
תשע"ד בתמוז  כ"ו     2014 ביולי   24    843 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

התקשרו למומחים
24 שעות טל. 04-6249833
www.nachlat-avot.co.il

המנע מתור מיותר
הכשר נחלתך היום

פיצול מגרשים בנחלות ומעבר 
מבר-רשות לחוכר או-טו-טו  בפתח!

הוראות הביצוע של ההחלטה 1155 
)979 הישנה( בדרך להתפרסם

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
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אותם,  מיירטת  אינה  ברזל  כיפת  ולכן  פתוחים  בשטחים  טילים  נפילות  על  מדווחים  בטלוויזיה 
מלבד  ממוגנים.  שאינם  וברפתות,  בחממות  גידול,  בשטחי  פוגע  הטיל  לפעמים  אולם  נרגעים.  וכולם 
הזרים  הפועלים  כבד:  כלכלי  נזק  לחקלאים  נגרם  חיים,  ובעלי  אדם  חיי  גם  המסכנת  ברכוש  הפגיעה 
שממתינים  הבשלים,  הפירות  את  בשדה  להשאיר  נאלצים  מהמגדלים  ורבים  ובורחים  מפוחדים 
ראשי  לעזה,  המעברים  ובסגירת  איתן"  ב"צוק  לחקלאים  שנגרמה  הפגיעה  את  להקטין  כדי  ונרקבים. 
6  ,4 עמ'   • מהממשלה  פיצוי  דורשים  החקלאי  והאיחוד  המושבים  תנועת  החקלאים,  התאחדות 
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המערכת והמנהלה
רח’ מנחם בגין 53, ת”א

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

מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: דרור יוסף 	■
dror.maariv@gmail.com  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■
כתבים: חני סולומון, עו"ד אפרת חקיקת,  	■

 עו"ד איילת רייך־מיכאלי, מירי דג,

זהר נוי, אבי אובליגנהרץ, בר־כוכבא

מדרשי, דפנה מאור, עדי קמחי,  

טל חביב גליבטר, מיקי נירון, עמרם קליין  

עיצוב ועריכה גרפית: בני בנגלס   ■
גרפיקה מודעות: אריה אנג'ל  ■

הפקה: דורין שגב  ■
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073 פקס' 2369088־073  

מזכירת הפקה סניף דרום: 	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום: 	■
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי 	■
מודעות: 	■

dorin.segev@tmags.co.il
"קו למושב" גם באינטרנט:

תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:

www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

תוכן

המילים
שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו 

מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 
לסיפורים ולשירים שכתבתם, 

ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 

הצלם בשם קובץ התמונה, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

 “נחלת רבים”, מחזה של 
התיאטרון הקהילתי בלב 

השרון, מגולל את סיפורה של 
משפחה במושב ביום האחרון 

של השבעה על מות האב ואת 
הקרע שנוצר בעקבות ההכרעה 

בשאלת הבן הממשי
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הצגה מהחיים
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 רוב הציבור בישראל אינו 
מודע לזכויותיו במקרים שבהם 
נגרמו לו נזקים פיזיים ונפשיים 

כתוצאה מהמצב הביטחוני 
ומתקשה, בסופו של יום, לזכות 
בפיצויים המגיעים להם. מדריך
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פציעה בדרך לממ”ד

 ניו זילנד ירוקה, סקוטלנד 
מרהיבה ורגועה. ישראלים 

שמטיילים בחו”ל מתקשים 
להסביר לילדיהם מדוע אין שם 

אזעקות, ממ”דים וצבע אדום. 
הסכנה במדינות האלה: מוות 

משעמום

למות משעמום
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יום כיף לילדי סגולה וכפר הרי"ף

תנועת הנוער של האיחוד החקלאי 
נרתמה למען ילדי יישובי האיחוד 

החקלאי מהדרום. אירוע ההתנדבות 
הובל על ידי שכבת י"א, אשר נמצאת 

בימים אלה בקורס ההדרכה השנתי 
של התנועה. במהלך הקורס, בחרו 

חניכי השכבה להקדיש יום למען ילדי 
היישובים סגולה וכפר הרי"ף וארגנו 

למענם יום כיף בבריכת בית יהושע אשר 
בשרון.

הילדים זכו להתאוורר קצת מהמצב, 
לבלות עם חבריהם וליום אחד - לחופש 

גדול אמתי.

אנשים טובים

־מקרה מחמם לב הגיע למערכת "קו למו
שב". חיילים ביחידה מובחרת, שנמצאים 

בין הכוחות הלוחמים בקרבת רצועת 
עזה, התרגשו לפגוש בנדיבות לבו 

של אחד התושבים באזור.
אחד החיילים סיפר: "רגע של 

אושר, יש אנשים טובים בעולם... 
באנו חבורה של 15 לוחמים לאכול 
בשיפודייה במועצה אזורית אשכול, 

ותוך כדי שכל אחד מזמין את 
המנה שלו, בא אחד האזרחים 

למוכר ושילם על כולנו. אי אפשר 
לתאר כמה הוא שימח אותנו 

בימים כאלה!".

מחוף אשקלון לחוף חוקוק
־מאות בני נוער מהמועצות האזוריות אש

כול, לכיש וחוף אשקלון בילו בחוף חוקוק 
כאורחיהן של המועצות האזוריות גליל 
תחתון וגלבוע, בשיתוף גרעין עודד של 

תנועת בני המושבים ורכזי מחוז צפון של 
תנועת הנוער, שערכו הפעלות בחוף.

מחבקים את תושבי הדרום

עם תחילת מבצע "צוק איתן", פנתה 
המועצה האזורית עמק יזרעאל למועצות 
אזוריות ברחבי הארץ והציעה להן עזרה, 
פעילות הפוגתית וסיוע באירוח. במושב 

נהלל התארחו בני נוער מקיבוץ זיקים ובני 
נוער נוספים מפנימייה בדרום; בקיבוץ 
־גזית נקלטו בני נוער מחו"ל שהיו בפעי
לות בדרום הארץ; בקיבוץ דברת ערכו 

פעילות לתושבי הדרום שמתארחים בניר 
העמק, ובאלון הגליל התארחה קבוצת 

ילדים מקיבוץ 
־רעים. ברבים מיישובי המועצה מת

ארחות משפחות המשתלבות בפעילות 
־היישוב ובפעילות הנוער והחינוך המתק

יימת במהלך הקיץ.
־בנוסף, עמותת ותיקי עמק יזרעאל מזמי
־נה קשישים, הורים, סבים וסבתות שהגי

עו לעמק מהדרום להתארח במרכז היום 
לקשיש, "סב יום". האירוח כולל הסעות 
מהיישובים, שימוש בכל מתקני המרכז, 

ארוחות והשתתפות בכל הפעילויות של 
המרכז.

לפרטים: נוקי בן שושן, 
מנהלת עמותת ותיקי עמק יזרעאל, 

בטלפונים: 04־6520104; 04־6520103; נייד: 
Nuki@eyz.org.il :050־7158719; ובדוא"ל

הפנים היפות של 
"צוק איתן"

ילדי כפר הרי"ף וסגולה. יום חופש אמתי

השיפודייה באשכול והחיילים המרוצים. שמחה שקשה לתאר

תיקון טעות:
בגיליון שעבר פורסם בעמוד זה 

מאמרו של צביקה סוקרצרו, 
“אין ואסור שתהיה שמחה 
לאיד”, ובטעות נשמט שם 

המחבר.

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

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

 אתם שולטים

בתנועה...

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

דו-מושבי

 קלנועית S11 זן במחיר 9,500 ₪
באספקה מיידית, אופצייה לתשלומים

עכשיו 
במבצע!

office@cruiser770.com :דילרים וסוכנים, לפרטים

 המכירה
ובסיטונאות ליחידים

לתיאום פגישה בבית 
הלקוח נא להתקשר ל:

03-5019903



 50 רפתות
הזמינו מיגוניות
משרד החקלאות והתאחדות מגדלי 

הבקר לחלב יממנו מחצית מעלות 
המיגוניות לרפתות הנמצאות תחת אש 

באזור הדרום ועוטף עזה

התאחדות מגדלי הבקר לחלב ומשרד החקלאות הסכימו לממן 
50 מיגוניות, מחיר כל אחת כק30 אלף שקק  מחצית מעלותן של
לים, שיסופקו באופן מידי לרפתות הנמצאות בטווח הרקטות 

והפצמ"רים בקרבת עזה.
קבתוך פחות מיממה מאז יצאה הודעת התאחדות מגדלי הבקר לחלב לרפת

נים, שבה בישרו על ההסכמה לעזור ברכישת מיגוניות, התקבלו הזמנות 
מק50 רפתות. המיגוניות יסופקו על ידי ספק מורשה של משרד הביטחון 

בפרק זמן שיימשך עד שבעה ימים.
הת קמנכ"ל 

מגדלי  אחדות 
 , ב ל ח ל ר  ק ב ה
 , תן דו אביתר 
ברפתות  שסייר 
הדרום  יישובי 
ועוטף עזה, אמר 
כי שליש מכלל 
הרפתות בישראל 
נמצא בימים אלו 

קתחת אש, ובמר
מיגון.  אין  ביתן 
ת  הרפתו "כל 
הנמצאות בשטח 
ק"מ   7 40ק של 

קמהרצועה, המט
ווח ללא הפסקה, 
נמצאות למעשה 
רק  מיגון.  ללא 
רפתות הנמצאות 
עד  של  בטווח 
שבעה ק"מ מגבול 
רצועת עזה צוידו 
אך  במיגוניות, 
גם בטווח זה ישנן 

קרפתות ללא מי
גוניות, בהן יכולים הרפתנים לתפוס מחסה מפני מטחי הרקטות והפצמ"רים 

בהישמע אזעקה".
עוד מוסיף דותן, כי מתחילת ההסלמה בירי הרקטות בדרום נפגעו שתי 
רפתות מפגיעה ישירה של רקטות ופצמ"רים: פגיעה ישירה ברפת בקיבוץ 
בעוטף עזה הביאה למותן של 30 פרות, לפציעתן הקשה של 20 נוספות 
ונזק רב למבנה הרפת והסככה; ברפת נוספת, שנפגעה במושב באר טוביה 
מתו 11 פרות, נפצעו 20 נוספות ונגרם נזק רב לרכוש. שמאים כבר פקדו 

את הרפתות לאמוד את הנזק הכלכלי.
בסבב הלחימה הקודם נפגעו שלוש רפתות בעוטף עזה מפגיעות ישירות 
של רקטות ופצמ"רים, שגרמו למותן של פרות ונזק רב לרכוש. "אני מחזק 
את ידי הרפתנים באזור עוטף עזה והדרום, הפועלים סביב השעון, תחת איום 
רקטות ופצמ"רים וממשיכים לשלוח חלב טרי למחלבות. המציאות מחייבת 
הצבת מיגוניות בכל הרפתות הנמצאות תחת אש, ואנו נדאג לסייע לכל 

רפת שתזדקק לכך, בשיתוף כל הגורמים בענף החלב" אמר דותן.
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חדשות
דרור יוסף

המושבים  תנועת  מזכ"ל 
התאחדות  ראש  ויושב 
מאיר  ישראל,  חקלאי 

החקל לשר  ראשון  ביום  פנה  קצור, 
אות, חבר כנסת יאיר שמיר, בנוגע 

קלפגיעה בחקלאים ובמשקים החקל
הביט המצב  בעקבות  בדרום  קאיים 

לשמיר  צור  ששלח  במכתב  חוני. 
הביטחוני,  במצב  "ההסלמה  כתב: 
לחימה  לכלל  והחריפה  הלכה  אשר 

קומבצע צבאי 'צוק איתן', גרם לפגי
בעבוד  - בחקלאים  הן  ישירה  קעה 

הכלכלית  ובפעילות  השוטפת  תם 
שלהם והן ברכוש - פגיעה במטעים, 
בחממות, ברכוש, משקי הפירות ואף 

פגיעה בבעלי החיים".
השר,  את  צור  מעדכן  במכתב 
בימים  מרכזת  המושבים  תנועת  כי 

ובמש בחקלאים  הפגיעה  את  קאלו 
הוועדות  באמצעות  החקלאיים  קים 
החקלאיות במועצות האזוריות. צור 
משליך  זה  "מצב  במכתבו:  הדגיש 
באופן ישיר על פרנסת החקלאי ואי 
הוודאות הכלכלית הצופנת לו... אני 
קורא לך לשבת אתי לפגישה מידית 

להסד מקצועי  צוות  למנות  קבכדי 
רת תנאי החקלאים שנפגעו ולקיום 

מו"מ אינטנסיבי בנושא".
בדרום  המתמשך  המצב  לאור 

ישר לחקלאי  הנגרם  והנזק  קהארץ 
אל ולשדות הגידול בדרום פנה גם 
התאחדות  בהנהגת  צור  של  שותפו 
אבשלום  המזכ"ל  ישראל,  חקלאי 
תקציב  על  לאחראים  וילן,  )אבו( 
והחשב  האוצר  "משרד  המדינה: 
הכללי חייבים להתחיל לטפל בנזקי 

המצ הכלכליים  ובהפסדים  קהרכוש 
טברים של החקלאים בעקבות מבצע 
'צוק איתן'. אסור לנו לחכות לסיום 
המבצע, כבר עכשיו צריכים להגיע 
המשרד  מטעם  ובודקים  מפקחים 

וקבי קולהחל בתהליך הערכת הנזק 
עת מנגנון וגובה הפיצוי.

להיר חייבת  ישראל  ק"ממשלת 
תם לטובת החקלאים בדרום הארץ, 
השומרים על גבולות מדינת ישראל 

זמי חקלאית  לתוצרת  קואחראים 
לסייע  מחויבים  אנו  ואיכותית.  נה 

קלחקלאים ולא לאפשר למצב הביט
חוני להוביל לאסון כלכלי".

המלונים נותרו במקשה
מהמצב  הרבים  הנפגעים  אחד 
42( ממוק )הביטחוני הוא גיא כחלון 

שב קלחים, המרוחק 17 קילומטרים 
מעזה. כחלון הוא חקלאי בן חקלאי, 

חקלאות  שטחי  המעבד  משק  בעל 
רחו שליד  יוחנן  גני  במושבים  קגם 

בקרבת  וכן  משפחתי(  )משק  בות 
כפר הנוער קדמה במועצה האזורית 

יואב.
לפני כשבועיים, בק11 ביולי, נפל 

קטיל במקשת המלונים ענקית שבעי
ובעק שננטש  הקיבוץ  בשטחי  קבודו 

התאילנדים  העובדים  הנפילה,  בות 
נותר  כחלון  ברחו.  במקשה  שעבדו 
לקטוף  יכול  אינו  והוא  עזרה  ללא 
נשרף  שבינתיים  העצום,  היבול  את 
בחום. שמאי מס רכוש שהגיעו לשדה 
במטרה  הישירה,  הפגיעה  בעקבות 
לפצות את החקלאי, הציעו פיצוי רק 
על הפגיעה הישירה בסך כמה אלפי 
נאמד  שלו  שהנזק  למרות  שקלים, 

בשני מיליון וחצי שקלים.
שאליו  המצב  על  מתרעם  כחלון 
חקלאי  שמקבל  היחס  ועל  נקלע 

התאי הפועלים  לדבריו,  כזו.  קבעת 
קלנדים עזבו, כי אין מיגון ואין יכו

לת להגן עליהם מפני הטילים בעת 
שהם עובדים בשדה. כידוע, מערכת 

רק ליירט  מנסה  אינה  ברזל  קכיפת 
טות הנורות לעבר ישראל ועומדות 

ליפול בשטחים פתוחים.
כבר  מקלחים  המלונים  מגדל 

קלמוד ניסיון בנזק שנגרם בעת לחי
מה: גם במבצע "עמוד ענן", שנמשך 
14 עד 21 בנובמק קכשמונה ימים, מ

ישראל  נורו על  בר 2012, במהלכו 
חיילים  שני  ונהרגו  רקטות   1,506
אז  גם  ישראלים.  אזרחים  וארבעה 
העובדים הזרים עזבו ונגרם לכחלון 
עדיין  הוא  במיליונים,  הנאמד  נזק 

לא קיבל פיצוי.
כי  משקרת,  "הממשלה  לדבריו, 
קיבלו  אחרים  עסקים  שבעלי  בעוד 
כלום".  קיבלו  לא  החקלאים  פיצוי, 
כחלון טוען שהמדינה אומרת שהיא 

המעב החקלאים  את  אבל  קמפצה, 
וצפו קילומטר  שבעה  שטחים  קדים 

עמוד  על  פיצתה  לא  היא  מעזה  נה 
עד  ענן. הממשלה התחייבה לפצות 
40 ק"מ גם בגין נזקים עקיפים, אך 
ולא  החריגה  החקלאים  את  דווקא 

פיצתה אותם.
קירון סולומון, מנהל המחלקה לה

תיישבות בתנועת האיחוד החקלאי, 
שחלק מיישוביה בחבל שלום, אומר 

קכי הממשלה מפלה לרעה את החק
לא  היא  התחייבותה,  ולמרות  לאים 
מפצה אותם על נזקים עקיפים: "זה 
לא רציני לפצות על פגיעה ישירה 
ברדיוס של כמה עשרות מטרים. מאז 

משמעותית  ירדה  המבצע  תחילת 
כלל  עצומים  ובשטחים  התפוקה, 
אין קטיף". סולומון קורא לממשלה 

בפי ונחרץ  מידי  באופן  קלהתחיל 
איתן",  "צוק  עבור  והולם  ראוי  צוי 
זו  בהזדמנות  ולשלם  לסיים  ומבקש 
לחקלאים עבור עמוד ענן. "לנזקים 
רוחב  השפעות  תהיינה  הכלכליים 
בהמשך, הן לגבי איתנות החקלאים 

קוגם לגבי עליית מחירי היבול החק
המחי עלו  עתה  כבר  לראיה  קלאי, 

רים", אומר סולומון.

 20 מיליון שקל נזק למגדלי 
הפירות

קכתוצאה מסגירת המעברים לרצו
עת עזה, בעקבות מבצע "צוק איתן", 
הנאמד  נזק  ספגו  הפירות  מגדלי 
ארגון  מנכ"ל  שקלים.  מיליון  בק20 
מגדלי הפירות בישראל, איציק כהן, 

)בוגי( יע קפנה לשר הביטחון, משה 
לון, ולשר החקלאות ופיתוח הכפר, 
לפיצוי  יאיר שמיר, בבקשה לפעול 
חקלאים שנפגעו מסגירת המעברים 

למנג דומה  באופן  עזה,  קלרצועת 
שנפגעים  עסקים  בעלי  לפיצוי  נון 

מהמבצע.
החק ששלחו  הפירות  קמשאיות 

לעתים  נאלצו  עזה  לרצועת  לאים 
להמתין מספר שעות בסמוך למעבר 
כרם שלום עד שהתברר שהתוצרת 

נאל החקלאים  לעבור.  תוכל  קלא 
על  הן  כפולה,  בהוצאה  לשאת  צו 
הושלכו  המקרים  שברוב  הפירות, 
וההשקעה בהם ירדה לטמיון, והן על 
ההובלה, שמחירה אלפי שקלים לכל 
חקלאים  מהמקרים,  בחלק  משאית. 
עד ארבע פעמים  היבול  את  שינעו 
להוצאה  שגרם  שינוע  וחזור,  הלוך 
ההובלה  על  שקלים  אלף   20 של 

בלבד.
כיום  מהווה  העזתי  "השוק  כהן: 

קמרכיב חשוב בשוק הישראלי והמג
דלים מביאים אותו בחשבון בתכנון 

קהיבולים. ענף המטעים הוא פרי תכ
מתכ במוצר  ומדובר  שנתי  רב  קנון 

לה שחייבים לשווק אותו בפרק זמן 
מסוים. בעבר היה מנגנון של פינוי 

קעודפים שעלה כסף רב. כיום, השי
קווק לרצועת עזה מסייע לנו בהתמו

וכשצינור  תוצרת  עודפי  עם  דדות 
זה נסגר, נוצרת בעיה.

מבינים של הארץ,  תושבי  ק"אנו, 
המעבר  מסגירת  מנוס  אין  עתים 
כהן,  אומר  ביטחוניות",  מסיבות 
הוא  שפרי  חושבים  אנו  זאת,  "עם 

"פצו את החקלאים"
ראשי התאחדות החקלאים, תנועת המושבים והאיחוד החקלאי 

פונים לממשלה בדרישה לפצות את החקלאים בגין הנזקים 
שנגרמו להם ב"צוק איתן" ובסגירת המעברים לעזה. מאיר צור 

לשר החקלאות: "יש לקיים מו"מ אינטנסיבי להסדרת תנאי 
החקלאים שנפגעו כתוצאה מהמצב בדרום"

מוצר מזון בסיסי ולא מותרות, ולכן 
התוצרת  העברת  את  להפסיק  יש 
ולא  מוגבל  לזמן  ברירה  כשאין  רק 

נפגעים,  ויש  במידה  לחץ.  כאמצעי 
כפי  לסייע  המדינה  של  תפקידה 

שנעשה עם רבים אחרים".

על  יקלו  המיגוניות  טוביה.  בבאר  ברפת  ישירה  פגיעה 
הרפתנים מהסכנה שמגיעה מלמעלה

צילום: באדיבות התאחדות מגדלי הבקר לחלב
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חדשות
דרור יוסף

דרור יוסף

זלגו  דמעות  מעט  לא 
הנער  מאושפז  שבו  בחדר 
מאשקלון,   )16( לוי  ירין 

הש בתחילת  קשה  באורח  ־שנפצע 
שנפלה  רקטה  מרסיסי  שעבר  בוע 
בסמוך אליו. הפעם היו אלה דמעות 
של התרגשות ושמחה, שירדו מעיני 
העזרה  חברי  הגיעו  הנוכחים כאשר 
הראשונה שטיפלו בירין והצילו את 

חייו.
“אתם גיבורים. הצלתם את החיים 

מיל מספיק  לי  ואין  שלי  הבן  ־של 
אבינו אמר  לכם”,  להודות  כדי  ־ים 

עם לוי, אביו של ירין, לצוות מד”א 
שהגיע לבקר. “אנחנו לא גיבורים”, 
השיב לו מאיר יצחק, חובש רפואת 
הנמרץ  הטיפול  ניידת  ונהג  חירום 
“זו  החולים.  לבית  ירין  את  שפינה 

־העבודה שלנו. הפרס שלנו הוא לר
אות שמצבו משתפר, לראות שחייו 

ניצלו. זה שכרנו”.
אסולין  עינב  מד”א,  פאראמדיק 
כוחות  את  שתגבר  תבור,  מכפר 
היה  מד”א באשקלון בשבוע שעבר, 

הראשון להגיע אל ירין, רגעים אחרי 
שנפצע: “כשהגעתי אליו ראיתי את 
הפציעה הקשה. ירין כמעט ולא נשם, 
והענקנו לו טיפול ראשוני מתקדם”, 
“הוא  ירין.  לאביו של  אסולין  סיפר 
שאנחנו  ידע  ולא  בהכרה  היה  לא 

מטפלים בו”.
את  עינב  כשפגש  יותר,  מאוחר 
שאירע  מה  על  לו  גם  סיפר  ירין, 
אותך  פגשתי  “אני  דקות:  באותן 
שהיה  הפיצוץ,  את  שמענו  ראשון. 

־ממש קרוב לתחנת מד”א ומיד יצא
מצאתי  שם  השטח.  את  לסרוק  תי 
אותך. התחלתי לטפל בך ובינתיים, 

־הזנקתי עוד כוח מהתחנה כדי שיס
ייעו לי. הצוות הגיע וביחד טיפלנו 

בך”.
נעמי צבי, פאראמדיקית שהגיעה 

והע נמרץ  טיפול  בניידת  ־למקום 
“מהמצב  בשטח:  לירין  טיפול  ניקה 
שבו היית באותו הרגע, זה מאוד לא 
עכשיו  אותך  לראות  מאליו  מובן 
מדבר ומחייך, וזה הכי חשוב, לשמור 

על חיוך בכל יום מחדש”.
־אמו של ירין זיהתה מיד את הפא

ראמדיקית, שהודיעה לאם על מצבו 

עמרם קליין

של  לזכרו  השני  השרון  לב  כנס 
בק נערך  ישועה  )שייע(  ־יצחק 
המו של  “דרור”  החינוך  ־ריית 

בהשתתפות  השרון,  לב  האזורית  עצה 
כ־150 איש. יצחק ישועה, חבר מושב חרות, 
בשנים השרון  לב  האזורית  המועצה   ראש 
אזו־ למועצות  המרכז  ומנכ”ל   2007-198888

ריות בשנים 2012-2007, נולד בשנת 1932 
2012. הותיר אחריו את רעייתו נו־ ־ונפטר ב

רית, שלוש בנות ושמונה נכדים.
ביו־  25 ב שהתקיים  ישועה,  לזכר  ־הכנס 
במרחב  וסביבה  קיימות  חקלאות,  בסימן  ני 

־הכפרי, אירח את יושב ראש מפלגת העבו
דה וחבר הכנסת יצחק הרצוג, שהיה ראשון 

נס את תרומתו  הדוברים. הרצוג העלה על 
ולחקל לחינוך  הציבורי,  למנהל  שייע  ־של 
מוע ראש  דברים  נשאו  אחריו  בארץ.  ־אות 

צה אזורית רמת נגב ויו”ר המרכז למועצות 
האזוריות שמואל ריפמן ועמיר ריטוב, יו”ר 
המועצה האזורית לב השרון, שגם הנחה את 

־הכנס בחלקו הראשון. הנוכחים האזינו לדב
בנותיה,  שתי  ושל  ישועה  נורית  של  ריהן 

טלי ונטע, שסיפרו על שייע כבעל וכאב.
של  הרצאה  כלל  בכנס  הראשון  המושב 

־המתכנן גדעון לרמן על תכנון וניהול שט
־חים פתוחים במועצות האזוריות. אחריו הר

חקלאות  על  אבישר  אביב  האקולוגית  צתה 
תומכת סביבה במועצה האזורית לב השרון.
־בפאנל בהנחיית אלון שוסטר, ראש המו

עצה האזורית שער הנגב, דנו בתכנון אזורי 

הגולן,  האזורית  המועצה  ראש  מלכה,  אלי 
רני אידן, ראש המועצה האזורית עמק חפר, 
משה בן שחר, מנכ”ל המרכז החקלאי העמק, 

־נעמה אנג’ל, מתכננת מחוז תל אביב במש
רד הפנים ופיני כהן, חקלאי מעין ורד.

האדריכל  בהרצאת  נפתח  השני  המושב 
לחק הלאומית  “התכנית  בנושא  איזן  ־אילן 
־לאות לכפר בישראל”. הכנס הסתיים בפא

אמויאל,  רענן  נושא בהשתתפות  באותו  נל 
מנהל תחום תכנון אזורי במשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, ד”ר לירון אמדור, כלכלנית, 
ברשות  עסקי  מרחב  מנהל  שמרון,  עזריאל 
כהן  מרדכי  ד”ר  והכלכלן  ישראל  מקרקעי 

)קדמון(.
את  והזמין  הכנס  את  נעל  ריטוב  עמיר 

הנוכחים לכנס השלישי בשנה הבאה.

“תודה שהצלתם 
את חיי”

שלושה ימים לאחר שנפצע באורח קשה 
מרסיס רקטה, התאושש הנער ירין לוי 

ופגש לראשונה את הפאראמדיק מכפר 
תבור ואת צוות מד”א שהציל את חייו. כבר 

יש לו תכניות לעתיד: “אני הכי רוצה לעשות 
עגיל בגבה”

צילום: דוברות מד”א ירין לוי פוגש את מציליו, הפאראמדיקים נעמי צבי ועינב אסולין. “כשאגיע להתנדב אצלכם, אבוא עם עגיל בגבה” 

החולים.  לבית  כשהגיעה  ירין  של 
“כל מה שאני זוכרת זה שהתקשרתי 

מיש כך  אחר  ענה.  לא  והוא  ־לירין 
הו ענה לטלפון שלו ואמר לי שירין 
נפצע. מיהרתי להגיע לבית החולים 
ואז שמעתי על מצבו”, סיפרה האם.

מעצמת הרגש והדאגה, כשהגיעה 
התעלפה,  היא  החולים  לבית  האם 
ששבה  עד  בה  טיפל  אסולין  ועינב 
יכולה  לא  פשוט  “אני  לעצמה. 
ואמרה  שבה  מספיק”,  לכם  להודות 

האם.
לאורך כל המפגש, כינה אביו של 
לבית  שהגיע  מד”א  צוות  את  ירין 

־החולים “גיבורים”. “לא אנחנו הגי
בורים, אלא אתם, שחיים עם המצב 

הפארא להם  אמר  יום”,  בכל  ־הזה 
אני  באשקלון,  גר  לא  “אני  מדיק. 
לא תושב הדרום, אני נמצא פה בצו 

מהצפון  תבור  מכפר  אני  מילואים, 
ואני חווה את זה עכשיו בתקופה של 
המילואים. זה לא פשוט. כמה שאני 
את  לשמוע  קל  לא  זה  מד”א,  איש 
הקולות והפיצוצים האלו, אבל אתם 
באמת הגיבורים האמתיים מבחינתי, 
ואני סומך עליך שתהיה אלוף”, אמר 

אסולין לירין.
הנער הפצוע לא הצליח להסתיר 
מהביקור.  הרבה  התרגשותו  את 
הייתם  לא  אם  לי.  עזרתם  “אתם 
יכול  הייתי  שם  אותי  מאתרים 
באים  הייתם  ואם  שם,  להישאר 
זה, אז לא נראה  כמה דקות אחרי 
רבה  תודה  עכשיו,  פה  שהיינו  לי 

רבה לכם”.
אחרי שנרגעה במעט ההתרגשות 
לשמוע  ירין  של  אביו  ביקש  בחדר, 
לעשות  ירצה  הכי  שירין  הדבר  מה 

כשישוחרר מבית החולים. “הכי אני 
רוצה לעשות עגיל בגבה”, ענה ירין 

באוזנ עגיל  גם  כך,  “ואחר  ־לאביו, 
ירין  את  שפינה  יצחק,  מאיר  יים”. 
בנט”ן, סיפר לירין שעל פי מסורת 
מד”א, עכשיו עליו להבריא ולהגיע 
ענה  בעיה”,  “אין  בארגון.  להתנדב 
אצלכם,  להתנדב  “כשאגיע  ירין. 

אבוא עם עגיל בגבה”.
בין:  אלי  מגן  רב  מד”א,  מנכ”ל 
בכל  חיים  מצילים  מד”א  “צוותי 
גזרות הלחימה, לפעמים תוך סיכון 
האלה  המרגשים  המפגשים  חייהם. 
להכיר  מד”א  צוותי  של  הדרך  הם 
נקשרו  שחייו  מי  את  יותר  מעט 
מד”א  למשפחת  והצטרף  בעבודתם, 
מאחל  אני  חייו.  את  שהצילו  לאחר 

־לירין ולשאר הנפגעים החלמה מהי
רה”.

זוכרים תמיד את שייע
כ־150 איש השתתפו בכנס לזכרו של שייע ישועה ממושב חרות, ראש המועצה 

האזורית לב השרון בשנים 2007-1988

שייע ישועה. מנכ”ל המרכז למועצות אזוריות בשנים 
2012־2007
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