיבוץ כתבו חניכי תנועת בני
עקיבא באותיות צבעוניות ומאירות
עיניים" :לעבוד כל יום את האדמה,
להוציא על זה את הנשמה .חקלאות
היא דבר כיף ,ואף פעם לא מעייף".
ילדי עלומים חיים בקיבוץ בו החקלאות,
מקור הפרנסה העיקרי ,איננה רק דרך
אלא גם ערך.

דור המייסדים :פנאי אינו גנאי
"עם סכום כסף בלתי מוגבל הייתי
בונה מערך פעילות וחוגים לוותיקים.
משפרת את ביתי הפרטי ,ונותנת
סכום מכובד גם לילדיי .בנוסף
הייתי מאפשרת לפנסיונרים (או כפי
שלאחרונה החלו להיקרא" :פנאיונרים")
לימודים והעשרה".
הנקלטים :דילמת המיליון
"מבחינתי כל אחד מהנקלטים צריך
לשאול עצמו את שאלת מיליון הדולר
 אם היו שמים לי עכשיו מיליון דולרבכיס  -הייתי רוצה להקים בקיבוץ
בית או לא? נדמה לי שתשובת הרוב
ידועה."...
חבר קיבוץ (כבן  :)50חיים שכאלה
"סכום כסף בלתי מוגבל יאפשר לנו
לפתוח קרן לחיים ,ויעניק עזרה אישית
לחברים ולילדיהם .בנוסף לכך הייתי
מגדיל את הפנסיה ומעביר כספים
לרווחת החברים".
התיכוניסט :לחבר'ה ולכיס
"בוחטה של כסף הייתה בהחלט
מסדרת אותנו .היינו מארגנים פעילות
שווה ,מועדון תיכון משודרג וחלק
היינו מבקשים להכניס לחשבון הפרטי
שלנו."...
בארבע מילים
"איזה הוא קיבוצניק? השמח בחלקו."...

ראיינה :חנה הונוולד
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קו המשווה

סעד
בבית הספר דע"ת בסעד ילדי כתה ה'-ו'
לומדים אוריינות כלכלית.
מה זה אומר?
עולמנו מוקף מספרים וטפסים שונים...
רובנו לא מייחסים להם חשיבות גדולה
מכיוון שאנו לא מבינים את משמעותם
של המספרים והאותיות הקטנות.
עולם הערכים שלנו אומר שעלינו
להיות ישרים ,מוסריים ועובדי ה'
בתמימות .אך אנו מבינים ש" :אם
אין קמח אין תורה" .כדי להתנהל נכון
ולחיות מעמל כפינו ביושר ,אנו צריכים
להבין איך לנהל את חיינו גם מהפן
הכלכלי .כדי לחיות ברוגע ולעסוק
בחיים משמעותיים וערכיים ,עלינו
לדעת שאנו שולטים בחיים הכלכליים
שלנו (עד כמה שניתן) .בשאיפה לגדל
אזרחים המתנהלים בדרך צרכנית נבונה,
קיימת בבית ספרנו תכנית זו שנקראת:
'כספית'.
במהלך השיעורים השבועיים הילדים
נחשפים למושגים בסיסיים כמו:
פנסיה ,ארנונה ,הכנסות הוצאות,
תקציב משפחתי ,ניהול תקציב וכו'.
אנו משוחחים רבות על הצורך בסדרי
עדיפויות בחיים ועל ההשלכות בעניין
החריגה מהתקציב .אנו חושפים אותם
לכך שבלכתנו לקניות ישנן השפעות
רבות לאופי קניותינו ולכן אנו קונים אף

מעבר לתכנון שלנו ומשוחחים על הדרך
לצמצם את הקניות שלא לצורך .אנחנו
מדברים עם הילדים על מקומם בתקציב
המשפחתי ומבינים יחד שיש להם מקום
נכבד בהוצאות ,כך שגם הם יכולים
להשפיע על ההתנהלות הכלכלית של
הבית.
במסגרת השיעורים למדנו גם לקרוא
דפי חיוב שונים שאנו מקבלים הביתה,
שמענו את יחזקאל לנדאו ,המנהל,
שענה על שאלות התלמידים בעניין
תקציב בית הספר ,הבנו שיש הוצאות
רבות לבית הספר וכדי שיישאר לנו כסף
לפעילויות שונות אנו יכולים לעזור
ולהשפיע ,למשל בשמירה על הציוד,
בחסכון בחשמל ,בנייר וכד' .כתה ו' אף
יצאה לסיור בבנק ושמעה הסבר על
תפקוד הבנק ועל המחלקות השונות.
השיעורים מתנהלים בצורה מגוונת
 בפעילויות ,במשחקים ,וגם בצורהמתוקשבת .המשובים שמתקבלים בסוף
השנה מהתלמידים מעידים שתחום
זה פותח לתלמידים צוהר לתחום
משמעותי אליו יחשפו במהלך חייהם.

מתוקה לייכטר

מגדל עוז
חרוזים שנכתבו על בסיס איסוף תשובות
ממקבץ חברים:
ערב אחד שאלה נשאלנו
שאלה שכמותה מעולם לא תרגלנו
מה הייתם עושים עם מליון
אז התחלנו לחשוב בהגיון:
ראשית ,מעשר כספים נשלח לצדקה
שנית ,נקנה קצת קוטג' לשנה יותר
מתוקה.
ולאחר שיגיע קוורום לאספת חברים
נחליט במה להשקיע את הכספים
האחרים
אז על סדר היום כמה עניינים:
כבר השבוע נתקין בבתים מזגנים
את דירות הוותיקים נשפץ כמובטח
וגם את חדר האוכל והמטבח
כמה שקלים נוספים ילכו לרפת
לקניית רובוט ובניית סככה נוספת
את צי הרכב נרחיב תוך שניות
אולי נוסיף גם כמה אוניות
(שלפחות השם יהיה מתאים)
ונבנה מחדש את גן השעשועים
נקים פלטפורמת אינטרנט מתוחכמת
שתשים אותנו על המפה על אמת
בבית הכנסת תצמח קומה שנייה
ותהיה עזרת נשים יפהפיה
נתחזק את התשתיות של כל השכונות
ושכונה חדשה נתחיל לבנות
נגדיל את התקציב האישי לחברים
ונשקיע במפעל בלי עזרת אחרים
לבסוף,
נוסיף מקווה גברים ב"עין כסף"
ונשנה את שמו מיד ל"ים כסף"
וכך,
לאחר שנשקיע את כל ממוננו
נוכל להתעורר אט-אט מחלומנו
לחזור לחיינו העניים והמאושרים
ולשמוח בחלקנו כי זה להיות עשירים.

רחל כוכבא

משחק 'צרכנות נבונה'
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מעלה גלבוע
חנה בן צבי גורן ,בת כמעט  ,60מחנכת
בגיל הרך ,מתרגמת ועורכת ,גרפולוגית,
מתכננת ללמוד קאוצ'ינג הורים ,בדרך
כלל במינוס: ...
בסכום כמעט בלתי מוגבל וללא
התחשבות בכלום אני בוחרת להתחיל
בעצמי ולהרחיב כלפי חוץ .הייתי
מקדישה:
לעצמי  -כמה שצריך כדי להרגיש
חופשייה להחליט בענייני תעסוקה,
טיפולי גוף ונפש ,בית ,מכונית ומותרות
כמו טיולים בארץ ובעולם.
עוד לעצמי  -הייתי מקצה חלק ממנו
לחסכון ולבטחון "ליום סגריר" ולטובת
איכות חיים אופטימאלית בזקנתי.
למשפחתי  -הייתי מחלקת חלק ממנו
לילדיי.
לאחרים  -הייתי בוחרת כיוון של
מעורבות ועזרה לאחרים ולסביבה.
וחוץ מכל אלה  -הייתי מקימה מרכז
חינוכי שונה בכיוון של חינוך דמוקרטי
פתוח ועידוד היצירתיות והפעלתנות,
ובתוכו גם מרכז להורים.
ואיצ'קו בן הזוג מוסר שהוא היה מנצל
את הכסף קודם כל לשיפור הבריאות
ובשאר " -לעשות חיים"!
משה לכר ,בן :58
 10%לצדקה
סכום נוסף לתרומת ספר תורה לקיבוץ
השאר  -עזרה לילדים
ואם נשאר  -בתיאום עם המזכירות
נקבע את ייעודו
פסית ,בת  ,33מורה בבית ספר
דמוקרטי:
אילו היה לי סכום בלתי מוגבל,
הייתי מקימה בית ספר דמוקרטי דתי
באזור בו אני גרה.
אחרי שנים של הוראה בבית ספר
דמוקרטי,
אני מאמינה שיש צורך בסוג כזה של
בית ספר בציבור הדתי.
ברור לי שהאתגר החינוכי גדול ביותר
ויש דילמות מעניינות שילוו את בית
הספר מיום היווסדו ,אך זה לא מרתיע

אותי ,להפך.
דילמות לדוגמא:
בבית ספר דמוקרטי הלמידה היא על פי
בחירתו של התלמיד.
האם בבית ספר דתי לימודי היהדות יהיו
בחירה? ומה לגבי תפילה?
במלים אחרות ,האם אפשר לחנך
למצוות והעמקה בלימודי יהדות
ללא כפייה?
ע' ,תלמידת תיכון בת :18
אם היה לי סכום כסף בלתי מוגבל הייתי
נותנת אותו כתקציב לוועדות השונות
בקיבוץ.
ע' ,30-40 ,עובד במפעל תעשייה
קיבוצי ,תושב
בתחום המשפחתי  -לסילוק חובות של
בני המשפחה והבטחת יציבות כלכלית
לילדיי.
בתחום הקהילה  -תרומה נדיבה ל'קרן
השקעות הקהילה' שתאפשר בניית גני
ילדים ,שיפוץ שבילים ,פיתוח שצפי"ם
וגני שעשועים.
לתנועת הקיבוץ הדתי  -הקמת קרן
מלגות לסטודנטים בני קיבוצים.
בתחום הארצי  -תרומה לקרן צדקה
מוכרת וגדולה בפריסה ארצית.
עינת לב ,בת  ,33מנחת קבוצות נשים
ונערות בתחומי נשיות ופוריות .חברה
בצוות נשימה  -תכנית לנשים העוסקת
במודעות גוף.
בריאות הינה רווחה גופנית ,נפשית,
חברתית ורוחנית.
לו היה בידי סכום בלתי מוגבל ,הייתי
מקימה מרכז הוליסטי הפועל לקידום
בריאות .מרכז שמטרתו להעצים
הבאים בשעריו ולסייע לכל אדם לקחת
אחריות מלאה על עצמו .מרכז המכבד
כל אדם באשר הוא ,ומציע אוזן קשובה
באמת וטיפול הולם למצוקה ,באשר
היא .טיפול רחב ,המתייחס להיבטים
גופניים ,נפשיים ,חברתיים ורוחניים.
טיפול המשלב גישות קונבנציונליות
ואלטרנטיביות כאחד .במסגרת המרכז
הייתי מנגישה לציבור מידע אמין,

וכמיטב יכולתו חף משיקולים פוליטיים
ומסחריים בכל הנוגע ליצירת בריאות,
ומקיימת מעגלי שיח הנוגעים לחוויה
אישית ולדרכי התמודדות עם כל מה
שמזמנים לנו החיים .היות ולעתים
הסכומים הם מוגבלים ,הייתי מתחילה
מקהל לקוחות נשי ...היות ובכל מקום
בו קיים סבל ,נשים סובלות יותר.
חזי לפשיץ ,30-40 ,גזבר הקיבוץ
אני לא מחבב שאלות היפותטיות מאז
היותי בן  ,5כשלראשונה התוודעתי
לשאלה" :האם א-להים יכול לברוא
אבן שהוא לא יכול להרים?" .חודשים
התרוצצה השאלה הזו במוחי ולא נתנה
לי מנוחה.
והנה נתבקשתי לענות על שאלה
היפותטית ועוד לכתוב על כך לעמודים.
ובכן ,הדבר הראשון שהייתי עושה הוא
לשלם לאנשים אחרים שיכתבו במקומי
לעמודים.
בכל מקרה ,אם להיות קצת יותר רציני,
אחרי שקצת הרהרתי בעניין חשבתי
שאפשר לנצל את ההזדמנות לחלוק
רעיון שמתגלגל במוחי בזמן האחרון...
אז הריהו לפניכם :לאחר סיום התיכון
למדתי שנה אחת בישיבת הקיבוץ
הדתי בעין צורים (זי"ל) .השנה הזו
התאפיינה בניתוק מוחלט מהעולם
שאיפשר לי להשתקע בלימוד (תורה
בעיקר) .החווייה האדירה של המפגש
עם עולמות תוכן חדשים ומרתקים לצד
סגל של אנשי רוח בדמותם של ר"מים
ומרצים אחרים שנשביתי בתורתם
הייתה חווייה של שפע אדיר והולידה בי
רצון עז לקבל עוד ועוד מהשפע הגדול
הזה .ממרחק השנים אני יכול לומר שזו
הייתה השנה שעיצבה יותר מכל את
תפיסתי הדתית ואת השקפת עולמי
בכלל.
אחר כך המשכתי במסלול הרגיל של
צבא ,טיול ,לימודים וברוך ה' חתונה,
ילדים ,עבודה ונשאבתי למירוץ החיים.
ובתוך אותו מירוץ חיים תובעני שבו
אנו עסוקים ,באיזון העדין שבין קריירה,
משפחה ,פנאי וכו' לא תמיד נמצא
הזמן למלא מצברים מחדש .פעמים
קציר בחסות טנק ,רפי בביאן
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רבות אני כמה ומשתוקק ממש לחזור
לאותה מציאות שנתפסת בעיניי כיום
כגן עדן אבוד ובלתי מושג ,שבה ניתן
להתנתק מהכל וללמוד ,לברר תפיסות
עולם מתוך לימוד מעמיק ומתוך
בירור אמיתי .אני משתוקק גם לעצור
לרגע ולהקדיש זמן לבחינה והתבוננות
עצמית ,להקדיש זמן בניסיון מעמיק
להבין איך אני פועל ומה מניע אותי,
מהם הדברים בחיי שעליי לתקן ואילו
חלקים בנפשי זקוקים לריפוי.
אז נכון שאפשר לקחת קורס פה וקורס
שם ,אפשר ללכת לטיפול ואפשר
להקדיש עיתים לתורה וללימוד בכלל.
אבל כל אלו אינם יכולים להשיג מה
שניתן להשיג בתקופה אינטנסיבית
משמעותית שמוקדשת כולה ללימוד
ולפיתוח אישי .מה שאני רוצה עוד
לטעון הוא שאילו ניתן לנו הזמן הזה
מפעם לפעם לא רק שאנו היינו יוצאים
מורווחים אלא החברה כולה הייתה
יוצאת נשכרת .החברה תהיה מקום טוב
יותר ככל שחבריה יהיו אנשים שלמים
יותר מכל הבחינות .אני חושב שכחברה
זה ממש הכרחי שנאפשר לכל אחד פסק
זמן של חצי שנה  -שנה שבו תינתן לו
האפשרות להתמסר ללימוד ולפיתוח
אישיותו על כל רבדיה.
וכדי לממן את הרעיון הזה צריך כסף.
והרבה .אז זה מה שהייתי עושה עם
הכסף.
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חברים משיבים
חבר משואות יצחק:
הייתי מפנה חלק מהכסף לרווחת החבר
 משפר תשתיות ,מגדיל תקציב ,מחלקמענקים ורווחים.
מבחינה מקצועית ,הייתי מקים קרן הון
סיכון ומשקיע בנדל"ן" ,סאטרט-אפים",
ובכל עסק שלאחר ניתוח כלכלי יראה
תשואה טובה לאחר ההשקעה.
המחשבה מאחורי התכניות עובדת כך:
בעולם שלנו כיום אנחנו מחפשים
תשואה מהירה וגדולה לכסף שלנו אך
לא רוצים לעבוד "קשה" כמו שאבותינו
עבדו פעם ,וגם לא רוצים "להשכיב" את
הכסף בתכניות ל 20-שנה...
קרן הון סיכון מחפשת הזדמנויות
עסקיות מהירות עם רווחיות גבוהה
מצד אחד וסיכון נמוך ככל האפשר
מצד שני והיא מתבססת על היכולות
של בעלי המקצוע לזהות הזדמנויות
 /מצוקות של הצד השני .כשאתה
מסתובב עם "מזוודה" מלאה כסף יש לך
אפשרויות לבצע עסקאות מעין אלה.
יתרה מזאת ,בקרן הון סיכון לא נדרש
להשקיע במבנה (כמו מפעל) ,במלאי או
באנשים .צריך רק מחשב ,טלפון ויכולת
אישית (ממליץ לקרוא בחום את הספר
'אבא עשיר אבא עני' .הכל רשום שם).
לדוגמא ,אני יכול לזהות עסקת נדל"ן
בארצות הברית ,לסגור את העסקה תוך
שבוע ,למכור את הנכס כעבור כמה
חודשים בעשרה אחוזים רווח ולהשקיע
את הכסף באפיק אחר.
הכל נזיל ,מהיר ,רווחי .אני לא רואה
בעבודה קשה ערך .אני רואה ערך
בעבודה חכמה ,שתתן לי את התשואה
שאני רוצה ,ותשאיר לי מספיק זמן
למשפחה ,לחברים וגם לתחביבים .זאת
בהחלט גישה חדשה ,בטח ובטח בתנועה
הקיבוצית שקידשה את העבודה כערך
עליון  -לקום מוקדם בבוקר ולעבוד
עד צאת הנשמה .אני הוא "הקיבוצניק
החדש" .אני חושב שבעוד  10שנים
יבינו על מה אני מדבר.
כמובן שאשמור מהתשואה שתגיע כסף
לביטחון כלכלי ,לפנסיה וכו' ...אבל

ע מ ו ד י ם | ת מ ו ז  -א ב ת ש ע " ב | )6( 7 5 6

אדע ליהנות מהכסף עם המשפחה ועם
חברים .אשפר את רמת החיים ואת
איכות החיים שלנו .במשואות יצחק יש
מפעל גדול ' -על בד' ,בעל מחזור של
למעלה ממליארד שקלים בשנה .אנחנו
נהנים ממנו יחסית מעט .למה? כיוון
שצריך כל הזמן להשקיע בעוד קווי
ייצור כנגד התחרות ובעצם רוב הרווח
של המפעל הולך להשקעות ...אז מה
עשינו?
אם יהיה לכם את הכסף אשמח להיות
מנהל הקרן .אני באמת מאמין בזה.
דוד ירוס ,65 ,סמנכ"ל תשתיות במשרד
החקלאות ,טירת צבי
כל סכום כסף שהיה מגיע אליי באופן
בלתי צפוי הייתי מפנה ,רובו ככולו,
לסיוע לילדים שלנו ,להתארגנות נוספת
ומסודרת יותר .לדעתי ,הדבר הקשה
ביותר לחבר קיבוץ הוא חוסר היכולת
לעזור לילדים מעבר למינימום ההכרחי,
וגם זה בקושי...
א' ,בן  ,40-50מנהל ענף ,חבר קיבוץ
שדה אליהו
על מנת לספק חמצן בכמויות לחיי
הקיבוץ המשותפים ,הייתי משקיע את
הכסף בתשתיות היישוב ,בעיקר בבניית
בתים חדשים לחברים ובחלוקת תקציב
 /פנסיה לחברים  -כמה שיותר...
חמצן והרבה ממנו ,מביא חיים בריאים
והוא לכל אחד לפי צרכיו...
ס' ,בת  ,40-50פקידה ,קבוצת יבנה
טיול מסביב לעולם
צריך להסביר למה?
א' ,בת  ,+60עובדת באחד מענפי
השירות ,כפר עציון
הפרשה לצדקה ,עזרה לילדים ,לימודים
בחוג כלשהו ,טיולים בארץ ובחו"ל,
שיפור פני הבית ,הפרשה לעת זקנה.
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ילדים משיבים
משתתפים :ילדי כיתות א'-ב' במרכז
אש"ל ,שדה אליהו וילדי גן חוחית
(גילאי  )5מכפר עציון
הרעבים
אורי :קונה אייפון וטרקטורון וגם מיליון
בקבוקי מיץ ומיליון קילו קוסקוס ,כי זה
טעים...
א' :קונה את כל החטיפים בעולם וקונה
את כל הדברים שצריכים להכין על
מנגל.
האלטרואיסטים (לפחות חלקית)
(שימו לב למספרם היחסי)...
אלירן :נותן לעניים (וגם קונה לי מחשב
נייד ,אייפוד ורובוט על שלט).
דביר :עושה על האש למשפחה שלי
ומשפץ את הבית ילדים ,קונה לי גור
כלבים ואופנוע ומביא הרבה מנקים
חדשים וטובים לבי"ס.
נעם :מביאה טלויזיה לכיתה וגם
קונה וילה לכל המשפחה שלי ותיבת
ממתקים.
נ' :הייתי קונה יהלום אחד וכל השאר
לצדקה.
ת' :הייתי מחפשת שני עניים והייתי
מביאה להם שווה בשווה וחלק לעצמי.
כ' :משאירה שתיים (?) לי וכל השאר
לעניים לצדקה.
המשפחתיים
דעאל :נותן לאבא ואמא כסף שיקנו מה
שהם צריכים וקונה לי משחקים שאני
אוהב ,אופנוע ומשחקים חדשים לבית
ילדים.
נעמה :יוצאת לחופש בצרפת ,מחלקת
לעניים ,קונה לי ממתקים בכלבו ונותנת
את השאר להורים ולאחים שלי שיקנו
מה שהם רוצים.
בעלי תכניות מגובשות ומפורטות
תהילה :קונה לי ממתקים ווילה ,להורים
שלי ארון חדש למטבח ודברים שהם
צריכים לעבודה וגם צעצועים לאחים
שלי ונותנת חלק לצדקה
מיטל :תורמת לעניים ,קונה למשפחה

צילום :הינדא גלסנר

שלי מטוס ויהלומים ולי אופניים עם
הילוכים ואייפון ותמונות לבית שלי
א' :הייתי קונה  5גלידות 5 ,קרטיבים
וגם סוס ואקדח וכובע של קאבויים
וחליפה של קאבויים ושור וגם כלב
וטנדר של חיילים.
ע' :הייתי קונה מכל חנות שני דברים.
בצלאל :טס עם כל המשפחה שלי
לצרפת ,קונה בית ,אייפד וטרמפולינה
גדולה ומחלק  1000$לעניים.
המרחפים מעל למציאות
ט' :הייתי קופצת באוויר (???)
נ' :הייתי קונה את כל הדברים שבעולם
ל' :הייתי קונה תפוחי אדמה ומוכרת
לאנשים
החסכנים (שלא לומר קמצנים)
א'  -שומר לעצמי
ק'  -נותנת  ₪ 10לצדקה ושומרת את
השאר לעצמי.
המסתכלים לטווח ארוך
עדי :מקימה מסעדה שאני יעבוד בה וגם
קונה הרבה ממתקים ופלזמה וגם תיבת
אוצר שיהיה בה עוד הרבה כסף

ב'  -הייתי קונה את כל הדברים שאני
צריכה ואז הייתי שמה את כל שאר
הכסף בצדקה ולא הייתי קונה יותר.
השמחה בחלקה
נועה :נותנת לאחים שלי ולסבא וסבתא
כסף ויש לי הכל אז אני ישמור את הכסף
למתי שאני יצטרך אותו
המסתפקים במועט
נ' :הייתי קונה קרטיב וזהו
יונה :קונה תותים וחמוציות ,קורקינט
חשמלי וציוד לציור וקונה לאחותי כלב
קטן
ילד של נחת
יהונ"ש :קונה לי ציפורים ומרכבה,
למשפחה ארמון עם ארון מפוצץ ספרי
קודש וגם ספרי תורה חדשים לקיבוץ
ותורם לעניים ולהתיישבות בא"י
ולקינוח  -הריאלי היחיד בחבורה
אלעזר :קודם שיביאו לי את הכסף ואז
אני יחשוב מה לעשות איתו....
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מחלקת בטחון ויג"ל
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

חובשי הכיפות וצה"ל :נדמה שקשה להתעלם מהעיסוק
המרובה בימים אלו בקרב על הבופור במסגרת  30שנה
למלחמת לבנון .קרב הבופור מדגים את מורכבות המלחמה
הזו ומנגד את רוחו של צה"ל בכלל ושל סיירת גולני בפרט.
באירועים שהתרחשו לאחר הקרב יש כדי לסמן את תחילתו
של השבר  -מלחמה שאינה תחת קונצנזוס .לתחושתי מבטא
הקרב  -ובעיקר הנופלים בו ,את השינוי שחל בצה"ל במהלך
שלושים השנה האחרונות .היום סיירת גולני הינה יחידה
המשופעת חובשי כיפה וגם בני הקיבוץ הדתי פוקדים אותה.
כיום ,בשונה מתקופת מלחמת לבנון הראשונה ,הצבא פתוח
הרבה יותר לחובשי הכיפות וניתן למצוא אותם בתפקידים
משמעותיים מאוד בכל היחידות והדרגות ,ומן הראוי להזכיר
שבית ספר שק"ד צוין כבית ספר מוביל בגיוס ליחידות קרביות,
זו השנה השלישית ברציפות!
לפני מספר ימים ,בביקורנו בבה"ד  1במסגרת סמינר הכנה
לשירות לבני היג"ל והמכינות ,שמענו עד כמה מבוקשים בני
הקיבוץ הדתי .מנגד ביטאו המפקדים את החסר של בנינו
ובנותינו בתפקידי המשך ,לאחר תפקיד המ"מ.
מפגש עם תא"ל הרצי לוי :ביום עיון לכבוד  60שנה לביה"ס
שק"ד (בארגון משותף לצוות בית הספר ומחלקת הבטחון של
הקיבוץ הדתי) שעסק ביחסנו לחברה הישראלית ארחנו את
תא"ל הרצי הלוי ,מפקד אוגדה  ,91שפתח ב'טפיחה על השכם'
בנושאי חינוך לציונות והחדרת מוטיבציה .מחד ,לתחושתי
איננו זקוקים לטפיחות הללו ואין לנו כל בעיה במידת
המוטיבציה של בנינו ובנותינו לתרום בצבא ומאידך ,מייצג
הרצי בצניעותו ,מסירותו ומצוינותו מודל שניתן ללמוד ממנו.
בסיכומו של יום חשוב לשמור על האיזון בין חיזוק הקיים
בשורותינו אך לצד הטוב שאין ספק שהוא מרובה מהחסר,
חשוב לעסוק בדילמות ובטעון חיזוק גם בקרב בני הקיבוץ
הדתי ,ויש בהחלט מה לקדם ולשפר.
סמינר לקראת שירות :בשיתוף עם עדי שגיא ,רכז היג"ל,
קיימנו סמינר מסכם לבני היג"ל והמכינות לקראת שירות
משמעותי שכותרתו מתוך שורותיה של חנה סנש" :קול קרא
לי והלכתי ,הלכתי כי קרא הקול" .במהלך שלושת ימי הסמינר
הפגשנו את הבנים והבנות עם דילמות שונות לקראת השירות
הצבאי ,חלקן שאלות ופרשיות היסטוריות :הלכנו בעקבות
סיפור ה-ל"ה בואך גבעת הקרב ,תוך עיסוק בפרשה מלאת
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הוד זו ,אך בנסיון להתעלות מעל לפרטים ולקחת מסיפור זה
ערכים ,דילמות ומשמעות גם לתקופתנו; שוחחנו עם יוחנן
בן-יעקב על נקודות מרכזיות ערכיות בעקבות ספרו; הדרמנו
לבית הספר לקצינים ופגשנו צוערים ומפקדים בנסיון להבין את
קוד וסוד המנהיגות ,ובתוך כך שוב עלתה הסוגיה של מחסור
בבני ובנות הקיבוץ הדתי בתפקידים פיקודיים מעבר לדרגת
מ"מ והתחושה שבעקבות כך השפעתם של בנינו ובנותינו בתוך
המערכת הצבאית אינה מספקת.
את שבוע הסמינר סיימנו בסדנאות לקראת גיוס ,בהנחיה
מקצועית ובשילוב סרטים ומשחקי תפקידים .דימינו את
הדילמות והמצבים אליהם יקלעו הבנים והבנות במהלך
השירות ,דיברנו על הדברים ,התלבטנו ותרגלנו סימולציות,
ועדיין  -כך אני מאמין  -בסופו של דבר יתמודד כל אחד בעזרת
הכלים אותם קיבל מלידתו ועד בגרותו בביתו המשפחתי
והקיבוצי.
מילה חמה וטובה לעדי שגיא שליווה את גרעיני היג"ל במשך
תקופה ארוכה ומשמעותית :אותות עבודתך ניכרים היטב
על הבנים והבנות ומרגש היה לראות את מצגות הסיכום
מהעבודה במקומות ההתנדבות השונים .המסירות של מתנדבי
היג"ל ,ההשקעה והרגישות הניכרת מעידה על כך שיש שכר
לפעולתך .יישר כח גדול!
ועוד מהנעשה במחלקת הבטחון :בין לבין התקיים מפגש
משמעותי עם מפקד הבקו"מ  -מיטב ,לתיאום ציפיות ונהלי
עבודה ואנו מנסים לתמרן בין צרכי הצבא לבין הנסיון לעזור
ולהיות קשובים לרצונות ולצרכים של בניו ובנותינו.
באופק מתחיל לצמוח מפגש חיילים דרומי ביבנה .אנא רשמו
לפניכם  -מוצאי פרשת אתחנן ,ט"ז אב .)4.8( ,פרטים בשער
הגליון.
סיום :מן הראוי לסיים בשירה המלא של חנה סנש ולאחל לבני
היג"ל והמכינות המשך החלטות משמעותיות גם בשירות
הצבאי העומד בפתח.
בדרך...
מאת :חנה סנש
קול קרא ,והלכתי,
הלכתי ,כי קרא הקול.
הלכתי לבל אפול.
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ובכיתי.
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נחמיה רפל
מזכ"ל

mazkal@kdati.org.il

המזכירות המורחבת התכנסה בשדה אליהו בהשתתפות כ50-
נציגי הקיבוצים והמזכירות הפעילה .בסיום הישיבה אמר אחד
הנוכחים" :הייתה זו ישיבת המזמו"ר הטובה והמעניינת ביותר
שהשתתפתי בה" .מלכתחילה ביקשנו לקיים את הישיבה בבית
הספר שק"ד ,להביע בכך את הערכתנו להישגיו של בית הספר
ולהשתתף סמלית בחגיגות  60שנה להיווסדו .בגלל אילוצי
מבחני הבגרות ומצוקת המקום בבית הספר ,העתקנו את מקום
הישיבה לבית התרבות של קיבוץ שדה אליהו ,וזכינו לאירוח
מכל הלב למרות ההתראה הקצרה ועם כל ההכנות לחתונה
שנערכה בקיבוץ בערבו של יום .תודה רבה!
סדר היום העמוס נפתח בציון שנת ה 60-לייסוד בית הספר,
בדברי הערכה לפרסי הצטיינות שזכה בהם בית הספר בתקופה
האחרונה ,ובסקירות שמסרו מלכה פווה ,מנהלת היסודי,
ומשה (קינלי) טור-פז ,מנהל העל-יסודי .בין השאר ציינה
מלכה את הגידול במספר התלמידים; אחוז גבוה של מורים
חברי קיבוצים; מורים מבית שאן שנקלטו היטב והוסיפו גיוון
נפלא לבית הספר; אווירה משפחתית בולטת; פתיחת כיתות
משננות החל מכיתה א'; ייחודיותו של בית הספר הבאה לידי
ביטוי בכך שאין עוד בית ספר ממלכתי דתי הקולט תלמידים
בכל הרמות הדתיות הקיימות .קינלי תיאר את תהליך החשיבה
שעבר ביה"ס במשך  3שנים; את המעבר לרשת "דרכא" ,כאשר
הפסוק המנחה לכל העשייה הוא" :חנוך לנער על פי דרכו",
והמוטו לקוח ממשה אונא" :לגדל דור של יראי שמיים שיטביע
חותם על הציבוריות הישראלית" .הדילמות והאתגרים עלו
מיד :האם רוצים להמשיך לגדול מספרית? איך ממשיכים
להיות רלוונטיים לציבור כל כך גדול ומגוון? איך מקדמים
מצוינות דתית? באיזה מידה מהווה בית ספר שק"ד זרוע
ארוכה של התנועה? כיצד שומרים על קשר עם החינוך הבלתי
פורמאלי בקיבוצים? הדיון הסתיים בהרגשה שתם אך לא
נשלם ,בדברי הערכה למנהלי ביה"ס ,ובברכה מיוחדת לחיזוק
הצוות החינוכי.

 )1כוחה והיקפה של הציונות-הדתית בציבור הישראלי
 )2כוחו והשפעתו של הקיבוץ הדתי בתוך הציונות-הדתית.
אנחנו קוראים לכל חברינו ותושבינו להגדיל את שני הכוחות".
חברי המזמו"ר העלו נקודות רבות ,ביניהן :כאשר  3חברי
הכנסת מטעם 'הבית היהודי' אינם מסתדרים בינם לבין עצמם,
למה להתפקד? בינתיים לא לתמוך רשמית באף לא אחד
מהמתמודדים על ראשות 'הבית היהודי'; לפקוד את חברינו
בביתם ,בעבודתם ובכל מקום המצאם; טופס ההתפקדות איננו
ידידותי; אנחנו רוצים וצריכים להוביל ולהתעסק בבעיות של
כל עם ישראל ולא רק של המגזר שלנו.
בתום הדיון התקבלה ברוב גדול ההחלטה הבאה:
מתוך ראיית החשיבות בחיזוק כוחה הפוליטי של הציונות-
הדתית בכלל ושל תנועת הקיבוץ הדתי בתוכה בפרט:
 .1קוראת המזמו"ר לחברי הקיבוץ הדתי להתפקד במפקד
הציונות-הדתית.
 .2המזמו"ר פונה למזכירות הפעילה להקצות משאבי אנוש והון
לקידום ההתפקדות.

הצעת המזכירות הפעילה לשינוי שיטת המיסוי:
לפני כארבעה חודשים העבירה המזכ"פ למשקים הצעה
לשינוי בשיטת חיוב המס שכל קיבוץ וקיבוץ משלם לתנועה
מידי שנה .הרעיון החדש הוא פשוט :לשמור על מס בגודל
קבוע ,כיום 3.5 :מיליון  ,₪ולחלק אותו בין הקיבוצים בצורה
שונה .השינוי האחד הוא שמשלמי המס יהיו כלל החברים עד
גיל  ,120ולא רק עד גיל  70כנהוג עד כה ,והשינוי השני הוא
ש 20%-מהמס יחולק שווה בין הקיבוצים החברים בתנועה ללא
כל קשר למספר החברים שבכל קיבוץ .זמן קצר לפני ישיבת
המזמו"ר העבירה מזכירות סעד הצעה משופרת ,לטעמה ,לפיה
אחוז המס המחולק באופן שוויוני יהיה  35%או  .50%הצעת
המזכ"פ התקבלה ,והיא תיושם בע"ה החל מתקציב .2013

מפקד הציונות הדתית  -לקראת הבחירות לכנסת
ה :19-הח"מ פתח בהסברת הנושא והחשיבות שמייחסת לו

הצגת חוברת 'מועדון הקיבוץ הדתי'  +חוברת 'פעילות קיץ':

המזכירות הפעילה של התנועה" :בחודשים הקרובים אין זו
המפקד מציף התמודדות
שאלה של בחירת ראש הממשלהִ .
בשני מעגלים:

ישיבת המזמו"ר התקיימה באותו שבוע בו צוין ברחבי הארץ
'שבוע הספר' ,והייתה זו סמיכות עניינים מעניינת להצגת
שלושה פרסומים שהוצאנו לאור בימים האחרונים :בסדרת
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'עצה לדרך' יצאה החוברת הרביעית ,פרי עטו של הרב ד"ר
דוד בן-זזון (עין צורים) ,שכותרתה' :אתה בחרתנו  -ההלכה
וההכלה ביחס לגוי'; לתושבים בקיבוצינו חולקה החוברת
'מועדון הקיבוץ הדתי'; כל בתי האב בתנועה קיבלו את דפדפת
'קיץ תנועתי  -פעילות לנוער וצעירים בקיבוץ הדתי' .לפי
בקשת הציבור ,נחלק גם לחברים את חוברת המועדון.

רחב ,בו באו לידי ביטוי מצד אחד הגאווה התנועתית על הובלת
מסלול פורץ דרך לבנים ובנות המעוניינים בשנת שירות במעבר
בין ביה"ס לשרות הצבאי  /לאומי ,ומצד שני הדאגה לשמירה
על אופיים הדתי-קיבוצי של גרעיני יג"ל .המזכ"פ קיבלה על
עצמה לבחון לעומק ,ביחד עם הנהלת בני עקיבא ,את השלכות
השינויים בכח אדם על תכנית יג"ל.

כח אדם במזכירות הפעילה :יהושע מוזט (שדה אליהו)
נבחר לכהן בקיבוצו כמנהל הקהילה ,והמזכירות הפעילה נערכת
(בצער) למלא את מקומו .התקבלה הצעת המזכ"פ שאמיתי
פורת (כפר עציון) המכהן היום כמרכז מחלקת חינוך יעבור
לתפקיד ראש אגף חברה ,וזיו כרמל (טירת צבי) המכהן בחצי
משרה כמרכז מחלקת הבטחון יעבור לעבוד בקיבוץ הדתי
במשרה מלאה ,וירכז גם את מחלקת החינוך .בשלב הדיון
נשאלה השאלה :ומה עם גרעיני יג"ל? וממנה התפתח דיון

עוד באותו סעיף אושרה הארכת הקדנציה של ריבה פריד
(מעלה גלבוע) בשנה כעורכת עמודים ,ואושר המשך עבודתו
של רזי בן-יעקב (לביא) כמרכז מחלקת נוער וצעירים לקדנציה
שנייה.
בדקות האחרונות של הישיבה הוזכרו בקצרה שני הנושאים
האחרונים שהיו על סדר היום :הקמת 'מכינת יונתן בעלומים'
כמסגרת נוספת למכינת 'צהלי' ,והרחבת פעילות מדרשת
'תורה ועבודה' .על הנושאים האלה נרחיב בע"ה במקום אחר		 .
		

אגף חברה
יהושע מוזט

chevra@kdati.org.il

פורום מזכירים ממשיך לנוע ממקום למקום :באווירה חגיגית
ומיוחדת התקיים במלון קיבוץ לביא פורום מזכירים ,האחרון
לעונה (תשע"ב) .זו הייתה הזדמנות לסכם שנת פעילות ענפה
שבמהלכה נע הפורום בין הקיבוצים שדה אליהו ,כפר עציון,
סעד ,ראש צורים ,טירת צבי ,יבנה ,מגדל עוז ובארות יצחק.
בסיום השנה נפגש הפורום ליומיים של סדנה ב'יד השמונה'
וקינח במפגש הסיום בלביא .תודה לקיבוץ לביא על האירוח
הנפלא!
במהלך השנה עלו לדיון בפורום המזכירים בהנחיית תמי לס
סוגיות מגוונות ומלמדות כגון קשיים ודרכי התמודדות בתפקיד
המזכיר ,תהליכים קהילתיים המתרחשים בעקבות אירועים
בקהילה ,מערכת היחסים בין קהילה ומשק  -מי מחליט על
מי ,ועוד .במפגש האחרון נפרד הפורום מדני הרץ (קבוצת
יבנה) ואפרת פולק (טירת צבי) המסיימים את תפקידם בימים
אלה .במהלך היום נשמעו דברי פרידה וברכה רבים ומרגשים.
באותו מעמד נפרדתי אף אני מפורום המזכירים אותו הייתה
לי את הזכות לנהל בשנים האחרונות (סיכום קדנציה מפורט
ב'עמודים' הבא) .זו הזדמנות לאחל לאמיתי פורת (כפר עציון)
הצלחה רבה בתפקידו החדש כמרכז אגף חברה בתנועת הקיבוץ
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הדתי .אמיתי מחליף אותי בימים אלה ובע"ה ימשיך לקדם את
אגף החברה במגוון פעילות קיימות וחדשות .פורום המזכירים
יתחדש מיד בסיום החופש הגדול.
סבא וסבתא בכפר הנוער הודיות :בימים אלה סיימה
משפחת סומר  -אלי ופוריה ,שנתיים של שליחות מוצלחת
בכפר הנוער הדתי 'הודיות' .במשך השנתיים פתחו אלי ופוריה
את ביתם והתמסרו לעשרות ילדים אשר קיימו עמם קשר בלתי
אמצעי וחשוב מאוד  -ממש סבא וסבתא! לאלי ופוריה אין סוף
סיפורים מרגשים על מה שחוו בהודיות בשנתיים האחרונות.
אנו מודים להם מקרב לב על תרומתם המשמעותית לכפר
ומאחלים הצלחה רבה למחליפים  -יוסי וברכה סילברמן (שדה
אליהו) אשר יצטרפו לכפר בתחילת שנת הלימודים תשע"ג.
קורס גישור של תנועת הקיבוץ הדתי :קורס גישור מתקרב
לסיומו .כ 27-חברים וחברות מ 12-קיבוצי התנועה (מלביא
ועד עלומים) מתכנסים מדי שבוע בקבוצת יבנה ללמידה
וסימולציה .אנו רואים בקיום הקורסים השונים המתקיימים
בתנועה בשנים האחרונות מהלך חשוב לפיתוח עתודה ניהולית
לתנועת הקיבוץ הדתי .קורס הגישור מסייע ליישב מחלוקות
באמצעות הידברות וגישה משתפת .מסיימי הקורס יקבלו
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תעודת מגשר בסיסי ( 60שעות) המאפשר לגשת לשלב הבא
 הפרקטיקום ולקבל תעודת מגשר מוסמך .אנו מאחלים סיוםמוצלח לכל משתתפי הקורס.
ביקורים של המזכירות הפעילה בקיבוצים :לאחרונה ביקרה
המזכירות הפעילה בקיבוצים כפר עציון ומגדל עוז .שוב
נוכחנו לדעת כי ביקורים אלה משמעותיים מאוד ובמהלכם
עולות סוגיות שונות המעסיקות את חברי הקיבוץ .המתכונת
שהתקבעה בשנתיים האחרונות כוללת ביקור מודרך בקיבוץ,
ישיבת עבודה עם הנהלות הקיבוץ וכן מפגש עם חברי הקיבוץ,
הן בבתיהם והן במליאה .באחדים מהקיבוצים מקיימת
המזכירות הפעילה גם ביקורים בענפים .זוהי הזדמנות לומר
תודה לכל מי שטרח בהכנסת האורחים ולכל מי התפנה לשוחח
איתנו .הביקור הבא של המזכירות הפעילה יתקיים בקיבוץ
סעד.

פרוייקט גרעיני 'צבר' לקיבוץ הדתי ממשיך להתפתח:
לשמחתנו יצטרף קיבוץ מעלה גלבוע לקיבוצים סעד ,לביא,
טירת צבי ,שדה אליהו ובארות יצחק ויארח אף הוא בשנה
הקרובה 'גרעין צבר' ,בני נוער דתיים מחו"ל .השנה ייפתחו
ארבעה גרעינים המיועדים לקיבוץ מעלה גלבוע ,שדה אליהו,
טירת צבי ובארות יצחק .תכנית 'צבר' משלבת תקופה של
כשלושה חודשים בקיבוץ יחד עם שירות מלא ביחידות
השונות .כל חבר גרעין 'צבר' (חיילים וחיילות בודדים) ישובץ
למשפחה מאמצת בקיבוצים כמקובל .הצעירים צפויים להגיע
לארץ בקרוב ולהתחיל את שירותם הצבאי בחודש חשוון
תשע"ג (נובמבר  .)2012לאור הגידול המתמיד של חניכים
דתיים לתכנית אנו נערכים לשתף קיבוצים נוספים של התנועה
בשנים הקרובות .בינתיים מאחלים הצלחה רבה לכולם!

"כמו מעגלים במים" :כ 60-חברי צוותי מניעה ,מנהלי קהילה
ורבנים של הקיבוץ הדתי התכנסו לפני מספר שבועות בקיבוץ
בארות יצחק ליום עיון נוסף בנושא פגיעה מינית בקהילה,
תחת הכותרת 'כמו מעגלים במים' .ביום העיון שיזם אגף
החברה שמענו את פרופ' רחל לב-ויזל ,עו"סית ,מומחית
לטיפול בנפגעי תקיפה מינית ,וראש ביה"ס לטיפול באמצעות
אמנויות ,אוניברסיטת חיפה ,אשר הרצתה על פגיעה מינית
בקהילה כאירוע רב נפגעים .עוד שמענו את יונתן פיאמנטה,
עו"ס קליני ,מנהל היחידה לטיפול בפגיעות מיניות בביה"ח
זיו .בהמשך התקיים פאנל בנושא "קונפליקטים ואחריות
באירוע של פגיעה מינית" בהשתתפות :מנהל קהילה ,ראש
הצוות לטיפול ומניעת פגיעות מיניות ורב קיבוץ .בפאנל
אשר הונחה על ידי תמי לס (פסיכולוגית תעסוקתית) ,לקח
הציבור חלק פעיל והתקיים דיון מלמד ומרתק .יום העיון
מהווה סיום שנת פעילות נוספת על ידי תנועת הקיבוץ הדתי
בנושא ,במטרה להעצים צוותי מניעה ,לתת כלים מקצועיים,
ללבן יחדיו את הסוגיות ולתת מענה הולם במקרה של אירוע.
אנו יכולים לציין בסיפוק רב את כברת הדרך שעשו כל קיבוצי
התנועה בהקמת צוותיים מיומנים ומקצועיים לטיפול בנושא.
זו הזדמנות להודות לאסתר שי (שדה אליהו) אשר ליוותה את
הפורום מטעם התנועה בשנים האחרונות על פעילותה הברוכה
והמורגשת בכל הקיבוצים.
"קפה תנועה" נוסף ,המיועד לקיבוצי הדרום ,יתקיים ב-כ"ט
בתמוז תשע"ב ( )19.7.12בקיבוץ סעד .לאחר מפגש חברי על
כוס קפה וכיבוד ,יוקרן הסרט 'משחק ילדים' של נועם דמסקי,
במאי הסרטים הדוקומנטריים ,סרט המביא את עולמם של
הילדים בתקופת ההתנתקות ולאחריה .פרסום מפורט מופץ
בימים אלה בכל קיבוצי הדרום .בואו בשמחה!

פורום המזכירים
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המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

כפי שתיארתי בדיווחים קודמים ,מעבר להיבטים ערכיים,
חברתיים ומשפטיים ,משימת הצימוח הדמוגרפי של קיבוץ
כרוכה גם בהיבטים כלכליים ,ללא קשר לסיווג הקיבוץ
כמסורתי או מתחדש.

יכולת התפרנסות
הסוגיה הראשונה במעלה בבואנו לבחון את התאמת הנקלט /
המועמד בהיבט הכלכלי הן כיחיד והן כמשפחה הינו יכולת
ההתפרנסות .קיבוץ מעצם הגדרתו  -ושוב  -ללא הבדל
בסיווגו ,הינו מערכת בה קיימת רמת שותפות וערבות הדדית
מוגברת ,בה כל פרט מחויב לשאת את עצמו ומשפחתו מבחינה
כלכלית וגם להיות מסוגל לחולל פרנסה לאחרים כדי לשאת
ולתרום לערבות ההדדית .דרישה זו היא מלכתחילה היות שלא
יתכן שחברה קיבוצית ,חזקה ככל שתהיה ,תעמיס על עצמה
מראש ובמודע לתוך המערכת של הערבות ההדדית חברים
שאינם יכולים לתרום בהיבט הזה .דרישה זו אינה סותרת או
מונעת את האפשרות ואפילו את החובה של כל חברה קיבוצית
להתגייס במידת היכולת למשימות ערכיות שהקיבוץ ייקח
על עצמו ,על פי יכולתו ,ואפשרות זו כוללת גם את ההחלטה
לשאת מספר חברים  /משפחות בעלות קושי כלכלי ,הן
כמעשה חסד והן כתמיכה במשימות לאומיות וערכיות.
שתי סוגיות נוספות נמצאות על סדר היום כמעט בכל קיבוץ,
וביתר שאת בקיבוצים השיתופיים :הפנסיה ודמי הקליטה.

פנסיה
בעוד שבקיבוצים המתחדשים ההתייחסות לשתי הסוגיות
הללו נמצאות בהגדרה של מודל הקליטה ,הן בהגדרת 'החברות
החדשה' ,הן בהגדרת 'היום הקובע' וביישור הקו לשמירת
ה"הזכויות של החברים הוותיקים" ,בקיבוץ השיתופי היה
מקובל עד לאחרונה שמי שמצטרף לקיבוץ מצטרף כחבר שווה
זכויות וחובות על פי הכלל הידוע ש'כל אחד נותן כפי יכולתו
ומקבל על פי צרכיו' .הנקלטים החדשים לא נדרשו למלא
קופות פנסיה חסרות ואף לא להשקיע מעבר לסכום סמלי כדמי
קליטה  /כניסה לקיבוץ .בשתי הסוגיות ישנה היום חשיבה
מחודשת ורבים מהקיבוצים השיתופיים כבר התקינו תקנות
בנדון והם דורשים מהנקלט למלא את קופת הפנסיה לפחות
בשווה ערך לחבר בין גילו בקיבוץ ,כל קיבוץ על פי הפרמטרים
והמטרות שהוא הגדיר לעצמו .הרעיון המרכזי סביב סוגיה זו
מקורו בשינוי תפיסה ,על פיה הקיבוץ מעוניין לחסוך לפנסיה
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בקופות חיצוניות המיועדות לכך .זאת על מנת שיוכל ,ברבות
הימים ,לאפשר לחברים המגיעים לגיל פרישה בטחון בעתיד
מובטח ללא תלות בביצועיו העסקיים של הקיבוץ .זאת ,כלקח
ממצבם הקשה של הפנסיונרים עקב משבר הקיבוצים בשנות
ה ,80-שעבדו במתכונת של פנסיה תקציבית (פנימית) ולא
צבורה.

דמי קליטה
בקיבוץ המתחדש הדרישה לתשלום דמי קליטה  /כניסה
משמעותיים באה מתוך ההבנה כי הנקלט חייב להשקיע סכום
כסף על מנת להצטרף ל'תאגיד' מפירותיו ניתן ליהנות ,שכן
הושקעו בו משאבים רבים ,בעיקר על ידי החברים הוותיקים
במשך שנותיו של הקיבוץ כקיבוץ שיתופי ,לפני 'היום הקובע'.
בקיבוץ המסורתי גוברת ההכרה כי גם בהצטרפות שוויונית /
שיתופית מלאה נדרשת השקעה רבה במהלך הקליטה ,כיוון
שהנקלט נכנס למערכת שתדאג מהיום והלאה לכל צרכיו.
כשם שחברות ביטוח דורשות תקופת 'אכשרה' ,גם הקיבוץ
השיתופי ,המעניק רשת בטחון מלאה לחבריו (גם לחדשים)
בתחומי חינוך ,בריאות ,רווחה ,סיעוד ,דיור ,השכלה ועוד,
זכאי לגבות דמי הצטרפות .מהניסיון בשטח ,דמי ההצטרפות
 גדולים ככל שיהיו  -אינם מכסים את העלויות האמיתיותהנובעות מהקליטה החדשה .כמו כן מקובל בסוגיה זו שבני
משק ומשפחותיהם זוכים להנחות משמעותיות בגין זכות
הוריהם ,חברי הקיבוץ.

סוגיות הדיור
סוגיה ייחודית לקיבוץ המתחדש או לקיבוצים שיתופיים בהם
החליטו על קליטה של חברים חדשים במתכונת של עצמאות
כלכלית או במתכונת של חבר  /תושב ,היא סוגיית הדיור.
בקיבוצים אלו החברים החדשים נדרשים לבנות את ביתם
תרתי משמע .העלויות הכוללות של בניית הבית כוללות גם
את עלויות התשתיות והתקורות הנובעות מהתהליך .קיבוץ
שמתארגן לקליטה כזאת חייב להציג בפני הנקלטים את כל
העלויות הכרוכות בבניה ואת ההעמסה של כל התקורות
הכלליות של ניהול ויזום הפרויקט על המפתחות השונים.
לדוגמא :אם לצורך חיבור השכונה  /הבית החדש משודרגות
תשתיות קיימות בקיבוץ ומהשדרוג יהנה בסופו של דבר כל
הקיבוץ ,אזי גובה התשלום היחסי של הנקלט צריך להיות
חלקי בהתאם ,וכנ"ל מהצד השני ,להמנע מכך שהכלל יסבסד
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עלויות פרטיות של צורכי הבניה של החבר החדש .תחת סוגיה
זו הקיבוץ צריך להתארגן לאפשר לחבר החדש קבלת סיוע
כספי ממוסדות בנקאיים אם בצורת משכנתאות (אם השיוך
בקיבוצים הוא קנייני) או בצורת הלוואות מסחריות ייחודיות
לבניה בקיבוצים (אם השיוך הוא חוזי  /פנימי).
כאשר שיוך המגרש הוא קנייני ,הנקלט עומד ישירות מול
הבנק והקיבוץ כמעט ואינו מעורב .לעומת זאת ,כשהשיוך הוא
פנימי  /חוזי נדרשת מעורבות גדולה יותר של הקיבוץ ,מכיוון
שהקרקע נשארת בבעלות האגודה  /הקיבוץ .מידת המעורבות
שכל קיבוץ לוקח על עצמו תלויה בהחלטותיו .ככל שהקיבוץ
יהיה מעורב יותר ,תנאי ההלוואה לנקלטים החדשים יהיו יותר
טובים .מידת המעורבות יכולה לנוע בין מעורבות אפסית לבין
מוכנות הקיבוץ לשעבד את הקרקע לבניה לחברים החדשים
ולתת ערבויות בשמם .כאמור סוגיה זו מורכבת ביותר ומצדיקה
מאמר  /סקירה רחבה יותר.

מענקי מדינה
היבט כלכלי נוסף הוא מידת הסיוע של המדינה  /משרד השיכון
במענקים לבניה ,שדרוג תשתיות והשתתפויות שונות לצורך
עידוד הצמיחה הדמוגרפית במגזר הכפרי בכלל ובקיבוצים
בפרט .כידוע המדינה מחולקת לאזורי עדיפות ,כאשר בכל
אזור עדיפות יש מידת זכאות שונה (חשוב לציין שכל משרד

דעת
ל
להרגיש

חילק את הארץ למפות עדיפות שונות ואין בהכרח חפיפה
בין המפות .)...משרד השיכון פרסם לפני כמה שבועות את
אזורי העדיפות החדשים ואת זכאותו של כל יישוב על פי
מיקומו בטבלה והתנאים הטופוגרפיים שלו .לאור המורכבות
קיבלו הקיבוצים הרלוואנטיים את החומר באופן ישיר .על
אף שמימוש הזכאות הוא אישי ,נדרשת בתהליך מעורבותם
של הקיבוץ והמועצה האזורית .יש לציין כי גם הקיבוצים
השיתופיים זכאים ליהנות מסיוע זה לבניה שיתופית  /קיבוצית
אך הדבר מותנה בבדיקה על פי מאזן הזכאות ההיסטורי של כל
קיבוץ ,דהיינו הוכחה שהסיוע הנדרש הוא לצורך קליטה חדשה
ושכל הבתים שנבנו מזכאויות קודמות מאוכלסים בחברים /
מועמדים ולא משמשים את הקיבוץ למסחר ולהכנסות שלא מן
העניין.

סיכום
מתוך סקירה קצרה זו ניתן להבין כי במהלך הקליטה בקיבוצים
יש לתת משקל רב גם להיבטים הכלכליים .יש להשקיע
משאבים ניהוליים ,ללמוד אותם ולהתמודד איתם ,ועל כן ברוב
הקיבוצים נוספו לתנאי הסף לקליטה ,מעבר לבדיקת ההתאמה
החברתית ,הקהילתית והערכית ,גם מבחנים כלכליים ,בהם
נדרשים הנקלטים החדשים לספק תשובות לוועדות הקליטה
והקבלה בנושא היתכנות כלכלית ויכולת התפרנסות.

שנותיו הראשונות של התינוק מהוות חלון הזדמנויות
בהתפתחותו .התפתחות תקינה של התינוק משפיעה
על מימוש היכולות בהמשך החיים.

תעודת מדריכה בשיטת שלהב -
שיטת שלהב ChildS’pace -הינה שיטה ייחודית שפותחה על ידי ד”ר חוה שלהב ומיועדת
לתינוקות מלידה ועד הליכה .השיטה מבוססת על גירוי כל המערכות המשתתפות בהתפתחות
התינוק :המערכת המוטורית ,שיווי המשקל ,האוריינטציה ,החושים ,הקוגניטיבית ,הרגשית
והחברתית ,תוך שימוש בעקרונות משיטת פלדנקרייז.

עשו עוד היום את הצעד המשמעותי בקריירה שלכם,
הרשמו ללימודי התעודה בשיטת שלהב ותלוו עוד הרבה צעדים מרגשים.
שיעורים בתנועה לפי שלבי ההתפתחות ( • )DMEהכשרה לטיפול במגע • טיפול פרטני וקבוצתי
התפתחות תקינה • נוירולוגיה • פסיכולוגיה התפתחותית • אנטומיה פונקציונאלית • ליקויים
בהתפתחות • דפוסי שינה של תינוקות • מיילדות • קורס עזרה ראשונה • פרקטיקום ועוד.
רכזות התוכנית :אורלי גת  -מרפאה בעיסוק  MScומורה בשיטת שלהב
ענת אביב-יפת  -מוסמכת להוראה וטיפול בשיטת פלדנקרייז ושיטת שלהב

התעודה מאפשרת השתלבות בעבודה במגוון מערכות :מעונות יום,
פעוטונים ,גנים פרטיים ,מתנ”סים ,קליניקות פרטיות ועוד.

היחידה ללימודי תעודה
בית הספר לתרפיות מתקדמות
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מה לכלכלה אצל ערכים?
מפגש עם אנשי כלכלה בתנועה לדיון בסוגיית הקשר בין כלכלה לערכים
משתתפים :צביקי פורת ,ידידיה צור ודובי מילר
תיעדה :ריבה פריד
האם ניתן לנהל כלכלה ערכית?
דובי" :כלכלה היא חלק מהחיים .כמו שלא שואלים אם יש
לימוד ערכי כך גם אין צורך לשאול אם יש כלכלה ערכית.
כשאדם חי חיים ערכיים גם הניהול הכלכלי שלו הוא ערכי.
כלכלה היא לא רק קנייה ומכירה ,היא גם היחס בין אדם לחברו,
והיא לא עוסקת רק בכסף אלא גם במשאב הזמן ,לדוגמא".
צביקי" :כלכלה היא כלי והשאלה היא במה אתה מטעין אותו.
כמובן שניתן לנהל כלכלה ערכית והשאלה היא מה המחיר
הכלכלי שאתה מוכן לשלם .דוגמא אחת מיני רבות :חברה
שבחזון שלה ערך העובד הוא גבוה ,תיקח בחשבון שהוצאותיה
בסעיף העבודה יהיה גבוה יותר .לכל החלטה ערכית יש מחיר.
אדם לא יכול להגיד שהוא מקפיד על ערכי התורה אך בו
בזמן ,בתהליך קבלת ההחלטות שלו כמנהל ,להתנהל רק על
פי שיקולים של כדאיות כלכלית נטו בלי לקחת את מגבלות
המוסר והחוק".
ידידיה" :עצם העובדה שאנחנו חיים בקיבוץ שעקרונותיו
מתבססים על ערבות הדדית ומנהלים כלכלה קיבוצית ולא
עסק לשם עסק מעיד על התנהלות ערכית .באגף המשק
בתנועה אנו מוכנים לעבוד רק עם מי שעובד בדרך שלנו .לא
נלך לשום שותפות כלכלית עם מי שאין אצלו שיקולים ערכיים
בכלכלה .לעולם לא נשתף פעולה עם מי שבדרכו הכלכלית
פוגע באחרים ,מעלים הכנסות או לא משלם לעובדיו".
צביקי" :אני מאמין שדווקא אם מבססים את ההתנהלות על
עקרונות ערכיים ניתן להביא את הרווחיות לאופטימום ולשמר
את הפירמה לאורך זמן .שיקולים כלכליים אסור שיסתרו את
רמת הערכים .אם תעמוד האפשרות להשיג רווח קל ובדרך
אצטרך לעבור על סרגל הערכים שקבעתי לעצמי  -לא אעשה
זאת".
ידידיה" :חשוב לציין שיש כמובן גם גמישות מסוימת .מי שחי
בעולם ערכי מתמודד בכל רגע נתון בהתנגשות הזו בין ערכים
לכלכלה; מול קבלן שמזמין אותו לעבוד יחד בתנאים שיש בהם
הטבה גדולה ומפתה ,או כשבנסיון להתייעלות במפעל שבקושי
מרוויח מתקבלות הצעות שונות שיש בהן פיתוי אך ברור שהן
אינן מוסריות."...
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דובי" :באחד מקיבוצי הקיבוץ הדתי היה פעם מפעל שייצר
קלף לספרי תורה ומזוזות .המפעל לא הצליח להמריא ולאחר
בירור הסתבר כי זהו שוק שמתנהל ברובו בשוק השחור' .מאחר
והקיבוץ אמון על התנהלות ערכית ולא הסכים לעבוד כך  -הוא
נפלט מהענף .עם זאת ,אני חושב שלטווח ארוך זו טעות לא
לנהוג על פי כלכלה ערכית .מי שחושב שיוכל לקפח שכירים
וזה לא יתנקם בו או לגנוב מהמדינה וזה לא יגיע אליו בדלת
האחורית  -טועה".
ידידיה" :זה נוגע בשאלת רשע וטוב לו."...
צביקי" :באופן פרדוקסלי ,להיות טוב זו גם הנחייה כלכלית
טובה .ברגע שאתה מתנהל לפי העקרונות המוסריים שקבעת
לך ,זה נותן לך שקט נפשי בהתנהלות היום יומית ,ובנוסף מונע
צרות .כשאדם עובר על החוק ,הוא נותן בידי שותפיו לדבר
עבירה את האפשרות להשתלט עליו ולנצל אותו בעתיד ,שהרי
יש בידיהם מידע מפליל ...להיות הגון ,ישר וטוב זו הנחייה
כלכלית גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים.
כשאנחנו מחפשים בעלי תפקידים גם בתחום הכלכלי ,הדבר
הראשון שאנחנו בודקים הוא את מידת האמינות והיושר.
אסור אמנם להיות 'פראיירים' אך במקביל ,צריך לזכור שניהול
קיבוץ ,כמו כל ניהול חברה ,מחייב יושרה .לעשות משהו לא
תקין זו טעות בעלת השלכות ציבוריות".

אם ההתנהלות הכלכלית מונעת מערכים כמו שאתם
מתארים ,למה ברגע שמפריטים קיבוץ סוגיית החינוך
הבלתי פורמאלי נפגעת?
דובי" :צריך לראות בחינוך השקעה עתידית ,אבל מי שחושב
שבכל פעם שאומרים את המילה חינוך כולם צריכים 'לקפוץ
לדום' טועה .מחקר שבדק את הקשר בין ההוצאה לתוצר
בתחום החינוך לא מצא כל קשר בין השניים! מסתבר שהשקעה
כספית גדולה לא בהכרח קובעת את איכות החינוך .אני לא
חושב שלפני  20שנה הייתה הצדקה להוצאות הגדולות בחינוך.
יחד עם זאת ,גם מי שמסתכל רק דרך החור של גרוש  -עושה
טעות".
צביקי" :בדרך כלל ,במעבר בין קיבוץ שיתופי למופרט עלולים
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להיפגע בשלב הראשון השירותים הציבוריים ובתוכם החינוך
הבלתי פורמלי .אחר כך מתעוררת צמיחה מחדש שמתקנת
ומאזנת".

חברתיים בצד תשובה כלכלית ליעדים הנ"ל .השאלה כמה
מהמלצות הועדה ייושמו ,שייכת כבר לתחום הפוליטי.

ידידיה" :בתחילת תהליך ההפרטה מדברים על כל אגורה .זה
לא נורא שעושים את הבדיקה הזו ,כי לרוב מגלים שבדגם
השיתופי יש בזבוז גדול והחסכון שנובע ממנה משתלם .בסופו
של דבר הקיבוצים שהוצאותיהם היו מופרזות התאזנו בזכות
תהליך הבדיקה הזה .יחד עם זאת צריך להזהר לא לתת לה
לפגוע בערכים מהותיים .דוגמא לחשיבה כלכלית שלא הייתה
מספיק נאמנה לערכיה ניתן לראות בסוגיית הבעלות על בית
ספר שק"ד .הקיבוצים שנמצאים בשלב שלקראת ההפרטה
ויתרו בקלות רבה מדיי על השליטה בבית הספר .השתלטה
עליהם חשיבה כספית לא נכונה".
דובי" :בסופו של דבר צריך להגיע לשביל הזהב ,גם בקיבוץ
המתחדש וגם במופרט .אני לא רואה הבדל בעניין הזה בין
קיבוץ מופרט לשיתופי .אני רואה בכל ההוצאות ,גם אלה
שיוצאות ישירות מכיסו של החבר וגם אלה שיוצאות מהקופה
המשותפת ההוצאות של החבר וכך כל חבר צריך להתייחס
אליהן .אם נכון שבפעוטון תהיה מטפלת אחת על כל  4ילדים
זה נכון גם לגבי הקיבוץ השיתופי וגם לגבי המופרט .לא יכול
להיות שהיחס להוצאה כזו בקיבוץ השיתופי הוא כאל הוצאה
של 'הקיבוץ' ולכן היא תחשב לגיטימית בעוד שבקיבוץ
המופרט ,לאחר תהליך התייעלות מתברר שאפשר להסתדר גם
עם מטפלת אחת למספר גדול יותר של ילדים".
צביקי" :את תהליך הבירור צריך לקיים גם בהתנהלות
הלאומית .התאוריה של 'היד הנעלמה' שתסדר לנו את כל
החיים מתבררת כלא מספקת .האמירה ' -תנו לחוקי הכלכלה
לנהל את העסק' ,לא תמיד מביאה לתוצאות המקוות ,כי
תהליכים נוספים בדרך משבשים את התאוריה ,ומחייבים
התערבות ממשלתית.
בנוסף :לפעמים בהתנהלות המדינית השוטפת נתקלים
בערכים הפוכים שיוצרים מתח .אם רוצים למשל שאנשים
יצאו לעבודה צריך לקבוע סף תשלומי העברה נמוך אחרת לא
ישתלם לאנשים להכנס למעגל העבודה .מצד שני ,אם התמיכה
תהיה נמוכה מאד ,תעלה מחאה חברתית מוצדקת לצמצום
הפערים בחברה .החוכמה היא ביכולת לאזן בין הדאגה לחלש
לבין הצורך לעודד אותו לצאת ממעגל העוני".

דבר נוסף :המקור העיקרי של המדינה בא מגבית המיסים
מאזרחיה ,ישירים ועקיפים .הגישה שהובילה לכלכלה הנוכחית
נבעה מהטענה שהגדלת המיסים הישירים תיצור מצב של חוסר
כדאיות ליצרן ועלולה לפגוע במקומות העבודה .האוצר רצה
לתת כח לבעלי המפעלים כי כאשר הם יציבים כלכלית יש
בכוחם לספק עבודה וצמיחה .לכן ,כדי למלא את קופת המדינה
בתקציב הנדרש לה ,גדל המס העקיף  -שהוא רגרסיבי (חשמל,
מים וכד') על חשבון המס הישיר שהוא פרוגרסיבי .התוצאה:
המעמד הנמוך ומעמד הביניים נפגע מהמהלך הזה באופן
משמעותי והפער בין העשירים לעניים גדל .זו תקלה .התפיסה
הייתה נכונה אבל המהלך לא היה מאוזן ויצר פער ערכי.
קברניטי המדינה ניצלו את השקט של הציבור הישראלי עד
שבאו אנשי המחאה החברתית .מאז המחאה יש חשיבה אחרת
של המדינה ,והאמירה 'עם הפנים לאזרח' קיבלה משמעות
כלכלית חשובה".
ידידיה " :אני מסכים עם צביקי שהממשלה צריכה להציב
חזון ויעדים ולהתאים את הכלכלה ליעדים .כלכלה צריכה
להיות תמיד מוכפפת לחזון .אסור שהיא תנחה את המדיניות.
זה אחד הדברים שבאוצר עדיין לא מבינים .האוצר הוא גוף
עצמאי שמה שמעניין אותו זה רק העניין הכלכלי .כתוצאה
מכך נפגעים ערכים בסיסיים .כשאני מסתכל על הפן החקלאי
למשל ,ורואה שבכל העולם מבינים את המשקל של החקלאות
בחיי המדינה ורק בישראל מוכנים בהינף יד לחסל ענפים
שישראל היא האורים והתומים בהם לכל העולם ,אני מבין שיש
פה טעות הרסנית .אפשר להרוג את החקלאות כשחושבים
כלכלית  -אבל בסופו של דבר ,מהלך כזה הוא הרסני לא רק
לחקלאים אלא למדינה כולה.
מרכזי המשק בקיבוצים יודעים כיום שעליהם להסתכל על
הענפים בעין כלכלית שרואה רחוק ,ולא בעין גזברית .מרכז
משק טוב צריך לתכנן והגזבר צריך להביא את הכסף .באוצר,
לצערי ,עדיין לא מבינים את זה".

אם כן כיצד צריך לפעול?
צביקי" :כמאמר אהוד ברק ":לתת חכות ולא דגים" .הכלכלה
היוונית נפלה כי האזרחים חשבו שהממשלה יכולה לתת להם
כסף .המדינה צריכה לתת כלים שיאפשרו יציאה לעבודה
ולהתמודדות עם הקושי הכלכלי .בה במידה ,המדינה צריכה
לקבוע מהם הערכים החברתיים המנחים אותה ,לפעול על
פיהם ולחשוב על ההשלכות שתביא כל החלטה .דוגמא לכך
היא ועדת טרכטנברג שקמה בעקבות המחאה והציבה יעדים
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לזכרם

אמנון עצמון ז"ל

שלום (זיגי) ישורון ז"ל

נולד :ט"ו שבט תרצ"ג (≥≥)11.2.19
נפטר :ו' שבט תשע"ב ()≥.2.2012
עין צורים

נולד :כ' ניסן תרפ"ד ()2¥.¥.192¥
נפטר :ט"ז אדר תשע"ב ()10.≥.2012
משואות יצחק

אמנון היקר ,האיש רב ההוד ,הזקוף ,המרשים .אמנון ההולך
לאט ובבטחון ,מבטו סורק ורואה הכל .בעיניו הכהות ,העזות,
החודרות .אמנון ,ברעמת השער הנצחית שהזמן לא יכול לה.
הרעמה השחורה  -האפורה  -הלבנה ,כמו כתר לראשו של
מלך .אמנון ,הסורק את ממלכתו  -ממלכתנו הקטנה ,מתכנן,
חושב ,מריץ תרחישים ,זוכר פרטים ,אוסף עובדות ,שומר מכל
משמר על העבר ואינו חדל לתכנן קדימה לעתיד לשנים הבאות
 והנה חדל.השכן הנצחי של אבא ואמא שלי ,יחד עם אביבה .כ 60-שנות
שכנות .מי שלא מכיר את המושג "שכנים" בקיבוץ של פעם,
לא יוכל להבין .שותפות שנבחרה בגיל  20ורק המוות יפריד...
צמודים זה לזה ברע ובטוב .ורק קיר אחד מפריד ...המון
זכרונות ,תמונות ,קולות וחוויות של חיים משותפים.

שלום יוסף ישורון (זיגמונט רכטשאפן) נולד בבראונשוויג
שבגרמניה .בעירו לא היה בית ספר יהודי והוא היה אחד משני
ילדים יהודיים בין אלף גויים .ילדי הגויים הציקו לו עד שלא
הייתה ברירה ואחרי בר המצווה עבר ללמוד בישיבה של הרב
ברוייר בפרנקפורט .אחרי ליל הבדולח ,כשנלקחו ר"מים של
הישיבה למחנות ,חזר לביתו ומצא שעל הדלת כתוב" :רכוש
המפלגה הנאצית" .אביו שהסתתר בשגרירות פולניה שב זמנית
לבראושוויג רק כדי לשלוח אותו לאנגליה ברכבת של הקינדר-
טרנספורט.

צבעת את ילדותנו במסתורין .בשתיקתך האצילית ובמילותיך
המדודות נראית לנו כמו קיסר מעולמות אחרים .הנסיעה
לניקרגואה נשמעה כמו משימה הלקוחה מספרי מסעות
רומנטיים .אנחנו ,ילדי הקיבוץ ,שצר עולמינו כעולם נמלה ,לא
הופתענו שאמנון יכול לנסוע ולקחת איתו את משפחתו לארץ
כה רחוקה ועלומה.

באנגליה הכיר את רות .הם נשאו ,ונולדה להם בתם ,נעמי .הם
עלו לארץ בתחילת שנת תש"ח ,תחילה לקבוצת יבנה ,שם
נהנו מאוד מהכנסת האורחים של חברי יבנה ונשארו כשנתיים.
אחר כך הצטרפו לגרעין שייסד את לביא ,שם נולדו להם תמר
ושמשון ,אך מאחר והלינה הביתית הייתה חשובה להם ,החליטו
לעבור למשואות יצחק .במשואות ,עם הילדים בבית ,שלום
ורות היו מאושרים ,עד שהתרגש עליהם אסון ותמר בתם
נספתה בתאונת דרכים .רק כעבור כמה שנים ,כשסוף-סוף
נולדו הנכדים הראשונים ,חזר הברק לעיניהם וכך גם שמחת
החיים והאושר.

רק כשבגרתי למדתי לדבר איתך בגובה העיניים ולא מתוך
ערפל המסתורין והרוממות שעטפו אותך בעיני הילדה שלי.
גיליתי אדם הרבה יותר רך ,הרבה יותר פגיע ,אם גם נחוש
ומאמין בדרכו .ובכל זאת כשהייתה מסתיימת שיחתנו ,הייתי
עוקבת אחריך בעיניי ,ולרגע שוב רואה גלימת ארגמן מתנופפת
ורעמת שיער ככתר של מלכות.

שלום היה גזבר ומרכז קניות ,עבד במפעל המתכת ,היה
מזכיר פנים ,וברוב שנות עבודתו היה מעמודי התווך של הלול
במשואות .כל מה שלקח על עצמו עשה ברצינות ובמסירות
רבה .כך בעבודתו וכך בביתו .הוא היה אב וסב מסור שתמיד
תמך ודאג לילדים ,לנכדים ,לקרובי משפחה ולחברים .כל מה
שעשה נעשה ביושר ובנאמנות.

בשנים האחרונות ,מאז פטירתה של אמי ז"ל ,העמיקה השכנות
והעמיק הקשר בינך לבין אבא .דאגתם מאוד זה לבריאותו של
זה ,תוך שאתם משתמשים באביבה כשליחה נאמנה .מביאה
מרק ,שואלת מה נשמע ,מרעננת אינפורמציות ודואגת ,כל כך
הרבה דואגת .בבית של מסילת חייכם ,נשארה אביבה לבד עם
כל הזכרונות ,אביבה הנאמנה ,האוהבת ,הדואגת ,אביבה היקרה
שנשארה שם אחרונה.

שלום התמלא בנחת כשראה את נכדיו מגיעים לתפילות,
ממשיכים בדרך התורה ובדרך בה חינך את ילדיו ,חינוך שעבר
גם לכל נכדיו  -שמירה על ערכי הדת ,יושר ,עזרה לזולת
ורכישת מקצוע בבחינת "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך".
החינוך היה צוואת אביו במכתבו האחרון אליו .בתו נעמי ז"ל
נפטרה לפני כחמש שנים ממחלה קשה ורות ז"ל נפטרה לפני
כשמונה חודשים .שלום נפטר בשיבה טובה והשאיר אחריו בן,
תשעה נכדים ועשרים וארבעה נינים.

ואם מותר לדמיין ולבקש ולהתפלל ,אני רוצה לבקש מהשכנים
שם למעלה ,שאולי שוב יושבים שם צעירים ,בגופיה של אחרי
עבודה ובלוריתם שוב שחורה וג'ינג'ית ,תשמרו לנו על אביבה,
תשמרו עליה כמו שהיא שומרת עכשיו על הבית שלכם.

יהי זכרו ברוך
שמשון ישורון (מן ההספד)

יהי זכרו ברוך
ללי אלכסנדר (מן ההספד)
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לזכרם

טובה (טוטי) מאירי ז"ל

חוה בן יהודה ז"ל

נולדה :י"ד ניסן תרפ"ה ()8.¥.192µ
נפטרה :ר"ח אייר תשע"ב ()2≥.¥.2012
טירת צבי

נולדה :ט"ז תשרי תרפ"ג ()8.10.1922
נפטרה :ב' אייר תשע"ב ()2≥.¥.2012
קבוצת יבנה

ביום רגיל ,בשובה מעבודתה במחסן הבגדים ,עזבה אותנו
לפתע חברתנו היקרה טוטי מאירי .כמה מתאימה לטוטי פרידה
כזו ,לא להטריד ,לא לדרוש ,לא להכביד ,לא ליפול למעמסה.
כך בצנעה ,בשקט ,בתוך ביתה הנעים ,מסרה נשמתה לבורא.
כזו הייתה טוטי ,חביבה על כל חבריה וקרובי משפחתה.
בימים הסוערים שאחרי מלחמת העולם השנייה ובסמוך
להקמת מדינתנו ,עלו ארצה טוטי ומרדכי מאירי ,זוג צעיר,
יפה ,נמרץ ומלא תקוות להשתתף בתקומת עם ישראל בארץ
ישראל .הם הגיעו מהכשרת הבח"ד באנגליה והצטרפו לטירת
צבי .מרדכי היה חבר פעיל בגזברות ,במטעים ובמפעל והיה
בעל-תפילה מעולה בבית הכנסת .טוטי החלה דרכה כמטפלת
בפעוטון ואחר כך המשיכה כתופרת במתפרת השמלות .מרדכי
וטוטי לא זכו לילדים משלהם ,אבל נוכחנו לראות כמה רבים
מבני טירת צבי השתתפו בהלוויה וגם אמרו דברי הספד ופרידה
בהרגשה שהם ילדיה.
נזכור את טוטי (טובה ,בשמה העברי) כאשה מאירת פנים,
אוהבת ,משתתפתִ ,אכפתית ,אהובה ,נאה וצנועה ,אוהבת
חברה ושמחה בחלקה .לאחר ההלוויה ,וגם ביום השלושים
לפטירתה ,נאספו במועדון חברים ,בני משפחה ואורחים ,והעלו
מזכרונותיהם קווים לדמותה האהובה .נסגר ביתם הטוב של
משפחת מרדכי וטוטי מאירי .אנחנו נזכרם במעשיהם הטובים.
יהי זכרה ברוך
(מתוך ההספדים)

הגוזלים עזבו את הקן ,פרשו כנפיים ועפו ,אך הקן לא עזב
אותם .זו הייתה תמצית דרכך .אנחנו בגרנו ולדרכים שונות
הלכנו ,ואת בדרכך השקטה ועם אהבה רבה הבאת אלינו את
קינך ואת דאגתך .את הקן שלך ,את ביתנו ,הקמת בקבוצת
יבנה ואנו הרגשנו בו את דאגתך ואהבתך .את בית הורייך,
מקום הולדתך ,בעיר ברסלאו שבגרמניה ,עזבת טרם מלאו
לך  16שנה וכך הגעת לארץ לקבוצת רודגס .שנות ילדותך
היו שנים סוערות וקשות ושם חישלת את אופייך וגילת את
הכוחות שבך .עליית הנאצים לשלטון הביאה אותך ללימודייך
בבית הספר היהודי ושם פגשת את מורייך ,אשר הטביעו עלייך
את חותמם .שם התגבשה הזהות היהודית והחלוצית שבך.
מיום שהגעת לארץ השתנו חייך ,הבנת שאלו חיים אחרים
במציאות אחרת .היית בין ראשוני העולים לנקודת ההתיישבות
ביבנה ,ושם אף התחתנת עם אבא בשעה שבא לחופשה מהצבא
הבריטי .ביבנה חיכית לאבא חמש שנים ,עד שנת  ,1946השנה
בה חזר אבא מהבריגדה היהודית .שם בניתם את ביתכם.
הגדלת לעשות ובשעה שהגיעו סבא וסבתא מאנגליה לארץ
פיניתם את הבית עבורם ,עברתם לגור בחדרון קטן וטיפלת
בסבא וסבתא ,הורי אבא ,במסירות ובאהבה .לימדת אותנו מהי
מצוות כיבוד הורים .ישלם ה' פועלך.
החמה מראש האילנות נסתלקה .זה השיר ששרנו יחד כל ערב
שבת .אמא ,היית לנו לאור ולשמש ,הקרנת עלינו מאהבתך.
בהסתלקותך נעלמה השמש אך אורך ימשיך בלבנו.
יהי זכרך ברוך.
שעיה (מן ההספד)
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לזכרם

אשר דויטש ז"ל

אשר גור אריה ז"ל

נולד :ח' אדר תרפ"ה ()¥.≥.192µ
נפטר :ה' אייר תשע"ב ()27.¥.2012
שלוחות

נולד :ג' טבת תרפ"ג ()22.12.1922
נפטר :י' באייר תשע"ב ()2.µ.2012
קבוצת יבנה

אשר נולד בעיר ריגה ,לטביה ,עלה לישראל בשנת  ,1934למד
חקלאות במקווה ישראל בסקטור הדתי ושירת בהגנה במחלקה
הדתית .הוא עלה על הקרקע בשלוחות עם קבוצת 'פרדס חנה'
ביום ה' באייר תש"ח .עשרים יום לאחר מכן נשא לאשה את
דבורה ונולדו להם חמישה ילדים שחבקו עשרים נכדים ונכדות
ותשעה נינים ונינות .באותו תאריך בו עלה על אדמת שלוחות,
ה' באייר ,ובהפרש  64שנה ,כמניין שנות המדינה ,נטמן
באדמתה .איש תם ,ישר וצנוע ,חכם ומבין ,לומד ומשכיל.
אשר רע וידיד .היית איש ספר ואיש עבודה ,פשוט "תורה
ועבודה" .הקיבוץ הדתי הוא הדרך שבחרת לחיות בה ,ובה
הקמת משפחה לתפארת .אהבתך לחקלאות באה לביטוי
בעבודתך במטעים וגם כלי המלאכה לא היו זרים לך .כאיש
ספר ,ספריית הקיבוץ הייתה "בגד" שתפור עליך ,כל ספר
מקוטלג ואת מקומו במדפים ידעת בעיניים עצומות .ידעת גם
לבקר תופעות בקיבוץ בעיניים חייכניות באמצעות "המכתבים
לצ'יקו" ,שבהם ידעת לעקוץ בהומור עדין תופעות שלא נראו
לך .אשר ,היית אידיאולוג השיתוף עד לרגעיך האחרונים
ולא ידעת פשרות בעניין זה .השינויים שבאו לקיבוץ גרמו
לך אכזבה שהיה לך קשה להשלים עימה .אנחנו נזכור את
התקופות היפות שעברנו יחד בסיפוק ובהנאה .את החיים יחד
בחברה יוצרת ומתגמלת שבה זכינו להקים יישוב חדש בארץ
ישראל ,ואתה אשר ,היית חוליה חשובה בשרשרת זו .ילדיך,
נכדיך וניניך זוכרים איך אהבת לקחת אותם לטייל בפרדס
שלוחות שהיית מאוד גאה בו .על צלחת בבית היו תמיד
הפירות הראשונים :תפוז ,אשכולית ופומלית ,הרבה לפני
שהגיעו לשוק .לפירות היה טוב לגדול בשלוחות .אהבנו להביט
על העמק ממרומי הפרדס ,צאצאיך ראו וספגו את אהבתך
לאדמת שלוחות .היה שלום ונוח בשלום במקום שכה אהבת.
יהי זכרו ברוך.
מיכאל (מוני) ערמון ,ובני המשפחה (מתוך ההספדים)

"כי האדם עץ השדה" (דברים כ')19 ,
בימי אביב אלו ,בהם הפריחה בשיאה וכל יופיו והדרו של הגן
מתפרץ החוצה אנו נפרדים ממך ,אבא יקר שלנו .אבא ,שתי
אהבות גדולות היו לך בחייך :המוזיקה והאדמה .השירה הייתה
לך מרפא גם בפני הצער עם מותו של אלי בנך הצעיר .המשכת
להשתתף במקהלה כחלק מבחירתך בחיים! התרגשת מפרקי-
חזנות והקשבת באדיקות .סיפרת לנו בערגה על מקהלת
החזנות בבית הכנסת הגדול בווינה עיר מולדתך ,בה זכית
לפעמים להיות סולן .לשבתות אלו התגעגעת כל השנים...
כאן ,בקהילת יבנה ,עברת לפני התיבה בשבתות ובימים נוראים,
ויותר מכל התחברת ל'תפילת הגשם' בשמחת התורה .החברים
נהגו לאמור' :אם אשר התפלל על הגשם  -ירד גשם'! התפללת
מתוך קשר עמוק ואוהב לאדמה .האמנת ביכולתך להפוך את
הגן למושלם יותר! היית הולך בקצב ,בהטיה קדימה ועיניך
לקרקע ,שמא נותר עשב לתלוש .הילדים כינו את הליכתך:
"ריקוד הממטרות" .כל ילד בגן הכיר את אשר הגנן מתכופף
מתחת עץ או שיח באחת מפינות המשק ,גוחן על ברכיו ובשתי
ידיו ,מנכש ומנקה את הערוגה מעשבים שוטים .בבית היית
יושב לעיתים שעות ,באוספך לתוך כלי את זרעוני האפונה
הריחנית מהתרמילים היבשים .באותם זרעים השתמשת בעונה
הבאה ויצרת קיר צבעוני מרשים וריחני .לא התחברת לכלים
המתקדמים של עידן הטכנולוגיה ,את המבצעים הגדולים כבר
השארת לדור הצעיר .היית קשור לאדמה עצמה ,והעדפת
לעשות במו ידייך .העידו על כך היבלות שהפכו לחלק מחייך.
אהבת בכל לבך את הנוי ,את הצמח ,את הגן ,וכשתש כוחך
לעבוד בה ,נעלמה שמחת חייך .אבא! תפילה יש בלבי :שתיזכר
כפי שהיית ערב שקיעתך :אדם  -אדמה ! איש טוב ,רגיש,
אוהב ,בעל קול ערב .אתה ואמא היקרה זכיתם להקים דור
גורים ,הפרוס בכל חלקי הארץ היפה הזאת .עכשיו אתה שב
לאדמה שכה כיבדת בשנות העשייה שלך והיא תקבל אותך
בחום ובאהבה לחיקה.
יהי זכרך ברוך.
לאה
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לזכרם

רחל אדלר ז"ל

אורי לנדאו ז"ל

נולדה :ח' טבת תרע"ו ()1µ.12.191µ
נפטרה :ט"ז אייר תשע"ב ()8.µ.2012
קבוצת יבנה

נולד :כ"ט אייר תרפ"ח ()19.µ.1928
נפטר :כ"ה אייר תשע"ב ()16.µ.2012
שלוחות

אמא ,את הולכת לעולמך בשיבה מופלגת בשנתך התשעים
ושבע ואילו אנו כאן ,הנשארים בעולמנו זה ,עצובים וחשים
הקלה כאחד .אכן עצובים אנחנו ,כי את היית הקשר האמיץ
שלנו לעבר הרחוק ,לימים אחרים ולזמנים אחרים בארץ נכר.
ובלכתך מאתנו היום יועם הזכרון ויתחיל לשקוע אט אט
לתהום הנשיה.
אך גם הקלה מסוימת עמנו ,כי היום נגאלת מיסורים רבים
וקשים שנשאת עמך בתקופה האחרונה ,שהרי דווקא בך
התקיימו דברי קהלת  ...." :עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו
שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ".
שהרי את ,בימי חלדך ,ידעת סבל רב ,החל מימי ההתחלה עם
עליית הקיבוץ על הקרקע כאן ,במקום זה .בהיותך אם צעירה
בת עשרים ושש ,חלית בשחפת ונותקת לשנים ארוכות מילדיך
הרכים ,ואף בשנותייך האחרונות פקדו אותך מכאובים שונים
ומשונים ,לא עלינו.
ממש בימים אלו לפני שבע שנים הלך אבא לעולמו ,וכעת
תצטרפי אליו .אני בטוח שהוא מחכה לך שם למעלה ,באהבה
ובנאמנות ממש כפי שהיה במשך שישים ושבע שנות חייכם
המשותפים.
תולדות משפחתנו ,משפחת אדלר בקבוצת יבנה ,התחילו
במאה הקודמת ברודגס בשנים  .1933—1934מאותה תקופה
כבר חלפו להם ארבעה דורות ,וכמעט שמונים שנה בהן חיית
כאן בקבוצת יבנה והיית שותפה נאמנה לדור שחלם והגשים -
חלם מדינה ,חלם קיבוץ וחלם חיי תורה ועבודה ללא כחל וסרק.
כל אלו הגשמת יחד עם חברייך מאז ,שכעת תנוחי לצידם
לעולמים.
אני ,כבנך ,יכול רק לומר לך תודה שבחרת בדרך זו ,שבחרת
לחיות בקבוצת יבנה ולעשותני בן קבוצת יבנה .אמנם הקשר
הפיזי ניתק היום ,עם לכתך לדרכך האחרונה ,אך הקשר הנפשי
העמוק עם כור מחצבתי לא ינתק לעולם ,ועל כך אני אומר לך:
תודה אמא.
והנה אנחנו כאן ,הממשיכים בדרך כחוליה בשרשרת ,לנו נותר
רק לבקש שהלוואי ויתקיימו בנו מילות השיר" :הימים שעוד
נכונו לנו ,שיהיו נכונים ,שיהיו רכונים ,שיהיו מעלינו כמו כפות
תמרים".
יהי זכרך ברוך.
בנך ,שאול אדלר

אבא היה נוטע .איש של מעשים ,לא של דיבורים .בשנת 1949
הקים את מטעי התמרים ,הזיתים והרימונים של שלוחות
והתמיד בניהולם שנים רבות .בשנות החמישים נתמנה למדריך
ראשי לענף התמר ובהמשך למזכיר ארגון מגדלי התמרים
שייסד את הנהלת הענף וועדותיה השונות .מטעי התמרים
מצפון ועד אילת הם עדות חיה ונושמת לפועלו רב השנים
בתחום זה .באותן שנים היה נעלם מדי פעם למספר חודשים
ופועל כשליח עלייה מטעם הסוכנות היהודית בחיפוש
ילדים במנזרים ובעליית נוער מצרפת ואיטליה .בהמשך גויס
לשליחויות בצפון אפריקה.
אבא נולד ב 1928-כבן זקונים למשפחה יהודית בפורצהיים
בגרמניה .את ילדותו עשה בצל עליית הנאצים .יהודי האזור
גורשו ב 1940-לצרפת ,למחנה גירס .משם נשלחו הוריו
לאושוויץ .יחד עם ילדים נוספים ,חולץ אבא למסתור בבית
יתומים של לגיון הזרים ,לאחר מכן למוסד של הצופים
היהודיים וכאשר היה מסוכן מדיי ,הוסתר אצל איכר
פרוטסטנטי עד סוף המלחמה.
על פי הבנתו השואה יכולה לחזור" .תהיו מוכנים ,אל תסמכו
על אף אחד" ,היה אומר לנו.
למרות משקעי העבר אבא ואמא פתחו פרק חדש של עבודה
עם ידידים מגרמניה וצרפת שהביא לתכניות לימוד שואה לדור
הצעיר שם.
לפני כ 25-שנה אבא החליט ללמוד ערבית .אבא האמין שיש
לנו הרבה מה ללמוד מארצות בהן מגדלים תמרים מאות שנים.
בהמשך הרחיב את עבודתו ליחידת הסיוע החקלאי של מדינת
ישראל במשרד החוץ .הייתה לו יכולת לדבר עם שרי חקלאות
מחד ,ומאידך עם האיכר הערבי הפשוט בגובה העיניים ,וכך
הצליח לפתוח לבבות ושערים עבור מדינת ישראל .השפה
הערבית שימשה לו גשר אנושי .היה לו חלום להפגיש חקלאים
מכל מדינות האזור ,הוא האמין שרק כך יבוא שלום .הוא נתן
לחזון ביטוי ציורי" :התמר הוא עץ קדוש כאן באזור ,הוא יותר
חשוב מאנשים או ממשלות ,בצילו יכון שלום" .הקשרים
שנוצרו ,הכנסים והפרויקטים המשותפים מאבו-דאבי במזרח
ועד מאוריטניה במערב מעידים שיש סיכוי להגשים את חלומו.
אבא נפטר בגיל  84ונקבר בחלקת הרימונים אותה נטע לפני
יותר מ 60-שנה.
יהיה זכרו ברוך.
משפחת לנדאו (מן ההספד)
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לזכרם

חיים דוד בן-דב (בנדי)

ז"ל

אילזה ראבד ז"ל

נולד :י"ט אלול תר"צ ()12.9.19≥0
נפטר :ה' סיון תשע"ב ()26.µ.2012
עין צורים

סבא נולד וגדל בירושלים בשכונת אחווה ,למד בתלמוד תורה
מזרחי וב  1945במקביל ללימודיו ,החל לעבוד במחלקת
העלייה בסוכנות .הוא היה חניך ,מדריך ומזכיר סניף ירושלים
של בני עקיבא וחבר ב'הגנה' ובסוף  1948עלה עם גרעין ו' של
בני עקיבא לבירייה ועם פירוקה עבר לעין צורים .סבא בנדי
עבד בענפי המשק השונים והיה ממקימי מועצה אזורית שפיר
שם כיהן  42שנים כמזכיר המועצה .הוא היה פעיל בוועדות
השונות בקיבוץ ,חבר בלהקת "הקלשון" ובעל תוקע בימים
הנוראים לאורך כל שנות קיומו של הקיבוץ.
סבא יקר שלנו ,לאנשים אחרים ,המילה "סבא" נשמעת בהקשר
של מישהו שפוגשים לעיתים בשמחות ,שבתות וחגים ,אך
עבורנו זוהי מילה שמבטאת עולם ומלואו.
קשה להסביר את העובדה שהיית כל כך משמעותי בחיינו .בכל
דרך בה הלכנו כולם ידעו מי זה "סבא בנדי" שכל יום ראשון
שולח אספקת עוגיות ואיחולים שיעבור שבוע טוב.
אני כותבת שורות אלו ויודעת שההתמודדות הגדולה והכואבת
לא תהיה רק בשמחות ,בשבתות ובחגים .היא תהיה יומיומית -
בלי הטלפונים ,בלי הסיפורים ששמורים רק לך ,בלי היחס החם
שידעת לתת ולחלק באופן מיוחד לכל אחד מאיתנו ,ובעיקר
בלי האופטימיות התמידית ששידרת לנו ובלי החיוך שלך ,סבא
 שאליו אני כבר כל-כך מתגעגעת...אם היית כאן עכשיו ,בוודאי היית אומר לנו ,אל תצטערו!
תבחרו להסתכל על מה שכן היה לנו ,על השנים המדהימות
והמשמעותיות שחווינו יחד .על הזכות שהייתי נוכח בחייכם
ואתם הייתם נוכחים ומשמעותיים בחיי.
סבא ,כשתמות  -משהו ממך בי ימות איתך ,כי אתה זה שבנית
את כל משפחת בן-דב לרקמה אנושית אחת חיה ,ואם אחד
מאיתנו ,הולך מעימנו ,משהו מת בנו  -משהו נשאר איתו...
סבא ,לו היה אפשר רק עוד קצת איתך...
מתפללת שתשלח לנו כוחות ותכוון אותנו גם מלמעלה .תהיה
חזק ,סבא ,כי פה אתה כל כך תחסר לנו.
שולחת לך חיוך גדול לתמיד.

נולדה :ח' אב תרפ"ג (≥)20.7.192
נפטרה :י"ב סיוון תשע"ב ()2.6.2012
קבוצת יבנה

אילזה נולדה בווינה .ילדותה עברה עליה בחברת אמה וסבתה.
אחרי האנשלוס שחיבר את אוסטריה לציר הרשע הנאצי,
שלחה אותה אמה לעלית הנוער 'עד יעבור זעם' .איש לא
האמין שזו הפרידה האחרונה .בגיל  ,16מצוידת במזוודה קטנה,
בתוכה ארזו אמה וסבתה סרפנים ,חולצות לבנות וכמה תמונות
מהבית ,עם שתי צמות והמון סקרנות נוחתת אילזה בכפר
הנוער הדתי ומהר מאוד משתלבת בעבודה ובשיעורים ורוכשת
חברות חדשות .פניה לעתיד .יחד עם חברותיה מצטרפת אילזה
לגרעין העולה ליבנה .מהר מאוד אילזה מוצאת את הדרך לגן
הירק וקושרת את גורלה עם מקס ,ומאז היא ומקס משפחה
יבנאית .היא יוצאת ללמוד בבית חולים 'השרון' את מקצוע
האחות ומקימה ביבנה מרפאה מסודרת ומאורגנת שנותנת
מענה לכל .כהרגלה היא מצליחה מהמעט שיש להוציא את
הכי טוב ,כשהטנדר של מקס משמש גם כאמבולנס כשצריך.
אילזה רותמת את כל מי שהיא יכולה לטובת בריאות הציבור.
היא הראשונה שעוסקת ברפואה מונעת כשעדין לא ביטאו את
המשפט ,עורכת בדיקות ראיה ושמיעה ,מביאה את הרופא
לפעוטון ודואגת לכל המשפחה  -משפחת הקיבוץ.
הייתה לה אהבה גדולה למילה הכתובה ולפרחי הגן .בכל בית בו
גרו יצרה לה גינה קטנה ועץ האפרסקים ששתלה באהבה רבה
על יד ביתה זכה אפילו להפוך למחזה .אילזה כתבה לעיתון עם
הרבה הומור ואהבה למקום.
כשהתבגרו ונסעו לחו"ל לקבלת פרס הכותנה ,פיתחה אילזה
אהבה חדשה  -נסיעות בעולם .אחת לשנה או שנתיים הייתה
עורכת טיול ובשובה מסדרת באלבומים יפים את התמונות
ומספרת לכל המבקרים על יפיו של העולם .כשמקס חלה
לא משה ממיטתו וטיפלה בו במסירות ובאהבה עד יומו
האחרון .אילזה ,אני מקוה שהצלחנו להחזיר ולו במעט את
החסד שעשית עם מקס ועם כל אותם אנשים שקבלו ממך את
הטיפול הכי טוב .אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל מי שעשו
הכל לעזור לך לעבור את תקופת מחלתך .אילזה יקרה ,תם
המאבק.
יהי זכרך ברוך.
רחלה שנקר (מן ההספד)

ובפעם האחרונה  -אני אוהבת אותך סבא וגאה בך כל כך ,תודה
על הכל.
יהיה זכרך ברוך.
נכדתך ,רוני בן-דב ניסן (מן ההספד)

64

ע מ ו ד י ם | ת מ ו ז  -א ב ת ש ע " ב | )6( 7 5 6

תנ
ועת הקיבוץ

דתי
ה

כשתטייל תברך על ההבדל!

ÌÈ˜ÈÏ‡ ÈÏÂÈË

¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ˙ÂÎÈ‡‰ ÈÏÂÈË
הצעה מיוחדת לחברי הקיבו הדתי
טיולי סתיו תשע"ג

סרי לנקה  -ג'יפים

הרי הפירנאים

ÌÈÈÁ· ÌÚÙ Ï˘ ÏÂÈË

·ÈÏ‡È„ ‰¯Â‡ÈÏ ˙Î¯„‰

 12ימי טיול
יציאה 4/11

 11ימים
יציאה 14/10

יפן  -ארץ השמש העולה

סין  -ארץ העבר והמחר

טיסת אל על ישירה תל אביב -אוסקה
 13ימים
יציאה 16/10

È‡Á˘ ≠ „È˙Ú‰ ¯ÈÚÂ ÔÈß‚ÈÈ· ≠ ¯·Ú‰ ¯ÈÚ
נופי הכפר בגוילין וטרסות האורז בלונגשאן
 12ימים
יציאה 21/10

דרום אפריקה

מרכז אמריקה

לפלנד

ÌÈÏ‚Âß‚ ¨ÌÈÏÙÓ ¨ÌÈÙÂ
ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·Â

˜‰ÏÓ‡ËÂ‚Â ‰˜È¯ ‰ËÒÂ

ÌÈ‰„Ó Û¯ÂÁ ÏÂÈË

 15ימים
יציאה 20/1

טיסה ישירה
חנוכה

 13ימים יציאה 6/1
בהדרכת אריאל רשף

ויאטנאם וקמבודיה

אוסטרליה וניו זילנד

˘„ÌÈ·È‰¯Ó Ú·Ë È¯˙‡Â ÌÈ˜Â¯È‰ Ê¯Â‡‰ ˙Â

ÌÂÏÁ ‡Â‰˘ ÏÂÈË

 17ימים
יציאה 5/11

 25ימים
יציאה 26/1
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