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

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, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
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תוכן  מכתבים
למערכת

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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מי אתה 
יוסף 

אבידור?
תגובה למכתב 

שפורסם 
בקו למושב" 

ב�14.5.15 בעניין 
הביקורת על 

ספרה החדש של 
אגי משעול

אבידור?  יוסף  אתה  מי 
אתה מעיד על עצמך כבעל 
תואר בספרות עברית. ניכר 
את  מכיר  שאינך  בכתיבתך 

אגי משעול, שהתכבדה בד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת 
תל אביב, מרצה מבוקשת ומשוררת מתורגמת ברחבי 
העולם, ששירתה המושבית נקראת על�ידי מושבניקים 

עובדי אדמה כ"אחת משלנו".
כתושב משגב דב, שהיה עד להליכי קליטתך לכפר 
רק  המושב,  בעלון  הכרוניות  לתגובותיך  עד  ועדיין 
פרסומיך  על  חתום  אנא  ראשית,  ממך:  אבקש  שתיים 
בו  מבין  ואולי  עליו  אמון  שאתה  תחום  דין,  כעורך 
משהו, ואל תשרבב את משגב דב לחוות הדעת שלך; 
וגם  המשפטי,  לתחום  תגובותיך  להגביל  נסה  ושנית, 

זאת, רק בליגה שלך.
גרי שפר, משגב דב

אין לנו ממשלה 
אחרת

סוף�סוף יש לנו ממשלה. ההתנהגות של חברי הכנסת 
לנו  אין  הפוליטית.  למערכת  גדול  כבוד  הוסיפה  לא 

�ארץ אחרת, ואין לנו ממשלה אחרת ולכן, נאחל הצל
חה, כי הצלחתה היא הצלחתנו.

הרכבת  בתהליך  עסקו  הציבור  מנציגי  שכמה  נכון 
הממשלה בסחיטה, יבושם להם. התנהגות חברי הכנסת 
היא חוסר כבוד לזולת, מקרינה והקרינה גם על הציבור 
הרחב, ראו את ההפגנה של חלק מהעדה האתיופית - 
זריקת אבנים ובקבוקים על השוטרים, הפיכת מכוניות 

וסתם ונדליזם.
�כל הפגנה פוגעת באנשים: החסימה של אותם הנה
�גים שישבו ברכבם שלוש שעות ולא יכלו להגיע לי

עדם (הביתה או לעבודה) לא תרמה כהוא זה למטרות 
המפגינים.

אסתר דוברוב, מושב בצרה 

"כוחה של 
חלוצה"

5 במאי, זכינו לארח במס�  ביום שלישי, ט"ז באייר,
קהל  מל"ל  כפר  במושב  התיעוד  מרכז  פעילות  גרת 
רב, שכלל את חברי ותושבי המושב ובני משפחותיהם, 
יהודה  נכבדים:  ואורחם  הסמוכים  מהיישובים  חברינו 
אלטון, מנהל היחידה לתרבות ומפעלי חינוך בתנועת 
השרון,  דרום  המועצה  ראש  סגן  פלד,  צפי  המושבים, 
עמרי שלמון, יו"ר המועצה לשימור אתרי מורשת, טל 

�בן נון, מנהלת מחוז מרכז במועצה לשימור אתרי מור
שת ופרופ' זאב צחור.

האירוע המרתק שנערך ברחבת מרכז התיעוד ושמו 
�"כוחה של חלוצה" עסק בנושא מקומן של הנשים בש

20 וה�30 של המאה הקודמת בסלילת הדרך לה� �נות ה
מנהל  גרודמן,  דוביק  היו  הרעיון  הוגי  המדינה.  קמת 
המרכז לתיעוד, וסמדר לוי, המוזיאולוגית המלווה את 

מרכז התיעוד מיום הקמתו.
ברחבה המרכזית הוקמה תערוכת צילומים מרשימה 
העוסקת בדמות החלוצה בארץ ישראל ובדגש על נשות 
מושב עין חי - כפר מל"ל, ותרומתן ליישוב ולמדינה. 
הרצאתו  את  לשמוע  האורחים  התכנסו  הערב  בהמשך 

�המרתקת של פרופ' זאב צחור על נשים יהודיות בתנו
עות המהפכה, שנשמעה ברב קשב ע"י קהל הנוכחים, 

�ולאחריה צפו כולם במופע פלייבק שהציג ארבע חלו
צות מהמושב.

תודתנו על הערב המהנה לפרופ' זאב צחור, לנציגי 
ולקהל  הרעיון  להוגי  מורשת,  המועצה לשימור אתרי 

שהשתתף באירוע.
ועד מושב כפר מל"ל, ועדת המרכז לתיעוד

בתערוכת הצילומים ברחבת מרכז התיעוד. דמות החלוצה בארץ ישראל
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חדשות
דרור יוסף

(רביעי,  האחרון  ביומו 
13.5) של כנס מרכז המו�

באשקלון  האזוריות  עצות 
התקיים פאנל מיוחד שבו השתתפו 
בשדולה  השותפים  הכנסת  חברי 
בר  עמר  הנבחרים:  בבית  החקלאית 
(המחנה  עטר  ודני  ברושי  איתן  לב, 
הציוני), חיים ילין (יש עתיד) וחבר 
הכנסת לשעבר זבולון כלפה (הבית 
שהגיעו  הכנסת  חברי  כל  היהודי). 
לכנס הם ממפלגות האופוזיציה; ח"כ 
וקנין  יצחק  בשדולה,  החבר  נוסף 
מש"ס, נעדר מהפאנל בשל "עוצר" 
בשאלת  עסק  הפאנל  קואליציוני. 
את  לשנות  השדולה  של  היכולת 

�מצב החקלאות ולהילחם עבור החק
להת החטיבה  בפעילות  וגם  �לאים, 
�יישבות וקרן קיימת לישראל, בפע

השיווק,  רשתות  מול  התיווך  רי 
הת ובעתיד  ההתיישבות  �בתדמית 

חום.
�שמוליק ריפמן, יו"ר מרכז המוע

צות האזוריות, אמר בפתיחת הדיון: 
על  שומרת  הכפרית  "ההתיישבות 

החק והתוצרת  הפתוחים  �השטחים 
ישראל.  על עצמאות  לאית שומרת 
גבולות ישראל ייקבעו לפי גבולות 
הצבא,  כוח  לפי  ולא  ההתיישבות 
בצמיחה  להשקיע  חייבים  כך  ולשם 
העימות,  קו  ביישובי  הדמוגרפית 

התש בשדרוג  החקלאות,  �בפיתוח 
תיות ובהגנה על התושבים.

החק שהלובי  לראות  שמח  �"אני 
ח"כים  בשלושה  התחזק  בכנס  לאי 
חדשים, שאנחנו מכירים אותם היטב 

�ובטוחים שייצגו אותנו בכבוד. התפ
לספק  בהם,  לתמוך  הוא  שלנו  קיד 
להם את המידע מהשטח ולתת להם 
למאבקים  המתיישבים  הגב של  את 

שלהם בכנסת".

 לאן מועדות
פני הלובי החקלאי?

ח"כ איתן ברושי, מזכ"ל התנועה 
להתיישבות  "ההערכה  הקיבוצית: 

וה התרומה  על  ויכוח  אין  �קיימת, 
חשיבות של החקלאים וההתיישבות 
 - במחמאות  די  לא  אבל  הכפרית, 

לפ צריכים  אנחנו  המחאות.  �צריך 
ברו ולייצר מדיניות  �עול במשותף 

רה ומוסכמת בינינו, גם אם לא יהיה 
מושלם".

תקווה  מעט  תולה  ברושי 
בשר האוצר: "תקציב 16�2015 
יהיה גורלי ולדעתי, לא נשיג 
את היעדים שלנו בלי מאבק, 

שכח מאמין  שאני  �למרות 
לון יביא גישה מאוזנת יותר. 

צרי וההתיישבות  �החקלאות 
כות להיות כמו ביטחון וחינוך 
'מייצר  זה  כי  לא  להשקיע   –

למדינה כסף'".
לשעבר  ילין,  חיים  ח"כ 
אשכול,  אזורית  מועצה  ראש 
מש"ס  וקנין  ח"כ  את  "עקץ" 
שנעדר מהפאנל בשל החלטת 
והוסיף: "לדעתי,  הקואליציה, 
זה לא סתם שבמפלגת 'כולנו' 
ההתיישבות.  של  נציגים  אין 
יבקשו לקחת את הקרקע  אם 
בכוח - נילחם בזה, אם ידברו 

גם להסכ להגיע  נוכל  �אתנו 
�מות. אנחנו מתעסקים בחקל

אות כחלק מההיסטוריה שלנו 
המש אבל  לפרנסה,  �וכמקור 

השמירה  היא  האמתית  מעות 
זה  הפתוחים.  השטחים  על 

האזו המועצות  של  �התפקיד 
מולנו  שמנהל  מי  וגם  ריות, 

מלחמה מבין את זה בסוף".
מבין  הוותיק  לב,  בר  עמר  ח"כ 
השדולה  ויו"ר  שהשתתפו  הח"כים 
החקלאי  "הלובי  הקודמת:  בכנסת 
חסר  אבל  פורמאלי,  גוף  אמנם  הוא 

הש חברי  מרבית  כוח.  או  �שיניים 
דולה הם ממפלגות האופוזיציה. רק 
אם החקלאים יעמדו מאחורינו ביחד 
יהיה לנו כוח". על כך הגיב ח"כ ילין: 

�"ביום שהמגדלים יהיו מאוחדים וי
אם  השוק  כל  את  להשבית  גם  דעו 
צריך – יהיה שלום עם הפלסטינים, 

כי זה פשוט לא יקרה לעולם...".
שהיה  כלפה,  זבולון  לשעבר  ח"כ 

הש בראשות  לב  בר  לח"כ  �שותף 
לא  "אני  הקודמת:  בקדנציה  דולה 

מוע ראשי  יש  הייאוש.  את  �מקבל 
טווח  ארוכות  תכניות  שבונים  צות 
ומגיעים להישגים. בכנסת הקודמת 
כשר  סער,  גדעון  של  ניסיון  היה 
הפנים, לכופף אותנו - אבל הצגנו 
את  לשנות  והצלחנו  מגובשת  חזית 

התכניות דרך מאבק.
"כולם מתבטאים בעד החקלאות, 
לא תמצא כמעט מי שאומר שזה רע, 

פער.  יש  מעשים  ובין  זה  בין  אבל 
התפקיד שלנו הוא לגשר על הפער 
האחרונות  השנים  ב�30�20  הזה. 
אבל  הימין,  בהובלת  הן  הממשלות 

בהתייש לראות  ממשיכים  �אנחנו 
השמ של  מעוז  כעל  הכפרית  �בות 

אל, במקום שנמצא את המשותף עם 
�השלטון אנחנו מצטיירים כאופוזיצ

יה".
�ח"כ דני עטר, לשעבר ראש מוע

צה אזורית גלבוע, הגיב לדבריו של 
הימין  לממשלות  נוח  "היה  כלפה: 

בהתנח ההתיישבות  על  רק  �לדבר 
הקונוטציה  להיות  הפכה  זו  לויות. 
הראשונה של המילה 'התיישבות' – 

�מישהו הוביל את זה לשם על חשבו
ננו ואנחנו אפשרנו את זה, והמעמד 
של החקלאות בישראל נשחק. הלובי 
לנו  תהיה  אם  רק  יעבוד  החקלאי 

תכנית מסודרת ומוסכמת".
מהתוצרת   100%" ברושי:  ח"כ 
זה  ולפי  מאתנו,  מגיעה  החקלאית 
צריך לשפוט אותנו – לא לפי מספר 
התושבים. זו העצמה שלנו, זה הכוח 

זה  מכך.  להתעלם  לנו  ואסור  שלנו 
אבל  דעות,  חילוקי  ויש  פשוט  לא 
את  מייצג  'מי  בסוף  היא  השאלה 
צריך  הזו  השאלה  את  החקלאים?'. 

קודם כל לברר בתוכנו".
הא המועצה  ראש  הפאנל,  �מנחה 

זורית ערבה תיכונה ד"ר אייל בלום, 
את  לפרק  הדרישה  נושא  את  הציג 
לפקח  או  להתיישבות  החטיבה 

עליה.
בפניכם,  "אני מתחייב  עטר:  ח"כ 
פוליטיקה  לפי  אצביע  לא  שלעולם 

כולנו בעד החטיבה לה �מפלגתית. 

תיישבות, אבל אני גם רואה בשנים 
משרתת  לא  שהחטיבה  האחרונות 
אותנו, מעבירה מיליוני שקלים ללא 
ולכן  ופיקוח,  מדיניות  וללא  בקרה 

לא אשתוק. צריך שיהיה מסודר".
את  רואה  לא  "אני  ברושי:  ח"כ 
ההתיישבות הכפרית מתקיימת ללא 
החטיבה  כמו  גופים  של  התמיכה 
להתיישבות וקק"ל, ואני לא אתן יד 
לסגירת הגופים האלו. אפשר לבחון, 

לפקח, לייעל - אבל אסור לסגור".
החקלאות  הגיב שר  כשבוע  לפני 
מרצ  מפלגת  לעתירת  אריאל  אורי 
לבג"ץ בעניין החטיבה להתיישבות: 
מהשמאל  הכנסת  חברי  "לצערי, 

שו את  בלהעסיק  עסוקים  �הקיצוני 
ומהווים  שווא  בעתירות  בג"ץ  פטי 
שקורסת  המשפט,  למערכת  מטרד 

מעומס יתר בין כה וכה.
�"חברי סיעת מרצ יודעים שבתפ

קידי כשר הייתי, כפי שאמר במליאת 
הכנסת אך לפני שבוע ח"כ גילאון, 

�'נגיש לכל דכפין'. אני מתכוון לה
משיך לפעול גם במשרד החקלאות 

לס להתיישבות,  החטיבה  דרך  �וגם 

בארץ.  מקום  בכל  דכפין  לכל  ייע 
כהונתי  תקופת  כל  לאורך  כן,  כמו 
בשירות הציבור פעלתי להנגיש את 

לפ ובכוונתי  הציבורית  �השקיפות 
בכל  הקרובה  בקדנציה  גם  כך  עול 

מה שמצוי תחת סמכותי".
לבג"ץ  פנתה  בכנסת  מרצ  סיעת 
שיבטל  תנאי  על  צו  לקבל  בבקשה 
הקואליציוני  בהסכם  הסעיפים  את 
והבית היהודי,  בין מפלגות הליכוד 

להתייש החטיבה  תקציב  �לפיהם 
לאחריות  תועבר  והיא  יגדל  בות 
עומדות  אלה  הנחיות  אריאל.  השר 

המשפטי  היועץ  להנחיות  בסתירה 
לממשלה.

 הבחירות שיבשו
את התכניות

הוא  בפאנל  שנידון  נוסף  נושא 
לעליית  שמובילים  התיווך,  פערי 

ולירי החקלאיים  המוצרים  �מחירי 
דה ברווחי החקלאים עצמם. ח"כ בר 
לב: "בעיניי, זה נושא מרכזי ביותר. 
זבולון כלפה ואני הגשנו הצעת חוק 
והיא  הקודמת,  בממשלה  בנושא 

הבחי אך   - טרומית  קריאה  �עברה 
היום,  סדר  מעל  אותה  הסירו  רות 
עם  שוב  ההצעה  את  הגשתי  ולכן 

כינון הכנסת.
"צריך שיקבעו פערים מקסימליים 

וצ לגזור  יכולות  �לרווח שהרשתות 
המוצר  למחיר  בנוסף  שיציינו  ריך 
הסופי גם את המחיר ששולם לחקלאי 
- והציבור יעשה חשבון וישפיע על 
התיווך.  הרשתות להקטין את פערי 
בנושא  לממשלה  מבחן  זה  בעיניי, 
של יוקר המחיה. אני מקווה שכחלון 

יבין את זה, אבל לא בטוח בכך".

ח"כ איתן ברושי. "השאלה היא בסוף מי מייצג את 
צילום: אלון גלבוע החקלאים?" 

"תקציב 2015�16 
יהיה גורלי"

ח"כ איתן ברושי מזהיר: "לא נשיג את היעדים 
שלנו בלי מאבק, למרות שאני מאמין שכחלון 

יביא גישה מאוזנת יותר". חברי השדולה 
החקלאית בכנסת: "אם החקלאים יהיו 

מאוחדים יהיה לנו כוח אמתי". כל חברי הלובי 
השתתפו בפאנל בכנס ראשי מועצות אזוריות, 

מלבד אחד: ח"כ יצחק וקנין מש"ס

ח"כ לשעבר זבולון כלפה: "בכנסת הקודמת 
היה ניסיון של גדעון סער, כשר הפנים, 

לכופף אותנו - אבל הצגנו חזית מגובשת 
והצלחנו לשנות את התכניות דרך מאבק. 

כולם מתבטאים בעד החקלאות, לא תמצא 
כמעט מי שאומר שזה רע, אבל בין זה ובין 
מעשים יש פער. התפקיד שלנו הוא לגשר 

על הפער הזה"

צילום: אדי ישראל בכנס המועצות האזוריות, ח"כ יאיר לפיד על בימת הנואמים. ח"כ חיים ילין "עקץ" את ח"כ וקנין מש"ס 
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חדשות
דרור יוסף

למשרדיהם  נכנסו  הממשלה  שרי 
17 במאי) ומזכ"ל תנו� (ביום ראשון 
עת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי 
חבר  כניסתו של  על  בירך  צור  ישראל מאיר 
לתפקיד  היהודי)  (הבית  אריאל  אורי  הכנסת 
אריאל  "השר  הכפר:  ופיתוח  החקלאות  שר 
ואת  החקלאות  את  העשיר  מניסיונו  מכיר 
הבעיות של החקלאים ואף מביא ניסיון בבנייה 
ובקרקעות בהיותו שר השיכון. אנו, החקלאים, 
ונעמוד  לדרך  אמתי  שותף  באריאל  רואים 

�לצדו בקידום ובייצוג ציבור החקלאים והחקל
בהי וגם  ובגזירות  באתגרים  גם  כולה,  �אות 

שגים ובהצלחות.
עו ואתגרים  גזירות  ומלאת  קשה  �"תקופה 
�ברת על החקלאות וההתיישבות. משקים חק

והמדינה  מצטמצמים  ענפים  נסגרים,  לאיים 
- במקום להקל - מערימה קשיים בכל הנוגע 
לעובדים הזרים, מחירי המים ואף יבוא מוצרי 

המזון, אשר באים על חשבון החקלאים.
"בימים  בבקשה:  אריאל  השר  אל  פנה  צור 
קשים אלו, אנו מצפים ממך להיאבק יחד אתנו 
לשמירה על מקור פרנסתו של החקלאי בשדה, 

�בפרדס ובכרם. אנחנו נהיה לצדך בחיזוק וב

שמירה על מעמדה של החקלאות וההתיישבות 
החקלאית כענף מוביל ונעשה כל שעל ידינו 

כדי להשיג זאת ולמנוע גזירות חד�צדדיות.
"אני מברך את השר וסמוך ובטוח שאריאל 
את  ויקדם  וייצג  החקלאות  בעיות  את  יקדם 
החקלאים, החקלאות וההתיישבות כולה. אנו, 

�תנועת המושבים בפרט והתאחדות חקלאי יש
המייצגת את כלל תנועות ההתיישבות,  ראל 
ולייצג  ישראל  לחקלאי  שופר  להוות  נמשיך 
אותם נאמנה אל מול השלטון המרכזי ולהיות 

לאריאל לעזר לכל שיצטרך".
ח"כ  גם  ברך  ה�34  הממשלה  השבעת  עם 
התנועה  מזכ"ל  הציוני),  (המחנה  ברושי  איתן 
הקיבוצית, את שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ 
אורי אריאל עם כניסתו לתפקיד. ח"כ ברושי: 

�"השר אריאל מגיע לתפקיד עתיר ניסיון ומ
כיר את החקלאות על גווניה ומרכיביה. השר 
מביא  השיכון,  כשר  לאחרונה  שכיהן  אריאל, 
אתו ניסיון רב בשאלת הבנייה והקרקעות ואני 
בטוח שיקדם את הבנייה בקיבוצים ובמושבים, 

לטובת המדינה כולה.
בהמשך  תומך  הוא  כי  הוסיף,  ברושי  ח"כ 
רקע  על  להתיישבות,  החטיבה  של  קיומה 

עתירת מרצ לבג"ץ, תוך הקפדה על המטרות 
ועל קביעת נהלים תקינים ומתן עדיפות לנגב 
ברושי  מתח  הממשלה  השבעת  ערב  ולגליל. 
ביקורת על הסיכומים בין מפלגות הקואליציה 
ההסכמים  "על�פי  ולליכוד:  הממשלה  לראש 
משאבים  לחלוקת  עדים  אנו  הקואליציוניים, 
שגויה ולהפקרות, תוך יצירת סדרי עדיפויות 
שונים ממה שהיינו רגילים בשנים האחרונות. 
משקים  בוכייה,  והערבה  בסכנה  ההתיישבות 
מתפרקים והפריפריה זקוקה לסדרי עדיפויות 

חדשים.
"ראש הממשלה וממשלתו בחרו בקווי יסוד 
הנגב,  את  ולא  ושומרון  יהודה  את  שישרתו 
להסכם  אזכור  שום  אין  והפריפריה.  הגליל 
מדיני ולחתירה לשלום, אין אזכור לנאום בר 
אילן, שעדיין תקף. נפעל מהאופוזיציה במטרה 
לשנות את המדיניות ולהחליף את הממשלה".

�בהתייחסו למשבר הפוקד את החקלאים בע
רבה התיכונה אמר ח"כ ברושי: "זה הזמן לסייע 

�ולא להכביד, להושיט יד ולא להפנות גב. הא
חריות לגורל החקלאים היא האחריות להמשך 
יש  בישראל.  יצרני  חקלאי  מגזר  של  קיומו 

יכו �לנו חקלאות מפוארת, אך חקלאים ללא 
קיום. אסור לממשלת ישראל לנטוש את  לת 
הערבה ולהתעלם מהמשבר המעמיק, יש צורך 
להצלת  ושלמה  מקיפה  סיוע  תכנית  בהכנת 

הערבה".
מזכ"ל  אמר  הכנסת  במשכן  הראשון  בנאומו 
העובדת  ההתיישבות  "על  הקיבוצית:  התנועה 

המדי עיצוב  על  השפעתה  את  להגביר  �לשאוף 
על  אך  המדינה,  של  והכלכלית  החברתית  ניות 

�מנת שזו אכן תוכל לממש את ייעודה כגורם רל
�וונטי, מלכד וערכי, יש לבסס את מעמדה הכל

כלי ולדאוג למימוש הזכויות המגיעות לה".

"תקופה קשה ומלאת גזירות ואתגרים"
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור מתריע בפני שר החקלאות מקשיי התקופה האחרונה 

וזו שתבוא ומבטיח: "אנו נהיה לצדך לחיזוק ולשמירה על מעמדה של החקלאות וההתיישבות"

שטח ציבורי
ההתיישבות הציגה בפני רמ"י את עמדתה בנושא מבני 

ציבור במושבים ובקיבוצים. עו"ד יפרח: "יש להותיר את 
השטחים ואת המבנים הציבוריים בחכירה ארוכת טווח 

לאגודות השיתופיות"
תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית הצי�
גו את עמדתן בנושא שטחים ומבני ציבור 
במושבים ובקיבוצים בפני צוות של רשות 
הרשות.  הנהלת  על�ידי  שהוקם  ישראל,  מקרקעי 
עמדת המושבים הוצגה ע"י עו"ד עמית יפרח, יו"ר 
אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועה. עו"ד יפרח 
היה גם חבר בוועדת רייף שמינה שר הפנים לבחינת 

�מערכת היחסים בין האגודה, הוועד המקומי והמוע
צה האזורית.

יפרח הסביר לחברי הצוות את עמדת תנו �עו"ד 
עת המושבים, שתואמה עם התנועה הקיבוצית, ואלו 

�עיקריה: יש להותיר את השטחים ואת המבנים הצי
השיתופיות;  לאגודות  טווח  ארוכת  בחכירה  בוריים 
השיתופיות  לאגודות  להחכיר  להמשיך  רמ"י  על 
והן  הן המשקיים  והמבנים הציבוריים,  את השטחים 

המוניציפאליים, למשך זמן רב ובדמי חכירה סמליים (כפי שהיה עד כה). כמו כן, בתנועה 
סבורים, כי יש לקבוע תקן מקובל למבני ציבור מוניציפאליים ביישוב כפרי, בהתאם לגודלו 

ולאופיו.
המועצה  אם  רמ"י:  של  הצוות  בפני  שהובאו  כפי  ההתיישבות,  בעמדת  נוספים  סעיפים 

�האזורית או הוועד המקומי ישקיעו משאבים בהקמת מבנים מוניציפאליים חדשים או בשי
פוץ הקיימים, יושג הסדר בין האגודה השיתופית לבין הגוף המוניציפאלי, לרבות אפשרות 

�להשכרת המבנים לגוף המוניציפאלי לתקופה ארוכה וכל עוד המבנה משמש לצרכים מוני
�ציפאליים בתמורה לתשלום שכר דירה סמלי, בעוד זכות החכירה תיוותר של האגודה השי

תופית. לפי הצעת התנועה, כשתסתיים תקופת החכירה או כשיחדל המבנה לשמש כמבנה 
ציבורי, לפי המוקדם ביניהם, תסתיים השכירות והמבנה יחזור לידי האגודה השיתופית.

�כלומר, זכות הקניין בגין מבנים אלה תיוותר בידי האגודה השיתופית, בעוד זכות השי
למעשה,  השיתופית.  האגודה  עם  שיגבש  הסכם  במסגרת  המוניציפאלי  לגוף  תועבר  מוש 
תנועת המושבים תומכת בהמלצת ועדת רייף, לפיה יש לאפשר הסכם חופשי בין האגודה 

החקלאית לבין הרשות המוניציפאלית.
עוד הוסיף עו"ד עמית יפרח לומר, כי "חשיבותן של ההרחבות הקהילתיות לפיתוחם של 
המושבים אינה מוטלת בספק. שילוב נכון של הקהילות חיוני והכרחי ליצירת מושב בריא 
והן  'ארגז כלים', הן לאגודות  בו, לפיכך עלינו לעשות ככל האפשר לייצר  שכיף לחיות 

לוועדים המקומיים, לניהול נכון של מבני הציבור, לטובת כלל תושבי המושב".

עו"ד עמית יפרח. "חשיבותן של ההרחבות 
הקהילתיות לפיתוחם של המושבים אינה 

מוטלת בספק"
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חדשות
דרור יוסף

בוגרי תנועת הנוער 
החקל האיחוד  �של 

וחניכים  הורים  אי, 
�בבקעת הירדן מוחים בשבוע

דרכים,  במגוון  האחרונים  ות 
נגד  ואישיות,  אינטרנטיות 

האזו המועצה  ראש  �החלטת 
�רית, דויד אלחייני, על הפס
�קת הפעילות של תנועת הנו

ער ביישובי האזור. לדבריהם, 
�ההפסקה נעשית מ"סיבות פו
במס ניתן  וההסבר  �ליטיות" 
התנ מזכ"ל  עם  פגישה  �גרת 

ועם  קוכמן  דודו  עו"ד  ועה 
נציגי תנועת הנוער.

ניסו  האחרונים  בשבועות 
לח המועצה  בראש  להפציר  וילדים  �הורים 

זור בו מהחלטתו, אך נתקלו בסירוב ועקב כך 
�החלה מחאה בשטח וברשת. בין היתר מקיי
�מים תושבים פעולות הפגנתיות בשטח המו

עצה וכן ברשתות חברתיות.
הנוער  תנועת  והחניכים,  ההורים  לטענת 
של האיחוד היא א�פוליטית והעמידה עשרות 
בעיני  ומוסריים.  ערכיים  בוגרים  של  רבות 
התושבים שתומכים בהישארות תנועת הנוער 

�באזור, היא בשר מבשרה של ההתיישבות בב
קעה ותרמה להתפתחות בני הנוער בבקעה.

להכיר  המועצה  לראש  קוראים  התושבים 
ההתנדבות  לרוח  במשימה,  לדבקות  טובה 

�ולמשאבים שמקדישים החניכים לקיום הפעי
לות. תנועת הנוער נכנסה לפעילות בבקעה 
לפני כ�30 שנים ובמהלכן פעלה למען ילדי 
המצב  שבהן  קשות,  הכי  בשנים  גם  האזור, 

הביטחוני היה מורכב וקשה.
כחלק מפעילות המחאה ברשת נפתחו דפי 

�פייסבוק ("משאירים את תנועת הנוער האי
�חוד החקלאי בבקעה", "העם עם בקעת היר

דן") ונוסחה עצומה, שעליה חתמו כ�900 איש 
עד כתיבת שורות אלה.

ערער וקיבל תשעה חודשי 
מאסר נוספים

30 חודשי מאסר נגזרו על מנהל חברות כוח אדם 
לחקלאות בגין העלמת מס בסך כ�1.5 מיליון ש"ח. העונש 

התקבל בערעור על פסק דין של בית משפט השלום
חברות  שלוש  של  מנהלן  לציון,  מראשון   (51) מודן  סילבן  של  עונשו  הוחמר 
בתחום כוח אדם וחקלאות, אשר הורשע בניכוי מס תשומות שלא כדין שהיקפו 
כ�1.5 מיליון ש"ח. בערעורו טען מודן, כי ניכה "חשבוניות זרות", אשר קיימת 
מאחוריהן עבודה, אף שלא הוצאו לו על�ידי מי שהיה צד לביצועה של אותה עבודה, ולא 
"חשבוניות פיקטיביות", אשר אין מאחוריהן עבודה כלל. בית המשפט דחה טענה זו, החמיר 

בעונשו של מודן וגזר עליו 30 חודשי מאסר בפועל במקום 21 חודשים.
מודן הורשע בבית משפט השלום בינואר האחרון בשורת עבירות של ניכוי מס תשומות 
שלא כדין בסך כ�1.5 מיליון ש"ח ובעבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים. מודן נידון 
ל�21 חודשי מאסר, לשישה חודשי מאסר על תנאי ולקנס בסך מאה אלף ש"ח. המדינה 

ומודן ערערו על גזר הדין - המדינה על קולת העונש ומודן על חומרתו.
ההבחנה שביקש מודן לעשות בין "חשבוניות פיקטיביות" ל"חשבוניות זרות", נדחתה 
"על כל רבדיה" על�ידי שופטי בית המשפט המחוזי אברהם טל, נגה אהד וזהבה בוסתן. 
השופטים הסתמכו בהחלטתם על פסיקת בית המשפט העליון הדוחה בעקביות טענות על 
בסיס ההבחנה בין חשבוניות "פיקטיביות" ל"זרות". בנוסף קבעו השופטים, כי מודן כלל 

לא הוכיח שהחשבוניות שניכה שלא כדין הן אכן "זרות".
מודן  של  ממעשיו  החברתיים  בערכים  הפגיעה  כי  המחוזי,  שופטי  קבעו  דינם  בפסק 
גבוהה, ונובעת מקלות ביצוע העבירות ומהקושי בחשיפתן, מריבוי העבירות, ממשך הזמן 
שבו הן בוצעו, מאי הסרת מחדלי כתב האישום, מהתכנון המוקדם של מעשי העבירה ומכך 

שבצע כסף גרם למודן לבצע את העבירות שבהן הורשע.

בבקעה מתנגדים להחלפת נוער 
האיחוד החקלאי בבני המושבים

הורים ובני נוער מיישובי בקעת הירדן מוחים על כוונת 
ראש המועצה לסלק את תנועת הנוער האיחוד החקלאי 

מפעילותה באזור

חניכות תנועת הנוער עם שלטי מחאה. הורים וילדים הפצירו בראש 
המועצה לחזור בו מהחלטתו
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 תיק
שירות

עלי קדם

(אהרוניק)  אהרון  עשה  בחירות  שתי 
קבוצת  של  בניה  מראשוני  ישראלי, 
כנרת (יליד 1921), בבואו להוציא לאור 
"חייל  היא שם הספר:  חייו. הראשונה  את תולדות 
של כנרת" - רוצה לומר, מי שהיה מגויס כל חייו 

�ובכל מאודו למען הקבוצה. גם שמו של המחבר מח
שר,  אהרון  שם  על  נקרא  הוא  הראשון:  מיומו  ייב 
מאנשי כנרת שנפל בתל חי, בקרב שקדם לזה שבו 
למען  רק  נלחם  לא  ישראלי  טרומפלדור.  נהרג 

�כנרת: חלק משמעותי מהספר מוקדש לשירותו בב
�ריגדה, לפעולותיו על אדמת אירופה, בעיקר בע
כך להש ואחר  וב"בריחה",  �זרה לשארית הפליטה 

תתפותו בקרבות מלחמת השחרור.
המחבר  בחר  הספר  בשער   - השנייה  הבחירה 
לשים מדבקה ועליה כתוב בכתב ידו: "לזכר קבוצת 
אך  לקוראים,  נתונה  זו  בנקודה  הפרשנות  כנרת". 

�מכל מקום, הספר אינו מייפה דברים ולא מעגל פי
נות ומובאת בו ביקורת קשה של המחבר על המקום 
שאליו הגיעה קבוצתו. אולי באופן בלתי נמנע, מי 

�שהיה חבר מרכזי ומשפיע בא חשבון עם אלה שלד
עתו נטשו את הדרך הנכונה - הדרך הקיבוצית.

�"חייל של כנרת" הוא ספר מהודר במתכונת אל
בומית, משופע בתמונות ובצילומי תעודות, שנעים 
מיומן  מופיעים קטעים  דף  בכל  בו. כמעט  לדפדף 
מפורט, שישראלי הקפיד לכתוב ולהזכיר בו, החל 
ופחות  יותר  מרכזיים  אירועים  מאוד,  צעיר  מגיל 
בחייו ובחיי הקבוצה. קטעים אלה אינם מסונכרנים 
פעם  ומדי  "מתפרצים"  אלא  העיקרי,  הטקסט  עם 

מקדימים את המאוחר.
100 אנו לומדים שב�19 באפ�  כך למשל בעמוד
"התקפלו"  והמזכירות  המשק  ועדות   1985 ריל 
מהחלטות קודמות: "נשארתי במיעוט מבוטל, אסרו 
עלי לדבר באספה, עוד מסמר אחרון בארון המתים 
החברתי של כנרת". שבוע אחר כך, ב�26 באפריל 
- קורטוב של שמחה: נערכה בכנרת מסיבה למוקי 

�צור עם צאת הספר "על שפת אגם סואן" (על ההו
רים, בן ציון וחיה ישראלי) ואנו למדים גם שכמה 
שבועות מאוחר יותר שריפה כילתה את כל ערמת 
הקש החדשה - 300 טון, ועל נפילתו בשבי הסורי 

�של הבן הנווט, גור, במלחמת יום כיפור. כך, הצי
בורי והפרטי, החברתי והמשקי, המשפחתי והכללי 
ההזדהות  את  ומבטאים  הספר,  אורך  לכל  שזורים 

ואת הזהות של האיש עם המקום. 
האצולה"  מ"משפחת  לאחת  נולד  ישראלי 
(במקור  ציון  בן  אביו  עובדת.  ההתיישבות  של 
לחצר  הגיע  השנייה,  העלייה  איש  צ'רנומורסקי), 
כנרת בפעם הראשונה כבר ב�1909, ואחר כך היה 
האב  נמנה  לימים,  ב�1913.  הקבוצה  מייסדי  בין 
עם האישים המרכזיים של כנרת ותנועת העבודה, 
התגייס לבריגדה בגיל מבוגר (שירת יחד עם הבן 
אהרון) ועסק בהשבת התמר לארץ ישראל. באם חיה 
היא  ברחובות.  בעת שעבדה  פגש  הוא  זלצר  לבית 
אחת  העלמות",  ב"חוות  המשוררת  רחל  עם  עבדה 
ארוכות  שנים  והחזיקה  העבודה  את  שקידשו  ממי 

�את ענף המכוורת. בן ציון נהרג באסון המטוס בקי
בוץ מעגן ב�1954, חיה זכתה לאריכות ימים מוקפת 

בשבט ישראלי: ילדיה, נכדים ונינים. על קבריהם, 
בבית  העבודה"  תנועת  גדולי  ב"חלקת  המוצבים 
ו"אם  כנרת"  קבוצת  "אבי  נכתב  בכנרת,  העלמין 
קבוצת כנרת". הבן אהרון המשיך באותה דרך של 

ודבקות בלתי מתפשרת בעקרו �שליחות ציבורית 
נות.

ראשון  ממקור  עדות  מקבלים  אנו  הספר  לאורך 
�ומזווית אישית על אירועים גורליים וידועים בתו

לדות המדינה. כך למשל, מן התיאור המפורט של 
 (1948 במאי   15�18) השחרור  במלחמת  צמח  קרב 
מבין הקורא עד כמה הכוחות בקיבוצי עמק הירדן 
ועד כמה  לא היו מוכנים לפלישה של צבא סדיר, 
הניצחון של האויב היה קרוב. לאירוע בלימת הטנק 
גרסאות,  מספר  יש  א'  דגניה  בשערי  הטנקים  או 
חשוב  חלק  היה  לישראלי  שלפנינו  הספר  על�פי 
בעצירת המתקפה. פרשה ידועה אחרת היא עזיבתם 
של "תימני כנרת" ב�1930. כצפוי, המחבר מגן על 
18 שנה הסכימו תימני כנרת לע�  ההחלטה ("אחר
משותף  צילום  שם  ואפילו  מרמורק"),  למושב  בור 

ומפייס עם בני הדור השני של העוזבים.
למפעל  ישראלי  נרתם  לפנסיה,  יציאתו  לאחר 
בין  כנרת.  תולדות  של  היקף  רב  וזיכרון  הנצחה 
שאר מעשיו, הוא פעל לסידור של "שמורת הירדן" 
והשיג תקציב לקבר של הפרדה בובה - נקודת ציון 
של  ול"מוטור"  באזור,  הטיולים  למדריכי  חשובה 

�"בית המוטור". כמו כן, יזם והיה שותף בכיר בשח
זור חצר כנרת ובהקמת המוזיאון לתולדות הקבוצה, 
שממוקם באחד משלושת הבתים הראשונים שנבנו 
על הגבעה.  "חייל של כנרת" מצטרף לספרים של 

הסיכו ל"שלב  שמגיעים  הראשון,  הבנים  דור  �בני 
מים" ומביאים את סיפורם המיוחד: התבגרות בצל 

�דור הנפילים שהקים את הקיבוץ ותפס מקום מר
המשותף  בחינוך  התנסות  הציונות,  בהגשמת  כזי 
של  האפור  ליום�יום  צלילה  הטבע,  בחיק  העמלני 
האידאולוגיה  ועל  דמותו  על  המאבק  הקיבוץ,  חיי 
שלו והנחלת הזיכרון לבני הדור השלישי והרביעי 

- לנכדים ולנינים.
ישראלי  אהרון  מאת  כנרת"  של  "חייל 
בהוצאת "שרידות", 315 עמודים, עריכה 

והפקה אורי מילשטיין.

מגויס לכל החיים
על ספרו האוטוביוגרפי של אהרון (אהרוניק) ישראלי, "חייל 
של כנרת". אחד מראשוני בניה של הקבוצה מגן על יציאת 

"תימני כנרת" מהקיבוץ ב־1930: "אחר 18 שנה הסכימו תימני 
כנרת לעבור למושב מרמורק"
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מוזיקה
מיקי נירון

בכורה בין־מושבית לשישה אלבומי מוזיקה 
ישראלית, במגוון סגנונות וכיוונים. "ג'ין בורדו" 

עם הסולנית דורון טלמון, בת מושב רמות, 
מצליחה ליצור פולק־קאנטרי בעברית עם הרבה 

הומור וחן, שיגרמו לכם לחייך. הילה רוח משיבה על 
פנינו מרוח הרוק הפראית והכועסת, כפי שלא 

הורגשה כאן מזמן. סיפור חזק אחר ברוק הוא להקת 
האנג'לסי, שעשתה חיל בפאריז ובברצלונה.

"פשטות" היא התו הבולט באלבום הראשון של הצמד 
אביב בכר והדס קליינמן, שעובדים כבר על אלבום שני, 

מעודדים מההשמעות הרבות ברדיו. באופן לא־פשוט, 
טל פוגל עבדה על אלבום הבכורה שלה במשך שלוש 
שנים, שבהן כתבה והלחינה את כל השירים, ניגנה על 

גיטרה בהקלטות באולפן ואפילו איירה את עטיפת 
הדיסק.

ג'יין בורדו

אחרי 67 שנות מדינה, גרי אקשטיין ועוד כמה שמות 
שהספקנו לשכוח, הגיע הזמן שיצוץ גם הרכב ישראלי 

שמבצע פולק־קאנטרי. שלישיית ג'יין בורדו מצליחה 
לעשות זאת 

בעברית 
ואפילו היטב. 
דורון טלמון 
שרה, מתי 

גלעד אחראי 
לקלידים, 

־לבס ולקסי
לופון ואמיר 

זאבי מנגן 
על כל סוגי 

הגיטרות וביחד הם מתגברים על המחסום בעזרת 
הפקה מוזיקלית נהדרת של תומר ישעיהו, טקסטים 

ממזריים ולחנים קלילים שנכתבו ברובם ע"י הסולנית 
טלמון, שצברה ניסיון כזמרת הליווי של רמי קליינשטיין. 
העובדה שהיא נולדה וגדלה במושב רמות בדרום הגולן 
־היוותה, ללא ספק, השראה משמעותית לכתיבת החומ

רים בשנים האחרונות.
בשנה האחרונה הם מופיעים ללא הרף ברחבי הארץ 
בפני קהל הולך ומצטבר שכבר מכיר אותם מהרדיו 
־בזכות הלהיטים "עינב", "איך אפשר" ו"ויסקי". עם הר

מוניות קוליות וליריקה מציאותית עטופה בהומור ובחן, 
אין סיכוי ששירי אלבום הביכורים שלהם לא יעלו לכם 

־חיוך על השפתיים. בין כל האלבומים שמופיעים בס
קירה הזו, הוא המתאים ביותר לאווירת חג השבועות.

הילה רוח - רופאה במערב

18 שנה, דנה ברגר הת־  ענבל פרלמוטר נהרגה לפני
רככה, טל גורדון הפכה לעיתונאית ונינט לא מצליחה 
לחזור למיינסטרים עם הדיסטורשנים שלה. במילים 
אחרות, הרוק הנשי בישראל מחכה שתבוא מישהי 
חצופה עם המון תעוזה וכריזמה ותשבור כבר את 

היובש הזה.
הילה רוח היא בהחלט מועמדת ראויה לתפקיד אם 

לשפוט על־פי אלבום הבכורה שלה, "רופאה במערב", 
שיצא בשבוע שעבר ונכנס ממש בדקה ה־90 לסקירה 

הזו. בחמש 
השנים 

האחרונות 
הילה הנהיגה 

את להקת 
"כלבי רוח", 

שהוציאה 
אלבום בכורה 
בהפקת יהוא 
ירון. האלבום, 

שכלל טקסטים ולחנים שלה, זכה לביקורות נלהבות 
ונכנס לסיכומי אלבומי השנה הטובים של 2013. בנוסף, 
היא שיתפה פעולה עם אמנים רבים, ביניהם: שלום גד, 

־תמיר אלברט, ערן צור, נועם רותם ואביב גדג', והקלי
טה אלבום באנגלית הכולל טקסטים שלה עם להקת 

"פאניק אנסמבל".
־ניכר שהילה לא חוששת להסתכן בחשיפת צדדיה הפ

ראיים והכועסים, כיאה לרוקיסטית. התכונה הזו, באופן 
טבעי, באה לידי ביטוי בטקסטים המעולים שמתלבשים 

בדיוק על הגיטרות של קוסטה קפלן. אתם מוזמנים 
לקחת בעצמכם סיכון וליהנות מהטנא של הילה, שעוד 

תעשה כאן הרבה רוח.

Exit inside - האנג'לסי

להקת האנג'לסי (The Angelcy), "סוכנות המלאכים", 
2011, היא סיפור הסינדרלה של הרוק היש־ ־שהוקמה ב
ראלי השנה, ללא ספק. מנגן רחוב חסר בית ששוטט 

ברחובות אירופה הפך רותם בר אור עם להקתו ליקיר 
 My baby boy, הפלייליסט של גלגל"צ עם שירים כמו

dreamer ו־The call, שנכנסו לרשימת ההשמעה 
באופן חסר 
תקדים עוד 
־לפני ששוח
ררו באופן 

רשמי. מעבר 
להצלחה 

המקומית, 
ההרכב הצליח 

לפתח השנה 
גם קריירה בין־
לאומית בזכות 

הביקורות המהללות שהגיעו מכל עבר לאחר צאת 
17 ביוני סיפור ההצלחה המסחרר יגיע לנקו־ ־האלבום. ב

דת שיא נוספת כשהאנג'לסי יופיעו לראשונה באמפי 
שוני בבנימינה, מקום שרק אמנים מעטים וותיקים 

מצליחים למלא אותו בקהל.
לאחרונה הצטרפו האנג'לסי לשורת אמנים מצליחים 

החתומים בלייבל גדול בחו"ל, עם חתימתם בחברת 
"סוני" בפאריז. אלבום הבכורה כבר יצא בצרפת ולווה 
בהופעות בפאריז ובפסטיבל פרימוורה בברצלונה, מה 

שמוכיח כי הצלחה בין־לאומית אינה בהכרח פנטזיה 
מנותקת מהמציאות עבור אמנים ישראליים, אבל רצוי 

שהמלאכים יהיו לצדך.

אביב בכר והדס קליינמן - מעט פשטות

יש דבר אחד טוב במוזיקה או במילותיו של אחד מגדולי 

 One good thing about" :המוזיקאים, בוב מארלי
music - when it hits you, it feel no pain“. כך הוא 
־כתב פעם וזה בדיוק מה שקורה בהאזנה ראשונה לאל

בום היפהפה "מעט פשטות", שהגיח משומקום.
אלבום הבכורה של אביב בכר והדס קליינמן כולל 11 
שירים בעברית, שנכתבו במקורם לגיטרה ולצ'לו על־

ידי הצמד, ביחד ולחוד. הלחנים והטקסטים המקוריים 
באלבום, למעט 

השיר "רחל" 
שנכתב על־פי שיר 

־של רחל המשו
ררת, מספרים 

סיפור של חיפוש 
המשותף לכולנו 

אחר מעט פשטות 
בתוך עולם מורכב. 
להקלטות הצטרף 

המפיק המוזיקלי המוערך צח דרורי, שעיבד והפיק את 
השירים במשותף עם הדס ואביב.

המון אלבומים של אמנים אלמוניים מגיעים לשדרני 
־הרדיו בישראל, שמתקשים לתת את תשומת הלב הר

אויה לכולם. במקרה הזה, מספיקים כמה רגעים בודדים 
עד שזה מכה בך: "לא צריך דבר, רק מעט פשטות". 
המשפט הזה נשמע כמעט בלתי ייאמן, אבל אביב 

והדס מוכיחים לאורך האלבום שלפעמים זה באמת כל 
מה שצריך ביצירת אמנות בכלל, ובמוזיקה בפרט. זו 
־הסיבה שהשירים "מטוס", "סירת מפרש" ו"בימים שי

עברו עלינו" הושמעו לא מעט ברדיו. בימים אלו השניים 
כבר עובדים על האלבום השני כדי להמשיך את הקסם 
ואת אווירת המדיטציה עם הצלילים המרפאים שלהם.

טל פוגל - ערימות של חלומות

־במהלך שלוש שנים כתבה והלחינה טל פוגל את השי
רים המרכיבים את תמונת אלבום הבכורה "ערימות של 

חלומות", שיצא לפני שנה בדיוק בהפקתו המוזיקלית 
של אמיר גרומן. טל, בת 24 שגדלה בבאר שבע, היא 

יוצרת מיוחדת בעלת עומק מבקע וגיטריסטית כובשת. 
־באולפן קיבלו השירים את משיכת המכחול המוזיק
לית שצבעה אותם בעולמות של "כאן" עם עולמות 
שבדמיון. אותם עולמות אפילו מצאו ביטוי בציוריה 

של טל שעל 
עטיפת האלבום 
־ובקליפים המק

סימים שליוו את 
השירים "כדור 

פורח" ו"חיוך 
אדום ותכלת".

בשיריה מצליחה 
טל לשלב בין 

קול עדין ועומק 
של זמרות כמו 

אפרת בן צור וקרני פוסטל לבין סאונד מוקפד וגיטרות 
מייללות שמזכירות את רונה קינן ועמיר לב. "מגיע איזה 
שלב, שכל החלומות הופכים לערימות, מגיע איזה רגע 
שבו אני תופסת שישנתי עמוק", שרה טל בשיר הנושא 

את שם האלבום ולנו נותר רק לקוות שחלומותיה 
יתגשמו ואנחנו נזכה לערימות של שירים מבית טל 

פוגל.

זמרת הארץ לנו
ג'יין בורדו, הילה רוח, האנג'לסי, אביב בכר והדס קליינמן, טל פוגל  - אלבומי הביכורים שיצאו השנה 

בארץ מבטיחים עתיד מרענן למוזיקה הישראלית

ג'יין בורדו. הרמוניות קוליות וליריקה מציאותית

הילה רוח. טקסטים מעולים שמתלבשים בדיוק על 
הגיטרות של קוסטה קפלן

האנג'לסי. אלבום הבכורה יצא בצרפת

מייללות  גיטרות  בחיפה.  ב"סירופ"  פוגל  טל 
שמזכירות את רונה קינן ועמיר לב

צילום: יוסי שטיבל

אביב בכר והדס קליינמן על עטיפת האלבום. 
השירים נכתבו במקורם לגיטרה ולצ'לו
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 שתי
אחיות

דפנה מאור, מושב רמות, מאי, 
תשע"ה

ביו תש"א,  השבועות  �בחג 
חודש  של  הראשונים  מיים 
ה"פרהוד"  פרץ   ,1941 יוני 
בעיראק. כ�180 יהודים נרצחו, אלפים 
נפצעו, ילדים רבים התייתמו ורכושם 

�של עשרות אלפי יהודי בגדד נבזז ונ
אכזריים, התעללות  רצח  הרס. מעשי 

�ומעשי אונס לא נעצרו על�ידי המש
הבריטי  הצבא  ע"י  הופסקו  ולא  טרה 

שחנה סמוך לעיר.
לאה קזז אספה את בנותיה הקטנות 
טובה וכרמלה ושאר בני משפחתה אל 
הערבייה  וחברה.  שכנה  ערבייה,  בית 
קזז  משפחת  את  החביאה  האמיצה 
עליהם  ושמרה  בביתה  פנימי  בחדר 
ברחובות.  המשתוללים  הפורעים  מול 
ביתם  אבל  בגופם,  שלמים  נותרו  הם 
נהרסו  וכן  התרוקן. כל רכושם נשדד 
שני בתי חרושת למשי של עזרא קזז, 

אבי המשפחה.

דרכים ארוכות ומסוכנות
לארץ  עיראק  בין  הדרכים  מעטות 
בין  מפריד  ידיים  רחב  מדבר  ישראל. 
מי הפרת למי הירדן, הדרכים במדבר 
ארוכות ומסוכנות. בדרך ארוכה כזאת, 

בכביש משובש, נסעו לפני קרוב ל�70 
�שנה שתי מוניות. מלבד הנהגים הע

יהודים  שבעה  במוניות  ישבו  רבים 
ובעיקר  ישראל  לארץ  להגיע  שרצו 
עיראק.  מולדתם,  מארץ  לברוח  רצו 

השנה הייתה 1947.
אחיות  שתי  ישבו  המוניות  באחת 
בת  וטובה  ה�15  בת  כרמלה  צעירות, 
ה�13. אמא לאה קזז שילמה 400 דינר 
אותן  ויביא  בנותיה  את  שייקח  לנהג 
בשלום לארץ הקודש. כסף נוסף תפרה 
לבנות בתוך בגדיהן. היא הזהירה אותן 
לשמור זו על זו, לא להיפרד, להיזהר 
בדרך. על פתק רשמה להן שם וכתובת 

של אחותה בירושלים.
ופניהן  מבגדד  יצאו  המוניות  שתי 
הפרת  נהר  את  שחצו  לאחר  מערבה. 

�ידעו שהמדבר לפניהם ועיראק מאחו
ריהם. ביום הכתה השמש בגבם ואחר 
את  השוקעת  החמה  סנוורה  הצהריים 
הדרך  בצד  עצרו  בלילות  הנהגים. 
ימים  שלושה  במונית.  בישיבה  וישנו 

ארוכים ארכה הנסיעה.
לבד  ילדות  שתי  לשלוח  קל  לא 
אבל  ערבי,  נהג  עם  ידועה  לא  לדרך 
זכרו  עדיין  בטוח.  היה  לא  בבית  גם 

�את זעקות הנרצחים והמוכים, את קו
לות הנפץ וקריאות הבוזזים לפני שש 
ה"פרהוד",  פוגרום,  אותו  מאז  שנים. 

החלה לפעול בעיראק מחתרת ציונית 
ומאז חשבה לאה על אפשרות לשלוח 
מהארץ  הרחק  הצעירות  הבנות  את 
שהפכה לעוינת את יהודיה, היושבים 
דורות, קהילה עתיקה מאז  בה מדורי 

גלות בבל.
בימי מלחמת העולם השנייה מדינת 
עיראק נעשתה לבת ברית של גרמניה 
הנאצית. לאחר אותה מלחמה הצטרפה 
המתנגדות  ערב  מדינות  אל  עיראק 

דוד  בן  ליהודים.  לאומי  בית  להקמת 
�של כרמלה היה בתנועה הציונית ועו
ואי ישראל  לארץ  לעלות  אותה  �דד 

מוכנה  הייתה  לא  הצעירה,  טובה,  לו 
להיפרד מאחותה. "זה היה ערבי הגון 
מאוד" אומרת כרמלה על נהג המונית. 

באוטו שלו ישבו אצלו  ילדות  �"שתי 
שה ימים ושלושה לילות והוא לא נגע 

�בהן אפילו באצבע". מה"פרהוד" ניצ
לו הבנות בזכות שכנה ערבייה טובה 
ואת הדרך לארץ ישראל עברו בשלום 

בזכות נהג ערבי הגון.
לים  הגענו  ימים  שלושה  "כעבור 

לקי בסירות  אותנו  לקחו  �ומשם 
קבו הגיעה  כך  כרמלה.  נזכרת  �בוץ" 

המלח  ים  לחוף  הקטנה  היהודים  צת 
כעבור  הערבה.  בית  לקיבוץ  והפליגה 
ימים ספורים עלו הנערות לירושלים, 
לביתה של הדודה. ההתרגשות הייתה 

�רבה, שתי הבנות הצעירות הגיעו בש
בארץ  חייהן  את  שיתחילו  לפני  לום. 
ישראל בעשרות שנים של עבודה קשה 

�אמרה הדודה שצריך מהר לשלוח גלו
ידאגו.  שלא  ועזרא,  לאה  להורים,  יה 
שלחו מירושלים גלויה לבגדד: כרמלה 

וטובה בירושלים, הגיעו בשלום.
ואבא,  אבל הדואר לא הגיע לאמא 
אלא לידי משטרת בגדד. עזרא ולאה 
קזז נעצרו מיד. האשימו אותם באשמה 

�כבדה - שלחתם את הבנות שלכם לפ
לשתינה להרוג ערבים. כאשר כרמלה 
אמא  עברו  אביב,  לתל  עברו  וטובה 
כשהבנות  בבגדד.  לכלא  שלהן  ואבא 
היו  למחייתן,  לעבוד  החלו  הצעירות 
עובדים  נוספים  ובני משפחה  ההורים 

עבודת פרך, כלואים בבית הסוהר.

המשפחה מתאחדת בארץ
שלוש שנים עברו עליהם עד 1950 
בני  מעיראק.  עלייה  החלה  כאשר 
עם  לארץ  ועלו  שוחררו  קזז  משפחת 
את  הרכוש,  את  והבנות.  הבנים  שאר 
בתי החרושת למשי, את המולדת שלא 
רצתה אותם יותר - החליפו במעברה 

ניש וטובה  �במולדת החדשה. כרמלה 
או והקימו משפחות, עבדו קשה ועזרו 

�כמיטב יכולתן לאחים הבוגרים ולהו
רים. וכמו כולם, לאט�לאט הסתדרו.

שתי האחיות שעלו לארץ יחד דרך 
המדבר ודרך בית הערבה לא נפרדות 
אז,  להן  אמרה  שאמא  כמו  היום.  עד 
הן ממשיכות לשמור זו על זו. כרמלה 

�יושבת על המרפסת בביתה עם מחש
בותיה וזכרונותיה, עצי פרי מצלים על 
החצר ורוח נעימה מצננת את האוויר. 
תיסע  שוב  מחר,  גם  שבוע,  בכל  כמו 
לטובה, אחותה הקטנה, תבלה אתה את 

היום כולו ויהיה להן כל כך טוב יחד.

לאה ועזרא קזז בעירק, כשהיו חופשיים עדיין. השאירו מאחור את בתי 
החרושת למשי

עזרא קזז קשור בשרשרות בבית הכלא בבגדד. השאיר את הרכוש ואת בתי 
החרושת מאחור

כרמלה (מימין, התינוקת היא בתה הבכורה פנינה) וטובה בראשית שנות 
ה�50'. ממשיכות לשמור זו על זו

כרמלה וטובה עולות לארץ ישראל
מעטות הדרכים בין עיראק לארץ ישראל. מדבר רחב ידיים מפריד בין מי הפרת למי הירדן, הדרכים במדבר ארוכות ומסוכנות. 

בדרך ארוכה כזאת, בכביש משובש, נסעו לפני קרוב ל־70 שנה שתי אחיות צעירות, כרמלה בת ה־15 וטובה בת ה־13. אמא לאה 
קזז שילמה 400 דינר לנהג שייקח את בנותיה ויביא אותן בשלום לארץ הקודש. היא הזהירה אותן לשמור זו על זו, לא להיפרד

הדואר לא הגיע 
לאמא ואבא, אלא 

לידי משטרת בגדד. 
עזרא ולאה קזז 

נעצרו מיד. האשימו 
אותם באשמה כבדה 
- שלחתם את הבנות 

שלכם לפלשתינה 
להרוג ערבים. כאשר 

כרמלה וטובה עברו 
לתל אביב, עברו אמא 

ואבא שלהן לכלא 
בבגדד
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־מתכון קל ופשוט ברוח הטבעו
נות להכנת פאי פקאנים ופטריות, 

במראה קיצי של שמש, שיאיר את 
שולחן החג.

רכיבים:
• "גבינת" פקאנים ושקדים
50•  גרם פקאנים או קשיו

150•  גרם שקדים 
1•  שן שום

• ¼ כוס מיץ לימון
1•  כפית מלח

כוס מים (או מעט יותר)  • ⅔

מילוי פטריות
500•  גרם פטריות - סלסילת פט־

ריות שמפיניון (לבנות) וסלסילת 
פטריות פורטבלו
• בצל גדול קצוץ

2•  כפות שמן זית
1־3•  כפות שמרי בירה

• ¼ כפית אגוז מוסקט טחון (לא 
חובה)

• מלח ופלפל שחור לפי הטעם

בצק
500•  גרם קמח כוסמין (אפשר 

להחליף 250 גרם בקמח חומוס, 
שמעשיר את ערך החלבון)

90•  מ''ל שמן זית (אפשר למדוד 
בעזרת בקבוק של תינוק)

200•  מ"ל יין לבן איכותי, שחיממנו 
מראש (כשאין, גם מים יתאימו)

½1•  כפית מלח
• פפריקה

אופן ההכנה:

ממרח פקאנים ושקדים

להשרות את האגוזים כארבע 
שעות,לשטוף ולסנן. לטחון את כל 
מרכיבי הממרח (פקאנים, שקדים, 

שום, מיץ לימון, מלח ומים) בבלנדר 
עד לקבלת ממרח חלק. אפשר 

להוסיף עוד קצת מים לפי הצורך.

מילוי פטריות
נלהיט מחבת עמוקה ורחבה, נאדה 

בה את הבצל, נוסיף שמן זית, נמשיך 
לאדות עד להזהבה (כ־10 דקות). 

כשמוכן, נשמור בצד.
באותה מחבת נאדה את הפטריות, 

־נוסיף שמן זית, נמשיך עד שהפט
ריות יגירו נוזלים. כאשר הנוזלים 
יצטמצמו, נתבל במלח, בפלפל 

שחור ובאגוז מוסקט.
נוסיף את הבצל המטוגן, נערבב 

ונוסיף את פתיתי שמרי הבירה. נוריד 
מהאש ונכין את הבצק. בינתיים, 

מלית הפטריות מתקררת.

הכנת הבצק
• נחמם את היין הלבן או המים עם 

המלח במיקרו למשך 30 שניות, עד 
להמסה.

• בקערה, נערבב את הקמח עם 
השמן, נוסיף את היין והמלח ונלוש 

כ־3 דקות במיקסר או במרץ ביד, 
ללא חשש, עד שנקבל בצק נוח 

לעבודה, אחיד 
וגמיש.

• נחצה את 
הבצק לשני 

חלקים ונרדד 
אותם לשני 

עלים. נחתוך 
כל עלה לגודל 

של צלחת גדולה. נאחד את מלית 
הפטריות עם ממרח הפקאנים 

והשקדים. במרכז כל עלה, בעזרת 
כוס נסמן עיגול.

• במרכז העלה התחתון (בסימון 
של הכוס) ובהיקף של הבצק נניח 

בנדיבות מלית ונשאיר שוליים, 
שיהיה קל להדק את הבצק בין 

שתי השכבות.
• נכסה בעלה השני, שגם בו סימנו 

עיגול, נהדק במרכז ובשוליים. 
לקישוט, נלחץ עם מזלג על שולי 

העלים.
• נפרוס את הבצק (כמו בתמונה) 
במרחק קט מהמרכז ונסובב כל 

פרוסה. נבריש את המאפה בשמן 
זית מתובל בפפריקה. נאפה בתנור 

שחומם מראש ל־180 מעלות, 
במשך 45־50 דקות.

תוספות
מהעודף של הבצק אפשר להכין 
קרקרים: נחזיר לקערה, נוסיף 3 

כפות פרג ו־3 כפות שומשום. נערבב, 
נלוש, נשטח בעזרת מערוך בין שני 

דפי אפיה, נחתוך עם חותכן של 
פיצה ונאפה 12 דקות ב־180 מעלות.

מעודפי המלית אפשר ליהנות 
כממרח ולמרוח על קרקרים או על 

רצועות של פלפלים וסלרי. הממרח 
יחזיק במקרר כחמישה ימים, אם לא 

ייגמר קודם...
שיהיה לכולנו חג שמח ובריא!

מתחמם בתנור
לשאלות ולתגובות: barzsharon@gmail.comשרון דודאי בר צבי

שמש כוסמין
מאפה טבעוני לשבועות מקמח כוסמין במילוי פקאנים ופטריות. יש גם פתרונות טעימים וקלים 

לעודפי הבצק והמלית

פאי כוסמין ופטריות. אפשר לגוון בקמח חומוס

מוטוקרוס לילדים מגיל 8

איזי - 050-8446070, האורנים 6, מושב רינתיה

מבצע!
כל הרוכש אופנוע מקבל
חליפת רכיבה צבעונית

 ציוד מגן
קסדות

חליפות רכיבה 
קורס רכיבת

מתחילים + מתקדמים 



15 ||  21.5.2015

ובקול  רחב  בחיוך  פני  את  מקדם  גרון  אוריאל 
הוא  אחריו.  ללכת  אותי  מנחה  עמוק  רדיופוני 
מכניס אותי לחדר נזירי, הכולל מיטת מסז‘, וילון 
ותרגעי“,  עמוק  תנשמי  ”תשכבי,  צנוע.  ושולחן 
יותר  הרבה  לנשום  מתחילה  ואני  מבקש,  הוא 
מהר, תוהה מה פתאום נכנסתי לכל הסיפור הזה 
ומי צריך את זה בכלל. אוריאל עוצם עיניים ומ־
תרכז, וכעבור כמה דקות הוא מעביר את ידו על 
סובלת  בראשי.“את  ונעצר  בי  לגעת  מבלי  גופי, 
אני  ”כן...לפעמים“,  מתעניין.  הוא  ראש?“  מכאבי 
ואני  רקתי  מעל  ידיו  את  משהה  הוא  ממלמלת. 
מרגישה כיצד היא מתחממת יותר ויותר. אחר כך 
הוא מסיר את ידיו,כשהוא חוזר ומשהה אותן על 
את  ספג  שלך  הגוף  ”זהו  לגמרי.  קרות  הן  ראשי, 
הוא  יפחתו“,  הראש  כאבי  ועכשיו  האנרגיות,  כל 

מסכם.
תן תרגום בגוף הסרט: מה זה היה בעצם?

”אני מרפא אנשים באנרגיות. זה משהו לא טבעי, 
משהו שיש בי,כאילו מישהו פועל ומרפא אותם“

ומה זה אומר בפועל?
מגיע  וכשאני  האדם  על  הידיים  את  מעביר  ”אני 
במקרים  מתחממות.  שלי  הידיים  הבעיה,  למקור 
חשוב  בידיים.  דקירות  מרגיש  אני  קשים  היותר 
הב־ מקור  תמיד  לא  הוא  הכואב  שהמקום  לציין 

עיה. היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה 
בצד  נמצאת  שהבעיה  לה  אמרתי  ואני  ימין  בצד 

שמאל , ליד הלב. 
למחרת היא הלכה לבדיקות והתברר שצדקתי. בזמן 
בעייתי,וכשהידיים  במקום  מתמקד  אני  הטיפול 
שלי מתקררות, אני יודע שהאנרגיה נגמרה והטי־

פול הסתיים“ 
ומה התוצאות?

”זה תלוי בבן אדם ובסוג הבעיה, כי כל גוף מגיב 
לטיפול בצורה שונה. באופן כללי ,בדרך כלל אחרי טיפול אחד או שניים, 
גם  כלל  בדרך  זה  בשלב  גדולה.  הקלה  מרגיש  והמטופל  שוככים  הכאבים 

הבעיה נפתרת“. 
באילו בעיות אתה מטפל?

”בסכרת, כליות, סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות 
בפסו־ גם  מקבל  אני  שבטיפולים.  התופעות  עם 

ריאזיס, פריצת דיסק, בעיות אורטופדיות,שרירים, 
חסימות בורידים, לב, ראש, בלוטת התריס, מתח 

ועצבים, דיכאונות, בעיות נפשיות ועוד.
מוקד  למחלה  אין  בהם  במקרים  עושה  אתה  מה 
וירא־ מחלות  למשל  מזהה  אתה  כיצד  ספציפי? 

ליות, 
דלקות פרקים או איידס?

אני לא מזהה.
טיפלת במקרי סרטן?

”טיפלתי בבחור צעיר שעבר ניתוח להוצאת גרו־
וחצי,אם  שנה  תיקח  שההחלמה  לו  אמרו  רות. 

בכלל. טיפלתי בו, והוא חזר לעבוד תוך שלושה 
עד  עליו  והקלתי  תופת,  כאבי  לו  היו  שבועות. 
שלא היו לו יותר כאבים. אחד האנשים הראשו־
נים שבהם טיפלתי היה קצין בכיר לשעבר ביחי־
דת צנחנים שהיה לו פצע פנימי בושט, טיפלתי בו 
פעמיים והפצע נעלם. הוא היה כמו השליח שלי, 
שאוריאל  האדם  אנשים.“  אלי  לשלוח  שהתחיל 
זהב  דגי  מגדל  שכיום   45 בן  דן  הוא  עליו  מדבר 
ובונה בריכות דגים, גזבר ומנהיג עמותות ציבוריות 
למנהיגות  הישראלית  (”נחשון“-המדרשה  שונות 
חברתית, אית“ם-המרכז הישראלי לשמירת העו־

פות הדורסים וחבר צוות צהל»ה למנהיגות נוער) 
מספר  לי“,  הציק  שמאוד  בוושט  מפגע  ”סבלתי 
דן, ”התקשיתי לאכול, לשתות ולבלוע. הרופאים 
או  שפיר  להיות  שיכול  בפצע  שמדובר  לי  קבעו 
סרטני וקבעו לי תור לניתוח. באותו יום בו אב־

לי  סיפרה  והיא  שלי  לספרית  הלכתי  אותי,  חנו 
על אוריאל, כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי. 
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות. בטי־
פול הראשון אוריאל התמקד בפצע, ואני הרגשתי 
מתח, זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה 
שלו.  פיזית  תזוזה  הרגשתי  ממש  מקומו.  את 
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם. 
הרג־ בצהריים  טוב,אבל  בבוקר,הרגשתי  למחרת 

שתי רע. צלצלתי לאוריאל ותיארתי לו את מצבי. 
צמרמורות  הרגשתי  שוב  כוחות.  לי  העביר  הוא 
היה  שוב  מעלה.  כלפי  לעלות  ממשיך  ושהפצע 
הלכתי  בערב,  הקלה.  תחושת  ואחריו  דימום  לי 
לטיפול נוסף, הפעם הרגשתי שאוריאל ממיס את 
הפצע. הרגשתי כאילו צבא נמלים קטנות מטפס 
הלכ־ למחרת  והחוצה.  למעלה  הגרון  מתוך  לי 
תי לבדיקה בבית החולים ”מאיר“ בכפר סבא ולא 

מצאו לי כלום. הפצע פשוט נעלם“. 
גם יפה, בת 49, מנהלת ב“מירס“ טופלה אצל אוריאל: “לפני חצי שנה, בני 
הפסקה  ללא  דקות  שתי  כל  השתעל  הוא  שיעול,  להתקף  נכנס  ה-13  בן 
ובקושי ישן בלילה. הלכנו לרופאים רבים,אבל אף אחד לא מצא מה יש לו. 
ניסינו הכל: צילומים, בדיקות,תרופות ודבר לא עזר. לאחר שבועיים בעלי 
החליט שהוא לוקח את הילד לאוריאל. ההיכרות 
שסי־ בעלי,  של  השותף  דרך  היתה  איתו  שלנו 

מטופל  היה  תקופה  ובאותה  ונפלאות  ניסים  פר 
סקפטית,  מאוד  הייתי  אני  גב.  בעיות  עם  אצלו 
אבל בשביל שלום בית הסכמתי. בעלי לקח את 
הילד  האמנתי.  חזרו,לא  וכשהם  לטיפול  הילד 
השתעל פעם בחצי שעה. מסתבר שאוריאל הע־

כמו  הרגיש  הילד  שלו,  החזה  סביב  ידיו  את  ביר 
מכה, לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר. למ־
חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף, בערב 
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה. אבל,לא 
ראשון  ביום  השתעל.  לא  אפילו  הוא  כלום,  היה 
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום. אמרתי 
לאוריאל שהוא פשוט קוסם. אין לי הסבר אחר“

חדש באשדוד!
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אבי אובליגנהרץ

2050, על�פי התח�  בשנת
אוכלוסיית  תמנה  זיות, 
מתשעה  יותר  העולם 
כמיליארד  מתוכם  נפש,  מיליארד 
יחיו במדינות המתפתחות  בני אדם 
כ�880  לעומת  רעב,  בסכנת  ויהיו 
עד   60%  .2005 בשנת  איש  מיליון 
בעו� השפירים  המים  מכמות   70%
ומ לחקלאות  כיום  משמשים  �לם 
כתו ומחריפה  הולכת  המים  �צוקת 

צאה משינויי האקלים ובשל הגידול 
באוכלוסייה. צריכת המזון העולמית 
חכמה  לחקלאות  מעבר  מכתיבה 
בדרישה  לעמוד  שתוכל  ומתקדמת, 
לספק בעתיד כ�70% יותר מזון מזה 
בקרקע  שימוש  תוך  כיום,  המיוצר 

שמקורו ובמים  מצטמצם  �ששטחה 
תיהם מתדלדלים.

התחזיות הקודרות הניבו ניסיונות 
�להתגברות על הקשיים הצפויים וע

לייה ניכרת בהשקעות בטכנולוגיות 
המיועדות לחקלאות נראתה בשנים 
במיוחד בתחום ההשקיה  האחרונות, 

�העולמי. התחום החיוני, הצומח בשי
עור 10% בשנה, נחשב לגורם מרכזי 

החקל התוצרת  ובהשבחת  �בהגדלה 
אית. "המחסור במים והרצון לפחות 
לשמור על היבול הנוכחי שלו ואולי 
אף לשפר אותו, מחייב את החקלאי 
יותר  לעבור לאמצעי השקיה הרבה 
הכה� במשאב  כדי לשלוט  מדייקים 

יקר הזה, שנקרא מים", אומרת ענת 
חברת  מנכ"לית  הלגוע�סולומון, 

סאטורס.
מאפשר  חכמה  בהשקיה  "שימוש 
המים,  בצריכת  כ�15%  של  חיסכון 
השקיית  את  מהווה  שלרוב  כמות 
שיהיו  כדי  החקלאים  של  היתר 

יצלי שלהם  שהגידולים  �בטוחים 
השאיפה  מכוונים.  אנחנו  ולשם  חו, 
לחסוך  לחקלאים  לסייע  היא  שלנו 
שהם  המים  מכמות  בכ�20%�15% 

והאי הכמות  את  ולשפר  �צורכים, 
כות של הגידולים בטווחים שבין 5% 
נובע  אגב,  הגדול,  הטווח  ל�20%". 
השונים  הגידולים  בין  מההבדלים 
של  העבודה  בדפוסי  ומההבדלים 

החקלאים ברחבי תבל.

השקיה מדייקת
 2013 באפריל  הוקמה  סאטורס 

הטכ בחממה  הפועלת  חברת  �והיא 
מקבו אגטק"  "טרנדליינס  �נולוגית 

המחקר  מכון  ושל  טרנדליינס  צת 

(מתמחה  מיג"ל  האזורי  והפיתוח 
בחקלאות, בביוטכנולוגיה ובסביבה, 
א"א) בקריית שמונה. "מוצר הדגל" 
שלה, חיישן זעיר להשקיה מדייקת, 
פותח על�ידי ד"ר משה מירון, חוקר 
בכיר במיג"ל ומנהל טכנולוגי ראשי 

מי ד"ר  כפטנט.  ונרשם  �בסאטורס, 
ההשקיה  תחום  את  שמלווה  רון, 
במחקר  הן  שנים,  עשרות  המדייקת 
קיים  כי  הבחין  היישומי,  בפן  והן 
פער משמעותי בין הכלים העומדים 
לרשות החקלאי לקבלת תמונת מצב 

על תכולת המים שלו, לבין הצורך 
הי ובכמות  באיכות  בשליטה  �שלו 

בול.
את  מונע  מירון  שהגה  החיישן 

וב בזבוז המים  ואת  �השקיית היתר 
השק בשל  מים  עקת  מונע  �נוסף, 

ובפירות.  בעצים  ופגיעה  חסר  יית 
המיטבית  התמונה  את  לקבל  כדי 
של צריכת המים בעץ ממקמים את 
את  מודד  הוא  ושם  בגזעו,  החיישן 
פוטנציאל המים באופן ישיר ורציף. 
מדעי  פרמטר  הוא  המים  פוטנציאל 
מייצג  כמדד  שנים  עשרות  המוכר 
כולל  בעצים,  המים  למצב  ואמין 

הדרים, נשירים, כותנה וגפנים.
שיטת  סולומון,  הלגוע  לדברי 

�המדידה הידנית - הנוכחית, מסור
בלת ועתירת עבודה והיא "מאפשרת 
החלקה  על  נתונים  לקבל  לחקלאי 
וחצי�שבועיים  לשבוע  אחת  שלו 

�בלבד. לכן, הכלי הזה לא זכה להצ
לחה גדולה בעולם. מי שכן אימץ את 

�שיטת המדידה הזו הם חקלאים יש
�ראלים ואמריקנים, שעמדו על הפו

טנציאל הטמון בה, למרות העבודה 
תוצאות,  בקבלת  הכרוכה  הקשה 
ואשר מאפשרת למשתמשיה לשלוט 

ובכמות הפרי כתו באיכות  �בגודל, 
צאה ממדידת המים בגזע".

כ־3%־5% מהחקלאים 
משתמשים בחיישנים

קיימים  להשקיה  שחיישנים  אף 
הפתרונות  עשורים,  כארבעה  בשוק 

טכ ממגבלות  סובלים  �הנוכחיים 
ממעטים  החקלאים  ולראיה,  ניות 
הנתונים  הטכנולוגיה.  את  לאמץ 
מצביעים  הלגוע�סולומון  שבידי 
מהחקל�  5%�3% כ שרק  כך,  �על 
רוב  וכי  בחיישנים  משתמשים  אים 
כלל  משתמשים  אינם  החקלאים 

מש שכן  מי  מתוך  בקרה.  �באמצעי 
תמשים באמצעים שכאלה בגידולים 
מושקים, 15%�10% נעזרים באמצעי 

בקרה בסיסיים למדי.
"מעבר לשמרנות, חינוך ושיקולי 

לכ המרכזיות  הסיבות  אחת  �עלות, 
מות הנמוכה של משתמשים באמצעי 
בקרה להשקיה היא שהגיל הממוצע 
כיום,  ובעולם  בארץ  חקלאי,  של 
הוא 58. כך שאנחנו עומדים על סף 
עם  באים  והצעירים  דורות,  חילופי 
טכנולוגיות  לאמץ  והרצון  היכולת 

עבו את  כמה  פי  שישפרו  �חדשות 
דתם.

שהאמצ היא  השנייה  �"הסיבה 
עים הקיימים הם מוגבלים. השונות 
שצריך  גדולה,  כך  כל  היא  בקרקע 
קרקע  לחות  מדי  או  חיישנים   10�7
חקלאים  א"א).  דונם,   10) להקטאר 
הרבה,  כך  כל  להשקיע  יכולים  לא 
שתיים�שלוש  מקסימום  ורוכשים 
לא  שזה  מגלים  להקטאר,  יחידות 
את  וזונחים  גבוהה  והשונות  יעיל 

הפתרון הזה לאורך זמן.
"כך שמרבית החקלאים מעדיפים 
והטוב  הוותיק  המודל  על  להסתמך 
חישוב  מטאורולוגיות,  מדידות  של 
של התאיידות פוטנציאלית ומקדמי 

נתו איסוף  על  המבוססים  �השקיה 
וחישובים תיאור �נים משנים עברו 

טיים".
החיי הישנות,  השיטות  �לעומת 

מהעץ  מספק  סאטורס  שפיתחה  שן 
לחקלאי משוב ישיר בזמן אמת על�

ידי מדידת רקמת המים בגזע העץ. 
הנתונים מועברים למגדל באמצעות 
מערכת תקשורת אינטרנטית, ולהם 
השקיה  המלצות  בהתאם  מצטרפות 

לפי הצרכים של אותו גידול.
"היות ומדובר במדידה של משהו 
ומוערך,  מוכר  מדעי  ערך  לו  שיש 

�והיות והמיפוי שנעשה עד היום מצ
בקר נמוכה  מאוד  שונות  על  �ביע 

קע, ההערכה היא שיידרשו עד שני 
מענה  לתת  כדי  להקטאר  חיישנים 

הפ את  שהופך  מה  לחלקה,  �מייצג 
תרון שלנו גם לטכנו�כלכלי. אנחנו 

 השקיה
חכמה

כמה מים אתם נותנים לעצים במטע שלכם? האם אתם "משקים חכם"? "שימוש בהשקיה חכמה מאפשר חיסכון של כ־15% 
בצריכת המים, כמות שלרוב מהווה את השקיית היתר של החקלאים כדי שיהיו בטוחים שהגידולים שלהם יצליחו, ולשם אנחנו 

מכוונים", מצהירה ענת הלגוע־סולומון, מנכ"לית חברת סאטורס. השאיפה שלה ושל חברת ההיי־טק מהגליל העליון היא לחסוך 
לחקלאים כ־15%־20% מכמות המים שהם צורכים בעזרת חיישן זעיר הננעץ בגזע העץ ומשדר למגדל האם העץ עומד 

בהמלצות ההשקיה המיטביות

חוות המטעים הניסיונית בעמק החולה. "בכוונתנו להמשיך לפעול בגליל"
Saturas :צילומים
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של  הממוצעת  שהעלות  מעריכים 
הפתרון שלנו תהיה בסביבות ה�500 
דולר להקטאר, ערך שהחקלאים יהיו 

מוכנים לשלם עבורו".

עובדים על הדור הבא
פועל  העץ  בגזע  המותקן  החיישן 

�על בסיס עיקרון הפעולה של אוס
באמצעות  ומודד  ממברנלי  מומטר 
 - למחצה  חדיר  קרום   - ממברנה 
את פוטנציאל המים המצוי ברקמת 
תהליך  אוסמוזה,  העץ.  של  המים 
הביולוגיות,  המערכות  בכל  יסודי 

�היא מעבר מים ממברנה אשר חוס
מת מעבר מלחים או מומסים אחרים 
דרכה. באוסמוזה משתמשים לטיהור 
בחומרי  לטיפול  ולהתפלה,  מים 

וביוכי כימיים  ובתהליכים  �פסולת 
מיים רבים במעבדה ובתעשייה.

(או  מים  ובהם  כלים  שני  כאשר 
על�ידי  מופרדים  אחר)  ממס  חומר 
שבו  מהנפח  יעברו  המים  ממברנה, 
ריכוז המומס נמוך לנפח שבו ריכוז 

המומס גבוה. אם יש חומר מומס רק 
בצד אחד של המערכת, הלחץ עליו, 
נקרא  המים,  מעבר  את  עוצר  אשר 

לחץ אוסמוטי.
תא  הוא  ממברנלי  אוסמומטר 
בצדו  לחץ  בחיישן  המצויד  אטום 
והוא  האחר  בצדו  ובממברנה  האחד 
פוטנציאל  אוסמוטי.  בנוזל  ממולא 

�המים האוסמוטי נמדד על�ידי ההפ
לבין  הנבדק  בנוזל  הלחץ  בין  רש 
הלחץ הנמדד במים המזוקקים, שהוא 

שווה ערך לפוטנציאל של הנוזל.
הגוף של אב הטיפוס של החיישן 

בקו אלחלד  מפלדת  בנוי  �הייחודי 
טר כ�20 מילימטר, אולם בסאטורס 
כבר עובדים על הדור הבא, שייצא 
וקוטרו  הבאה,  השנה  סוף  לקראת 

במ מ"מ,  שמונה  עד  חמישה  �יהיה 
בהרבה  גדול  למבחר  להתאים  טרה 
של גידולים. "הכלל שאימצנו, ואני 
מניחה שילווה אותנו בהמשך הדרך 

�העסקית והמסחרית שלנו, הוא להת
גידול  לכל  שלנו  החיישן  את  אים 

הגב �שקוטר 
הגזע  או  עול 
לפחות  יהיה 
מ"מ,   10

חשי �ושיש 
בות להשקיה. 

כמובן שלכל גידול יידרש ניסוי של 
�כשנה כדי ללמוד את התנאים, הפר

ובניית  ההמלצות  התפקוד,  מטרים, 
המערך הספציפי המתאים".

החב כי  מדווחת,  �הלגוע�סולומון 
בהצלחה  לאחרונה  השלימה  רה 
אפרסק  בעצי  שדה  ניסויי  סדרת 
וקלמנטינה המוכיחים את היתכנות 
הטכנולוגיה החדשנית, וכי סאטורס 

שו פרי  בעצי  בניסויים  �ממשיכה 
נים בחווה ניסיונית למטעים בעמק 

מבחינת המרכזי  "האתגר  �החולה. 
האלקטרוני  החיישן  הטמעת  הנו  נו 
תהליך  זהו  העץ.  של  הרקמה  בתוך 

�שמטבע הדברים דורש זמן כדי לב
דוק את תגובת העץ לאורך זמן.

"סך הכול, ניתן לומר שהאתגרים 

והאלקטרו המכניים  �הטכנולוגיים, 
הוכחת  ואת  כפתירים  נראים  ניים 
השגנו  כבר  הטכנולוגיה  היתכנות 
מחיישן שעובד כבר שמונה חודשים 

שידורים  מקבלים  אנחנו  בעצים. 
�רצופים, עוקבים דרך קופסת תקשו

רת לאתר האינטרנט שהוקם לטובת 
בצורה  נאספים  והנתונים  המיזם, 

שוטפת ומתורגמים להשקיה".
בשוק  הקיימים  לחיישנים  בניגוד 
ונעוצים בקרקע, על גבי עלים או על 

�גבי פירות, דבר החושף אותם לפגי
בעלי  או  אדם  בני  הטבע,  של  עות 
מירון  ד"ר  שפיתח  החיישן  חיים, 
מיקומו  בשל  מועטה  תחזוקה  דורש 
הלגוע� משוכנעת  יחסית,  הנסתר 

סולומון. "החיישן שלנו נמצא בתוך 
הגזע, אטום עם חומר אטימה, מחובר 
לקופסה בצמוד לגזע, כך שהתחזוקה 

מינימליס הן  התחזוקה  בעיות  �או 
החיישן  את  שהתקנו  ברגע  טיות. 

�והשגנו את המגע הנדרש בינו לרק
מת המים, וקופסת התקשורת עובדת 

שע התקלות  משודרים,  �והנתונים 
לולות להתרחש הן מינוריות. כמובן 
שלפעמים יש תקלות תקשורת אבל 

זה לא מסובך לפתור אותן.
"אם חיישן יפסיק מאיזשהי סיבה 
לעבוד, פשוט מנתקים אותו וקודחים 
ולנסות  לחפור  טעם  אין  כי  חדש, 
אותו. מלכתחילה העלויות  להחליף 
שעדיף  כך  נמוכות,  להיות  צריכות 
לקדוח חיישן חדש". היא מוסיפה, כי 

�החומרים שמהם עשוי החיישן תוכ
קיצון  לתנאי  עמיד  שיהיה  כך  ננו 

"ברגע שהתקנו את החיישן והשגנו את 
המגע הנדרש בינו לרקמת המים, וקופסת 

התקשורת עובדת והנתונים משודרים, 
התקלות שעלולות להתרחש הן מינוריות. 

כמובן שלפעמים יש תקלות תקשורת אבל זה 
לא מסובך"

המשך בעמ' הבא

ענת הלגוע�סולומון. "התחושה היא שהשוק מחכה בקוצר רוח לפתרון שלנו"

החיישן. מונע השקיית יתר, בזבוז מים ועקת מים בשל השקיית חסר
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מבחינת לחץ, קור וחום, וכי בכוונת 
נוס ניסויים  סדרת  לערוך  �החברה 
סבי בתנאי  לים  מעבר  (בטא)  �פת 

ששוררים  מאלה  בהרבה  קשים  בה 
בארץ.

המים,  מצוקת  הדברים,  מטבע 
הג המים  ופחת  היתר  �השקיית 

הנכונות  את  הגדילו  בחקלאות  דול 
במים  השימוש  בייעול  להשקיע 
מדויקת.  ואת החשיבות של השקיה 
יעיל  בפתרון  הגובר  הצורך  למרות 

אמצ לפיתוח  הרבים  �והניסיונות 
ההשקיה,  לבקרת  מדויק  מדידה  עי 
המשלב  אמצעי  עדיין  חסר  השוק 
דיוק במדידה, נוחות בשימוש ומחיר 

סא חברת  שמציעה  זה  כמו  �סביר 
אנשיה  לדעת  שנוכחו  כפי  טורס, 
החקלאיות  ובתערוכות  בכנסים 

שבהם נטלו חלק לאחרונה.
בכנס  מארס  בסוף  "השתתפנו 
בסאן  גדול  בין�לאומי  משקיעים 
פרנסיסקו ולאחרונה בכנס אגריווסט 

�ותערוכת אגריטך, וזכינו להתעניי
נות מאוד גדולה. נתקלנו בחקלאים 
שרוצים מוצר מוגמר מחר, מפיצים 
שרוצים לחתום אתנו הסכמי הפצה 
אבל  מדי.  לנו  מוקדם  וזה  בעולם, 
עניין  שהביעו  משקיעים  פגשנו  גם 
ואנחנו נמצאים אתם בתחילתם של 

דיונים.
"מתחילת הדרך יצרנו קשרים עם 

�חברות ההשקיה ובקרות השקיה המו
בילות בתחום, גם כדי ליצור שיתוף 
מתוך  וגם  תנועה  כדי  תוך  פעולה 
כוונה ליצור שיתוף פעולה בהמשך. 

�כל החברות אליהן פנינו הביעו ענ
יין והדגישו את הצורך במתן פתרון 
כזה לבעיה הקיימת בקרב החקלאים. 
אני מניחה, שככל שנתקדם לקראת 
לכדי  יבשילו  האלה  המגעים  מוצר, 

הסכמי הפצה.
משקיעים  לגיוס  פועלים  "אנחנו 

ובמק משלים  מימון  גיוס  �לטובת 
ביל, מנסים להתקבל לתכנית מימון 
במשרד  הראשי  המדען  של  המשך 
הכלכלה. בקרוב מסתיימות השנתיים 
שלנו בחממת מופ"ת ונצטרך לעבור 

לפ להמשיך  בכוונתנו  חדש.  �לאתר 
לב  את  לפחות  ולהותיר  בגליל  עול 
החברה, קרי המחקר ופיתוח והתמיכה 

הטכנית, בארץ בעזרתה, בין השאר, 
של החברה לפיתוח הגליל".

הכנסת מים מותפלים בהיקף גדול 
למשק המים הארצי והעלייה העצומה 
במחיר המים, 2.3 ש"ח למטר מעוקב 
כיום, גרמו לכך שעלות מי ההשקיה 
השנייה  לתשומה  הפכה  במטעים 
העבודה.  שכר  עלות  אחרי  בגודלה 

�בד בבד עם הצורך להקטין את עלו
�יות הגידול, ההשקיה המדייקת מש

היבול,  באיכות  מרכזי  תפקיד  חקת 
כפי שמעידות עבודותיו הרבות של 
ד"ר עמוס נאור מאוניברסיטת חיפה 
ומכון הגולן, הנחשב לאחד המומחים 

המובילים בתחום בקרת השקיה.

תעבור  החקלאות  נאור,  לדברי 
פרטנית  מדייקת  להשקיה  בהדרגה 
בשל  עצים  קבוצת  או  עץ  לכל 
חלקה.  בכל  והשונויות  ההבדלים 
כך למשל, השקיה אחידה בכרם יין, 
הצריכה  בשונות  התחשבות  ללא 
בין הגפנים, מובילה לחוסר אחידות 
ההבשלה  ובקצב  הענבים  באיכות 

שלהם ופוגעת באיכות היין.
כולל  חכמה,  בהשקיה  "השימוש 
את  ולהכניס  מים  לתת  לא  מתי 

משמ מאוד  לסטרס,  במכוון  �הצמח 
�עותי בקביעת ההכנסות של החקל
�אי. הבדל בין השקיה פרטנית ומדו

יכול  יתר  להשקיית  יין  בכרם  יקת 

נקודות  שש  של  בתוספת  להתבטא 
בסולם המקובל של איכות יין, דבר 
המיתרגם לתוספת של עד 50 דולר 

לבקבוק.
�"באותה מידה למשל, מגדלי הת
לא הם  אף  משוועים  בארץ  �פוחים 

התפוחים שלהם:  של  בקוטר  חידות 
לקבל  יוכלו  ואז  היות  מ"מ,   75�70
יותר.  גבוה  מחיר  האריזה  מבתי 
הדבר ניתן לביצוע באמצעות בקרת 
השקיה חכמה, שאמונה למעשה על 
חלוקה אופטימלית של המים בשדה, 

במטע, בכרם ובכל חלקת גידול.
את  למלא  אמור  שלנו  "החיישן 
חקלאי  לכל  ולספק  הקיים  החלל 

עדכנית  מצב  תמונת  הוא  באשר 
בגידו �המשקפת את תכולת המים 

לים שלו, כדי שיוכל להשפיע על 
העתידיות.  הכנסותיו  ועל  עתידם 
שהפוטנציאל  מעריכים  אנחנו 
מהחקלאים   - לבד  א"א)  (הכלכלי, 
ואשר  בחיישנים  משתמשים  שכבר 
משלנו,  מתקדמים  פחות  הרבה 
מכירות  דולר  מיליון  ב�50  נאמד 

�בשנה. אנחנו מקווים, שמהרגע שי
היה לנו מוצר בשוק, נשיג בשלוש 
השנים הראשונות לפחות את אותם 
בזרועות  לנו  שמחכים  חקלאים 

�פתוחות. אם לשפוט מהפניות שמ
�גיעות אליי מחקלאים בארץ ובעו

לם לאורך השנה האחרונה, בבקשה 
�שנעשה אצלם את הניסויים, התחו

רוח  בקוצר  מחכה  היא שהשוק  שה 
באקדמיה,  אפילו  שלנו.  לפתרון 
מד  מפתחים  שאנחנו  כששומעים 
מים בגזע, מדברים על כך במונחים 

של מהפכה".

 השקיה
חכמה

"הבדל בין השקיה 
פרטנית ומדויקת 

בכרם יין להשקיית 
יתר יכול להתבטא 
בתוספת של שש 

נקודות בסולם 
המקובל של איכות 

יין, דבר המיתרגם 
לתוספת של עד 50 

דולר לבקבוק"

"מגדלי התפוחים 
בארץ משוועים אף 

הם לאחידות בקוטר 
של התפוחים שלהם: 

70�75 מ"מ, היות 
ואז יוכלו לקבל מבתי 

האריזה מחיר גבוה 
יותר. הדבר ניתן 

לביצוע באמצעות 
בקרת השקיה 

חכמה"

המשך מעמ'  קודם

ד"ר סיני גולדברג, סגן נשיא למחקר ופיתוח בחברה, והמנכ"לית ענת הלגוע�סולומון. הפוטנציאל נאמד ב�50 מיליון דולר

ד"ר סיני גולדברג, עומר לוי וד"ר משה מירון מתקינים חיישן באבוקדו בקיבוץ דפנה. "אם חיישן יפסיק מאיזשהי סיבה לעבוד, פשוט מנתקים אותו וקודחים חדש"
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כמות  הפיזור של  כן,  על  יתר  גשם).  מ"מ  מ�0.1 
הגשם על פני חודשי החורף משתנה מאוד משנה 
לשנה, עובדה שמקשה על בעלי חיים ועל צמחים 
לקיים מחזור חיים קבוע. עם זאת, אגלי הטל הם 

�מקור מים נוסף במדבר, יציב וקבוע בהרבה, שב
דרך כלל זוכה להתעלמות.

�טל הוא התעבות של אדי מים מהאוויר, שמת
היום  בין  הטמפרטורות  הפרשי  בעקבות  רחשת 
חם  אוויר  במדבר.  במיוחד  גדולים  שהם  ללילה, 
בלילה,  אך  בתוכו,  מים  אדי  יותר  להחזיק  יכול 

לטי המים מתעבים  אדי  האוויר מתקרר,  �כאשר 
פות טל על גבי משטחים קרים כמו עלים ואבנים 
(ושקי שינה). לשם השוואה, באזור שדה בוקר יש 
כ�200 לילות של טל בשנה, וכמות המים הכוללת 
� כשליש מכמות  לכ�30 מ"מ בשנה  מגיעה  בהם 

הגשם השנתית.
את  מנצלים  מדבר  צמחי  וכיצד  האם  השאלה 
שנים  במשך  חוקרים  העסיקה  הזה  המים  מקור 
רבות. ידוע שחזזיות, טחב ואצות, שמרכיבים את 
קרום הקרקע במדבר משתמשים בטל, אך האם גם 
צמחים של ממש, שיש להם שורשים, עושים זאת? 
הדעות על כך חלוקות, אך עד כה איש לא הציע 

עדויות ישירות לטענתו.
צמחים  חוקר  רחמילביץ',  שמעון  פרופסור 
לחקר  במכון  מדברית  לחקלאות  מהמחלקה 
המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, סבור 
נתונים  לו  ויש  "כן".  היא  לשאלה  שהתשובה 
שתומכים בכך: מחקר שערך עם הדוקטורנטית 

פרופ ועם  שלף  אורן  דוקטור  עם  היל,  �אמבר 
סור טוד דוסון מאוניברסיטת ברקלי, והתפרסם 
במארס השנה בכתב העת Oecologia, הראה 
לשדה  שהגעתי  "מיום  לראשונה.  בבירור  זאת 
בוקר כחוקר רציתי לבדוק את השאלה הזאת", 
אומר רחמילביץ', "אבל מצאתי את עצמי עוסק 
בדברים אחרים. הכול השתנה כשראיתי מאמר 
הסקויה  שבעצי  שמראה  מברקלי,  חוקרים  של 
יכולים  מהמים   40% עד  בקליפורניה  הענקיים 

להגיע מערפל".

טביעת האצבע של המים
בעזרת  הנוכחי  המחקר  את  ביצע  רחמילביץ' 
החוקרים  השתמשו  שבה  מתוחכמת  שיטה  אותה 
האמריקנים לזיהוי מקור המים לצמח. לפי הרעיון 
האמריקני, מים ממקורות שונים הם בעלי הרכב 

�שונה, כלומר כל מולקולות המים מורכבות מא
טום חמצן ושני אטומי מימן, אך לא כל האטומים 
שונות  צורות  למצוא  אפשר  בטבע  שווים.  נולדו 
של אטומים, של אותו יסוד כימי בדיוק, הנקראות 
"איזוטופים". האיזוטופים זהים מרוב הבחינות, אך 
נבדלים במסה שלהם - יש איזוטופים כבדים יותר 
נדירים  גם  הם  הכבדים  והאיזוטופים  מאחרים, 

הרבה יותר.
הצעד הראשון, אם כך, היה לבדוק האם היחס 

�בין הכמות של האיזוטופים הכבדים לעומת האי
זוטופים הרגילים משתנה בין מים שמקורם בגשם 
לבין מים שמקורם בטל. ואכן, זה מה שהם מצאו. 

�הסיבה לכך, מסביר רחמילביץ', היא תהליך העי
בוי שהמים עוברים.

השלב השני היה לבדוק את הרכב המים בתוך 
מערכת ההובלה של שלושה מינים של צמחי מדבר 
ומלחית  המדבר  חמדת  המדבר,  לענת  נפוצים: 

�חומה. החוקרים השוו את הרכב המים בצמח להר

�כב המים של הטל ושל מי הגשמים, ומצאו לרא
שונה עדות לכך שיש מי טל בתוך הצמח.

הרכב המים בצמחים היה בטווח שנע בין הרכב 
�מי הגשמים להרכב מי הטל. כלומר, היה בכך לה

עיד על שימוש בשני סוגי המים. בענפי מלחית 
החומה, שהיא בעלת שורשים קצרים, נמצא יותר 
ארוכים  ששורשיהן  והחמדה,  הלענה  לעומת  טל 

יותר.
מין  היא  חומה  שהמלחית  מציין  רחמילביץ' 
קיצי  חד�שנתי  חש"ק,  מין  "זה  במיוחד:  מעניין 
יוני, נשאר קטן כל הקיץ,  - הוא נובט בסביבות 
ואז באוקטובר, כשיש הכי פחות מים בקרקע, הוא 
פתאום צומח ומגיע לשיא גודל. בנוסף, השורשים 
סנטימ�  15 לעומק של רק  ומגיעים  קצרים   שלו 

טר".
שורשים עמוקים הם מנגנון נפוץ בצמחי מדבר 
כך  מגיעים  השורשים   - היובש  עם  להתמודדות 
בתור  הקרקע.  של  יותר  עמוקות  בשכבות  למים 
מתרחשת  שלו  הצמיחה  שרוב  חד�שנתי,  מין 

�בתקופה היבשה ביותר בשנה וללא שורשים עמו
עבור  חשוב  מים  מקור  הוא  טל  למה  מובן  קים, 

המלחית החומה.

במיוחד לתנאי קיצון
העובדה שצמחים משתמשים בטל כמקור מים 

�חשובה גם לאור שינויי האקלים שאנו חווים וש
עתידים להמשיך ואף להתחזק בעשורים הקרובים. 
"ועם  רחמילביץ',  אומר  קיים",  המדבור  "תהליך 

�הזמן יותר אזורים יחשפו לתנאי קיצון. אם באזו
רים האלה יש טל, כמו אצלנו, יותר צמחים יעברו 
ויכול  אצלם,  קיימת  היכולת  אם  בטל  לשימוש 
להיות גם שינוי במגוון המינים לכיוון של מינים 

שמשתמשים בטל".
מדענים רבים מנסים ליצור מודלים שיחזו את 
ההשפעה של שינויי האקלים על בעלי חיים ועל 
צמחים, אבל לרוב לוקחים בחשבון רק את כמות 
הגשם ומתעלמים מהטל - וגם המודלים שחוזים 

�את שינויי האקלים עצמם אינם מתייחסים לשי
�נויים שעשויים להתרחש בכמות הטל. "כעת מת
יש לא מעט צמ �ברר, שדווקא באזורים צחיחים 

חים, שעבורם כמות הטל חשובה לא פחות מאשר 
כמות הגשם", אומר רחמילביץ'.
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קו הצחיחות

חוקרים ישראלים הוכיחו לראשונה שצמחי המדבר למדו 
לנצל מקור מים לא־שגרתי כדי להתקיים בתנאי היובש 

הקיצוני שבנגב

Matthew Reyes.flickr :צילום טל מדברי. מקור מים נוסף, יציב וקבוע, שזוכה בד"כ להתעלמות 

החוקרים השוו את הרכב המים בצמח להרכב הטל 
ומי הגשמים. לראשונה, נמצאה עדות למי טל בצמח
Len Matthews.flickr :צילום  

ליאור ונטורה

יֵתנּו ְבָרָכה  ן ִלְרּצֹות �ְרָצְך / ִש� "ַטל תֵּ
ִדיָצְך / ַטל ַיֲעִסיס צּוף ָהִרים... בְּ

ַטל   / ֻמְבָחִרים  ְמאֹוֶדָך  בִּ "ְטֵעם 
ׁש  ַחדֵּ א ֲאָסֵמינּו / ֲהָכֵעת תְּ ָוׂשֹוַבע ַמלֵּ

ָיֵמינּו...
יֵמנּו. ַטל ּבֹו ְתָבֵרְך ָמזֹון /  ן ָרֶוה ִש4 "גַּ

ינּו �ל ְיִהי ָרזֹון... ַמֵנּ ַמְש� בְּ
ל" יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהטָּ "ַמשִּ�

מילים אלה מ"תפילת הטל" (על�פי הספרדים: 

חג  של  הראשון  ביום  הנאמר  פיוט  טל"),  "תיקון 
הר בעבר  שגם  מלמדות  מוסף,  בתפילת  �הפסח 
ול �חוק היה מי שהכיר בחשיבות הטל לצמחייה 

צעד  עושה  בנגב  שנערך  חדש  מחקר  חקלאות. 
התפילה  הטל",  "מוריד  את  וטוען  זו  בדרך  נוסף 

התפי במקום  הקיץ  בוא  עם  שנישאת  �היהודית 
לה לגשם, בהוכחות מדעיות ובמשמעויות חדשות 

עבור מערכות אקולוגיות באזורים צחיחים.
במדבר, גשם הוא מקור מים נדיר ובלתי�צפוי. 
באזור שדה בוקר שבנגב, למשל, יש פחות מ�30 
ימי גשם בממוצע בשנה (ב"ימי גשם" יורד יותר 

בועות
חג ש

שמח!
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אם החיטה
מירי דג

משפט חכם אומר שיש רק 
מל יותר  נורא  אחד  �דבר 

להזדקן.  לא  וזה   - הזדקן 
אני מעבירה את המשפט הזה בראשי 
מגלגלת  האחרון,  בזמן  מנטרה  כמו 
אותו שוב ושוב על לשוני ומבקשת 
להזכיר לעצמי את החכמה הפשוטה 

שבמשפט הזה.
בני  ושלי  החקלאי  של  הילדים 
מזל. הם בורכו בסבא ובסבתא משני 
וכשאני מביטה מסביב על  הצדדים, 

מבי אני  שלנו  חברים  של  �ילדים 
אבל  לא�טריוויאלי,  זה  כמה  עד  נה 
מזדקנים. השנים  ילדינו  הסבים של 
וכל  פני ארבעתם,  היטב על  נראות 
אחד מהם מתמודד עם ה"תיק" שלו 

בדרך שלו.
אל  ומתעצבת  בהם  אני מתבוננת 
שניים  ללבי.  יקרים  ארבעתם  לבי, 
השניים  לעולם,  אותי  הביאו  מהם 
חיי,  מרבית  אותי  מלווים  האחרים 

�ארבעתם מסמלים עבורי דברים שו
אחד  וכל  בחיי,  שונות  תחנות  נים, 
שבהן  שונות  דרכים  לי  מראה  מהם 

אפשר לחיות את החיים האלה.
לכ התכוונתי  השבוע  �למעשה, 

אבל  לחלוטין,  אחר  בנושא  תוב 
(בן  שלי  אבא  את  ליוויתי  אתמול 
אצל  לביקור  ועשרים)  מאה  עד   ,81
רופאה מומחית לנוירולוגיה. יצאתי 
ועצובה.  מודאגת  מדוכדכת,  משם 
חודשים שכולנו מבחינים  כבר כמה 
הבריאותי  במצבו  כללית  בירידה 
בולט  זה  האחרון  ובחודש  אבא,  של 

בה מתקשה  כבר  שלי  אבא  �יותר. 

מתקשה  והוא  כואבות,  רגליו  ליכה, 
לשאתן.

"מקל  לו  קנינו  שעבר  בשבוע 
שלי")  החדש  הטוב  ("החבר  סבא" 
כי הבנו שהוא מאוד לא יציב ויכול 

האחרונים  בשבועות  בקלות.  ליפול 
הוא  לפתע.  נפגע  שלו  הדיבור  גם 
מגמגם מעט ובורחות לו מילים, הוא 
הבריא  התיאבון  מרוכז.  פחות  נראה 
בולט  הכי  ההיכר  סימן  שהוא  שלו, 
של אבא שלי, הוא המדד הכי ברור 

לירידה שלו, כי אף הוא ירוד.
בבדיקה  אתו  כשישבתי  רק  אבל 

הנוירולוגית הבנתי עד כמה הקושי 
הנוירולוגית  הפרופסור  בולט.  שלו 

התמ שאלות  מיני  כל  אותו  �שאלה 
מה  זכר  אומנם  שלי  ואבא  צאות, 
היה היום, אבל לא היה לו מושג מה 
התאריך, והוא גם לא ידע לומר מה 

השנה.
מאיזו  לשלוף  מתאמץ  בו  הבטתי 
התשובות,  את  במוחו  מגירה  שהיא 
אך ללא הצלחה. הוא נראה נבוך כמו 
ילד קטן שמבוגר שואל אותו שאלה 
פשוטה והוא אינו יודע את התשובה. 
לאחר מאמץ, הוא הצליח לפתור את 
שבע,  פחות  מאה  זה  כמה  התרגיל 
היה  שבע  עוד  מ�93  להוריד  אבל 

פת עבורו.  אפשרית  בלתי  �משימה 
אום הבנתי שנכון, אני אמורה לדאוג 
מכך  פחות  לא  אבל  הגופני,  למצבו 

�אני אמורה לדאוג ליכולתו הקוגני
טיבית. וזה מילא אותי עצב גדול.

הזדקנות הגוף והנפש
אני עצמי סוגרת אוטו�טו חמישה 
הסבים  ארבעת  של  והגיל  עשורים, 
יותר רלוונטי עבורי משל  לי  נראה 
שמפזזים  ובלורית  גוף  יפי  צעירים 

אנרג שמש  כקרני  שלי  �במרחב 
טיות ומחממות. אז כן, עצוב להביט 
כבר  אני  כי  מפחיד,  קצת  וגם  בהם 
גם  חושבת  אני  שבו  בחיים  בשלב 
לי  (עדיין קשה  על ההתבגרות שלי 

�לבטא בהקשר שלי את המילה הזד
קנות...) וזה לא פשוט.

ואינני מכוונת פה רק אל הזדקנות 
הנפש,  הזדקנות  אל  גם  אלא  הגוף, 

קשורים  אלה  שני  לרוב  בעיניי,  כי 
זה בזה. אני מניחה, שכשאדם כלוא 
למחסן  שהופך  ומזדקן  חבוט  בגוף 
אז  שונות,  ומחלות  מכאובים  עבור 
גם הנפש מושפעת ישירות מכך. יש 
האלו,  השניים  בין  שהקשר  אנשים 
כאלו  יש  יותר,  בולט  גוף�נפש, 

שאצלם פחות.
משיחות שאני מנהלת עם אנשים 
מטפח  שכשאדם  לומדת  אני  סביבי 
ו"מכין את  נפשו לאורך השנים  את 
רכבו לחורף", הרי לעת זקנה יהיו לו 
כוחות להתמודד עם הגיל הלא�פשוט 
הזה, ויעמדו לרשותו כוחות ועוצמות 

שטיפח לאורך שנות צעירותו.

למי העולם שייך?
�"העולם שייך לצעירים" הוא סלו

בעיקר  האמנו,  ובו  גדלנו  גן שעליו 
אבל  צעירים,  אותם  היינו  כשאנחנו 

�יש הרבה זקנים שמנהיגים עדיין או
מות שלמות, אפילו שהותירו את ימי 
בחרותם מאחוריהם. שמעון פרס הוא 
גיל  ל"מועדון  הלאומית  תרומתנו 

המנ רוב  העולם.  שועי  של  �הזהב" 
מלכים  הם  הזקנים  במועדון  היגים 
אליזבת'  סעודיה,  מלך  (עבדדאלה 
(קסטרו),  רודנים  או  אנגליה)  מלכת 
פרלמנט,  חברי  מעט  לא  יש  אבל 
טייקונים למיניהם ואנשים בעמדות 
מפתח שנעוריהם אומנם מאחוריהם, 

אבל כוחם עדיין במותניהם.
שחו דבר  היא  ההיסטוריה  �ואם 

על  שכשחושבים  הרי  עצמו,  על  זר 
נדו בתקופת  השבטים  עשר  �שנים 

ישראל  בני  הנהגת  במדבר,  דיהם 
�הייתה נתונה תמיד לזקני שבט ולנ

כבדיו. כך היה גם בתרבויות אחרות, 
שבהן רוממו את חכמתם של הזקנים, 
ישיר  קשר  לרוב  קשורה  שהייתה 

לניסיון החיים הרב שצברו.
יחסיים  יתרונות  גם  יש  אולי  אז 
לזקנה? אולי לא כל מה שהיא צופנת 
מחלות  שונות,  מוגבלויות  הוא  לנו 

�ובעיות תפקודיות? ואולי כדאי שא
חשוב  הכרונולוגי  בכך שהגיל  אמין 
פחות מהאופן שבו אתה בוחר לחיות 
נשאר  שאתה  זמן  ושכל  חייך,  את 
יכולים  החיים  ברוחך  וצעיר  סקרן 

עדיין להיות טובים? אולי...

רק שנה עברה
כשיצאנו מהקליניקה של הרופאה 
נזכרתי  שלי,  האוטו  לכיוון  בחזרה 
לאבא  חגגנו  שנה  לפני  בדיוק  איך 
80. בברכה שהקרא�  שלי יום הולדת
תי לו באותו ערב, העדפתי להתייחס 
פחות  המוצלחים  לפרקים  בהומור 
וזקפתי  שלנו,  היחסים  מערכת  של 
אתלטית  שאני  העובדה  את  לזכותו 

�יחסית (יחסית למה, תשאלו...) מכי
וון שהייתי צריכה לברוח ממנו הרבה 

כילדה כדי שלא ירביץ לי.
כה  לי  נראה  הזה  התרחיש  כעת 
אבל  ידו,  בכף  היטב  אחזתי  רחוק. 
ידי  כף  בעבר,  כמו  שלא  הפעם, 

והמג המעודדת  הבוטחת,  �הייתה 
נה, ואבא שלי, שחגג 81 רק בשבוע 
שעבר, היה כילד קטן שנאחז בחוזקה 

ביד המושטת לו.

אדם 
זקן, 
 מה

יש לו 
בחייו

הילדים של החקלאי 
ושלי בני מזל - הם 

בורכו בסבא ובסבתא 
משני הצדדים, וכשאני 

מביטה מסביב על 
ילדים של חברים שלנו 

אני מבינה עד כמה 
זה לא־טריוויאלי. היום 

אבי, בן 81, נראה רחוק 
מאוד מהאדם שממנו 

ברחתי בילדותי

הבטתי בו מתאמץ 
לשלוף מאיזו שהיא 

מגירה במוחו את 
התשובות, אך ללא 
הצלחה. הוא נראה 

נבוך כמו ילד קטן 
שמבוגר שואל אותו 

שאלה פשוטה 
והוא אינו יודע את 

התשובה. לאחר 
מאמץ, הוא הצליח 
לפתור את התרגיל 

כמה זה מאה פחות 
שבע

צילום: שאטרסטוק איש זקן ובידו מקל הליכה. כבר כמה חודשים שכולנו מבחינים בירידה כללית במצבו הבריאותי של אבא 



23 ||  21.5.2015

רחוב שמוטקין 53 ראשל“צ
משרד: 03-9504174  דוד: 052-3945726  רפי: 052-5088815
mivnelakol@gmail.com  ׀  www.mivnelakol.com

עמיד בפני רעידות אדמה!

ממ"דים יבילים

יתרונות הבניה של מבנה לכל:
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עמיר סגל

"מושב  מדור  שמתפרסם  כשנתיים 
שלהן.  הסיכום  וזהו  בעיתון,  השירה" 
יש שתי סיבות להפסקה שלי מכתיבת 

�ביקורות של ספרי שירה, טכנית ומהותית. מבחי
הקשורה  חדשה,  בעבודה  התחלתי  טכנית,  נה 

�בפוליטיקה ולכן לא אוכל להמשיך לכתוב ולע
�בוד באופן קבוע עם כלי תקשורת. כנראה שא

כתיבת  את  מסיים  הייתי  לא  זו  עבודה  למלא 
הטור.

מבחינה מהותית, כבר זמן מה שתחושת מיצוי 
ספרי  ביקורת  כתיבת  של  בהקשר  אותי  מלווה 
מלא  יצירתי  חופש  קיבלתי  למושב  בקו  שירה. 

ביקו טור  אבל  מאוד,  מהנה  הייתה  �והעבודה 
רת שירה, קודם כל, לוקח את השירה ברצינות. 
"רצינות" משמעותה לא סתם חיבה לשירה, אלא 
כזו  ושירה   - ציפייה לעסוק בשירה משמעותית 

קיימת, אך היא נדירה, נדירה מדי.
מהי שירה משמעותית? שירה משמעותית היא 

�יצירה רלוונטית, מעניינת, מחדשת וכזו שהמשו
באחריות  לשאת  מוכנים  אותה  שכותבים  ררים 

הנכת מהשירה  מאוד  מעט  לעולמם.  �לחברה, 
שסביב  מקובל  אלו.  דרישות  על  עונה  עתה  בת 
ליבה של איכות ורצינות יש ריבוי של בינוניות, 
סתמיות ומעט�מעט ניסיונות כנים לייצר שירה 

מוק בינונית  ליבה  היום  בישראל  אך  �מעניינת. 
פת בריבוי בינוני. חתרנות וחידושים בשירה, או 
שירה בעלת קול מעניין ורלוונטי נדירה כל כך.

שעריכתם  שירה  בספרי  מדובר  מעשי,  באופן 
שמוכנות  (כולן)  ספרים  הוצאות  מספקת,  אינה 
להוציא לאור גם ספרים שמחבריהם היו צריכים 
לגנוז אותם ויחסי חברות, קשרים וקח�תן בעולם 
הוצאות  מדי,  רכים  מבקרים  שמייצרים  השירה 
ועורכים לא�קפדניים ובסופו של עניין, משוררים 
שמקבלים מחמאות לא מבוססות ונשפטים פחות 

על שיריהם ויותר על קשריהם.
שירה  ספרי  נוצרים  הטוב,  במקרה  זו,  בדרך 
שבחלקם יש מספר שירים טובים, אך הם מלווים 
ולעתים  בעריכה;  להיגנז  צריכים  שהיו  בשירים 
ספרי  מגיעים  שבעקבותיהם  נאים,  שירה  ספרי 
בסגנון  שמתבטאת  בינוניות  זו  מאכזבים.  שירה 

�השירה, בעיקר בחזרה על סגנונות נושנים ובחי
�קוי, לרוב דהוי ורדוד, של משוררי העבר המוכ

רים.
בקול שמוכנים  גם  מצבה של השירה מתבטא 

�המשוררים לשאת, כלומר בתמות שבהן הם עוס
קים, שהן לרוב תמות שוליים הנעות בין נחמדות 
וחביבות, נגיעות בורגניות בלתי מזיקות ועמדות 

�פוליטיות זניחות עד כדי שהן מזכירות הגות סו
ציולוגית של שנות ה�90'.

�יש כישרונות נאים בשירה היום, וגם כמה יוצ
הקיים,  את  ולאתגר  לחדש  לפחות  רים שמנסים 
אל  אותם  גם  גוררות  והשוליות  הבינוניות  אך 

�המקומות שבהם רמת ספר שירה אינה אחידה וה
דיון ביצירות אינו מספק. אליהן מצטרפים חוסר 
סתמי  בין  להבחין  מדי,  רבים  במקרים  יכולת, 
רבים  שירה  ספרי  שלל  נוצרים  כך  למשמעותי. 

מאוד שאין ראוי לקחתם ברצינות.
בכתיבת הטורים בכל שבוע מצאתי את עצמי 
לאחר זמן מה חוזר על אותן ההערות שוב ושוב: 
עריכה רשלנית, בחירה בנושאים שוליים בלבד, 

בק שימוש  כללי,  עניין  היעדר  חידוש,  �היעדר 
 - גרפומניה  החמקנית,  המילה  ואפילו,  לישאות 
יומרת הכותב חסרת הכיסוי המייצרת רצף מילים 
חסר  אך  כמשפט,  משמעות  בעל  כלומר  סתמי, 
חשיבות כשיר. כל אלו חוזרים בספרי משוררים 
בעומס  ופחות;  יותר  ידועים  וותיקים,  צעירים 
שקשה מדי לחלץ ממנו ספר שיהיה מהנה, מרומם 

נפש, מרגש לכתוב עליו.
היה  עבורי  זה  מצב  של  היוצא  שהפועל  כך 

�שכתבתי מתוך אכזבה, במרבית השבועות. והת
�עייפתי. אני אוהב שירה, אך אני לא מסוגל לה

יות מוקסם ממרבית ספרי השירה היוצאים היום 
שירה  מבקר  זה.  את  שווים  לא  פשוט  הם  לאור, 
מהמשעמם,  מהבלתי�ראוי,  הראוי  של  מסנן  הוא 
מהסתמי ומהבינוני. בלי להיות מוקסם די מספרי 
שירה, פשוט משעמם להמשיך לקרוא את הבלתי�

ראויים שבהם.
בעיניי, השירה העברית חשובה ולכן אני לוקח 
אולם  בקורת.  ספריה  על  וכותב  ברצינות  אותה 
ניכר, כי מרבית העוסקים בשירה אינם רוצים ואף 
אינם מוכנים לקחת את השירה ברצינות. כלומר, 

�להתייחס בכובד ראש לביקורת, לחפש עומק ול
יכול השיר הבא להיות טוב מקודמו,  בחון כיצד 
כדי  חברתיות  ברשתות  שירים  לפרסם  רק  ולא 

לאסוף מחמאות מחברים.
�פעמים רבות מדי חשתי כי משוררים ומשור

רות הם כילדים, לא במובן הנאיבי או הכן, אלא 
חשוב,  בלתי  חול"  ב"ארגז  משחקים  שהם  משום 
במשחקים לא�חשובים - בלי לצאת את גבולות 
להיות  לעניין,  לחדש,  לנסות  בלי  החול,  ארגז 
משמעותיים. חוסר הרצינות הזה יוצר עולם שירה 

משמים, בינוני ואינו ראוי להתייחסות רצינית.
מרבית השירה הנכתבת היום אינה מוצלחת - 
העולה  השירי  ובקול  הנושאים  בבחירת  בסגנון, 
מהיצירה. במקום לשוב על אותן ביקורות, במקום 

ידו המשוררת  או  שהמשורר  אפילו  כי  �לציין 
עים שירתם מאכזבת, במקום כל אלו אני חושב 
היא,  שירה  מבקר  של  ביותר  הטובה  שהתגובה 

ככלל - דממה, שתיקה, התעלמות.
פה ושם יקומו משורר או משוררת שלהם ספר 
שירה מוצלח במיוחד, מעניין, אולי אפילו חשוב. 
על  אותם  לספור  אפשר  להתייחס.  אשמח  לאלו 
גם  שנה�שנתיים,  של  במהלך  אחת  יד  אצבעות 
אלו,  ויחידות  יחידים  מלבד  לבקר.  ראוי  אותם 
השירה  ספרי  מרבית  את  הולמת  התעלמות 
לא  רחב,  קהל  אל  הנגשה  לא   - היום  הנכתבים 
הערות, משום שממילא יתעלמו מהן המשוררים 
- ולא דיון רחב שמייצר תחושת חשיבות כוזבת. 
אלא  לבינוניות,  ככניעה  לא שתיקה  התעלמות. 
שתיקה רועמת כלפי הרדידות. היום, כשהמידע 
מופץ ומופצץ והיחיד נדרש או אף מוכרח להחוות 
את דעתו שוב ושוב, להימנעות מהבעת דעה יש 

משקל.
הטור הראשון במדור זה עסק בספרו של ערן 
הלפני�אחרון,  הקודם,  הטור  הרווח";  "מקש  הדס 
נכתב על ספרו של הדס, "קוד". זו מקריות שיש 
ומי  חבר  הוא  הדס  ערן  סמליות.  של  מידה  בה 
ספרים  בשירה.  מעניין  ניסוי  כתפיו  על  שנושא 
מסוג זה הם בדיוק אלה שיש לשים אליהם לב וגם 

להקפיד לבקר אותם.

סיום וסיכום
טור אחרון, שבו נפרד המבקר שלנו מהקוראים ומסביר מדוע 

ספרי שירה שהיו צריכים להיגנז בעריכה רואים אור
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ספרות
זהר נוי

על הניסיון לזכור ולשכוח
הופר  אמה  מאת  וג'יימס"  וראסל  ואוטו  "אטה 

�הוא ספר על אהבה משולשת שנמשכת חיים של
מים, על הניסיון לזכור ועל הניסיון לשכוח. הרומן 
וגאווה, על  מספר על נדודים ועל בית, על כבוד 
תקווה ועל חברות ובמרכזו גיבורים בלתי צפויים, 

והרפתקה  לנצח  שנשמרות  הבטחות 
גדולה אחת ואחרונה.

אוטו מוצא את הפתק שהשאירה לו 
למסע  שיצאה  ה�83,  בת  אטה  אשתו 
3,200 קילומטרים כדי לר�  רגלי של

אות את הים: "אוטו, הלכתי. אף פעם 
אז לשם הלכתי.  הים,  לא ראיתי את 
הטנדר.  את  לך  השארתי  תדאג.  אל 
אני יכולה ללכת ברגל. אנסה לזכור 
מתחת  ֶאָטה".  (תמיד),  שלך  לחזור. 
למכתב השאירה ערימה של מתכונים, 
כדי שידע מה ואיך לאכול בהיעדרה.

ארוך,  למסע  פעם  יצא  אוטו  גם 
מחליט  אוטו  מזמן.  היה  שזה  אלא 
ממש  ולחכות,  שלו  בחווה  להישאר 
כפי שאטה חיכתה לו אז. ראסל, חברם 
הקרוב, הוא זה שיוצא בעקבות אטה, 
האישה שתמיד אהב. וישנו גם ג'יימס, 

�בן לוויה מפתיע ושונה לגמרי (מאנ
גלית: ברוריה בן�ברוך, הוצאת כתר, 

303 עמודים).

הבלש הכי שנון ומעצבן 
בסביבה

ג"ו  לייף  מאת  לינדה"  של  "הרצח 
ספרי  בסדרת  הראשון  הוא  פרסון 
ריאליסטי  מתח  ספר  "בקסטרום". 
אותנו  שמפגיש  שחור,  הומור  ומלא 
לראשונה עם בלש שנון, פרובוקטיבי, 
מבריק ומעצבן: אוורט בקסטרום. הוא 
אינו מסוג הגיבורים הרגילים בספרי 
מתח מסוג זה, אלא יותר אנטי�גיבור 
שספק אם תרצו להסתובב בחברתו או 
לקבל ממנו עצות, אבל זה בדיוק כוחו 
והרגליו  הבעייתי  אופיו  הספר.  של 
לקורא  גורמים  הבלש  של  המגונים 
לצפות למהלכיו הבאים ולראות האם 

הוא יצליח לפתור את התעלומה.
באמצע קיץ שוודי חם באופן בלתי רגיל אישה 

�צעירה בשם לינדה, הלומדת באקדמיה של המש
בניגוד  המקרה,  לחקירת  באכזריות.  נרצחת  טרה, 
לרצונו, מוזעק משטוקהולם הבלש בקסטרום. יהיר, 
דבר,  כל  לגבי  קדומות  דעות  ובעל  גזען  אנוכי, 
בקסטרום הוא אדם ללא שום חוש אחריות, חושב 
שכולם מלבדו הם אידיוטים מוחלטים והוא מקדיש 
לדג  להביע  מסוגל  שהוא  היחידים  הרגשות  את 
המחמד שלו ולבקבוק הוויסקי התורן שתמיד נמצא 

בקרבת מקום.
חברי  לינדה,  של  הרצח  מקרה  את  לפתור  כדי 
הבוס  עם  להתמודד  נאלצים  שלו  החקירה  צוות 
לכל  בנוסף  שלהם,  מתפשר  והבלתי  המיזנטרופ 
(מאנגלית:  בדרכם  הנערמים  האחרים  המכשולים 

מסע רגלי לים
אטה, בת 83, מעולם לא ראתה את הים, אז היא יוצאת למסע 

רגלי בדרך לצפייה בפלא. מאחור היא משאירה את בעלה, 
אוטו, שממתין לה בביתם עד שתחזור, בספר "אטה אוטו 

וראסל וג'ימס" של אמה הופר
עמו�  592 ספרים", "דני  הוצאת  דור,  בן   נעמה 

דים).

המחברת הזאת מפחידה!
�"מחברת המפלצות - מתקפת הבלונים הבריו

נים" שכתב ואייר טרוי קאמינגס הוא ספר ראשון 
בסדרה המכוונת לקהל קוראים צעיר, 
שעושה את צעדיו הראשונים בקריאה 

עצמאית.
חדשה,  לעיר  עובר  בופ  אלכסנדר 

�והוא בטוח שהיא מפחידה נורא. בהת
חלה הוא מוצא מחברת מלאה בציורים 
ובתיאורים של מפלצות משונות. אחר 

�כך הוא מתחיל לראות בכל העיר בלו
ני ענק בריונים שמעיפים זרועות לכל 
הכיוונים. האם הבלונים רודפים אחריו, 

ומה המחברת הזאת מנסה לרמוז לו?
על  סדרה  ליצור  הצליח  קאמינגס 
דבר  בהן  אין  עין  מפלצות, שלמראית 

גם מחפ מורכבות  �מאיים, משום שהן 
שגרתיים  יום�יומיים,  ומיצורים  צים 

�למדי. הן מפחידות בדיוק במידה ומצ
מדויקת  כתיבתו  די.  בלי  עד  חיקות 
ואיוריו משעשעים והפחד (הלא�מאיים, 
חייב לציין) המחלחל אל הגיבור עשוי 

רו (מאנגלית:  הקוראים  את  �להסעיר 
נית רוקאס, הוצאת כנפיים וכתר, לבני 

9�6, 92 עמודים)

כל מה שכדאי לדעת על 
שיני חלב

מאת  המתנדנדות"  השיניים  "ספר 
פרי  הוא  רהנר  ותומס  רדינץ  איבונה 
שיניים  רופא  של  משותפת  עבודה 

�ומומחית להיגיינת הפה, המסביר בצו
(וא שילדים  מה  כל  וברורה  קלה  �רה 

פילו הוריהם) צריכים לדעת על שיני 
חלב ועל התחלפותן וכיצד לשמור על 

בריאותן.
בגיל  לבקוע  מתחילות  חלב  שיני 
סביב  ולנשור  בערך  חודשים  שישה 
השיניים  הילדים.  רוב  אצל  שש  גיל 
המתנדנדות והנושרות מעוררות שמחה 

חווי ספר  ושאלות.  גם חששות  ולעתים  �וגאווה, 
תי זה עונה בדרך קלילה ונעימה על שאלות של 
הורים וילדים, שמוזמנים למשוך, לסובב, לפתוח 

�ולגלות בעמודי הספר את סודן של השיניים וב
דרך להביט, לנקוש, לנענע ולהבין: מדוע בוקעות 
להתנדנד,  החלב  שיני  מתחילות  כיצד  השיניים, 

�מנין מגיעות השיניים הקבועות, האם יכולות שי
ניים לחלות, איך לשמור על בריאות השיניים.

מיוחדת לשמירת שיניים.  קופסה  כולל  הספר 
בסוף הספר, הילדים מוזמנים לרשום את תאריך 
נשירת השן הראשונה ולצרף תמונות של שיניהם 
חינוכית  מתנה  והחסרות.  המתנדנדות  הצומחות, 
המתאימים  בגילים  ולילדיו  הורה  לכל  נהדרת 
רהנר,  תומס  איורים:  אידלמן,  רחלי  (מגרמנית: 

הוצאת שוקן, 29 עמודים, מנוקד).
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א. איזה מן השמות הבאים אינו 
שם נוסף לחג השבועות לפי 

המסורת היהודית?
1. חג הקציר.

2. יום החמישים.
3. חג השיבולים.
4. חג מתן תורה.

"חד חד מחרב ב. 
"חרמשי לא יעצור  

עד עד הערב  
שיבולי זהב נקצור"  

הלחין גיל אלדמע, מי כתב את 
השיר?

1. אברהם שלונסקי.
2. מיכאל קשתן.

3. חנן שדומי.
4. נתן אלתרמן.

ג. באיזה שם לא נקרא חג 
השבועות, לפי המסורת 

היהודית?
1. יום הקהל.
2. חג עצרת.

3. חג הביכורים.
4. חג מלוא הטנא.

"הכורמים היוגבים ד. 
צאו במצלתיים  

נלגום אודם ענבים  
כוס וכוסותיים"  

הלחין מתתיהו שלם, מי כתב את 
מילות השיר?
1. מתתיהו שלם.

2. לאה נאור.
3. סנדו דוד.

4. אהרון אשמן.

טריוויה למתקדמים
איזה אירוע תרבותי מכונן  ה. 

התקיים בירושלים במוצאי חג 
השבועות תר"ס (1 ביוני 1900)?

הסופר האמריקני מארק    .1
טווין (1910-1835) ביקר 

בירושלים ופגש אנשי ציבור 
וסופרים.

2. תיאטרון דובר יידיש מוורשה 
הציג בירושלים את "עלילות 

מוטל בן פייסי החזן" לפי שלום 
עליכם.

במלון אירופה שליד העיר   .3
העתיקה הוקרן סרט ראינוע, 

לראשונה בארץ ישראל.
קרקס מדראנו הציג בפעם   .4

הראשונה בארץ ישראל לפני 
קהל נלהב של יהודים וערבים.

א. 3.

ב. 2.

ג.  4.
ד. 1.

ה. 3. מארק טווין אכן ביקר בארץ, אולם עשה זאת ב�1867. בעקבות 
מסעו כתב את הספר הביקורתי למדי "התמימים בחוץ לארץ", 

ובתוכו הפרק "מסע תענוגות בארץ הקודש" (תורגם במלואו לעברית 
ב�2009 בהוצאת כנרת�זמורה�ביתן�דביר).

תשובות:

 חג שבועות
תעשה לך

עלון מסוף שנות ה�40' לכבוד חג השבועות

A.F. Bradley, New York :מארק טווין, 1907 צילום



27 ||  21.5.2015

 

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

 rakaznoar.by@gmail.com 

* ניסיון במכירות בתחום החקלאי - חובה. בתחום הלול יתרון
* שימור והרחבת פעילות לקוחות קיימים

* גיוס לקוחות חדשים * ידע באנגלית חובה

למשלוח קורות חיים: 

 לחברת נילי
מפעלי מתכת בע"מ

דרוש/ה מנהל/ת מכירות שטח

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

 אספן
קונה ספרים 

וכתבי יד בעלי 
ערך בכל השפות

דן ירדני  טל' : 0544-254467 

רך בכל השפו

44 254467 טל' רדני
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