וההישגים הגדולים ביותר בחקלאות
ל ענפיה.

ב

אלית ,שייכים לתנועה הקיבוצית.
שר
איך אנשים ,שעונדים ללא
נשאלת השאלה
להישגים מקצועיים כאלה? מהי
שכורת ,מגיעים
ם? תמיר חשבתי שהעניין בעבודה
מוטיבציה שלה
ך החברה הם המניעים לקידום
\רצון להצטיין בתו
משך 06

ם .אולם תוך התבוננות מעמיקה יותר ,ב
פֶנפי
 בהן עבדתי ברפת ,בהוראה בביתנות חיי בקיבוץ

במחקר חקלאי בגליל  -ראיתי
 0שנה

פר תיכון ו' 3אחד חשוב אצל החכרים ,והוא העבודה
ויש עוד מניע
\משותפת בצוות.
בין חברי הצוות הם היסוד לניהול
ר
הצוות והקש רוצים להיות בסרר עם החבר'ה .אף
זענף .החברים
ל"קלקל את הפירמה" .גם בצבא
אחר אינו רוצה
שר והחברות בין החיילים מגיעים ער
'במלחמה הק
אהבה היא המוטיב המוביל של החינוך
מסירות נפש.

רורות.

מורשת ישראל שנמשכה מאות
הדתי של
"ל מתבסס על המוטיב של אהבה ,כמו
חז
החינוך של אלוהיך" ,ו"אהבת את רעך כמוך" ,ו"בכל
"ואהבת את
ם לראות עצמו כאילו הוא יצא
חייב אד
דור ודור לצערי ,המוטיב של אהבה והרגש הקובעים
ממצרים".
לא פותח במערכת החינוך הקיבוצית .גם
בחיי הארם,

צילם :ערן הרדוף

כללת במסגרת זו.
אומנות נ ה השתמשתי בכל הזרמנות ברעיון של
בתור מור
ת עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
"חייב ארם לראו
שי בין

שר הרג

בחינוך קובעת הדוגמא האישית והק
כתבתי על זה גם לאברהם בורגו
המורה והתלמידים.
של
ותרת" :הגדה של פסח כפואמה פרגוגית

תחת הכ
הבטיח לי שהוא יביא זאת לריון
עם ישראל" .הוא
בוועדת החינוך של הכנסת.
ש עוד תכונה אחת לקיבוץ והיא
נחזור לקיבוץ .י

|

חברים מספריס על וי

והתאמתו לרעיונות חדשים ושינויים
ו
הגמישות של יונות החדשים של תמורה עבור תרומהו
ע
במערכת .הר ונות חיוביים ,בתנאי שהתמורה תהיה
נראים לי כרעי
 ,או לקיבוץ כולו) ולא לבודרים.
ית (לצוות
קולקטיב תמורה ריפרנציאלית ,תהרוס כל צוות,
ברור ש ות בקיבוץ ,של עשירים לעומת חסרי
תביא למעמדע לא רק בחלשים וכזקנים ,אלא גם בגיל
פג
 .יבולת ,ותיראה את הפרספקטיבה הלא מלבבת שלו
הביניים ש
והרעיון

ד"ר עזר ,יוסי בשביל החברים,
מזה  41שנה ש
תובב שירה ותרבות ,מוצא את
נוצא דופן,

ה .מובן שזה הרס המירקם הקיבוצי
לעת זקנ

השיתופי.

 -מה שלא שם ,לא קיים מן הסתם .לכן ,המעבר להכרה באלה שנסעו ואלה שנשארו ,וגם לא במצב
הבא לא יעסוק
עמידר .הקטע הבא מתחיל עם סיפור מיבשת
המקלטים של
אחרת וממאה אחרת.

מלא בפלפל ומלח

פלפל ,מלח ושאר תבלינים ,והכי נהניתי מהטור
מלא

השם

הצפון" הקודם ,מספר ( 6זוכרים?).
לזרוק לנו עוד כמה פצצות כאלה ,למה
לאנשים להביט על עצמם בראי מדי
את האמת.
והקיבוץ
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וינגסטון שבחר לחיות ,לעבור ולבסוף גם
אותו דוקטור ליו

יקנים על פני טרקליני לונדון ,הוא אסוציאציה
ן האפר

במעוכת

למות בי
ר נתקלים בד"ר עזר .מחוץ לשעות העבודה
פרטית בהחלט כאש
יט את התואר ,ובשביל החברים הוא יוסי.
רצוי להשמ

גליל נ01

שוי ליהודית פלוס שניים ,במקור ירושלמי ,הוא
 ,7נ
עזר ,בן  4ס"טים שהתיישבו במזכרת משה .ברזומה שלו
דור שביעי של
כלכלה וסטטיסטיקה ,אחר כך מוסיקה
מורי
רשומים לי תיאטרון .הוא אפילו שיחק בתיאטרון "אורים"
יה ,ו
ופילוסופ וכדי לא להשתעמם ,למר ועסק גם בהוראת דרךָ:
בירושלים.

קבוצת השחייה של הפועל גליל
להסיע את
ת אליפות ישראל .במשך שלושה
לתחרויות במסגר
לילריםינערים והתרשמתי עמוקות
ימים הייתי צמוד
מהרצינות המלווה קבוצה זו.

אה ,ומאז הוא שם .בתחילה ,היה רופא כללי
את הרפו

בררך ,גילה
"אשקלון" ו"רוקח" ,וב" ,'97בעקבות ביקור אצל
ב"שערי צרק",
כאזו

אמנים בראשות חנן ,אבישי וישי ,עובר
וות המ

צ
ילדים אלו ,והילדים מחזירים את
בצורה נפלאה עם
מדליות והתוצאות שהשיגו .תענוג
ההשקעה בצורת ה

שמונה שעברו לו על המצפון ,קורקע סופית
חברים בקרית
הוא מנהל המרכז הרפואי של קופת חולים
בגליל העליון .כיום,
לא

את היחסים בין הילרים לבין עצמם ,ועם
היה לראות
המאמנים.
ררת ,כחול-לבן אמיתי" ,גליל נטו",
חיה נה
קבוצת ש חיזוק .אני רוצה לאחל לקבוצה המשך
ללא שחקני
מוצלח בעונה הבאה.
צברי יחיעם ,קיבוץ יראון

מועדון

22

ונה ועובר בראג'ר ,הכפר הלבנוני שעבר באורח פ
בקרית שמ
ם,
של הקו הירוק לאחר מלחמת ששת הימי
לצר הישראלי

ובקיבוצים גונן ושמיר ,שם הוא גם תושב.
חכרים מספרים על" ,נודע לנו שהאיש הוא גם
במסגרת "

96מטווח
 -חנות

המשמעות

שלו

בתחושת

השליחות

במידה רבה את הימצאותי כאן כשלי
"ולכן אני תופס
"מבחינת איכות חיים כוללת שלי ושל
לא הכל ,הוא מוסיף.

ך מספר המיתוס ,לוחץ את ידו ,ואומר זטוטטם*
אותו סטנלי ,כ

דתי כנהג אוטובוס במועצה ,הזרמן לי
במסגרת עבו
עליון

)

וד"ר עזר

מוצא

את

שירה ,תרבות וחיים .לא שבירושלים יש
בכל זאת ,עד שנפתח הציר "כאבא יונה"
היתה בדיוק שינקין .אבל אמר מי שאמר,
האחוז בקורי המשמעות שטווה הוא עצמו,

בפריפריה.
ן לעבור פחות ולהרוויח יותר" ,אומר עזר!
"נכון שבמרכז נית
חות" .וזה

ונגל האפריקני ,לאחר מסע חיפושים
אי שם ,במעבה הג'
ם סטנלי ,הרפתקן וחוד החנית של
מייגע ,מגיע אחד בש
אל בקתת קש שמתוכה מגיח קשיש.
הקולוניאליזם הבריטי,

פלך ,את באמת על הכיפאק! הטור שלך
עירית

שמווים

בשלן יוצא דופז ,חובב
מ י יודע מ ה ח י י ם  ,א ב ל
ברחש" ,גם האצבע לא
שהארם הוא בעל חיים

מו "סופה במרבר" ,העדפנו לרחוף הרחק
את "דין וחשבון" ,כ
קטע

ישראל לוין ,כפר גלעדי

שפורסם ב"על
אז תמשיכי
לא? לא יזיק
פעם ,ולראות

כל חולי בגליל .האיש ,שהוא גם בשלן
מרפא
החיים בתחושת השליחות בפריפריה
טעם

מאוד מרוצים .בנושא התרבות אנחנו מסודרים
המשפחה ,אנחנו
ותיאשרוזו גם בקרית שמונה וגם בכרמיאל.
עם מינוי לקונצרטים
יוצאים יותר מאשר חברים ממרכז הארץ".
ועית? "משתלמים ומתערכנים כל הזמן",
ומכחינה מקצ ת הטכניקה" .סיימתי עכשיו קורס של שישה
מסביר ד"ר עזר א
סימסטרים

בבר-אילן

במינהל

מרפאות,

משותף

ובקורס

פר למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב.
הס
לבילינסון ולבית הל רפואי בכיר .על בעיית המרחק מתגברים,
קיבלתי תואר למינ

רסיטה אלינו ,ללימודי המשך ברפואת
כשמביאים את האוניב
ילדים ורפואת משפחה".
"לו,

רע הרפואי הרלוונטי ,שאין עמו הפרה של האת
המי
מחלות אסטמטיותו.

לנדב ,הוא הנפיצות של
ושהדוקטור מוכן מוגבר בתכשירים אנטייאסטמטיים דווקא
מוש
שמלווה בשי ויר .בית חולים גדול כמרכז חוקר כבר שנים את
או
בגליל צלול ה קנה חדזמשמעית .חשודים עיקריים הם המים
מס
התופעה ,ללא ה .על חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,רפואה
וב
והצמחיה המר פאות הקיבוצים ,נרבר בפעם אחרת .אחרי
אלטרנטיבית ומר
הכל ,אנחנו לא ממש באפריקה.
דוה גל
ח

;

ס

שרות להוציא רישיון לרובה אויר וטוטו *
רות נעות ומסתובבות = מועדון קליעה  -אפ
ורי סגור ומשוכלל ,מט
למשרד הפנים וצה"ל =כל הציוד לחייל *
תחמושת לכל הקונה נשק = אלשורי ירי
ל
ע
ורי במטווח והנחה
מכירה > קורס ירי מעשי ומבצעי באקדח*
כל סוגי האקדחים ל
רשת של יריקושט"

ימדרכז

קנדה"
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