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 את גם החקלאות במשרד אלו בימים מורטים הגליל, חוק את שמרטו אחרי
 הייצור מכסות להשלמת עדיין המצפים שלנו, הלולנים של העצבים

 היום, המתכנסת בגליל, מזהירים הלול, מועצת מליאת אם להם. שהובטחו
בדרך בעניין,הבג״ץ התקציב חוק החלטת את תאמץ לא

ברתנא איצי
x ינואר הגליל לחוק האחרון התיקון חרי( 

 קצוץ החוק, את אותו, שהשאיר ׳(,93
 הלול שאנשי חשבנו וזנב, סובסידיה

9 r בתוך בימים המבוססים שלנו, האמיצים 
 יוכלו משלוחים, על טורחים ובלילות הלשלשת

 הייצור מכסות כל של מהירה בקבלה להתנחם לפחות
 ואיפה נחמות איפה אבל בתמורה. להם שהובטחו
 במשרד היום מורטים החוק, את שמרטו אחרי מגפיים.

 של אלו את )כלומר, שלנו העצבים את גם צור של
 מישהו ואם מגדלים(, כמה ועוד וכרמי, וחלבי, אחיק,

 לטובת ומהר, משהו, יעשה לא השר של בסביבה
 בחוק שנקבע כפי המובטחות, הגידול מכסות השלמת

 בקרוב להגיע הזה המייגע העניין עלול התקציב,
לבג״ץ. אפילו

 עודד אומר אחרת, דרך כנראה לנו אין בג״ץ?
 עד תחנוניו שכל גלעדי, כפר של המשק רכז כרמי,
 לא לקיבוצו, המובטחת המכסה השלמת בעניין היום
 "אנחנו בכלל. הועילו לא כלומר, הועילו. ממש

 ממאה למעלה החוק, מימוש אי בגלל היום, מפסידים
 שככה, מגדל לי ותראה מדגר, כל על שקלים אלף

 המכסה את להעביר החליט החקלאות שמשרד בגלל
 היום". לסדר זה על לעבור יסכים אחר, למישהו שלו

 זה על יעברו לא החליט, כבר וכרמי גלעדי, בכפר
היום. לסדר

שנה" "מיד להשלים סוכם
 השאר בין שטיפל ',93 של התקציב חוק רקע: קצת

 ראשית, בעניינו: דברים שני קבע הגליל, בחוק גם
 של סובסידיה עם שהמריא החוק, של כנפיו את לקצץ

 על אותו ולהנחית מדי, גבוה קצת אחוז 34־33
 בשנה אחוז וחצי 14) בלבד אחוז 16 של סובסידיה

 הפיצוי(, בא )וכאן זאת לעומת ׳(.95ב־ אחוז 13ו־ הבאה
 ב־ כלומר השנה, )כלומר שנה" "תוך להשלים סוכם

 אותה לחלק במקום טון, 500ל־ למשק המכסה את ׳(93

 בחוק שנקבע כפי ׳(,95׳־94׳־93) שנים שלוש פני על
המקורי. הגליל

 השנה שתינתן מכסה תוספת שכל סוכם, מעשית
 להשלמת כל קודם תלך החקלאות, משרד ידי על

 והיתרה והגולן(, )הגליל החוק" ב״יישובי המכסות
 לא הזה הקטע להיום, נכון אחרים. גופים בין תחולק

למלחמה. כוחותינו יוצאים זה ועל מבוצע, ממש
חברים בין בקטטה כאן מדובר היה אילולא אגב,

ברלוי אחיק תרגיל". לנו עשה החקלאות "משרד

 השר תראו, כי נחסכת. היתה בכלל היא אולי לשבט,
 מכוחותינו, הוא בשיא והמנכ״ל מאנשינו, הוא צור
 שניהל מי ולדברי ברושי, איתן לשר, העוזר גם וכך
 גדי הגליל, לחוק התיקון בעניין הקודם הקרב את

 בעלי כמו הזה בעניין מתנהגים הם ממנרה, יעקב
 ממה, וכשאין כשקשה, כלומר בקיבוץ. תפקידים

 החברים את דופקים כל קורם - מאיפה וכשאין
 ולוותר. להבליג מוכנים יהיו שבטח אלה את הקרובים,

 מספיק הם נורא, לא סובלים, קצת הנ״ל בינתיים ואם
 שרסרל בתקופה בשקט. זה את לסבול בשביל חברים

 אחרת. לגמרי שם הלך זה גרי, מחדד במשרד, שלט
 דאגו טוביה(, )באר קריצ׳מן דגי שלו, והעוזר הוא

 הרבה ובלי כפרם(, )כלומר, עירם לעניי כל קודם
 טוביה בבאר ההיא בתקופה קיבלו למשל, כך חשבון.
 חלב, ליטר אלפי מאות של שמנה מכסה תוספת
בין החלוקה היתה למשרד, הגיע שרפול לפני ובכלל,

יעקב גדי פתאום?". מד שנוותר? "למה

 החלב, של בקטע למושבית הקיבוצית התנועה
 את עזב וכשהוא )בהתאמה(, 40־60 בערך באחוזים,
 מקום בכל לפיפטי־פיפטי. התיישר כבר זה המשרד,

 עם ולעזאזל עצם, זרק הוא גרי, אומר ביקר, רפול שבו
 כלומר שהחברים, העיקר מכסות. של הזה הבבל״ת כל

מרוצים. יהיו שלו, החברים
 שום לי אין גדי, ממשיך טוב, לא אותי תבין שלא

 החקלאות, במשרד היום שיושבים החברים נגד דבר

 אבל רפול, של הקורים לפי חברים ממש לא הם אם גם
 בעניין שנוותר למה החוק. את יקיימו שהם בעד אני

 119 של יתרה עם שעמיעד, למה פתאום? מה הזה?
 קיבוץ לטובת עליה יוותר המכסה, להשלמת טון

 טון(, 81) ועמיר טון(, 118) ששמיר ולמה כיסופים?
 מרם־און מושבניק איך יראו טון(, 15) שניר ואפילו

להם? שהובטחה מהמכסה נהנה
 עליון, גליל ממשקי ברלוי אדדק לי לוחש תשמע,

 שליש לנו נתנו הם תרגיל: עשו החקלאות במשרד
 טון(, 5,100כ־ מתוך 1,700) הוחלט עליה מהמכסה

 לקניית בתלושים נתנו נלחשנו, כך השאר, ואת
 שיקולים, מיני כל לפי מגדלים מיני לכל אפרוחים

 למשל, כך "מכסות". עם המשרד את יסבך שזה מבלי
 ועדת של החלטתה )על־פי בתענכים מושבים קיבלו

 התנועות( החלטת פי )על במצוקה וקיבוצים חריגים(
 אי שבעטיין תלושים(, )באמצעות ׳93ל־ גידול מכסות
הגליל. חוק ליישובי המכסות את להשלים היה אפשר

מכובד לא ניסיון
 )ואם מעניינים ממש לא החריגים כל "אותנו אחיק:

 שהיו המכסות את להם נותנים אם כלומר כן, כבר
 את לנו שישאירו לפחות אלינו, ללכת צריכות

 לא ניסיון שנעשה זה כאן מעניין שכן מה הסובסידיה(.
 לנו. המגיעה המכסה קבלת את מאיתנו למנוע מכובד
 יו״ר גל, גדליה ניסו התקציב חוק קבלת אחרי שבוע
 הלול, מועצת מנכ״ל בן־סירא, ונפתלי הכספים, ועדת

 הציעו, הם הייצור׳, )׳מכסות לחקיקה תיקון להעביר
 בלמנו ואנחנו ׳(,93ב־ ולא שנים שלוש בתוך ׳יושלמו

 חגי ח״כ ידידנו, של בעזרתו האחרון, ברגע ממש אותם
מרום".

להיום? נכון המצב מה
 המובטחת, המכסה כל את קיבלנו לא "תכל׳ס,
 משרד עם להגיע ניסינו האחרונים ובשבועות
 ההצעות כל את דחה המשרד לפשרה. החקלאות
 משקים, אסיפת כאן כינסנו ידיים. הרמנו לו. שהגשנו
אחד ושכל בעניין יותר מטפלים לא שאנחנו הודענו
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 לוי; שמגיע מה את יקבל אחד "כל
 הגלילית האומה בפני מתחייב

 מועצת מנכ״ל בךסירא, נפתלי
הלול.תגובה

 בך נפתלי יכנס היום, כלומר זה, בחודש 30ב־
 המועצה, מליאת את הלול, מועצת מנכ״ל סידא,
 היקף על שתחליט זו והיא חברים, כחמישים המונה

 )כלומר ואיך למגדלים, 93ב* שתחולק המיכסה
תחולק. היא למי(

 יקבלו הגליל חוק שיישובי לכך תדאג האב
 התקציב חוק סי על להם המגיעה המיכסה כל את
?93 של

 שמשוחררת מיכסה כל התקציב, חוק פי "על
 ליישובי כל קודם ללכת צריכה לחלוקה, השנה
 1,700) שחולק מה כל עכשיו עד ובאמת, החוק,

 להחליט צריכים אנחנו השבוע לגליל. הלך טון(
 התוספת האם היא, והשאלה נוספת, מיכסה על

נוספות". למטרות שגם או לגליל רק תלך

כפרי״בריא

 יישובי חשבון על זה גוססות" "מטרות
החוק?

 כל חוק. איש שהוא מנכ״ל עם כאן מדבר "אתה
 זה את נחלק ואנחנו לו, שמגיע מה את יקבל אחד

 לפי היה זה טון, 1,700ה־ את כשחילקנו בפינצטה.
 החוק. שינוי לפני כלומר השליש־שליש־שליש,

 השלישים שני את גם לגליל לתת הוחלט עכשיו,
 "ד: ~7~ב את מנפתיי־ מתי־־ ואני הנוספים.
 שר מ־־יא־ על מרובד לבד, ד־־~ לא אני שתבין:

איש". 50
לבד? להחליט צריך היית ואס
 לא אני זה. את לי לעשות יכול לא אתה "לא,

כאי.--------הענ את לדסקס הישיבה לפני יכול
האומה". פני מול

 הגליל, אנשי לטענת החלוקדט לעניין נחזור אז
 תלושים, באמצעות מיכסות, השנה חולקו כן

 חיוב עד שחולק מה שכל דבריך את סותר וזה
לגליל. דק הלך

 רק השנה קיבלו מכסות לתוספת "תלושים
 לא זה לרגע נכון התענכים? וחלק. חד בגליל.

 היא הכוונה אבל אחד, קילו אפילו להם אושר
 לך אמר מי כיסופים? שלהם. הבעיה את גס לפתור

 חוץ ואומר: חוזר אני לך. אמרו אז כיסופים?
 עד קיבל לא ישראל במדינת אחד אף מהגליל,

 יכול לא אני שתבין, .93ב־ מיכסה תוספת היום
 וביום לי, יאשרו שלא עד מיכסה תוספת לחלק

 הראשון הדיון יתקיים היום(, )כלומר, שלישי
הזה". בעניין השנה

 לא שאם מאיימים בגליל המגדלים יודע, אתה
לבג״ין. יילכד הם המכסה כל להם תמתן

 המכסה? כל את יקבלו לא שהם אמרתי "אני
 לעבור כל קודם לי תן אבל יקבלו, הם להערכתי,

סבלנות?" אין כאן לאנשים למה המליאה. את

א.ב.

הסיירים יוחזרו

שפירא אביהו צילם:
המרפד" את לגו תסגרו "אל מפגינים: ירדן" "עיינות חניכי

לבג״ץ". הליכה כולל הבנתו, לפי יפעל
המשפט? בבית בקרוב אז

 נוספת פגישה לנו היתה ימים מספר לפני לא. "עוד
 הדדיים נסיונות ואחרי החקלאות משרד צמרת עם

 הצעת להם הצענו ידיים, לכיפוף אחרונים( )וכנראה
 המכסה כל את השנה לקבל במקום אחרונה: פשרה
 שכבר מה על נוסף בשליש נסתפק הוחלט, עליה

 או מצוקה לקיבוצי ניתן אותו טון(, 1,700 )עוד קיבלנו
 כאשר לנו, יורה החקלאות שמשרד אחרים מקומות

 אלינו חוזר זה כל ׳94ב־ אצלנו. נשארת הסובסידיה
 תשובה לנו הובטחה המכסה. יתרת של השלמה פלוס
מחכים". עדיין ואנחנו ימים, עשרה תוך

 מבינים הם ברירה. להם אין כבר "עכשיו גדי:
 שבינתיים )ברושי(, לאיתן אמרתי בדרך. שהבג״ץ

 הפעם אם אבל המשקים, מרכזי את עוצרים אנחנו
הצידה". זזים באמת אנחנו יסתדרו, לא העניינים

מוסיקליות שאיפות
 הצבאי בשירות ולנוער לצעירים מוסיקה מרכז
 המרכז ראשוניים. תכנון בשלבי נמצא ולאחריו

 במטרה בקיבוצים, זה בתחום שעוסקים למי מיועד
 הכישורים כל להתפתחות ותנאים מקום להם לספק

והשאיפות.

חינוכית בנייח
 השנה יושקעו שקל מיליון 2.5מ־ פחות לא
הספר בתי בין יחולקו אלו במועצה. חינוך במבני

 כיתות, ייבנו באיזור. והתיכוניים היסודיים
קיימים. מבנים וישופצו ספורט אולמות מקלטים,

בכבלים אסטרטגיה
 עם מגיע יותר", עליון גליל נעשה "יחד הצוות,
 המועצה. לקיבוצי בכבלים חיים שידורים

 בחורשים הקיבוצים בכל מתקיימים השידורים
 האסטרטגי התהליך את מציג המשדר מרץ־אפריל.

 הוא התוכנית אורח לעתיד. התוכניות את ומפרט
 בטלפון המשיב במעלות, המנחים מקבוצת חבר

הצופים. לשאלות המקומי מהאולפן

 עור קורמת כפרי" בריאות "מרכז התוכנית
 אדם כוח תקני גובשו הבריאות במחלקת וגידים.

 משפחה, רופאי בהם שבמח־ל, היישובים לארבעת
 יפיאיית, מזכירית j—אד "־־ת נשים ~פא*
 ־־עיסק הצי־ת סתדאלי״ם. םדיועוב “ב.־־עמ עובדי

 הקיבוצים באחד להסב האפשרות את בדק בתוכנית
 גם אותרה כפרי. בריאות למרכז קיים מרפאה מבנה

 ובה לפרויקט, הנחוצה הראשונית הציור רשימת
 ועור. קשר מערכת מעבדה, ציוד מחשבים,
 שר בין שהתקיימה בפגישה הוצגה כולה התוכנית

 חולים, קופת של הצפון מחוז מנהל אלרגי, שלום
האזורית. המועצה נציגי לבין

 הטבע, J—שם מנהל ,T — הר------
 דרוס צוות את לצמצם זזזלט־תי את מדרש ל לשקי

 סייר דדדביץ, נמרוד היפנה "מיעצ-. סיירי של
 הקרב "האביב כי נמרוד, טוען בבקשתו המועצה.

 חזירים מנזקי והכבדים המבוססים והחששות
 החולה, עמק בדרום החקלאיים בשטחים ואחרים
 הפעלה מחייבים הקיץ, זריעות בתקופת בעיקר
 פקח עם ומלא הדוק תיאום תוך הצוות, של מלאה

 צומצם מאז כי טוען, נמרוד גלילי". אלי הרשות,
 היטב ניכרות והתוצאות יעילותו אבדה הצוות,
בשטח.

הקשישי הגיל לעניין
 במועצה לקשישים יום למרכז כוללת תוכנית

 "אשל", בפני האזורית המועצה נציגי הציגו
 הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון האגודה

 יום מרכז להקים המועצה בכוונת בישראל.
 את ישרת המרכז מ״ר. 500 של שטח על לקשישים,
 בהסעות יגיעו אשר המוגבלים, הזקנים אוכלוסיית
 לביתם וישובו היום, למרכז מיישוביהם מתואמות

 אחר בשעות יותר, מאוחר הצהריים. בשעות
 אוכלוסיית כלל את המרכז ישרת והערב, הצהרים

 באהדה לבחון החליטה "אשל" באיזור. הקשישים
 לפיתוח האזורית המועצה של בקשתה את

 השתתפותה את לשקול והבטיחה התוכנית,
השוטפת. בהפעלה

הרוסי הקשר
 פרויקט עם יוצאת במועצה הקליטה מחלקת

 מטרתו היהודית. הסוכנות גם משתלבת בו חדש
 ערים מספר עם שנוצר הטוב הקשר את להמשיך

 קרית עירית גם שותפים לפרויקט באוקראינה.
 המקומית והמועצה חצור המקומית המועצה שמונה,
 עם קשר יתקיים הפרויקט במסגרת חרמון. מבואות
 ייצאו בשנה פעמיים וסביבתם. קרקוב קייב, הערים

 משפחות יראיינו מהאיזור, שליחים לשם
 עם הקשר את וימשיכו לישראל לעלות המעוניינות

 ללימוד מורים גם יישלחו מהאיזור הקהילות.
 במחנות ידריכו אשר צבא, בוגרי נוער ובני עברית

שם. המתקיימים יהודי, לנוער והחורף הקיץ

רכות נחיתות
 בשיתוף שטרית, ♦טמערן והמדע, הכלכלה שר

 שר של ובאישורו קיסר, ישראל התחבורה שר עם
 את לתקצב החליטו שוחט, בייגה אברהם האוצר,

שקל. מיליון שמונה של בעלות בגליל המנחתים

למרכז הנוער
 הספר מבתי באחד יוקם איזורי נוער מרכז

 החינוך מחלקת רכז ברוך, יוסי באיזור. התיכוניים
 ייעור את הראשונית, התוכנית את בודק במועצה,

 עלותו ואת הרעיוני המבנה שרטוט את המרכז,
המוערכת.

השכל קרן על
 הוא האיזור", לצעירי והשכלה לימודים "מילגות

 צעירים לתושבים המסייעת מילגות קרן של שם
 לסייע אמורה הקרן וללמוד. להשתלם מהאיזור
 על לימוד, בשכר השתתפות המבקשים לצעירים

ללימודים. יותר מסודר באופן להתפנות מנת

 סדנאות גם לקיים ניתן המילגות, באמצעות
 וגיבוש ניהולית מיומנות להקניית והשתלמויות

מנהיגותית. אישיות

משופרת תקשורת
 סן קהילת עם בשיתוף האזורית המועצה
 חי, בתל התקשורת מרכז לפניית נענתה פרנציסקו,

 על שיקל חדש, צילום בציוד להצטייד לו לסייע
 ופרסומת תדמית וסרטי אזורי קהילתי מגזין הפקת

 הפרויקט עלות באיזור. והכלכלה התיירות לקידום
 למרכז יאפשר הציוד חידוש דולר. אלף 45כ־ היא

 היעד שקהל קבוע, חדשותי מגזין להפיק התקשורת
 שתיפגע מבלי זאת, העליון. הגליל יישובי הוא שלו

 באותו המשתמש לתקשורת הספר בית פעילות
ציוד.

האבודים המיליונים
 החולה אגם שטחי ייעור של הנושא עולה שוב

 השתתפו בה הקק״ל, הנהלת בישיבת היום. סדר על

 ולנסי, אהרון המועצה, ראש גם ובהם האיזור נציגי
 לפיתוח תוכנית נדונה ואחרים, ברושי אברהם

 כמקור החולה אדמות על ונופש תיירות מרכזי
 מי איכות על שמירה תוך הגליל, לתושבי הכנסה
 הכבול. אדמות זיהום מפני ושמירתם הכנרת
 התחלת על החליטה הקק״ל שהנהלת למרות
 מיליון 5 לכך הקציבה ואף השנה, כבר הביצוע

 יתירה לפרויקט. התקציב עדיין הועבר לא שקל,

 התקציב בתוכנית מופיע לא אפילי הוא מזאת,
הקק״ל. של השנתית

לקאמרית כתף
 "גלילאה" בשם עולים של קאמרית תזמורת

 נגנים, 12 ב״גלילאה״ שנתיים. מזה באיזור פועלת
 ניגנה ׳92 בשנת אדמיניסטרטיבי. ומנהל מנצח

 יש ',93 ולשנת באיזור, קונצרטים 27 החבורה
 היסודים הספר בבתי קונצרטים לערוך בכוונתם

 המוסיקלי עולמם את לטפח מנת על והתיכוניים,
 דווקא כי רעים תמימי במועצה התלמידים. של

 מוסיקלית הוויה מטופחת בו כשלנו, באיזור
 ליצירת חשוב "גלילאה" של קיומה מגוונת,
 של הקשה מצבה בגלל קלאסית. מוסיקלית פעילות
 בדרכים עזרה במתן קיומה המשך מותנה החבורה,
 נוספות אזוריות ורשויות האזורית המועצה שונות.
כתף. נותנות

מתרחבים מתרחבים,
 תל לנופלי הקברות ובית השואג האריה רחבת

 כל במשך מבקרים עמוסים השומר, ואגודת חי
 זה במועד חי. תל יום באדר, בי״א ובעיקר השנה

 אליו ממלכתי, זיכרון ומסדר טקס במקום מתקיים
 כדי אחרים. ומבקרים נוער בני רבבות באים

הזיכרון בימת את המסדרים, רחבת את להרחיב

 השקעה נדרשת במקום, וחניות שירותים ולהקים
 יגויס מהם המימון מקורות שקל. כמיליון של

אחרים. ממלכתיים וגורמים הסוכנות הם המימון

סגור מוסד
 דן, קיבוץ אסיפת של העקרונית ההחלטה

 "עיינות החינוכי מהמוסד תלמידיו את להוציא
 המוסד פירוק משמעה נגד(, 74 בעד, 122) ירדן״
 אחרים קיבוציים ספר בתי בין תלמידיו ופיזור

 לסדר ההחלטה על עברו לא המוסד חניכי באיזור.
 מחורשת מחאה להפגנת יצאו שעבר ה׳ וביום היום,

 וצוות מדריכים ליוו החניכים את רן. לקיבוץ טל
 "טמפרטורות על ששמרו מורים, של מצומצם

 הניפו החניכים בנעשה. התערבו לא אך סבירות",
 "אל סגור"; מוסר לראות נעים כ״כ "לא שלטים:

 הכסף רק "לא וגם המוסד", את לסגור יד תתנו
 התמקמה דן בקיבוץ חשוב". החינוך גם חשוב,

 לקראתם יצאה שם האוכל, חרר ליד ההפגנה
 למפגינים שהסבירה לב-ארי, נילי הקיבוץ, מזכירת

 מאחר הקיבוץ. להחלטת המניעים את הצעירים
 חברים סביבם התקהלו צהריים, שעת זו שהיתה

 התווכחו במגפון, החניכים לנאומי שהאזינו רבים
 הידד לקריאות זכו אף שהזדהו, ואלה עימם

 שהאוטובוסים לפני קצת ההפגנה, בתום ארוכות.
 בקריאה יצאו אותם, אספו המועצה של הצהובים

ההחלטה. על לערער עמיר למזכירות

יחל רונית
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