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השמינייה האבסורדית

מחצית מיישובי מועצה 
אזורית שדות נגב, שמונה 
במספר, נכללים ברשימת 

הטבות המס. שמונת 
היישובים האחרים, בהם 

שבעה מושבים, בחוץ. ראש 
המועצה מבקש מח"כים 

לתקן את האבסורד

תחליף אם

עודד דג, בן 14 בסך הכול, 
נכנס לנעליה של אמו מירי, 

הלוא היא "אם החיטה", 
ומספר על מגרש המשחקים 

שבו מבלה בן של חקלאי

שגרירת העשבים

"אל תקראו להם שוטים", 
מבקשת החקלאית מכפר 
יהושע איריס בן צבי. כתב 
הגנה על העשבים הגדלים 

בכל מקום ומואשמים 
בהאשמות שווא

המערכת והמנהלה
רח’ קרליבך 2, 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, 

יבל ברקאי, עו"ד איילת רייך-  
מיכאלי, מירי דג, זהר נוי, אבי  

אובליגנהרץ, בר-כוכבא  
מדרשי, דפנה מאור,   

טל חביב גליבטר  

גרפיקה מערכת   ■
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות   ■
ניקולאי קולניק  

kav_daf@maariv.co.il  
טל' 073-2369058  

פקס' 073-2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום  	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום 	■
דניאלה גבאי, יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן-להב, יורם טביבי   

מודעות לוח 	■
זוהר מלאכי  

מודעות 	■
kav_daf@maariv.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.

6

14

18

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

מכתבים למערכת

נוהג לכתוב כשמשהו  ואני  אני אזרח מודאג 
מסעיר את רוחי. זה קורה, בדרך כלל, בהאזנה 
לרדיו במהלך נסיעה ואחד האנשים שמעוררים 
הממשלה  ראש  זה  מכולם  יותר  לכתוב  אותי 

שלנו אותו אני מתקשה לשאת.

וגם אירועים כמו המבצע  אני רואה בו אסון 
אותי  מוציאים  סי  קלוז  הנשק  ספינת  ללכידת 
את  להסיט  נטייה  לביבי  יש  לצערי,  משלוותי. 
הזרקורים לאיראן ולמקומות אחרים, ופה נהיית 

חשכה, ולכן כתבתי את הדברים הבאים:

דבר האזרח המודאג

הספינה
אכן ראויים לכל שבח, לתרועות של כבוד וברכה,

אנשי מודיעין, ים ואוויר וכל מי שעשו במלאכה.
עבודת נמלים של איסוף ועיבוד, שאין משלה בעולם.
לוחמים שהפליאו נווט ללב ים והפגינו ביצוע מושלם.

אולם אל ניתן להסיט זרקורים אל מחוץ למדינה כל הזמן,
פן תכס עלטה את ביתנו, לא נבחין עת יקרב החורבן.

יש לזכור: לא טילים מאיראן בקופה של הדסה חיבלו,
בחדרה לא בגין פגיעת קטיושות מרפסות נפלו.

מנהגו של עולם שנושק הקבצן את היד שחפנה לו מעות,
אך אנו עם גא, שתי ידיים נושיט, ניקח ונודה ביריקות.

כי אנחנו רעי ספינה בלי קברניט, במשט בלא כיוון ובלא יעד,
אליק רון סער בים, מתגבהים הגלים, בשדרת הספינה חשים רעד. 

הוקרה  ערב  נערך  האחרון  השבוע  בסוף 
לוותיקי עמק יזרעאל - כ-700 ותיקים מכל 

הא באולם  במופע  השתתפו  העמק  ריישובי 
טהרלב  יורם  הופיעו  ובפניהם  ביפעת,  זורי 

זוגו דורית ראובני ושו רויענקל'ה מנדל, בת 
תפה למופע מיטב שירי ההתיישבות העובדת, 

דודו זכאי.
קבו של  מהופעה  גם  נהנו  העמק  רותיקי 

צת האקרובטיקה של שמשית, שערכה מופע 
ששילב מוזיקה, גמישות ותרגילי אקרובטיקה 
שונים, בהדרכתו של מיקי אלון. האקרובטים 

הצעירים זכו לתשואות רמות מהקהל.
ותיקי  עמותת  מנכ"לית  שושן,  בן  נוקי 
העמק, בירכה ואמרה: "אנו יוזמים, מתכננים, 
רחב של פעילויות  מגוון  ומבצעים  משקיעים 

חברתיות ומזמינים אתכם לבחור, לקחת חלק 
רולהשתתף. אתם, הוותיקים, מהווים כוח ומבט

אים עוצמה של ניסיון חיים רב, שאתם נושאים 
עמכם, ואנרגיות חיים המפעמות מתוככם".

המשרד  של  ובמימון  ביוזמה  נערך  המופע 
האזורית  המועצה  ובשיתוף  ותיקים  לאזרחים 
המועצה  ראש  יזרעאל.  עמק  ותיקי  ועמותת 
אייל בצר: "אנחנו שמחים לראות שהוותיקים 

סטודנ כאלף  לנו  יש   - ברגליים  רמצביעים 
שלנו  יום'  ה'סב  הוותיקים,  במכללת  טים 
הומה ושוקק פעילות, כך גם החוגים, הטיולים 
נמשיך  וביישוביה.  במועצה  הפעילויות  ויתר 
להשקיע ולטפח אתכם, ותיקי העמק, ולקדם 
וותיקים,  צעירים  שישלבו  רבות  פעילויות 
דרור יוסף ילדים ומבוגרים". 

בהוקרה לוותיקי העמק
כ-700 תושבים ותיקים בעמק יזרעאל השתתפו בערב הוקרה 

שנערך לכבודם, בהשתתפות יורם טהרלב, דודו זכאי ודורית ראובני

יורם טהרלב במופע לפני ותיקי עמק יזרעאל. עוצמה של ניסיון חיים רב
צילום: ישראל פרץ
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חדשות
דרור יוסף

האם שמן הזית הישראלי הופך לאגדה ביפן? 
שחם  שמן  ישראלים,  זית  שמן  מגדלי  שני 

הע מהגליל  חביב"  "סבא  ושמן  קיש  רמכפר 
ליון, החלו לאחרונה למכור את תוצרתם בשוק 
היפני. לטובת הצרכנים בארץ השמש העולה, 
תו  את  ליפנית  מעברית  תרגמו  אף  היפנים 
האיכות שענף הזית מעניק לשמנים המיוצרים 

בישראל.
שמן  של  איכותו  את  מעריך  היפני  "השוק 
הסגולות  את  גילו  היפנים  הישראלי,  הזית 
ואף  הישראלי  הזית  שמן  של  הבריאותיות 

הישר הזית  ענף  של  האיכות  תו  את  רתרגמו 
אלי לטובת הצרכנים המקומיים, מכיוון שהם 
מעריכים מאוד את אמינותו", אומר ד"ר עדי 

רנעלי, מנהל ענף הזית במועצת הצמחים, שנפ
גש לאחרונה עם ג'וניצ'י סוזוקי, נשיא החברה 
.)"Olive Garden"( "היפנית "אוליב גארדן

ר"החדירה לשוק היפני היא חלק ממגמת חדי
שוא אנו  שאליה  בין-לאומיים  לשווקים  ררה 

פים", מספר ד"ר נעלי. "השבוע חזרתי מביקור 
עבודה בקנדה וגם שם התגלתה התלהבות רבה 
מהשמן הישראלי. לנוכח עלייה ניכרת בכמות 

שי בוחנים  אנו  בישראל,  המיוצר  הזית  רשמן 
תוף פעולה עם מכון הייצוא ומשרדי החקלאות 

והכלכלה לצורך חדירה לשווקים חדשים".
רחיה שחם מבית הבד "שחם": "אחד מגיליו

נות האוכל היוקרתיים ביפן בחר בשנת 2014 
את 'שמן שחם' מישראל כאחד ממאה המותגים 
הבולטים בתחום האוכל ביפן. שמן הזית שלנו 
הוא שמן הזית היחיד שזכה להיכנס לרשימה 
המכובדת של מותגי האוכל ביפן, וזו בהחלט 

גאווה גדולה".
חביב"  "סבא  הבד  מבית  ג'השאן  מנעם 
תו  דרך  אלינו  הגיעו  "היפנים  פרוד:  בקיבוץ 

מתעניי שהם  מכיוון  הזית  ענף  של  רהאיכות 
נים בשמן זני, שמאפיין את הגידול הישראלי. 

רהשמן הישראלי נחשב יקר יחסית לשמנים אי
רופיים, אבל היפנים יודעים להעריך איכות.
ר"הם שלחו אלינו מומחים מטעמם כדי לט

שהכי  הזנים  את  בחרו  והם  השמנים  את  עום 
מתאימים לטעם ולחך היפני".

רתו האיכות לשמן הזית, שאותו תרגמו הי
ענף  ידי  על  המוענקת  חותמת  מהווה  פנים, 
השמנים  המוצר.  איכות  על  ומעידה  הזית 
עוברים  הזית  ענף  של  האיכות  לתו  הזכאים 

הצר כי  לוודא  שנועדו  קפדניות,  רבדיקות 
גבי  על  איכותי.  ישראלי  זית  שמן  יקבל  כן 
זית, אשר  בצורת  בולטת טביעת אצבע  התו 
הזית בדבר  חותמת אישית של ענף  מייצגת 
למוצר  ואישור  ביטחון  ומעניקה  המוצר  טיב 

המסומן.

יו"ר ענף החלב במושבים: אלון קמה
לשולחן החלב המושבי נבחרו 60 נציגים אזוריים, בפעם הראשונה. היו"ר, חבר מושב 

אביגדור, הוא דור שני לרפתנים ובעל חברה להקמת רפתות בחו"ל

בחירות  התקיימו  הוקם,  מאז  לראשונה 
לשולחן החלב המושבי של תנועת המושבים: 
קמה  באלון  ובחרו  נבחרו  אזוריים  נציגים   60

ממושב אביגדור ליושב ראש.
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים: "לאור 
האתגרים הרבים בענף החלב, בדגש על הרפת 
בחירות  על  החלטנו  המושבית,  המשפחתית 
בשולחן, שמורכב מ-60 נציגים אזוריים". צור 
ציין, כי שולחן החלב המושבי קם במטרה לחזק 

פעו בשיתוף  ועובד  המשפחתי  המשק  ראת 
לה עם התאחדות חקלאי ישראל ועם מועצת 
החלב. "בשולחן דנים בנושאים אקוטיים בענף 
החלב כמו מכירת חברות ישראליות לגורמים 

זרים – תנובה למשל", אמר צור.

טרם ההצבעה, השתתף בישיבה חבר כנסת 
ויו"ר ועדת הכלכלה פרופסור אבישי ברוורמן, 
וההתיישבות  החקלאות  ערכי  על  דיבר  אשר 
פרס  בנוסף,  המקומי.  הייצור  חשיבות  ועל 
חוק  הצעת  של  פרטיה  את  הנוכחים  באוזני 
מכירת  ועניינה  הוגשה,  שבינתיים  פרטית, 

חברות ישראליות לממשלות זרות.
וההכרזה  הקולות  ספירת  ההצבעה,  לאחר 
"אני שמח על האמון  על בחירתו, אמר קמה: 
שניתן בי, ובטוח כי יחד נוכל לחזק את ענף 

רהחלב ואת משקי החלב במושבים". קמה התיי
חס לניסיונות מכירת תנובה לסינים: "קשה לי 
להאמין שאיציק בדר ומאיר שמיר, אנשי מוסר 
ועקרונות, יתפתו למהלך עסקי כזה - טוב ככל 

רשיהיה. אני מפנה את כולם לקרוא את המא
בנושא האסטרטגיה  איילנד  גיורא  מר שכתב 
הסינית בקניית מפעלים מובילים מחוץ לסין. 
לצערי, אנחנו לא הבעלים, אנחנו רק יכולים 
להביע דעה מבחוץ. יחד עם זאת, אני לא יודע 
מה ערכה של תנובה ללא חומר הגלם שאנחנו 

מייצרים עבורה".
אלון קמה, רפתן דור שני ממושב אביגדור, 
הוא בעל רפת חלב ושלוחת פיטום עגלים. היה 
חבר בהנהלות התאחדות מגדלי בקר ואחראי 
שנה  מ-20  יותר  עגלות.  ייצוא  על  מטעמה 
בתכנון,  העוסקת  פרטית  חברה  של  בעלים 
בהקמה ובניהול של רפתות חלב, פיטום עגלים 

וגידולי מספוא בחו"ל.

הוחמרו 
העונשים על 

כניסה לשטח 
חקלאי

העונש במקרה של פלישת 
אדם או חיה בכוונה 

לשטח חקלאי: חצי שנת 
מאסר, במקום שלושה 

חודשים, או קנס בסך 30 
אלף שקלים חדשים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה 
ושלישית את הצעת חוק העונשין )תיקון 
מס' 117(, התשע"ד-2014 של ח"כ איילת 
שקד )הבית היהודי( וקבוצת חברי כנסת. 
ההצעה נידונה בוועדת חוקה חוק ומשפט, 

בראשות ח"כ דוד רותם )הליכוד ביתנו(.
ההצעה להחמיר את הענישה על עבירה 
של כניסה לשטח חקלאי התקבלה ב-18 
אדם  כי  שייקבע,  במקרה   .2014 במארס 
או חיה שפלשו לשטח חקלאי בכוונה )של 
האדם הפולש או של בעלי החיה(, העונש 
במקום  מאסר,  חודשי  שישה  הוא  שיוטל 
קנס  או  היום,  הקבועים  חודשים  שלושה 

בסך 30 אלף שקלים חדשים.
לא  שבעליה  חיה  פלישת  של  במקרה 
אותה  למנוע  כדי  סבירים  אמצעים  נקט 
יוטלו שלושה חודשי מאסר במקום חודש 
אלף   30 בסך  קנס  או  היום,  הקבוע  אחד 
המוצע  הקנס  המקרים,  בשני  שקלים. 
כפול מן הקנס שהחוק מתיר להטיל היום 

על העבריין.
נכתב:  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
החקלאות  ענף  חשוף  האחרונות  "בשנים 
בהיקפים  פלישות  עקב  לנזקים  בארץ 

ומע הכלכלית  כדאיותו  על  רהמאיימים 
החקלאים  של  יכולתם  את  בספק  מידים 

להתפרנס בכבוד ולשרוד בתחום.
"חוק העונשין קובע עונש של שלושה 
חודשי מאסר על פלישת אדם או גרימה 
זכות  ללא  חקלאי  לשטח  חיה  לפלישת 
שבדין, וחודש מאסר על בעליה של חיה 
רקע  על  כאמור.  חקלאי  לשטח  שנכנסה 
חקלאי,  לשטח  שבפלישה  הרבה  הקלות 
על רקע הרווח שבצדה ועל רקע הסיכוי 
הנמוך להיתפס ולעמוד לדין, רף ענישה 
נמוך זה אינו מרתיע דיו, והפלישה עשויה 

להיתפס כסיכון מחושב ומשתלם".
בין  היה  )מרצ(  פריג'  עיסאווי  ח"כ 
חוק  הצעת  "זו  החוק:  לתיקון  המתנגדים 
שהיא חלק משרשרת הצעות חוק ההזויות 
ביותר שידעה כנסת ישראל. לתיאבון של 

חוש הם  גבול.  אין  היהודי  הבית  ראנשי 
האוכלוסייה  נגד  חוק  להעביר  איך  בים 
הערבית וממציאים להם כל מיני שמות. 
עכשיו מדברים על חיה, וכל אחד יחשוב 

מי הבא בתור".

Olive Garden :צילומים השמן הישראלי נמכר ביפן. בצד שמאל: תו האיכות המתורגם 

היפנים רוצים שמן מכפר קיש
בארץ השמש העולה משווקים שמני זית מישראל. אחד מגיליונות האוכל היוקרתיים ביפן 
בחר בשנת 2014 את "שמן שחם" מישראל כאחד ממאה המותגים הבולטים בתחום האוכל

סוזוקי  וג'וניצ'י  נעלי  עדי  ד"ר 
בביקורו בארץ. "חלק ממגמת חדירה 

לשווקים בין-לאומיים"
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חדשות
דרור יוסף

תמיר  נגב  שדות  האזורית  המועצה  ראש 
העוולה  תיקון  למען  במאבקו  ממשיך  עידאן 
שנעשתה, לטענתו, לשמונה מיישובי המועצה 
להטבות  הזכאים  היישובים  שנגרעו מרשימת 
מיישובי  למחצית  הנוכחי,  המצב  פי  על  מס. 
המחצית  ואילו  להטבות  זכאות  יש  המועצה 
אחד  קהילתי  ויישוב  מושבים  שבעה  האחרת, 

)מעגלים(, אינה זכאית להקלות.
לאחרונה, פורסמו הקריטריונים שעל פיהם 
הטבות  לקבלת  יישובים  של  הזכאות  תיקבע 
מס, החל משנת 2015. הקריטריונים החדשים 

ידי הממשלה כמענה ישיר להחל רנקבעו על 
רטת בג"צ שקבעה, כי חלוקת הטבות המס נע

בשדות  בפועל,  ושקיפות.  שוויון  בחוסר  שית 
"מובלעת"  החדשים  הקריטריונים  יצרו  נגב 
של שמונה יישובים, שאינם נכללים ברשימת 

היישובים הזכאים להטבות המס.
שמונת היישובים, מתוך 16 יישובי שדות 
מס,  להטבות  זכאים  אינם  שתושביהם  נגב, 
זרועה,  גבעולים,  הגדי,  בית  המושבים:  הם 

והיי שרשרת  שיבולים,  מלילות,  ריושיביה, 
שוב הקהילתי-דתי מעגלים. מנגד, שמונת 

המושבים  הם:  להטבות  הזכאים  היישובים 
ותקומה;  שוקדה  שובה,  מימון,  כפר  זמרת, 
הקיבוצים סעד ועלומים; והיישוב הקהילתי 

תושייה.
כי  נגב,  ברגע שנודע לראש מועצת שדות 

רשמונה מיישובי המועצה אינם נכללים ברשי
מה, פתח עידאן בסבב פגישות עם שרים ועם 
עידאן  המצב.  לתיקון  בדרישה  כנסת  חברי 
הציג בפניהם חומרי הסברה ומפות המוכיחות, 

נותנת מענה להח אינה  רכי הרשימה החדשה 
לטת בג"צ, אלא את התשובה ההפוכה בדיוק 

להחלטת בית הגבוה לצדק.
לכנסת  עידאן  נסע  האחרונים  בשבועיים 
ביניהם  כנסת,  חברי  ועם  שרים  עם  ונפגש 
חבר ועדת הכלכלה צחי הנגבי )הליכוד(, יו''ר 

רועדת הכספים ניסן סלומיאנסקי )הבית היהו
ושר  )הליכוד(  דנון  דני  די(, סגן שר הביטחון 
לכולם  היהודי(.  )הבית  בנט  נפתלי  הכלכלה 

בפ והציג  האבסורד  גודל  את  עידאן  רהסביר 
ניהם את המפה המוכיחה זאת. לדבריו, כולם 
כאחד טענו, כי אכן יש חוסר צדק הבולט לעין 

והם יפעלו על מנת לתקן אותו.

תאונה קטלנית 
בבני ראם

אישה נהרגה וארבעה נפצעו 
בצומת הכניסה למושב

תאונה  אירעה  שלישי,  יום  במארס,  ב-18 
קשה בכניסה למושב בני ראם מכיוון כביש 40, 
וחצי צפונית-מערבית מצומת ראם  קילומטר 
)מסמיה(. צעירה נהרגה, צעירה אחרת נפגעה 
קשות ושלושה נפצעו קל עד בינוני בתאונת 

הדרכים, שבה היו מעורבים שני כלי רכב.
חובשים מתנדבים מסניף "לכיש" של ארגון 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  הצלה"  "איחוד 
ואמבולנסים  נמרץ  טיפול  ניידת  לנפגעים, 
של מד"א הגיעו למקום, טיפלו בפצועים ופינו 
אותם לבית החולים. נסיבות התאונה נבדקות 
לזירת  הוזעקו  זק"א  אנשי  המשטרה,  ידי  על 

התאונה.
סורק  אזורית  מועצה  האינטרנט של  באתר 
הודיעו לתושבים על התאונה בכניסה מכביש 
בדרר להשתמש  וביקשו  ראם  בני  למושב   40

חפץ  הקיבוצים  או  ראם  צומת  חלופיות:  כים 
למושב  הכניסה  התאונה,  עקב  ורבדים.  חיים 
והיציאה ממנו לכביש הראשי נחסמו לתנועה 
למספר שעות עד השעה 21:30, שבה התבשרו 
התושבים כי הכניסה פתוחה למעבר כלי רכב 

והתבקשו לנהוג בזהירות.
רעל מנת להפחית "דאגה לגבי קרובים שב

דרך", באתר פורסם שהנפגעים בתאונה אינם 
תושבי המושב ואף לא תושבי המועצה.

הידרדרו עם רכבם
גבר ואישה נפצעו בינוני עד 
קשה בוואדי ליד כפר דניאל

בלילה שבין מוצאי שבת לראשון, 47 דקות 
אחרי חצות )23 במארס(, נמסר למוקד מגן דוד 
אדום במרחב איילון על רכב פרטי שהידרדר 
דניאל  כפר  השיתופי  למושב  סמוך  בוואדי, 

בחבל מודיעין, ליד המחלף בכביש 6.
שנשלחו  מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
למקום ההידרדרות העניקו טיפול רפואי לשני 
לחייה שנמצאה  ה-60  אישה בשנות  פצועים: 
במצב קשה עם פגיעת חזה, וגבר בשנות ה-70 
לחייו שנפצע באורח בינוני עם חשד לפגיעת 

ראש.
רלאחר הטיפול הראשוני בשטח, פונו הפצו

תל  החולים  לבית  מד"א  צוותי  ידי  על  עים 
השומר.

רוכב אופנוע נהרג
צעיר בשנות ה-20 נהרג בשבת, 22 במארס, 
767, שבין קיבוץ אלור  מפגיעת מכונית בדרך

מות והמושבה יבנאל.
ביום  דיווח  קיבל  ירדן  מרחב  מד"א  מוקד 
שבת, בשעה 12:19 בצהריים, על רוכב אופנוע 
לכיוון  אלומות,  לקיבוץ  סמוך  מרכב  שנפגע 

יבנאל.
חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול 
רפואי לפצוע ולאחר ניסיונות החייאה נאלצו 

לקבוע את מותו של צעיר בשנות ה-20.

חסר אוויר 
בנחלה

ב-18 מכוניות מתוך 42 
שבדקו חברי קבוצת הנוער 

של עמותת "אור ירוק" 
במושב נמצא לחץ אוויר 

לא-תקין בצמיגים
"אור  עמותת  של  הנוער  קבוצת  חברי 
בפעילות  השתתפו  נחלה  במושב  ירוק" 
שבמסגרתה  בטוחה,  נהיגה  על  הסברה 
ערכו בדיקות לחץ אוויר לצמיגי רכבים. 
בתי  אל  הקבוצה  חברי  הגיעו  לאחרונה, 
הספר במושב, וערכו בדיקות לחץ אוויר 
במטרה  באזור,  שחנו  לרכבים  בצמיגים 
לחשיבות  הנהגים  מודעות  את  להגביר 

הטי ולחיוניות  ברכב  הצמיגים  רתקינות 
וה הרכב  לבטיחות  בצמיגים  הנכון  רפול 

נוסעים.

בני  שערכו  הצמיגים  בדיקות  בסיכום 
האוויר  לחץ  כי  התברר,  בנחלה  הנוער 
שנבדקו,   42 מתוך  מכוניות,   18 בצמיגי 
הרכב  מכלי  ב-43%  כלומר,  תקין.  אינו 
היה  לא  בצמיגים  האוויר  לחץ  שנבדקו, 

תקין ולכן מסוכן לנסוע ברכבים אלו.
פעילות זו היא חלק מפעילות ארצית, 
ירוק"  "אור  של  הנוער  קבוצות  שערכו 
תור הארץ.  ברחבי  שונים  יישובים   35 -ב

התחבורה  לשר  נשלחו  הבדיקה  צאות 
לראש  כץ,  ישראל  בדרכים  והבטיחות 
אגף התנועה במשטרת ישראל ניצב משה 

ראדרי ולמנהלי מוסדות החינוך שבהם פו
עלות קבוצות הנוער.

צמיגי  כי  לנהגים,  הסבירו  הנוער  בני 
עם  הרכב  של  הקשר  את  מהווים  הרכב 
הרכב  אחיזת  להגברת  וחשובים  הכביש 
לפיכך,  ובטוחה.  תקינה  בצורה  באספלט 
שחיקת  את  מגדיל  לא-תקין  אוויר  לחץ 

וגו בכביש  הרכב  באחיזת  פוגע  רהצמיג, 
רם לאיבוד שליטה במכונית. צמיג בלוי 
בזמן  להתפוצץ  עלול  ואף  מסוכן  ושחוק 

נסיעה.
הנוער  קבוצות  חברי  הסבירו  בנוסף, 
גם  גורם  שגוי  אוויר  לחץ  כי  לנהגים, 
את  ומעמיד  יותר  גדולה  דלק  לצריכת 

רנוסעיו בסכנה אמתית. משום שלחץ הא
וויר בצמיג יורד באופן קבוע, הסבירו, יש 
לערוך בדיקת לחץ אוויר בצמיגים אחת 

לחודש.

נער בודק לחץ אוויר במכונית. חיוני 
לבטיחות ולצריכת הדלק

צילום" "אור ירוק"

עידאן מנסה להפוך 
החלטת ממשלה

ראש מועצת שדות נגב תמיר עידאן פועל להכללת 
שמונה יישובים שבשטח המועצה, בהם שבעה מושבים, 

ברשימת הזכאים להטבות מס. לפני כחודש קבעה 
הממשלה קריטריונים לרשימת המוטבים

מפגש ראשי רשויות, חברי תנועת הליכוד, 
התקיים  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  עם 
במהלך  הממשלה.  ראש  במעון  שעבר  בשבע 

רהמפגש, עדכן ראש הממשלה את ראשי הרשו
יות בנעשה בממשלה, במצב המשא ומתן עם 
מוניציפאליים.  נושאים  ונידונו  הפלסטינים 
חג'ג',  שיש  מרחבים,  האזורית  המועצה  ראש 
באופן  האזוריות  למועצות  להתייחס  דרש 

שוויוני.
רצונו  שביעות  אי  את  במפגש  הביע  חג'ג' 

"יש לה רמיחס הממשלה למועצות האזוריות: 
לא  שווה.  באופן  האזוריות  למועצות  תייחס 
כאל  יהיה  האזוריות  למועצות  שהיחס  ייתכן, 

אד על  משתלטות  הן  כאילו  חורגים',  ר'בנים 
מות מדינה. חשוב לזכור, שאנחנו מעבדים את 
הקרקעות, מיישבים את הנגב ואת הפריפריה 

בכלל, מפתחים ושומרים על האדמות".
מראש  עזרה  ביקש  הוא  כי  הוסיף,  חג'ג' 

במש הביורוקרטיה  הליכי  בקיצור  רהממשלה 
קידום  על  לדבריו,  המקשים,  הממשלה,  רדי 
"ראש  המועצה.  שבטיפול  בוערים  נושאים 

תתקיים  תקופה,  שמדי  התחייב  הממשלה 
פגישה בינו לבין כל ראשי הרשויות בניסיון 

לפתור בעיות", אמר חג'ג'.

חג'ג' דרש מנתניהו: 
שוויון ביחס 

ראש מועצת מרחבים, שי חג'ג', לרוה"מ: "לא ייתכן, 
שהיחס למועצות האזוריות יהיה כאל 'בנים חורגים'"

עזרה  ביקש  נתניהו.  ובנימין  חג'ג'  שי 
בקיצור הביורוקרטיה
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לפני כשלושה שבועות אישרה ועדת המזון 
רבכנסת את הצעת החוק שמטרתה קידום הת

חרות בענף לקריאה שנייה ושלישית במליאת 
בעוד  כבר  התקבל,  שהחוק  מאחר  הכנסת. 
תשעה חודשים וחצי, החל מ-15 בינואר 2015, 
המדף  משטחי  ל-50%  יוגבלו  המזון  ענקיות 

בסופר.
חוק  הצעת  על  שנייה  בקריאה  בהצבעה 
חברי   34 תמכו  המזון  בענף  התחרות  לקידום 
בהצבעה  נמנעים;  או  מתנגדים  ללא  כנסת, 
לא  כנסת,  חברי   37 תמכו  שלישית  בקריאה 

הייתה כל התנגדות ולא היו נמנעים.
לשם מעקב אחר יישום החוק, ועדת הכלכלה 

רהקימה ועדת משנה. כמו כן, אושר פרק השקי
פות, שיחייב את רשתות השיווק לדווח בזמן 
אמת על מחירי המוצרים, על מנת שהלקוחות 

האי יעילות.  מחירים  השוואות  לבצע  ריוכלו 
והספקים  המזון  ענקיות  על  המרכזיים  סורים 

הגדולים יכנסו לתוקף ב-15 בינואר 2015.
רלממונה על הרשות להגבלים עסקיים נית

או  חדשים  סניפים  פתיחת  למנוע  סמכות  נה 
רלהורות לרשתות השיווק למכור סניפים במ
הווע יו"ר  אזורית.  אין תחרות  רקומות שבהם 

הכול  "עשינו  ברוורמן, אמר:  ח"כ אבישי  דה, 
המדף  על  הקטנים  הספקים  את  להעלות  כדי 

רובכך להגביר את התחרות", ואילו ח"כ גמלי

אל הזהירה, כי החוק לא יעזור אם המונופולים 
בתחום המזון לא יפורקו.

מ-12  יותר  שנמשך  מרתוני  דיון  בתום 
שעות אישרה לפני כשלושה שבועות הוועדה 

ברא והכספים,  הכלכלה  לוועדות  רהמשותפת 
ושלישית  שנייה  לקריאה  ברוורמן,  ח"כ  שות 
ההצעה  את  אישרה  הוועדה  החוק.  הצעת  את 

רשל היו"ר ושל ח"כ יצחק וקנין לקבוע איסו
מחזור  שלהן  המזון,  ענקיות  על  נוספים  רים 
עסקים גדול ממיליארד שקל בשנה, והגבילה 
50% מהשטח ברשר -את שטחי המדף שלהן ל

תות המזון.
רבין האיסורים שאושרו: תשלום עבור הק

צאת שטח מכירה כלשהו לספקים גדולים - 
רשלא יוכלו לקנות שטחי מדף או לשלם תש

לומים שונים כדי לדחוק ספקים קטנים; על 
ועל הקמעונאים הגדולים  הספקים הגדולים 
ולקבוע  המוצרים  בסדרנות  להתערב  נאסר 
שבו  מצב  למנוע  כדי  לצרכן,  מומלץ  מחיר 
הספק הגדול קובע מחיר שהופך להיות מחיר 

להתח הקטנים  מהספקים  מונע  וכך  רמרבי 
רות.

וקשירה  אסור  תמחור  לבצע  נאסר  עוד 
רטורפנית, על מנת להגביל את הספקים הגדו

לים להתנות מכירה של מוצר מוביל בקניית 
מוצר פחות נמכר, או מכירה של מוצר במחיר 

נמוך מעלות אספקת המוצר לקמעונאי )"לוס 
הו לתת  סמכות  לממונה  ניתנה  כן  רלידר"(. 

הפרטי  למותג  באשר  גדול  לקמעונאי  ראות 
שלו, אם יש חשש לפגיעה בתחרות.

רהיו"ר ברוורמן התייחס במהלך הדיון בווע
דה להצעת החוק, ואמר כי הוא חושש שאין בו 
בשורה גדולה, למעט פרק השקיפות שיחשוף 
שמעניין  היחיד  "הדבר  המוצרים:  מחירי  את 
משוכנע  לא  אני  ירדו.  שהמחירים  זה  אותי 
שגם השקיפות תביא את הבשורה. אני מקווה 
אני  אך  מחירים,  ירידת  הזה  בתהליך  שתהיה 
להביא  צריך  לכן,  שאתבדה.  ומקווה  מסופק 
שהיצרנים  שלו  שהביטוי  משמעותי,  לשינוי 
המדף.  על  משמעותית  בצורה  יעלו  הקטנים 
אם הם לא יעלו על המדף אנחנו נישאר בסופו 
של דבר במצב שבו הספקים הגדולים ישלטו 

במדף".
סעיף  החוק  להצעת  נוסף  ברוורמן  ביוזמת 
על  לוועדה  לדווח  הכלכלה  שר  את  שמחייב 

ריישום הוראות החוק והשפעתו על הגברת הת
כני וירידת המחירים, חצי שנה לאחר  רחרות 

סת החוק לתוקף, ולאחר מכן, פעם בשנה. שר 
הכלכלה בנט אמר לקראת ההצבעה במליאה: 
"החוק לא פותר את כלל הבעיות בשוק המזון. 
החוק הזה הוא צעד בכיוון הנכון, ועבודה רבה 

עוד לפנינו".

חדשות
דרור יוסף

 מ-15 בינואר 2015: ענקיות המזון
יוגבלו ל-50% משטחי המדף בסופר

הכנסת קיבלה את חוק התחרות בענף המזון, ועדת הכלכלה הקימה ועדת משנה 
למעקב אחר יישומו. שר הכלכלה בנט: "החוק לא פותר את כלל הבעיות בשוק המזון"

חוק חופש 
המידע לא 

יחול על 
החטיבה 

להתיישבות
בקשת השרה לבני, 

להכריז על החטיבה 
להתיישבות כרשות 

ציבורית, נדחתה על ידי 
ועדת החוקה

הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת 
לק המשפטים  שרת  בקשת  את  רדחתה 

בוע, כי החטיבה להתיישבות בהסתדרות 
הציונית העולמית תוכרז כרשות ציבורית 

לצורך החלת חוק חופש המידע.
ההס יד  שעל  להתיישבות,  רהחטיבה 

תדרות הציונית העולמית, פועלת כזרוע 
החטיבה  אולם  הממשלה,  של  ביצועית 

מתו החטיבה  ממנה.  רשמי  חלק  ראינה 
קצבת על ידי הממשלה ופועלת בתחומי 
הבנייה, פיתוח יישובים ותשתיות ועידוד 

תיירות.
רשרת המשפטים ציפי לבני ביקשה מוו

עדת החוקה לאשר צו הקובע, כי החטיבה 
להתיישבות תוכרז כרשות ציבורית ותחת 
הגדרה זו תחויב לדווח על פעילותה לפי 
שעומדת  שמי  נראה  המידע.  חופש  חוק 
מאחורי בקשת השרה היא חברת הכנסת 

ההצב לפני  )מרצ(, שאמרה  גלאון  רזהבה 
עה: "פניתי לשרה לבני ואמרתי לה, שלא 
חוסה  אינה  הדעת שהחטיבה  על  מתקבל 

רתחת חופש המידע. החטיבה משמשת כז
רוע לבנייה בהתנחלויות, היא אחת מכמה 

עלי חל  לא  המידע  חופש  שחוק  רגופים 
הם. אני מקווה", אמרה גלאון, "שהוועדה 

תאשר את בקשת השרה".
בווע להצבעה  הועלתה  השרה  רבקשת 

דת החוקה, חוק ומשפט, ביום האחרון שבו 
וב לפגרה,  יציאתה  לפני  הכנסת  רפעלה 
ררוב של שני ח"כים, היו"ר דוד רותם )יש

ראל ביתנו( ושולי מועלם-רפאלי )הבית 
היהודי( ללא מתנגדים ונמנעים, הוועדה 

דחתה את בקשת השרה.
חברת הכנסת גלאון הודיעה, כי תערער 
על ההחלטה. ב"הארץ" דיווח יהונתן ליס 
תיאורו  פי  על  בהצבעה.  "מחטף"  על 
מועלם- וח"כ  רותם  ח"כ   ,)19.03.2014(

בחדר  היחידים  הוועדה  חברי  היו  רפאלי 
וההחלטה נפלה לפני ששאר חברי הכנסת 
הדיונים.  לחדר  נכנסו  בוועדה  החברים 
ההצבעה  לאחר  כי  ומדווח,  ממשיך  ליס 
ועדת  התבקשה  החוקה,  בוועדת  החטופה 
מיליון שקר  177 העברת  הכספים לאשר 

לים לחטיבה להתיישבות, הבקשה תידון 
בקרוב.

אושר סופית: נכסים השייכים לנספי שואה 
ריוחזרו ליורשיהם ויוקדשו למטרות סיוע והנ

יגדל  בקרבנו  החיים  לניצולים  הסיוע  צחה. 
ל-150 מיליון שקלים ועשוי לגדול עוד, על 

פי הצעת שרת המשפטים, ציפי לבני.
רמליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלי

שית הצעת חוק ממשלתית, שמוזגה עם שתי 
הצעות פרטיות שהגישו חברי הכנסת אלעזר 

שטרן )התנועה( ומרב מיכאלי )העבודה(.
למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  ההצעה 
סיוע והנצחה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014( 

רנועדה לקבוע, כי החברה לאיתור והשבת נכ
31 בדר -סים של נספי שואה תחדל לפעול ב
צמבר 2017 וכי הנכסים שייוותרו בידיה, שיש 
לאפוטרופוס  יועברו  השבה,  בקשות  לגביהם 
להמשך טיפולו. עוד מוצע, שהסיוע שנותנת 
ל-135  יגדל  נזקקים  שואה  לניצולי  החברה 
מיליון שקל לשנה, ובשנת 2015 יגיע ל-150 

מיליון שקל.
המשפטים  שרת  כי  לקבוע  מוצע  בנוסף, 
תוכל להגדיל את הסכום, בהתייעצות עם שר 
האוצר ובהסכמת ועדת החוקה. עוד הוצע, כי 

ישירות לחשבור 75% מהסיוע   החברה תעביר
וכדי להקל על  ניצולי השואה  נות הבנק של 
הנכסים  ולהשבת  יורשים  לאיתור  פעולותיה 

רלהם יותר לה לקבל מסמכים ממרשם האוכלו
סין. כמו כן, יינתנו לה סמכויות לוועדת הערר 
לענייני  לרשם  הדומות  החוק,  מכוח  הפועלת 

ירושה בעניינים הנוגעים לחוק זה.
נכ מימוש  על  להקל  בהצעה:  נוסף  ררכיב 

סים שנמצאים בידי החברה בנסיבות מסוימות 
היורשים  לאיתור  מידע  מספיק  אין  כאשר   -

וב  - ערך  ניירות  מסוג  הם  הנכסים  רוכאשר 
קיימת  כאשר  המחוזי,  המשפט  בית  הסכמת 

הסכמה רק של חלק מהיורשים.
סכום  להגדלת  "מעבר  מיכאלי:  מרב  ח"כ 
הסיוע ושיפור התנאים של הניצולים, הגדלנו 
של  לחשבון  ישירות  שיגיע  הסכום  את  גם 
איך שהם  הניצולים, שיוכלו להשתמש בכסף 
רואים לנכון, ויאפשר להם לחיות חיים טובים 

בהרבה".
בשורה  הוא  הזה  "החוק  שטרן:  אלעזר  ח"כ 
יותר  לניצולי השואה. האם יש מטרה חשובה 
מה  אתנו?  חיים  שעוד  השואה  ניצולי  מאשר 
שעומד בבסיס החוק הזה זה הסכמה של האוצר 
ושל שר האומר, שרתם את אנשי משרדו. חלון 

רההזדמנויות שלנו עם הניצולים הוא קצר, וא
יחליטו לעצמם מה לעשות  רוצים שהם  נחנו 

עם הכסף".
בקריאה שנייה תמכו 24 חברי כנסת, ללא 
מתנגדים. בקריאה שלישית תמכו 27 ח"כים, 

ללא התנגדויות.

נכסים של נספי שואה יושבו ליורשים
החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי שואה תחדל לפעול ב-2018; נכסים 

שברשותה ונדרשו על ידי קרובי הנספים יועברו לטיפול האפוטרופוס

ח"כ אלעזר שטרן. "חלון ההזדמנויות שלנו 
צילום: יוסי אלוני עם הניצולים הוא קצר" 
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חבר אגודת אומץ: "האספה 
הכללית של האגודה קיבלה 

החלטה הפוגעת בזכויות 
המיעוט של חברים. האם ניתן 

לפעול נגד ההחלטה?"

היא  הכללית  האספה 
הרחבה  הסמכות  בעל  הגוף 
כי  נקבע  בפסיקה  זאת,  עם  באגודה.  ביותר 
החלטות האספה כפופות לכללי הצדק הטבעי 

רוהיא אינה יכולה לקבל החלטות בלתי-סבי
בלתי-מי במיוחד,  ררות 

דתיות או החלטות שבהן 
ריש כדי לעשוק את המי

עוט. חשוב לציין, כי בתי 
האגודות  ורשם  משפט 
השיתופיות נזהרים שלא 
ניהול  באופן  להתערב 
קל  באגודה,  העניינים 

שהת בהחלטות  רוחומר 
קבלו באספה הכללית.

בשאלה,  לדון  בבואו 
בהחלטת  להתערב  האם 

המש בית  בוחן  רהאספה, 
פט את ההחלטה בשלושה 
דיוני  מהותי,  מישורים: 

השא נבחנת  המהותי,  במישור  רונורמטיבי. 
לפקודה  בהתאם  התקבלה  ההחלטה  האם  לה 

רולתקנותיה ולתקנון האגודה. במישור הפרו
רצדוראלי )דיוני( נבדק האם הנושא שבו הת
רקבלה ההחלטה היה על סדר יומה של האגו

דה, האם החברים הוזמנו לאספה, האם באספה 
נכח מניין חוקי, האם ההחלטה התקבלה ברוב 

רהנדרש וכדומה. במישור הנורמטיבי, יש לב
רחון האם ההחלטה התקבלה בתום לב, בסבי

רות ובמידתיות.
החברות  חוק  קובע  המיעוט  קיפוח  בעניין 
"התנהל  191)א((:  סעיף  )התשנ"ט-1999, 
בה  שיש  בדרך  חברה  של  מענייניה  עניין 
כולם  שלה,  המניות  בעלי  של  קיפוח  משום 
או חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך 
זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מניה, 
של  הסרתו  לשם  לו  הנראות  הוראות  לתת 
הקיפוח או מניעתו...". בפסיקה נקבע ככלל, 
כי אין חוק החברות מחיל עצמו על אגודות 
שיתופיות, אולם הדוקטרינה שביסוד הסעיף 
יפה  המיעוט",  "קיפוח  בכינוי  הידועה  הנ"ל, 
אף לאגודות שיתופיות, ואף נכתב בעניין זה 
באגודה  תוקף  משנה  מקבלת  הדוקטרינה  כי 

שיתופית.
להת נוטים  אינה  המשפט  בתי  רכאמור, 
שב כדבר  הכללית  האספה  בהחלטות  רערב 

נהנות  אינן  החלטותיה  זאת,  עם  אך  שגרה, 
מ"חסינות" ונתונות לביקורת שיפוטית. ככל 

רשהפגיעה בחבר קשה יותר, וככל שהיא פוג
עת בזכויות הראויות להגנה, ובייחוד בזכויות 
יסוד, כך ייטה בית המשפט להרחיב את היקף 

הביקורת ולהתערב בהחלטה.

של  בהחלטה  השופטת  הרשות  התערבות 
נחלים  במושב  התרחשה  הכללית  האספה 
באור  20 ב פורסם  נחלים,  נ'  וינרב  -)יחיאל 

הכללית  האספה  עניין,  באותו   .)2009 גוסט 
החליטה לחלק את התמורה שהתקבלה מהון 

רהמניות בתנובה בין כלל חברי האגודה, למ
רות התנגדותם מיעוט החברים. בית המשפט 
קבע באותה פרשה, כי "השלכת הפגיעה הנה 
פגיעה בזכות הראויה להגנה - זכות קניין של 
המיעוט - ואף אם האגודה השיתופית במהותה 

רמבוססת על שיתופיות ושוויוניות, היא אינ
הלאמת  על  מבוססת  נה 
ואינה  הפרט  של  רכושו 
כוח  על  להישען  יכולה 

רהרוב מקום שהיא מפקי
עה רכוש הפרט. בהחלטה 

רדנן יש משום חדירה לת
והיא  הפרטי  הקניין  חום 
בית  להתערבות  העילה 
המשפט בהחלטת האספה 

הכללית".
במקרה דומה, אבל אחר, 
כי  המשפט  בית  קבע  שבו 
של  בהחלטה  להתערב  אין 
התרחש  הכללית,  האספה 
גלעד  )שייקה  טוביה  בבאר 
5 בפברואר 2009(. האר -נ' באר טוביה, פורסם ב
גודה החליטה על חלוקה דיפרנציאלית של מניות 

רתנובה כשכל החברים התחלקו במחצית מן המנ
יות באופן שווה, והמחצית השנייה חולקה בהתאם 
להשקעה של כל משק ומשק בקרן ההון שיועדה 

רלהשקעה במניות, שנעשתה במהלך השנים במס
גרת שיווק תוצרתם באמצעות האגודה לתנובה.
רמקצת חברי האגודה טענו בפני בית המש

פט, כי החלטת האספה בעניין חלוקת המניות 
פוגעת בעקרון השוויון באגודה ויש לבטלה. 
בית המשפט דחה את טענות התובעים וקבע, 
כדין  התקבלו  הכללית  האספה  החלטות  כי 
במהלך הרגיל של ניהול עסקי האגודה ונהנות 

רמ"חזקת התקינות". במקרים כאלה, ההתער
בות תהיה רק כאשר מוכחת פגיעה בזכויות 
יסוד של מי מחברי האגודה. נקבע, כי חלוקה 
דיפרנציאלית של מניות תנובה אינה אפליה 
אסורה, אלא דרך חלוקה המשקפת את השוני 

בהשקעה ולכן, היא מותרת.
מקפחת  האספה  החלטת  כאשר  לסיכום, 
את זכויות המיעוט של חברים אפשר לתקוף 

ראותה. עם זאת, יש לזכור, כי לא תבוצע הת
באותם  אלא  האסיפה  של  בהחלטה  ערבות 
מקרים בהם ההחלטה שבהם התקבלה בחוסר 
פגיעה  תוך  מידתיות,  או  סבירות  לב,  תום 

בזכויות יסוד של החברים.
"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 

וליטי מינהלי  המסחרי-חקלאי  ־בתחום 
בלבד  כללי  הוא  המופיע  המידע  גציה. 
ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת 

או ייעוץ מוסמך.

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

בתי המשפט אינה נוטים 
להתערב בהחלטות 

האספה הכללית כדבר 
שבשגרה, אך עם זאת, 
החלטותיה אינן נהנות 

מ"חסינות" ונתונות 
לביקורת שיפוטית

מעטים מול רבים
האם לבעלי דעת מיעוט באגודה יש דרך פעולה נגד החלטה 

הפוגעת בזכויותיהם?

את  בירך  פירון,  שי  הרב  החינוך,  שר 
היישו החינוך  בפרס  הזוכות  הרשויות  רשש 

של  האישית  "מעורבותם  תשע"ג:  לשנת  בי 
ראשי הרשויות והשקעתם הניכרת במערכת 

החי למערכת  מסייעות  היישובית  רהחינוך 
נוך להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניה. 
המעשה החינוכי מניע אותנו ממקום למקום, 

רממעשה למעשה, ממפגש אנושי אחד למשנ
הו, ומדביק את הסובבים אותו. מעודד לראות 

את העשייה המפוארת שלכם".
רשמוליק ריפמן, יו"ר מרכז המועצות האזו

ריות, התייחס בנאומו לזכיית אשכול בפרס: 
"כל מערכות החינוך באשכול ובשאר רשויות 
בלתי- טילים  ירי  תחת  נמצאות  עזה  עוטף 

פוסק המהווה גורם משמעותי נוסף שמשפיע 
היום-יומי. העובדה שהצלחתם,  על התפקוד 
ולהעמיד  החינוך  את  לקחת  הכול,  למרות 
זו זכות גדולה  אותו בראש סדר העדיפויות. 
החינוך  מערכת  אנשי  ולכל  המועצה  לראש 

שעובדים יחד למען מטרה משותפת".
נימוקי  את  הקריא  הטקס,  מנחה  כנר,  דן 
הוועדה להענקת הפרס לאשכול: "זו הזדמנות 

רלברך בברכת יישר כוחכם את המועצה האזו
רית אשכול, את תושביה בכלל ואת מערכת 

רהחינוך בפרט על העמידה המכובדת והאית
טובים של  ימים  לכולם  ואנחנו מאחלים  נה, 

שקט.
למועצה  היישובי  החינוך  פרס  "הענקת 
בתחום  העשייה  על  מעידה  אשכול  האזורית 
עמוקה  מחויבות  מתוך  הרשות,  של  החינוך 
החירום  מצב  למרות  ילדיה.  של  לעתידם 
מגוונות  תכניות  הרשות  מפעילה  המתמשך, 
החינוך  את  ומציבה  האזרחי,  החוסן  לחיזוק 

מרכזי  כעוגן  והבלתי-פורמאלי  הפורמאלי 
בהתמודדות עם האיום הביטחוני.

בבינוי,  רבים  משאבים  משקיעה  "הרשות 
כדי  התשתיות  ובשיפור  המבנים  בהתאמות 
ליצור סביבה מיטבית ובטוחה. על אף המרחק 
הגדול בין היישובים, מעמידה המועצה מערך 
לתלמידים  לאפשר  מנת  על  מסועף  הסעות 
השתתפות במגוון רחב של תכניות למעורבות 
חברתית, קהילתית ואזרחית, במטרה לשמור 
על הרצף החינוכי מסביב לשעון. על כל אלה 
את  אשכול  האזורית  המועצה  מקבלת  ועוד, 

פרס החינוך היישובי לשנת תשע"ג".
רלאחר קבלת הפרס, בירך ראש מועצת אש

לא:  למה  סיבות  ארבע  "יש  ילין:  חיים  כול 
יש פצמ"רים, יש קסאמים, עכשיו גם מנהרות 
ויש גם צבע אדום. אנשי החינוך שלנו, לכם 
מגיע הפרס הזה, מכל הלב. בלעדיכם זה לא 
היה מתקיים. הרצף החינוכי שעליו שמרתם, 
התמיכה  עם  יחד  גם כשהטילים מתפוצצים, 
והמחוז, לכם מגיע הפרס  של משרד החינוך 

רהזה עבור הרצף הלימודי גם כשהטילים מת
פוצצים ועל זה שאתם מרכז החוסן של מגינת 

ישראל. תודה לכולם על התמיכה".
פרס החינוך היישובי לשנת תשע"ג הוענק 
זו הפעם ה-12 ליישובים שהשקיעו משאבים 

רניכרים במערכת החינוך היישובית, הן מבחי
נת התכנים והן מבחינת ההשקעות הכלכליות 
וההשקעות בתשתיות בכל רמות האוכלוסייה 

ורבדיה.
רליישובים המצטיינים הוענקו תעודות הצ

שקלים.  אלף  מאה  בסך  כספי  ופרס  טיינות 
ונציגה  המשרד  נציגי  חברים  הפרס  בוועדת 

מטעם השלטון המקומי.

חדשות
דרור יוסף

פרס החינוך תשע"ג 
למועצת אשכול 

שר החינוך העניק את הפרס למועצה האזורית, אחת 
משש רשויות זוכות, "על העשייה מתוך מחויבות עמוקה 

לעתידם של ילדיה, למרות מצב החירום המתמשך"

חיים ילין מקבל את הפרס מהשר שי פירון. "אנשי החינוך שלנו, לכם מגיע הפרס הזה"
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ניצחון הרוח

הספר "יומני מסע - לטייל עם מוגבלות" 
רמאת דוקטור דרורה בהרל הוא יותר מכל סי

שאינה  והרפתקנית,  אמיצה  אישה  של  פורה 
הפיזיות  למגבלותיה  נכנעת 
זהו  החיים.  על  ומסתערת 
החומר,  על  הרוח  ניצחון 
להתעלות  בהחלטה  שהחל 
שנחתו  המוגבלויות  מעל 
ניתוח  על המחברת בעקבות 

שהסתבך.
מסע,  יומני  חמישה  בספר 
בשנים  ומצולמים  כתובים 
הוא  הראשון   .2013-2009
בהרי  אתגרי  ג'יפים  מסע 
האטלס ובדיונות של הסהרה 
הם  אחרים  שלושה  במרוקו. 

צב מרתקים,  ספארי  ריומני 
מאוגנדה,  וססגוניים  עוניים 
אתיופיה,  ומדרום  מטנזניה 

ואוה חיה  בלשון  רהמתארים 
בת את הנופים, החי, הצומח 
של  המקומיים  והתושבים 
המרתקת,  אפריקה  יבשת 
מנקודת המבט הייחודית של 

רד"ר בהרל, שטיילה בה פע
מים רבות. בקיץ 2013 ערכה 

ראת המסע הנועז ביותר שה
רעזה לצאת אליו עד אז: בהי
מלאיה ההודית ובצפון הודו.
תצ מאות  כולל  רהספר 

שצילמה  מרהיבים  לומים 
המחברת במקומות המוזכרים 
לכל  גם  מוקדש  והוא  בספר 
מי שסובל ממוגבלות כלשהי 
ונדמה לו שאי אפשר )הוצאת 

אוריון, 155 עמודים(.

חכמת הגיל

מאת  מתוקן"  לא  "בעולם 
חכם  רומן  הוא  סביר  מיה 
על  מה  דבר  לומר  המבקש 
על  משמעותם,  על  החיים: 
שבו  האופן  ועל  ממשיותם 

ריש לחיותם. הנמען של המי
דע רב הערך הזה הוא עמרי, 
תלמיד י"ב, שתחושה עמומה 

של אבדן דרך והיעדר נקודת משען שולחת 
אותו לבקש חכמת חיים ממי שנמצאים בסוף 
מקווה,  הוא  כך  לדעת,  כבר  ועשויים  דרכם 

כמה דברים על החיים עצמם.
גא קשישה  איֶרן,  אצל  לו  נמצא  רמבוקשו 

וותנית, שצמצמה כמעט לחלוטין את מגעה 
ברידג',  במועדון  פוגש  הוא  ובה  העולם  עם 

במגמה  שלו  הגמר  סרט  את  מצלם  הוא  שם 
רלקולנוע. סירובה העיקש לשתף פעולה וחי

לופתים  פחות,  לא  העיקשים  אחריה,  זוריו 
את  שואלים  הם  שבו  בדיאלוג  השניים  את 
עצמם – וגם זה את זה - על חייהם ועל חופש 
להם  אין  או  שיש  הבחירה 

במהלכם.
ביני מפגשים  רבשלושה 

הם, אירן פורסת בפני עמרי 
בח שלמדה  השיעורים  ראת 

שלאורן  האמיתות  ואת  ייה 
האי סיפורה  אותם.  רחייתה 

וסירובה לייפות את פני  שי 
הפינות  את  ולעגל  הדברים 
מאלצים את הקורא להתבונן 
עליו  שאין  ובמה  הוא  בחייו 

ספ ידיעות  )הוצאת  רכפרה 
רים, 294 עמודים(.

אלה החיים

)בבוכ דוניו"  "הוי  רהספר 
רית: "אלה הם החיים"( מאת 
את  מביא  אליעזרוב  יצחק 
והמשפחתי  האישי  סיפורו 
לקדם  שדאג  ואמן  יוצר  של 
כבר  הבוכרי  הפולקלור  את 

שו בהופעות  שמונה,  רמגיל 
ובעו בארץ  ומגוונות,  רנות 

לם.
"אני כותב והחוויות רצות 
ובועט.  חי  הכול  בראשי. 
אני  כאן  רק  נשכח...  בלתי 

רמסוגל להרגיש שייכות אמ
התר היהדות,  השפה,  רתית. 

בות, הישראליות... אלה ועוד 
הרחק  בחו"ל.  נמצאים  אינם 
ממתינה  הזה  המוכר  מהנוף 
ידעתי  בלבי  זרות.  תחושת 
הוא  ההופעות  שמסע  תמיד 
רק חלק מחיי ודאגתי תמיד 

ומתגע גאה  לכאן,  רלשוב 
גע...

"קיימות סיבות רבות לנצל 
קיימות  ובעיקר  החיים,  את 
שיפה  שמה  להאמין  סיבות 
השינוי  השינוי.  הוא  בחיים 
ימינו,  משגרת  נפרד  בלתי 

לכן תמיד יש למה לצפות".
אליעז "האחים  להקות  חבר  היה  רהמחבר 
ררוב", "הפעמונים" ו"השגרירים", ומקים "הב

ידור הבינלאומי". לאורך השנים, כתב מילים 
ולחנים מרגשים וניגן על כלי נגינה בוכריים 
90 מיתר  שונים, בהם כלי הנגינה צ'אנג ובוב

רים שבנה בעצמו, ופרט עליו באולמות מלאי 
קהל מריע )הוצאת טרקלין, 175 עמודים(.
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ספרות
זהר נוי

מסעות רוח וגוף
מטיילת הרפתקנית מתגברת על מגבלותיה הגופניות ועל 

הקשיים במחוזות הטבע הפראי. קשישה שהתנתקה מהעולם 
חולקת עם נער את שיעוריה מהחיים. אמן פולקלור בוכרי 
מישראל שב אליה עם סיפורים ממסעות ההופעות שערך

)כותרת  "מינכן"  השירים  ספר 
זי לזה  קראי  תרצי  "אם  רהמשנה: 

כרון"( של יאיר אסולין הוא מקרה 
מה מדי  יותר  על  המעיד  רמצער 

מן  חלק  היום.  של  הצעירה  שירה 
שורה  כדי  עד  קצרים  השירים 
אותיות  פי  על  מסודרים  אחת, 

כרו סיפור  איזה  מייצרים  רהא"ב, 
נולוגי.

הם  זה  בספר  השירים  עיקר 
תיאורים  רצף  לעתים  תיאור, 
אסולין  של  השהייה  של  עוקבים, 
חייו.  וזיכרונות  גרמניה,  במינכן, 

רלמרות העיר המשמעותית לישר
אלים, למרות כישרון כתיבה שיש 
משיריו,  בכמה  ומתבטא  לאסולין 
העולות  והיוהרה  היומרה  ולמרות 
"מינכן"  הספר,  משירי  מעט  מלא 
שבעיקר  למדי,  בכייני  ספר  הוא 

אומר לא-כלום.
רבספר "אמא מתגעגעת אל המי

בין  מסופר,  בוסי  דודו  של  לים" 
ששמו  ישראלי  צעיר  על  השאר, 
עובדיה. עובדיה היה קצין צנחנים 
ולאחר שחרורו מהצבא, הוא מוצא 
עצמו מורחק ממועדון בשל מוצאו 
המזרחי. הוא עובר לגרמניה, פותח 
רשת חנויות שסמלן מגן דוד וכל 

רהסיפור הזה הוא רקע לדיונים מורכבים ומ
רתקים על זהות ישראלית בגרמניה, על זהות 

יהודית בישראל ובגולה ועל זהות מזרחית.
בספר "מינכן" נוסע יאיר אסולין לגרמניה, 

ריש לו מערכת יחסים עם בחורה ששמה אלכ
סנדרה, כואב לו הראש, הוא מעשן מקטרת, 

ולפ לו לפעמים  רהעיניים שלו שורפות, קר 
עמים הוא אינו כותב ואז כותב על כך שהוא 
אינו כותב. לפעמים, הוא נזכר במשהו שקרה 
עם משפחתו.  או  כנסת  בבית   - בישראל  לו 

קל להבין מה ההבדל בין שני הספרים.
שורות  שלוש  עם  בשיר  נפתח  "מינכן" 
"הזמן  שירה:  לכתוב  יכולת  על  המעידות 
משנה צבעים כמו עלים במינכן. / עוד מעט 

ריבוא גשם. ופנים יפות / יטושטשו כמו שלו
ליות על הכביש". אבל כבר בשיר זה השורות 
הבאות מאכזבות ביומרנות שבהן: "אני אטי, 
לא כותב הרבה. / )טרם הסדרתי את נשימתי.( 

/ מעשן מקטרת. מאזין / כמעט / רק לג'ז".
ופשוט  להרשים  לנסות  מפסיק  כשאסולין 
מתוודעים  אנו  ואנושי,  עירוני  נוף  מתאר 
לעיקר כוחו. שיר י"ג בספר הוא אחד היפים 
שבו: "הזמן אטי / מפתה ומשחרר רגעים של 
/ שמחה. הפנים שקטות. / העיניים נעצמות 
מאליהן. / הנפש בוערת. / רגעים ארוכים של 
חוסר נשימה. הידיים כבדות. / השלג מרחף 

משום מקום. )אל שום מקום(".
בשיר י"ד, חפה גם הוא, יש אמירה לפחות, 
המקוללת  "המלחמה  שבלונית:  היא  אם  גם 

רמשתוללת רחוק... כאן הכול שקט. הפנים נק
יות, לא יודעות קמטים / של דאגה. הדמיונות 
קצין  בדלת,  דפיקות  שומעים  לא  הרגילים, 
העיר, אזעקה, 'נפילות', דם, מקוננות". אך זה 
שאסולין  הערכית,  העקרונית,  האמירה  מרב 
מינכן  לא  במינכן,  הנוכחות  לא  לה.  מסוגל 
עצמה ולא היהודיות מול הגרמניות מופיעות 
שם, לא כדיון בפני עצמו ואפילו לא כניסיון 
לא  הכבדים.  ממטעניו  הזה  הדיון  את  לרוקן 
ברור כיצד מצליח כותב צעיר, שמתנסה גם 
בפובליציסטיקה, לברוח מכל אמירה, להימנע 
מכל נושא, למעט געגועים אישיים ומכאובי 

הנפש.
למעשה  הזה,  הספר  של  הגדולה  בעייתו 

רבעיה שהיא מחלתו של דור הכותבים הצעי
לנושא  הופך  האישי  שהכאב  היא  היום,  רים 
אותו  להציג  מנסה  המשורר  לעתים,  מרכזי. 
אסולין  כאן   - עקרוני  נושא  של  כמייצג 
הבכיינות  זו  זאת.  לעשות  מנסה  לא  אפילו 
שהשתלטה על החברה הישראלית ויותר מדי 
משתפים  אלא  בה,  נאבקים  אינם  משוררים 

אתה פעולה.
משום כך, יותר מדי ספרי שירה היום אינם 

בכ רפויים,  דלים,  ארוכים,  מונולוגים  ראלא 
ייניים, שמקומם אינו על מדף ספרי השירה 
אלא באחת מתכניות הריאליטי. שם לפחות 

היו מגיעים אל קהל גדול יותר.
"מינכן", יאיר אסולין, הוצאת הליקון, 

תל אביב, 2014, 88 עמודים.
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מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

עיר מקלט
יאיר אסולין בספרו "מינכן", שנכתב על חוויותיו בעיר 

הגרמנית, מצליח לברוח מכל אמירה ולהימנע מכל נושא, 
למעט געגועים אישיים ומכאובי הנפש

הכותבים  מחלת  היא  הגדולה  בעייתו  "מינכן". 
צילום הכריכה הצעירים היום 
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אם החיטה
מירי דג

לכבוד  לאיטליה  נסעו  ואחותי  שלי  אימא 
כדי  בבית  נשארתי  ואני  אחותי,  של  הגיוס 
להיכנס לנעליים הענקיות של אמי ולהחליפה 
בכתיבת הטור. מבינים את האימא הזאת? לא 

ררק שהיא לא לקחה אותי אתה, אז היא גם מש
אירה אותי לעשות בשבילה את העבודה.

רלפני שנמשיך, אציג את עצמי בקצרה: קו
ראים לי עודד, אני בכיתה ח' וגר עם ההורים. 
אימא שלי "חפרה" לכם לא קצת על "איך זה 
להיות אשתו של חקלאי", ועכשיו הגיע התור 

רשלי לחפור לכם על איך זה להיות בן של חק
לאי.

תינוקות של אימא, תינוקות של אבא
בן של חקלאי, אתם שו זה להיות  איך  ראז 

אלים? )תשאלו. יופי, הבה נמשיך(. מאז שאני 
שהתינוקות  חשב  שלי  אבא  עצמי,  את  זוכר 
התחלקו  גם  וכך  ברפת,  דווקא  נמצאים  שלו 

יולדת את התינוקות  התפקידים בבית: אימא 
שלה, אבא מיילד את העגלים והעגלות שלו, 
אימא מיניקה אותנו ואבא דוחף בקבוקי חלב 

החלו את  שהבנו  חושב  )אני  שלו  רלתינוקות 
קה(.

המגוד התינוקות  עם  שלי  המפגשים  ראחד 
חקלאי,  של  כבן  משעשע.  היה  אבא  של  לים 
נסיעות  להרבה  אותי  לקחו  דודו  וסבא  אבא 

מביקו ובאחד  ולפרדס,  לשדה  הטרקטור  רעל 
ריי ברפת אחת הפרות חשבה שאני חטיף חציר 

ולעסה אותי )וזה דווקא היה נעים(.
המשחקים  מגרש  חקלאי,  של  ילדים  עבור 
וכשהיינו  הבית,  שמאחורי  השדה  היה  שלנו 
אני ואחיי קטנים יותר היינו מעבירים את רוב 
זמננו במשחק על חבילות החציר של אבא, או 
שהוא היה לוקח אותנו לטיולים על הריינג'ר 
בחיי  הכיפיים  הדברים  אלו  הבלתי-נשכח. 

אחד  הייתה  לא  מעולם  חקלאות  אבל  כפר, 
רמחלומותיי, כי זאת עבודת כפיים קשה בהת

חשב בעידן המפונק שבו אנו חיים. אבל כשאני 
צריך כסף, או כשאבא צריך עזרה, אני נרתם 

למשימה ויוצא אתו לשדה.

אוויר לנשימה
אוויר  כמו  זה  שלי  אבא  בשביל  החקלאות 
לנשימה, כמו כדורגל בשבילי. אני משחק כבר 
אתא  בקריית  כדורגל  בקבוצת  רביעית  שנה 
ולכל משחק, בכל שבת ובכל שעה, אבא שלי 

מגיע כדי לעודד, לתמוך וגם ליהנות.
שני  את  להפוך  הצלחתי  האחרונות  בשנים 
רוצה  כשהייתי  פעם,  כדורגל.  לחובבי  הוריי 
ללכת  צריך  הייתי  בטלוויזיה  משחק  לראות 

רלחדר ולצפות בו לבדי, אבל בתקופה האחרו
נה, כשאני רוצה לראות משחק כל הבית שובת 

ממלאכתו ומגיע לסלון לראות אתי.

"יורש  יהיה  מילדיו  שאחד  רוצה  היה  אבי 
אחיי  או  להאמין שאני  לי  קשה  אבל  העצר", 
עבדה  שאחותי  פי  על  אף  בחקלאות,  נעבוד 

כש עכשיו  וגם  מזמן,  לא  עד  בצפון  רבחווה 
היא באיטליה היא מתנדבת בחוות המקומיות 

בטוסקנה.
בכל מקרה, אני גאה בו על עבודתו וגם קצת 
שלוש,  או  פעמיים,  או  פעם  לא  כי  לו,  דואג 
תאונות  עקב  אותו  אירח  החולים  שבית  קרה 
עבודה, אבל תמיד הוא חזר בריא ושלם )טפו-

טפו-טפו(.
שלי  כשאבא  שנה,  כחצי  לפני  היה  השיא 
יצא ליום שגרתי ורגיל במכון התערובת, אך 
נפל  מהמכלים  אחד  את  לנקות  עלה  כאשר 
זעק  הוא  תערובת.  של  וכבד  גדול  גוש  עליו 
לעזרה, אבל רק כעבור כמה דקות שבהן הוא 

היה תקוע בתא התערובת, היא הגיעה.

כשהוא הגיע לבית החולים לקחו אותו ישר 
לבדיקת אם-אר-איי )MRI( והבדיקה הצביעה 
על שתי חוליות שבורות, פריצות דיסק ועוד 
פגיעות. ואיפה אני הייתי בזמן הזה? אז ככה, 

רזה היה אחר הצהריים ובדיוק סיימתי את אי
מון הכדורגל שלי כשאמי התקשרה ואמרה לי 
ללכת לסבא וסבתא במקום לבית שלנו. הייתי 

קצת "חשדניסט", אבל עשיתי כדבריה. מאוחר 
יותר באותו ערב, אמי סיפרה לי על מה שקרה 

לאבא והאמת היא שהייתי ממש מבוהל.
במשך שלושה ימים התגוררתי אצל חברים 
בכפר.  כן  גם  שגרים  אבי  של  ההורים  ואצל 
עם  הגעתי  החולים  בבית  הראשון  לביקורי 
שוכב,  אותו  ראיתי  ושאלות.  חששות  הרבה 
כמעט שלא זז וכמעט שלא מדבר, זה היה ממש 
שיוכל  עד  זמן  הרבה  ייקח  כי  ונראה  מפחיד 

הופר זו  השערה  לשמחתי,  אך  ולעמוד,  רלזוז 
כה והחל מהשבוע השני מצבו השתפר, כאילו 

באורח נס.
כשאבא שלי חזר מבית החולים הוא לא היה 

ריכול לחזור לעבודתו. אחי הגדול, שסיים בדי
וק קורס מ"כים, קיבל מהצבא חופשה חקלאית 
של חודש ובא לעזור בשדה ובפרדס. גם אחותי 
התגייסה לעזור לו בתקופה הקשה הזאת ועד 

היא עדיין סחבה על כתפיה סלי אר רהטיסה 
טישוק.

שאמו טיפולים  עובר  שלי  אבא  היום  רגם 
רים להקל על כאביו ולשפר את תנועות ידיו, 
מלאה  להחלמה  הדרך  התאונה.  עקב  שנפגעו 
העקשנות  על  סומך  אני  אבל  עדיין,  ארוכה 

שלו שזה יקרה.

מי מעיר את התרנגול?
יש חיה אחת שקמה לפני התרנגול ואם אתם 
אבא  זה  לכם:  אגלה  זו,  חיה  איזו  יודעים  לא 
שותה  מוקדם,  קם  הוא  החקלאים.  ושאר  שלי 

רקפה ונוסע לשדה או לפרדס, מסיים את הע
רבודה הקשה וחוזר לישון לפני שיקום שוב לע

בודה )רק לידע האישי שלכם: את כל זה הוא 
עושה בין השעות 5:23 ל-7:36 בבוקר(.

רנכון שבבוקר מודים לה' שהעיר אותנו ברי
אים ושלמים, אבל חשוב לדעת, כי החקלאים 
הם אלה שמעירים את התרנגולות והתרנגולות 

רהן אלו שמעירות אותנו, אז בעצם אנחנו צרי
כים להודות גם לחקלאים )ולגאון שהמציא את 

השעון המעורר(.
לסיום, חייו של חקלאי מעייפים וקשים, אך 
יש בהם איזשהו קסם - לקום עם עלות השחר 

רוליהנות מהשקט של הבוקר ומהיופי של הזרי
חה כשבאוויר נישאים ריחות פירות ההדר.

הטכנולוגי  שבעולם  שמח  שאני  מודה  אני 
והמתקדם של היום, אני יכול להישאר מחובר 

גם לחקלאות וגם לחיי הכפר.

נער כפר
עכשיו תורי: קוראים לי עודד ואני תלמיד כיתה ח'. חקלאות 

מעולם לא הייתה אחד מחלומותיי, אבל כשאני צריך כסף או 
כשאבא צריך עזרה - אני נרתם למשימה. להיות בן של חקלאי

כבן של חקלאי, אבא וסבא 
דודו לקחו אותי להרבה 

נסיעות על הטרקטור לשדה 
ולפרדס, ובאחד מביקוריי 

ברפת אחת הפרות חשבה שאני 
חטיף חציר ולעסה אותי )וזה 

דווקא היה נעים(

מתבן. כשהיינו אני ואחיי קטנים יותר שיחקנו רוב הזמן על חבילות החציר של אבא
צילום: אלכס רוזקובסקי  

צילום: יח"צ ריקאסולי חבל טוסקנה באיטליה. אחותי מתנדבת באחת החוות המקומיות, אבל קשה לי להאמין שתעבוד בחקלאות 
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מיכל דותן-לוין

ראש  יושבי  הארץ,  מרחבי  אגודות  נציגי 
התנועה,  מועצת  מליאת  חברי  ועדים,  וחברי 
נפרדו מתחר איש,   400 ופעילים, כ -מזכירים 

היום  מסדר  אתנחתא  עשו  פורים,  חג  פושות 
בים  ונפגשו  הסדר  לשולחן  שמסבים  לפני 
ובהם  ימים  שלושה  שנמשך  לסמינר  המלח 
עסקו בהתיישבות, בחקלאות, בחברה ובנוער, 

על כל היבטיהם.
הסמינר, המתקיים זו השנה הרביעית, נפתח 

הת ויו"ר  התנועה  מזכ"ל  צור,  מאיר  רבדברי 
המציאות  את  שתיאר  ישראל,  חקלאי  אחדות 
ובחברה  בפרט  במושבים  המשתנה  החקלאית 
מה  הנוכחים  בפני  ופירט  בכלל  הישראלית 

נעשה בתנועה.
לאחר מכן, לבימה הוזמן יצחק אליה, מזכיר 
שבירך  המזרחי,  הפועל  של  המושבים  איגוד 

הפעו שיתוף  על  התנועה  להנהלת  רוהודה 
כוח  וחשיבות  התנועות  שתי  בין  הפורה  לה 
שישפר  מה  מושבים,   350 של  ההתארגנות 
את יכולתנו להגיע להישגים אל מול השלטון 

המרכזי.
חבר כנסת זבולון כלפה )הבית היהודי(, יו"ר 

הקו את  תיאר  החקלאי,  הלובי  של  רמשותף 
שי כיום בבית הנבחרים בעבודת לובי שאינו 
משופע בח"כים מהמגזר ההתיישבותי, אך עם 
זאת, מחויבים עדיין ומצליחים לרתום ולחבר 
גורמים בכנסת שאינם מן ההתיישבות, לטובת 

קידום סדר יומו של המרחב הכפרי.
המקצו השלב  החל  הטקסי  השלב  רבסיום 

פערי  ובסוגיית  בחקלאות  שעסק  בפאנל  עי 
אמר,  והוא  הראשון  הדובר  היה  צור  התיווך. 

ביש תחום  לכל  ומחלחלת  חמורה  הבעיה  רכי 
ראל. "בעיסוקה בעלויות, מדינת ישראל אינה 

רמבדילה בין היצרן החקלאי שמייצר את התו
צרת הטובה ביותר, במחיר הזול ביותר בעולם 
בפערי  הקופון  את  שגוזר  מי  לבין  המערבי, 
הן  החקלאות,  ענפי  בכל  נכון  הדבר  התיווך. 

בתוצרת הטרייה, והן במוצרים המעובדים".
רמנכ"ל משרד החקלאות, רמי כהן, ציין שה

משרד עושה כל שביכולתו על מנת להקל על 
ידי  על  הן  הייצור,  גורמי  בפיתוח  החקלאים 
הגדלת מכסות העובדים הזרים והמים והן על 
ידי הגדלת מכסות הקרקע באמצעות הגדלת 
לשימושים  גם  התייחס  כהן  הישובים.  תקני 
כדי  שהותרו  ועוד(,  יקבים  בד,  )בתי  הנלווים 
בנוסף  בכבוד,  להתקיים  היישובים  על  להקל 

על החקלאות המסורתית.
על  דיבר  שיתופי,  ניר  יו"ר  שמחון,  שלום 
הצורך בטיפול חקיקתי מול משרדי הממשלה, 
על מנת לפתור באמת את הבעיה. אהוד פלג, 
הציג  לצרכנות,  הישראלית  המועצה  מנכ"ל 
נתונים חמורים המצביעים על פערי המחירים, 
ותכנית שהכין עם התאחדות האיכרים לפתרון 

הסוגיה.
האזורית  המועצה  ראש  סגן  יפרח,  מאיר 
אשכול ונציג הארגונים החקלאיים, הצביע על 

רהצורך של החקלאים להתארגן במסגרת עצ

מאית של שיווק מאורגן, על מנת לקדם את 
הדרך מרגע קטיפת העגבנייה עד רגע הגעתה 

רלרשתות השיווק, ובכך לצמצם את פער התי
ווך הקיים היום.

לאחר הפסקה מתוקה, התכנסו כולם לשמוע 
ראת בנצי ליברמן, מנכ"ל רשות מקרקעי יש
רראל, שדיבר על העבודה המשותפת עם התנ

החכירה  חוזה  של  התהליך  על  בדגש  ועה, 
לדורות. ליברמן ציין, שברמ"י רואים בתנועה 
לגבי  הן  ההחלטות,  ליישום  מרכזית  כתובת 
החוזים והן לגבי החלטה 979. בנוסף סיפר, כי 
להגדיל  האוצר  בקשה למשרד  הגיש  המינהל 
979 מעבר לפייר  תקנים לטובת יישום החלטה

לוט שהחל, כלומר לכל המושבים בארץ.
ארגוב"  עד  "מארגוב  במופע  נחתם  הערב 
לפרידה  שהוקדש  ערב  סרי,  מתי  השחקן  של 

רמיוסק'ה הררי, שמסיים את תפקידו כיו"ר הס
ניף הארצי של יד לבנים במושב ובכפר. יוסק'ה, 
אב שכול, משמש בתפקידו זה למעלה מעשור 

תפקי שורת  מילוי  תוך  מלאה,  רבהתנדבות 
בהנהלת  במועצה,  במושבו,  התנדבותיים  דים 
למען  בעמותה  הצבאיות,  הפנימיות  עמותת 
להציג  התנועה  בחרה  בנוסף,  ועוד.  ארד  רון 
את מועמדותו לקבלת "אות הנשיא למתנדב" 
2014 כהוקרה לפועלו רב השנים והצר  לשנת

בת נושא הטיפול במשפחות השכולות ושימור 
מורשת בלב העשייה הציבורית.

משולחן אגף קרקעות ואגו"ש
מינהל  בנושא  נפתח  לסמינר  השני  היום 
וקרקעות. עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות 

רואגודות שיתופיות, סיפר לנוכחים על היער

כות התנועה לחתימה על חוזי החכירה ואיוש 
הנחלות הפנויות.

עו"ד יפרח פירט על הנושאים שהיו על סדר 
יומו של האגף בשנה האחרונה, לרבות טיפול 
בחוזי החכירה לדורות מול המינהל, הצטרפות 
התנועה לעתירה לבג"צ בנושא פל"ח וועדות 
קבלה, טיפול ביחידה השלישית במשק מול שר 

הפנים ויישום הפיילוט בנושא החלטה 979.
המשפטי  היועץ  סגנית  לייקין,  מניה  עו"ד 
של המינהל, דיברה על הנושאים שעל הפרק 

בשימו שנוגעת  החדשה,  בהחלטה  רוהתרכזה 
שים הנלווים בנחלה )יקבים ובתי בד( ובנושא 
ההרחבות  על  והשפעתו  הקבלה  ועדות  חוק 

במושבים.
יוגב שריד, מנכ"ל מבט  הציג   לאחר מכן, 
מענה  לרבות  החברה,  פעילות  את  מושבים, 
הטיפול  ולחבריהם,  למושבים  ועסקי  כלכלי 

רפו זכויות  ומיצוי  לחקלאות  זרים  רבעובדים 
איות לחברי המושבים. יוגב התרכז בפעילות 
החברה בכל הקשור להיערכות ליישום החלטה 
הנדר התכנוניים  בהיבטים  הנוגע  בכל   ,979

נחמה  יישומה.  לצורך  האגודות  מצד  רשים 
בוגין, שמאית מקרקעין, דיברה על ההיבטים 
השמאיים בהחלטה 979 וסקרה בפני הנוכחים 

שמאות שנעשתה באחד ממושבי הפיילוט.
חיים טל, ראש ענף עס רבחלק השני הציג 

קים בבנק לאומי, את שיתוף הפעולה עם מבט 
מושבים, לטובת דרכי מימון השקעות במשק 

החקלאי-תיירותי במושבים.
מיתרונות  והנאה  צהריים  הפסקת  לאחר 
בנושא  לדון  עברנו  בעולם,  הנמוך  המקום 
אותו  המגורים,  בחלקת  לא-חקלאית  פעילות 

האזורית  המועצה  ראש  ריטוב,  עמיר  פתח 
התנועה,  של  קרקעות  ועדת  ויו"ר  השרון  לב 
המועצות  ומרכז  התנועה  בהתנהלות  שעדכן 
האזוריות בנושא המרקמים העירוניים, בנושא 

מו במתחמים  הבנייה  לקידום  )ועדה  רותמ"ל 
השלישית  ליחידה  בנוגע  וגם  לדיור(  עדפים 

בנחלה.
ברושי,  איתן  הקיבוצית,  התנועה  מזכיר 
השונים  בתחומים  הפעולה  שיתופי  על  בירך 
ודיבר על כך, שלמרות  עם תנועת המושבים 
שאין רואים את הדברים עין בעין, עדיין רב 
ברושי  התנועות.  בין  המפריד  על  המשותף 

רתיאר באוזני הנוכחים את מאבק התנועה הקי
בוצית מול רמ"י בנושא הקרקעות.

יפרח  ועו"ד  בנושא  פאנל  התקיים  בהמשך 
תיאר את המצב המשפטי הקיים בכל הקשור 
בנחלות,  כיום  לבצע  שניתן  הפל"ח  לזכויות 
עו"ד  ובהיקפם.  השימושים  בסוגי  והמשיך 

רגלעד שרגא המשיך וסקר פסיקה עדכנית וח
לשי המשפט  בתי  להתייחסות  הנוגעת  רדשה 

מושים חורגים בנחלות.
עו"ד גלי פלד סיפרה על הצטרפות תנועת 
המושבים לבג"צ מטה יהודה, שעוסק ביכולתו 
של בעל הנחלה להשכיר את הפעילות הלא-
רחקלאית בחלקת המגורים בנחלה במושב, וב

סוף הפאנל ענו הדוברים לשאלות הקהל.
הציגה  המועצות  ראשי  פאנל  שהחל  לפני 
הכפרית  התיירות  תחום  רכזת  וידה,  צורית 
בתנועה, את העבודה שנעשית עם התאחדות 
של  משותפת  התארגנות  הכפרית,  התיירות 
ומרכז  הקיבוצית  התנועה  המושבים,  תנועת 

המועצות האזוריות.

חדר אורחים

סמינר הוועדים הארצי הרביעי
שלושה ימי סמינר בנושאים שעל סדר יומו של המרחב הכפרי: התיישבות, חקלאות ופערי התיווך, פעילות לא-חקלאית, מינהל וקרקעות, 

חברה ונוער. יוסק'ה הררי מסיים יותר מעשור כיו"ר ארצי של יד לבנים במושב ובכפר, מועמד ל"אות הנשיא למתנדב" 2014

על הבימה בסמינר הוועדים. לשמוע ולהתעדכן, להשמיע וליהנות גם מהווי ברוח המרחב הכפרי
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נרחב,  מועצות  ראשי  בפאנל  נחתם  היום 
החרמון,  ממבואות  מובחר  בן  בני  את  שכלל 
מוטי דותן מהגליל התחתון, עמיר ריטוב מלב 
השרון, אריה שרון מאלונה, משה דדון ממטה 

מהע בלום  ואיל  מלכיש  מורביה  דני  ריהודה, 
רבה.

הפעולה  שיתוף  על  דיברו  המועצות  ראשי 
רבין המועצות לתנועה, על חשיבות ההתארג

נות במאבקים משותפים מול השלטון המרכזי 
השו באזורים  אתגרים  לצד  תמורות  רוסקרו 

מהרצאתו  נהנו  הנוכחים  הערב,  לסיום  נים. 
המרתקת של פרופ' ארנון סופר על חקלאות 

כאבן יסוד בביטחונה של מדינת ישראל.

קהילתיות בעידן הרייטינג
היום השלישי והאחרון נפתח בנושא תקנון 

רוזכויות הצבעה באגודה. רשם האגודות השי
תופיות, עו"ד מירון הכהן, סיפר לנוכחים על 

רהנושאים המושביים שמטופלים כרגע במשר
רדו: ייפויי כוח בהצבעות באספה הכללית, זכו

כמובן  ענה  בנוסף,  ועוד.  בתקנון  הצבעה  יות 
לשאלות שהציגו לו המשתתפים.

וחברה:  רוח  לענייני  הוקדשה  היום  יתרת 
יו"ר אגף חברה וקהילה, הרצתה  יוגב,  אילנה 
על "קהילתיות בעידן הרייטינג" - אנקדוטות 

רוטיפים לדרך שבה קהילה במושב יכולה לה
משיך ולהישאר רלוונטית בעידן הנוכחי, שבו 

כתו וגדלה  גדלה  הלב  תשומת  על  רהתחרות 
החברתיות  הרשתות  הערוצים,  מריבוי  צאה 

והמדיה.
שירי  עו"ד  המושבים,  בני  חטיבת  מנהלת 
שבמרחבים,  מסלול  מושב  בת  ארדיטי-נחום, 
תפארתה  במלוא  הנוער  תנועת  את  הציגה 
הערכים  על שלל  כיום,  רלוונטית  היא  וכמה 
והגירויים  השפע  בעידן  עמה  מביאה  שהיא 
סגן  טריינין,  רני  היה  האחרון  האורח  הרבים. 

ריו"ר הסוכנות היהודית, שדיבר על העם היהו
רדי בתפוצות ועל הממשק שבין הסוכנות היהו

דית לתפוצות.
רמאיר צור, מזכ"ל התנועה סיכם את הסמי

שנטלו  הרבים  המשתתפים  את  בירך  נר, 
ככו )רובה  הקהילתית  מעבודתם  זמן  רפסק 

ולהתעדכן,  לשמוע  והגיעו  בהתנדבות(  לה 
המרחב  ברוח  מהווי  גם  וליהנות  להשמיע 
הכפרי. צור הזכיר, כי נציגים אלה הם פניה 
האמתיות של ההתיישבות והחיבור עם ראשי 

רהתנועה ועם אגפיה השונים, עם הידע שמו
נחל הלאה - הם שיצעידו את המושבים ואת 
הודה  צור  כולה בשנים הבאות.  ההתיישבות 
לכל העוסקים במלאכה והבטיח שניפגש שוב 

בשנה הבאה.

הכותבת היא מנהלת תחום תקשורת, 
דוברות והסברה בתנועת המושבים

אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה 
וקהילה, הרצתה על "קהילתיות 
בעידן הרייטינג" - אנקדוטות 

וטיפים לדרך שבה קהילה 
במושב יכולה להמשיך ולהישאר 

רלוונטית בעידן הנוכחי, שבו 
התחרות על תשומת הלב גדלה
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"אם במקרה אני פוגש מישהו שלא מבין אותי 
או חושב שאני תינוק. אם במקרה אני פוגש 

מישהו כזה אני תכף מספר לו על האיש הירוק"

)"הסיפור על האיש הירוק", יונתן גפן(

כתבה וצילמה: איריס בן צבי*

אנחנו, העשבים בכפ ר יהושע, וגם במקומות 
להיק פעם  מדי  זוכים  הארץ,  ברחבי  ראחרים 

רא בכינויי גנאי ולהיות מואשמים בהאשמות 
"עשבים  רעים",  "עשבים  לנו  קוראים  שווא. 
שוטים" - ומתייחסים אלינו כאל לכלוך. לא 

כולם, אבל חלק מבין התושבים חושבים כך.
נראה שהגיע הזמן "לצאת מהארון", לקיים 

רמצעד גאווה ולספר לכולם כמה מעובדות הח
יים, שאולי חלק מהציבור אינו יודע.

אל תקראו לנו רעים
את  ומקטינים  האוויר  את  מטהרים  אנחנו 
לנו  לקרוא  טעות  זו  לכן  החממה",  "אפקט 
"עשבים רעים". כל חלק ירוק שבנו - עלה או 
גבעול, קטן או גדול - יודע לקלוט פחמן דו-

חמצני )שנקרא גם דו תחמוצת הפחמן וסימולו 
CO2(. פחמן דו-חמצני הוא "גז החמר  המדעי

בכמויות  לאטמוספירה  שנפלט  העיקרי,  מה" 
יצירת  בתהליכי  נוספים  מזהמים  עם  גדולות 
250 השר -אנרגיה תעשייתיים שמתרחשים ב

נים האחרונות.
כדור  פני  על  הצמחייה  כמות  הקטנת  עם 
הדו- הפחמן  של  הטבעי  המאזן  הופר  הארץ 

כדי  עד  גדלה  באטמוספירה  וכמותו  חמצני 
כדור  את  המקיפה  בשכבה  כמותו  שהיום  כך, 
הארץ ותפקידה להגן עליו מפני קרינה גדולה 
פי אחת וחצי מהכמות שהייתה בה לפני 250 

שנה. בשל היותו אחד מגזי החממה העיקריים, 
זו היא הסיבה להת ריש המשערים, כי עלייה 

חממות העולמית.
תע ממפעלי  רק  נובע  אינו  האוויר  רזיהום 

בכבישים.  המכוניות  ממפלטי  גם  אלא  שייה, 
ראנחנו, העשבים, עוזרים בטיהור האוויר שהז

דהם בגין המכוניות ולכן כדאי שנצמח בצדי 
כבישים.

אל תקראו לנו שוטים
אנחנו מקור המזון בעולם - דעו מה אנחנו 

ריודעים לייצר )לכן לא נכון לקרוא לנו "שו
רטים"(. אנו, הצמחים, מטמיעים את הפחמן בת

רהליך הנקרא "פוטוסינתזה" ומרכיבים באמצ
שממנו  )סוכר(,  גלוקוז  מים  ובאמצעות  עותו 

)פחמי מורכבות  אורגניות  תרכובות  רנעשות 
מות, חלבונים ושומנים(. אלו מהוות את מקור 
ובעלי  האדם  בני  של  במזונם  העיקרי  הפחמן 
החיים, והוא מועבר הלאה באמצעות שרשרת 
המזון. בלעדינו, אין לבני האדם ולבעלי החיים 

כולם מה לאכול!
הם  הפוטוסינתזה  של  הנוספים  התוצרים 

רחומרים אורגניים הנוצרים מן הפחמימות שנו
צרו בתהליך ישיר של הפוטוסינתזה. התוצרים 
וחומצת  העקיפים הראשיים הם: שומן, חלבון 
גרעין: שומנים - מרכיב חשוב בקרומי התאים; 
חומצות אמינו - אבני הבניין של החלבונים; 
חומצות גרעין - תפקידן הוא התרבות התאים 

והתפקוד שלהם.

איננו לכלוך
אנחנו בונים קרקע, משפרים את תכונותיה 
איננו  ולכן   - שנה  אחר  שנה  פוריותה,  ואת 

"לכלוך" או "פסולת".
חומרים  מינרלים,  של  תערובת  היא  אדמה 

הע בשכבה  המצויה  ואוויר  מים  ראורגניים, 
ליונה של קרום כדור הארץ. קרקעות שונות 

החומרים המר כמויות  ביחסי  מזו  זו  רנבדלות 
החומרים  בין  היחס  שבה  קרקע  אותן.  כיבים 
 49% אורגני,  חומר   1% הוא  אותה  המרכיבים 
אידאלית  אוויר,  ו-25%  מים   25% מינרלים, 
באדמה  הגדלה  הצמחייה  חקלאות.  לגידולי 
משפיעה על תכונות הקרקע: תורמת לאוורור 
הקרקע, ליכולתה לחלחל ולאגור מים ולחומר 

האורגני שבה.
לאורגניזמים  גידול  בית  גם  מהווה  הקרקע 
שונים,  חד-תאיים  פטריות,  חיידקים,  כגון 
והחיידקים  הפטריות  קטנים.  ויונקים  חרקים 

צמ חלקי  שורשים,  מפרקים  הקרקע  רשבתוך 
חים ואורגניזמים שמתו ומשחררים את תוצרי 
הפירוק )תרכובות אורגניות ומינרלים שונים( 

ומשפ הקרקע  את  מטייבים  ובכך  רלקרקע, 
רים את תכונותיה. העשבייה ושאר הצמחייה 
משמשים חומר גלם המתווסף לקרקע ומשפר 
אותה. למבנה הקרקע השפעה רבה על מעבר 

אוויר ומים בה.
החומר האורגני בקרקע הוא המקור החשוב 
ביותר לחנקות )תרכובות המכילות בתוכן יוני 
המשמשים   NH3+ אמוניה  ולמלחי   )NO3-
החומרים  פירוק  לתהליך  חלבונים.  לבניית 

רהאורגנים יש חשיבות רבה משום שהוא מאפ
ומחזור  קיומה של מערכת אקולוגית  שר את 

חומרים.
רהחומר האורגני קובע את טיב הקרקע ותו

רם לאוורור הקרקע, ומקורו בשורשי הצמחים, 
ובאורגניז שנשרו  בפירות  עלים,  רבהפרשות, 

מים שמתו. את כל אלה מפרקים אוכלי הרקב: 
וחיידקים.  פטריות  שונים,  חרקים  תולעים, 
לאחר הפירוק הראשוני, נותרת בקרקע חומר 
 - )הומוס  הרקבובית  רבה,  באטיות  המתפרק 

.)Humus

כל הכבוד לנו!
ראנחנו מייצרים חמצן - ובהחלט ראויים לה

ערכה! החמצן מהווה 21% מהאוויר שמעל פני 
החיים  לקיום  מכרעת  וחשיבותו  הארץ  כדור 

רעל הכוכב שלנו. החמצן הטהור משמש לנשי
מה של בני האדם ובעלי החיים, ועל כן, הוא 

הכרחי לקיום החיים.
הפוטוסינתיזה תהליך  לכולנו,   כידוע 

העשבים לא שוטים

כינויי הגנאי וההתנהגות 
הנלווית אליהם כלפי עשבים 
הגדלים בצדי הדרכים, בשולי 
השדות ובפינות חצרות אינם 

מוצדקים. הם אינם שוטים, 
רעים או לכלוך, להפך. 

תפקידיהם רבים ותועלתם 
לחיי בני האדם ולכל תושבי 

כדור הארץ אינה מוערכת דיה. 
החקלאית האורגנית מכפר 

יהושע, איריס בן צבי, מבקשת 
להגן על כבוד העשבים 

ומביאה את דבריהם

חלקת הנטיעות ליד מאגר המים. חלק מאתנו מוסיפים פרחים צבעוניים לסביבה

בקיץ - אנחנו תורמים להורדת הטמפרטורה על ידי הצללה על 
הקרקע ופליטת לחות לאוויר.

בחורף - אנחנו מונעים סחיפת קרקע, מעכבים את זרימת המים 
ועוזרים להם לחלחל לעומק האדמה.

באביב - חלק מאתנו מוסיפים פרחים צבעוניים לסביבתכם.
וכל השנה אנחנו מספקים מזון לציפורים, פרפרים ועוד יצורים
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רמתרחש בצמחים ירוקים, מכל הגדלים והצורות ובו הצ
מחים משחררים חמצן וכך תורמים לחידוש כמות החמצן 

רשבאוויר. בראשית התהליך, הצמחים קולטים חמצן מה
אוויר וגם פחמן דו-חמצני, שמתרכב בתוך תאי הצמח 
עם המים, ובסוף התהליך מתקבלים סוכר, המשמש את 

רהצמח ואת מי שניזון ממנו, וחמצן הנפלט לאוויר וחיו
ני לבני האדם ולבעלי החיים. למעשה, כמעט אף יצור, 

רמכל היצורים החיים על כדור הארץ, אינו יכול להתק
יים ללא חמצן!

התהליך מתרחש בעלים הירוקים של הצמח )המכילים 
כלורופיל(, בנוכחות אור השמש, מקור האנרגיה לתהליך. 

ומ השמש  אור  את  הכלורופיל  באמצעות  קולט  רהצמח 
קיים תהליך של חיזור המים )H2O( והפחמן הדו-חמצני 

CO2(: CO2+H2O → CH2O+O2(
רתהליך זה הוא אחד התהליכים החשובים ביותר המת
ררחשים שבעולמנו, שכן ללא חידוש מלאי החמצן לא יי

תכנו חיים.

מה עוד אנחנו עושים?
בתחומים  תרומה  יש  לקיומנו  עושים?  אנחנו  עוד  מה 

נוספים, אף ללא השקעה ותמורה מצדכם:
ידי  על  הטמפרטורה  להורדת  תורמים  אנחנו   - בקיץ 

הצללה על הקרקע ופליטת לחות לאוויר.
את  מעכבים  קרקע,  סחיפת  מונעים  אנחנו   - בחורף 

זרימת המים ועוזרים להם לחלחל לעומק האדמה.
רבאביב - חלק מאתנו מוסיפים פרחים צבעוניים לסבי

בתכם.
פרפרים  לציפורים,  מזון  מספקים  אנחנו  השנה  וכל 

ועוד יצורים, ובכך יוצרים סביבה מעניינת יותר.
לנו  תנו  תפקידינו,  את  הכירו  מבקשים:  אנחנו  ולכן, 
יותר  טוב  בעולם  קיום מכובד,  בדו  נחיה  מקום לצדכם, 

ובריא יותר.
אתרי   – השונים  המושגים  לתמצות  עזר  מקורות   *

תעלה ירוקה על יד גינה קהילתית. כל חלק ירוק שבנו יודע לקלוט פחמן דו-חמצניהאינטרנט "ויקיפדיה" ו"מט"ח".

מאגר מים. מונעים סחיפת קרקע
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 מיקי נירון
צילומים: דוברות יחידת חילוץ גולן

לפה "א לבוא  שמחים  ממש  נשים 
באים  יכולים,  שהם  מה  ולתת 

רליהנות. אני מודה שאני בא בעי
לקפוץ  בבוקר  שישי  יום  לי...  כיף  זה  כי  קר 
אותנו  משתף  תענוג",  אבל  שריטה,   - למים 

ה"שרוט" ליאור שלף.
מים?  בפארק  החבר'ה  עם  מבלה  שלף  האם 
עושה "על האש" מסורתי עם הפלוגה בכנרת? 
לא ולא. הפעילות שבה מבלה שלף ואליה הוא 
החיים  מהנאות  במיוחד  רחוקה  כאן  מתייחס 
"פחות שרוט",  או  נורמלי  אדם  בן  כל  לדעת 

רלדברי שלף. זהו אימון שגרתי של יחידת חי
לענות  במטרה  ב-1982  שהוקמה  גולן,  לוץ 
על הצורך בשטח - אזור גיאוגרפי מטויל עם 

תוואי קרקע קשה.
עד הקמת היחידה, החילוצים התבצעו בעיקר 

בעזרת אנשי המועצה האזורית גולן, מתנדבים 
הגיאוגרפי שבא השטח  צה"ל.  וחיילי  רשונים 

חריות היחידה עצום: רמת הגולן, עמק הירדן 
והגליל העליון, והיא זמינה 24 שעות ביממה, 

365 ימים בשנה, ללא הפוגה.
בהם  ומטפלת  אזרחים  מחלצת  גולן  יחידת 
במקומות שבהם כוחות ההצלה האחרים אינם 
כמו  בעייתי  תוואי שטח  עקב  לסייע,  יכולים 
ומקומות בלתי-עבירים  זורמים  מצוקים, מים 
כ-70  מונה  היחידה  השונים.  ההצלה  לגורמי 
הכול  שעושים  והגליל,  הגולן  תושבי  חברים 

בהתנדבות מלאה.
הצטרפות לאימון שערכו חברי היחידה בנהר 
לחלוטין,  מקצועית  שהיחידה  הוכיחה  הירדן 
שה"תחביב"  להאמין  יתקשה  מהצד  צופה  אך 
החברים,  של  העיקרי  העיסוק  אינו  התובעני 
קיבוץ  חבר  שושנה,  אמיר  עבור  יום.  מדי 
לפני  ליחידה  שהצטרף  נוער  ומדריך  אורטל 
תמוה  אינו  ההתנדבות  עניין  שנים,  כשמונה 

לק התרומה  של  העניין  כל,  "קודם  כך:  רכל 

הילה הוא אחד המניעים המרכזיים. זה גם בא 
בצורה שונה - הקטע פה הוא שאתה בא ומציל 
חיים ועוזר לאנשים שנמצאים במצוקה. בנוסף 
לכך, יש את כל העניין של החבר'ה, שמפוזרים 
בשאר הגולן, אנשים באמת מאוד מיוחדים. מי 
שזוכה להכיר אותם, גאה להיות אתם ביחידה 

וגאה להיות חבר שלהם".

טנדר לכל מחלץ
בבוקר  מוקדם  בשישי  שהתקיים  לתרגיל 
הגיעו כ-15 חברים, כל אחד מהם נוהג בטנדר. 
שאלתי  שמצטרף?"  מי  לכל  צמוד  טנדר  "יש 
לאחד  שנחשב  ברק,  איציק  את  קריצה  בחצי 
הם  פה  "הרוב  הסביר:  והוא  היחידה  מוותיקי 
בוקרים, קב"טים, אנשי רשות שמורות הטבע 
אז  בנשמתם.  הוא  שהשטח  אנשים  וחקלאים, 

הטנדר ממש לא מהיחידה".
המחי הראשונות  הדקות  לטנדרים,  רמעבר 

רק  לקרות  שיכולה  סיטואציה  לחלוטין  שו 
בשירות מילואים - מבוגרים וצעירים, דתיים 

שותים  וקיבוצניקים  מושבניקים  וחילוניים, 
קפה שחור וחוזרים על אותן בדיחות פרטיות 

שסיפרו באימון שעבר.
ברק, שבשגרת יומו עובד ב"מקורות", מחזק 
את המרכיב החברתי: "מדובר בחבורה גדולה, 
שחלק גדול ממנה מגיע כדי להיות ביחד. אם 

רמישהו לא יתחבר חברתית לשריטות של הי
פשוט  הוא   - סופר-מחלץ  הוא  אם  גם  חידה, 
ליחידה  להצטרפות  הסיבות  כאן".  ישרוד  לא 
דרך  חיפשו  מהמתנדבים  חלק  יחסית:  דומות 
ובאדרנלין,  בריגוש  שמלווה  לקהילה  לתרום 
חלקם הגיעו בשיטת "חבר מביא חבר" וחלקם 

כמ היחידה  בפעילות  שנתקלו  לאחר  רהגיעו 
טיילים בעבר. בכל אופן, הסיפוק האדיר הוא 

מה שמשאיר את כולם לאורך שנים.

כ-100 חילוצים בשנה
היחידה מחולקת לשישה צוותים מקצועיים: 
ממים  חילוץ  חילוץ(,  גלישה,  )טיפוס,  טג"ח 

ואי חוסן  רפואה,  מהריסות,  חילוץ  רזורמים, 

שריטה כתומה

כ-100 חילוצים בשנה וכ-2,500 חילוצים בסך הכול, זהו הרקורד המרשים של יחידת חילוץ גולן המורכבת מחברי מושבים 
וקיבוצים תושבי הגולן והגליל, שעושים את מלאכת הקודש שלהם בהתנדבות מלאה

חילוץ ממים זורמים. היחידה מחולקת לשישה צוותים מקצועיים
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תור נעדרים. היחידה מבצעת כ-100 חילוצים 
בשנה, וב-32 שנות פעילותה ביצעה כ-2,500 

חילוצים שבהם טיפלה בכ-5,000 מחולצים.
אימונים  נוספים  חירום  במצבי  לפעילות 
סדירים במשך כל ימות השנה, בהדרכת הצבא, 
מגן דוד אדום והמשטרה, אשר אגף המבצעים 
עם  היחידה.  על  אחראי  שלה  הצפוני  במחוז 

בצו פעולה  לשתף  הגופים  למדו  רהשנים, 

קצין  רוסו,  אבי  שמסביר  כפי  אידיאלית,  רה 
מתנדבים במשטרה: "כיוון שהיחידה מקצועית 
לא  בעצם  ואנחנו  שלה  מפקד  לה  יש  מאוד, 
דואגים  אנחנו  המקצועי.  בפן  כלל  מתערבים 
ולכל  המתנדבים  לגיוס  ללוגיסטיקה,  יותר 

המשאבים הדרושים, כולל ציוד החילוץ".
רלפני כחודש, הוזעקה היחידה לסייע באיתו

רו של אריאל פרנק, חבר קיבוץ נאות מרדכי, 

שהוכרז כנעדר.  למרבה הצער, אחרי כיממה 
נמצאה גופתו באפיק הירדן. לאחר מספר ימים 

רשבו המתנדבים למים, אך הפעם לאימון שנ
ערך כאמור בבוקר שישי על נהר הירדן, שבו 
התמודדו חברי הצוות עם תרגיל שדימה שני 
שונות  נקודות  בשתי  ונתקעו  שנסחפו  אחים 
של הנחל. למרות הקור, החילוץ המבוים עבר 
בקלות יחסית בזכות המקצועיות, אך גם בגלל 

ביותר  הנמוך  היה  שלטענתם  המים,  מפלס 
שהם זוכרים אי פעם בנהר.

לעומת  שלהם  באימון  ניכר  אחד  הבדל 
של  ההתייחסות  מילואים:  ביחידת  המתרחש 

רכל אחד מהחברים לפרטים הקטנים ביותר וה
ביותר  הגבוהה  ברמה  נעשות  בהם  התמקדות 
האפשרית, כאילו הם ניצבים מול מצב אמת. 
התרגיל כה ממשי עד כדי כך שבנו של אחד 

מהסיטו לרגע  נבהל  במקום,  רהחברים, שנכח 
אציה המבוימת במים, אך כשהבחין במהירות 

רהחילוץ החליט כנראה להמשיך כדור שני בי
חידה.

"זה רק הם - או הם או כלום!"
מקרה  יש  אם  מהם  כמה  לשאול  ניסיונות 
כלשהו שהם זוכרים כמורכב ביותר העלו חרס, 

ררובם התקשו לציין אחד ספציפי. עמירן שוס
טר, חבר כפר סאלד וסגן מפקד היחידה, טוען 
שהמורכבות היא תמידית ולכן רק הם יכולים 
תאונת  של  מקרה  לא  "זה  הפתרון:  את  לתת 

במקו כאן,  וכדומה.  מד"א  את  שיש  רדרכים, 
מות שאנחנו נכנסים אליהם, זה או אנחנו או 
אף אחד. זה נשמע די בומבסטי, אבל זו האמת, 

בסופו של דבר.
מי  אין  זה,  את  שיעשה  אחר  מישהו  "אין 
שייכנס עכשיו בחורף למים ויוציא את הבן-

נפצעים  גם שאנחנו  קורה  אגב,  אדם, למשל. 
מדי פעם תוך כדי, מהידרדרות אבנים וכדומה, 

אבל מקפידים מאוד גם על הבטיחות שלנו".
עלו הייתה  הזו  האמירה  אחרים,  רבמקרים 

לה להישמע יהירה, אך תגובות של מחולצים 
שזכו לסיוע היחידה נשמעות בדיוק אותו דבר. 
בסרטון שהופק עבור היחידה מתארת אורטל 
לפני  לחילוץ  מורה מאשקלון שנזקקה  אופק, 
כשנתיים בשמורת ארבל, את החוויה שעברה 
כאילו נשאר לה טעם של עוד: "באמצע אתה 
שומע את הבדיחות שלהם, את ההומור שלהם, 

רזה פשוט דבר מקסים. אני מרגישה את ההיל
רחצות של המעברים הצרים ואני אומרת לעצ

צביקה פוגל, מפקד היחידה: 
"בפועל, החילוץ הכי מורכב 
הוא זה שבו נתקלנו במספר 
משימות במקביל. בחג פסח 
לפני שנתיים התמודדנו עם 

שלושה חילוצים במקביל, 
ובשלושתם האיש היה במצב 

מצוקה קשה ביותר, מה שדרש 
מסע אלונקות או הזעקת מסוק. 

השליטה באמצעים והתמרון 
בין המקרים כדי לתגבר אנשים 

ולהחליט איזה מקרה בהול 
יותר, זו המורכבות האדירה 
שהוכיחה לי אז, שאני נמצא 

בקרבם של אנשים ענקיים, 
מסורים, מקצוענים"

יחידת חילוץ גולן מחלצים פצוע )בתרגיל(. "במקומות שאנחנו נכנסים אליהם, זה או אנחנו או אף אחד"

אימון בירדן. "אין מישהו אחר שיעשה את זה, אין מי שייכנס עכשיו בחורף למים ויוציא את הבן-אדם"
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מי - איך הם עושים את זה? אין אף גוף, אין 
אף אדם שיכול היה לעשות את מה שהם עשו 

באותו רגע. זה רק הם - או הם או כלום!".
רצביקה פוגל, מפקד היחידה, היה ראש מוע
רצת טובא-זנגרייה לפני כארבע שנים, כשחב

ממש  נשמעה  שלא  הצעה  עם  אליו  פנו  רים 
הנוגע  קשר  שום  לי  "אין  רגע:  באותו  מפתה 
נחתו  המועצה  ראש  היותי  בזמן  אבל  לתחום, 
במשרדי כמה חברים עם ההצעה להיות מפקד 
יחידת חילוץ גולן, כדי לעשות שקף ביחידה 

ולהיכנס כמועמד מוסכם מבחוץ.
"ביקשתי לפגוש את אחד ממפקדי העבר של 
היחידה, ובעקבות עומס גדול בזמנו, שכלל 50 
לי  שייתן  ממנו  ביקשתי  בשנה,  מילואים  ימי 
זאת.  בכל  להסכים  אותי  שישכנעו  תירוצים 
הוא אמר לי: 'אני יכול לתת לך 20 תירוצים 
לא  למה  אחד  אפילו  מוצא  לא  אבל  כן,  למה 

לעשות את זה'".

אתה זוכר מה היו ה"תירוצים" שלו?
התנדבות  חיים,  הצלת  נהדרים,  "אנשים 

מקצוע אתגר,  עניין,  דופן,  יוצאת  רשנחשבת 
יות, הכרת הסביבה, מחויבות לחבל הארץ שבו 

ראנחנו גרים ויש עוד כמובן". פוגל, שגר בקי
ובונה בית במשמר הירדן, מנהל  בוץ מחניים 

רכיום מכללה פרטית טכנולוגית שהוקמה לא
חרונה בצומת פוריה. הוא משתתף בחלק ניכר 
מהחילוצים, אך יום אחד זכור לו במיוחד: "יש 
יותר  המורכב  שהחילוץ  לומר  טבעית  נטייה 

הוא זה שבסופו יש תוצאה טובה, או להפך.
ר"בפועל, החילוץ הכי מורכב הוא זה שבו נת

קלנו במספר משימות במקביל. בחג פסח לפני 
חילוצים במק רשנתיים התמודדנו עם שלושה 

ביל, ובשלושתם האיש היה במצב מצוקה קשה 
הזעקת  או  אלונקות  מסע  שדרש  מה  ביותר, 

המק בין  והתמרון  באמצעים  השליטה  רמסוק. 
מקרה  איזה  ולהחליט  אנשים  לתגבר  כדי  רים 
בהול יותר, זו המורכבות האדירה שהוכיחה לי 

ענקיים,  אנשים  של  בקרבם  נמצא  שאני  אז, 
מסורים, מקצוענים, בלי דיבורים ו'פלאברות'. 

מבחינתי, זו זכות אדירה לעבוד לצדם".
ההתנדבות היא יתרון הכרחי בעיני פוגל, אך 
בעניין המגדרי החיסרון בהחלט בולט ביחידה: 
"באופן טבעי, אני מניח שבימים של אופוריה 

רהייתי אומר: 'שמע, אני רוצה כמה אנשים שי
היו זמינים 24 שעות בשביל היחידה ושישלמו 

להם', אבל אז זה הופך למשהו אחר.
היכו רק  לא  מההתנדבות,  נובע  ר"הכול 

לות, אלא מדובר במערך שבנוי על מתנדבים 
בנוסף  נוספים  תפקידים  עצמם  על  שלוקחים 
לחילוץ, כמו בדיקת ציוד ולוגיסטיקה. אז אתה 
מבין שהבסיס כל כך מוצק, שאם הייתי מציע 

בעי מקבל  הייתי  כנראה   - תשלום  רלמישהו 
טה.

ר"בכל זאת, אם הייתי צריך לשנות או להו
סיף משהו, הייתי מנסה למשוך עוד קצת נשים 
יש  מהמקרים  שבהרבה  מכיוון  זאת  ליחידה. 
אינטימי  במגע  נתקלים  ולפעמים,  מחולצות 
שיכול להתקיים רק בין אישה לאישה בטיפול 
מורידות  גם  נשים  מגבלות.  יוצר  זה  רפואי, 
את מפלס המאצ'ואיזם. כרגע, נשים מהוות רק 

10% מהיחידה, וזה לא מספיק".
רעל אף כל המחמאות וההצלחה, מתברר שי

בתמיכה  תמיד  זוכה  אינה  גולן  חילוץ  חידת 
כפי  בסביבה,  הרלוונטיים  מהגורמים  הראויה 
הרשויות  של  היחס  "מבחינת  פוגל:  שמתאר 

רהמוסמכות ליחידות החילוץ, צריך לומר שנ
כון לראותנו כמתנדבים - אבל אסור לתפוס 
אותנו כמובן מאליו. אנחנו מגלים שוב ושוב, 

רשאם הרשויות היו פועלות אחרת, היינו יכו
רלים לעשות קצת יותר, ורק רשות אחת מסיי

עת לנו בתקציבים.
"מועצה אזורית גולן נותנת מדי שנה כמה 
נותנות  לא  והאחרות  שקלים,  אלפי  עשרות 
אגורה. גם רשות הטבע והגנים הקצו ציוד, אך 
אחת  ואף  לא,  והגליל  הנגב  לפיתוח  הרשות 

עד  תמכו  לא  בסביבה  המקומיות  מהרשויות 
וזה  גם באזורן  היום, למרות שאנחנו מצילים 

עוזר מאוד בעקיפין לתחום התיירות".
קבו במקום  עברה  האימון,  סוף  רלקראת 

כל  נוכח  בסקרנות  שהשתאתה  מטיילים  צת 
ררכבי הארבע-על-ארבע וחבורת הגברים בכ

תום וציודם עליהם. כשהבינו שזהו אימון של 
מהמטיילות  אחת  אמרה  גולן,  חילוץ  יחידת 
המבוגרות: "אולי אפול למים והם יבואו לחלץ 

אותי, אחרת מי יבוא, בעלי?". הנוכחים מסביב 
גיחכו, אבל לאחר כמה שעות בחברת האנשים 
חידדה  פתאום  הזו  האמירה  האלו,  הנפלאים 
הדברים.  של  הגדולה  המשמעות  את  סופית 
ברגע  שיעצרו  אנשים  עשרות  כמה  כאן  יש 
את חייהם, רק כדי להגיע בדחיפות לכל מקום 
ולהציל את חייו של מישהו אחר, בכל מחיר. 
כמו  היה שגרתי  זה  לחלקנו  הלוואי שלפחות 

שזה למלאכים בכתום.

מבוגרים וצעירים, דתיים וחילוניים, מושבניקים וקיבוצניקים. "אם מישהו לא יתחבר חברתית לשריטות של היחידה, הוא פשוט לא ישרוד כאן"

מתרגלים חילוץ רטוב. כל כך ממשי עד שבנו של אחד החברים נבהל לרגע
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חני סולומון

בני מ ממושב  גרינברג  יכל 
דרור מתנדבת כבר 16 שנים 
לב",  "משאלת  בעמותת 
מתוך  הישראלית  שלוחתה 
Make-A-"" 48 בעולם של

בין-לאומית  עמותה   ,Wish
רהמבוססת על מתנדבים בלבד. מטרתם: להג

שים את משאלותיהם של ילדים בני שלוש עד 
18, החולים במחלה מסכנת חיים. בעמותה הקר

יימת בישראל 18 שנים כבר הגשימו משאלות 
ליותר מ-2,000 ילדים, בעזרת צוות מצומצם 
שלהם,  הפעילות  החשובה.  למשימה  המתנדב 
לדבריהם, מתגמלת אותם באופן יוצא מהכלל: 
"זהו סיפוק עצום שאין דומה לו, לראות ילד 

מחייך שהצלחנו להגשים לו משאלה".
במשך  טובים  מעשים  שעושים  אנשים  יש 
ואם  נשואה   ,)51( גרינברג  ומיכל  השנה,  כל 
לפעול  שבחרה  בצה"ל,  המשרתים  ולבת  לבן 
חיוך על פניהם של  בהתנדבות לשם העלאת 
ילדים, היא אחת מהם. מיכל וחבריה בעמותת 
"משאלת לב" שואפים להגשים משאלות של 
תקווה,  ולמשפחתם  להם  ולתת  חולים  ילדים 

כוח ושמחה בתקופה הקשה בחייהם.
רלפרנסתה, גרינברג מציירת על אריחי קר

ויוצרת  שלטים  מעצבת  שולחנות,  ועל  מיקה 
שנקרא  ורד,  עין  במושב  בסטודיו  מנדלות 
"הסדנא". היא חולקת אותו עם שתי שותפות: 
היא  גם  המציירת  אביחיל  ממושב  רווה  לוסי 
על אריחים ונטע שמש, המשלבת עץ, רקמה, 

רבדים וצבע. "זה כיף מיוחד, ליצור עם חברו
תא של נשים יוצרות", מספרת מיכל, שבנוסף 
המרץ.  במלוא  בעמותה  מתנדבת  לעבודתה 
ליום  בהכנות  מאוד  עסוקה  היא  אלו  בימים 
ההתרמה השנתי של העמותה, שייערך ב-31 

במארס השנה בהיכל התרבות בתל אביב.

איך הגעת לעמותה?
'משא עמותת  עם  שלי  הראשון  ר"המפגש 

לת לב' היה כשהייתי חברת ועד הורים בבית 
רהספר היסודי. הוועד רצה לעשות אירוע הת

מספר  לוועד  הוצעו  כלשהי,  לעמותה  רמה 
Make-A-' בעמותת  בחר  והוועד  עמותות 
נחר אליה  צורת העבודה  Wish'. אהבתי את 

שפתי באירוע.
משאלות,  של  בנק  נתנו  העמותה  "אנשי 
והילדים בחרו משאלה אותה רצו להגשים, וזה 

רמה שהפך את הפעילות למאוד אישית ומוח
שית לילדי בית הספר והוריהם. פעילות מסוג 

רזה מתרחשת, עד היום, בכל רחבי הארץ במס
למען  'ילדים  השם  את  שקיבל  פרויקט  גרת 

ילדי משאלות'.
"בשיחות שהעמותה מקיימת עם ההורים הם 
בלבם  נשארת  המשאלה  שהגשמת  מספרים, 
ואפילו מהדהדת עוד אחריה ימים רבים, וכמו 
שאמר אב שאיבד את בנו: 'הגשמת המשאלה 

ליוותה את אלחנן עד יומו האחרון'.
ר"עוצמתה של הגשמת משאלה מסייעת במ

אבק במחלה ומהווה תרופה רבת עוצמה לילד 
וזה המקום הפרטי והמאוד אישי שלי  החולה, 
כמיכל, שאני נכנסת לתמונה, ויכולה לנסות 
וזה  ולמשפחתו".  החולה  לילד  ולסייע  לעזור 
מה שמעניק לגרינברג את הכוח להתנדב כבר 
המשאר ילדת  או  ילד  של  החיוך  שנים,   16

וההתרגשות  השמחה  את  מקרוב  "לראות  לה. 
לכל  עצום  הישג  זהו  מתגשמת,  כשהמשאלה 

המערכת.
מאין  הזה,  המיוחד  הרגע  את  להבין  "צריך 
עליה  משאלה,  בעצם  זוהי  ומגיע?  צומח  הוא 
חלם בימים הכי קשים של המאבק במחלה. אך 
הפעמים  וברוב  למימוש,  מגיע  הזה  כשהרגע 
התוצאה היא הרבה מעל מה שחשב ודמיין, היא 
מכניסה אנרגיה חדשה ליום-יום של הילד או 
נעלמות  המילים  שבהם  רגעים  אלו  הילדה. 

רוהרגשות גואים וגואים. ולא פחות מכך, המי
רמוש מעצים את האנרגיה לי ולמתנדבים הא

חרים המשולבים בתהליך ההפקה".
עם גרינברג מתנדבים מושבניקים נוספים: 
אלינור לקס ממשגב דב היא אחת המראיינות 

רהוותיקות בעמותה, מינה ונועה מגן חיים עו
עידו  פועל  ואתן  במשרד  קודש  עבודת  שות 

רשרייר מבית יצחק. לאחר האירוע הבית-ספ
בעיקר  בעמותה,  להתנדב  גרינברג  בחרה  רי 
בשל היותו ארגון קטן ושמח, אך מתברר שרוח 
בכל  רואה  היא  לה.  חדשה  אינה  ההתנדבות 
גם  חשובה,  שליחות  עוסקת  היא  שבו  תחום 

רבעשייה האמנותית שלה כמנחת חוגים וסדנ
ומאמינה  מרגישה  "אני  השנה:  במהלך  אות 
שחוויית התלמידים בסטודיו היא הרבה יותר 
בתהליך  יש  הציור.  טכניקת  מלימוד  רחבה 

הציור שילוב של התפתחות אישית".
נוגעת  שהיא  לומר  אפשר  גרינברג  על 
נמוך.  פרופיל  על  ושומרת  רבים,  בתחומים 

היא מגדירה עצמה כמי שקשורה מאז ומתמיד 
באוני אקולוגיה  למדה  ואף  ובסביבה,  רבטבע 

ברסיטת בן גוריון בנגב בבאר שבע. וכן עבדה 
כמדריכת טיולים ברחבי הארץ וכתבה תכניות 
לטיולים ולאירועים הקשורים בטבע ובסביבה. 
בזמן אחר, עבדה מספר שנים ביחידה לאיכות 
הסביבה בשרון ושיווקה אתרי תיירות בארץ. 
לה  נותן  שבו,  והצבעים  הצורות  על  הטבע, 

השראה בעבודה האמנותית.
מקדישה  היא  לעמותה  שהתוודעה  מאז 

חיי המש בין  לנווט  ומנסה  ררבות לפעילותה 
פחה, העיסוק האמנותי וההתנדבותי ומדגישה 
שיש יתרון באפשרויות ההתנדבות ב"משאלת 
לב": "אין בהכרח יום ושעה קבועים שבהם יש 
להתייצב וכל מתנדב תורם מכישוריו. יש מי 

באינ בתמיכה  במשרד,  בטלפונים  רשעוזרים 
פעילה  אני  ועוד.  משאלות  בצילום  טרנט, 
בעמותה במספר תחומים, ביניהם גם ראיונות 
עם ילדים". מיכל וחבריה ישמחו אם מתנדבים 

נוספים יצטרפו לסייע בפעילויות.

איך מגשימים משאלה?
מספר  עובר  המשאלה  להגשמת  "ההליך 
שלבים, כל אחד מסתמך על קודמו. כל שלב 
חשוב, כי הוא לבנה נוספת למימוש והגשמת 
מהראיונות  מתחיל  זה  העיקרית.  המשימה 
שאנו מקיימים, אלו נקבעים על סמך הפניות 
גם  או  החולים  מבתי  סוציאליות  עובדות  של 
לעמותה.  ילדים  של  עצמאית  פנייה  ידי  על 

מגי מתנדבים  כששני  נעשה  ההליך  רבפועל, 
היא  הריאיון  מטרת  הילד".  את  לראיין  עים 
להכיר את הילדים, בני שלוש עד 18 החולים 

במחלה המסכנת חיים, באופן מעמיק.
את  מציגים  המתנדבים  הריאיון,  במהלך 

במט המשאלות  של  הבסיסיות  רהאפשרויות 
רה להגיע ל"דבר האמתי", שבו מופיע הברק 
הילדים.  לב  את  ממלאת  והשמחה  בעיניים 
סקר גילה, שילדי המשאלות חולמים על אחת 
מארבע הקטגוריות: להיות טייס, שף, מיליונר 

רליום אחד או דוגמנית; לקבל מחשב, כלי נגי
רנה, חדר ילדים, מתקן שעשועים; לנסוע למד

בר, לאילת, לצפון או ל"דיסנילנד" באורלנדו, 
יובל   - מפורסם  אדם  לפגוש  הברית;  ארצות 
או  גאליס  הטלוויזיה  סדרת  כוכבי  המבולבל, 

הכדורגלן ליאו מסי מברצלונה.
ר"לאחר שילד המשאלה החליט מהי משאל

תו, העמותה עושה את מרב המאמצים על מנת 
להגשים את כל מאווייו". גרינברג ומתנדבים 

רנוספים "מתרגמים" את ההכרות עם הילד לה
גשמת המשאלה ותהליך היצירה וההפקה שלה 
מכוון באופן מדויק לדברים שהילד אוהב ובהם 
הוא חפץ. גם הם מקבלים דבר שלא מקבלים 

עלו והגשימו!

היכולת להגשים חלומות של ילדים שחלו במחלה קשה העלולה לגרום למותם טומנת 
בחובה זכות גדולה. מיכל גרינברג ממושב בני דרור וחבריה לעמותת "משאלת לב" יעשו 
הכול כדי לשמח ילד סובל: "זהו סיפוק עצום שאין דומה לו, לראות ילד מחייך שהצלחנו 

להגשים לו משאלה"

מיכל גרינברג. לתת לילדים ולמשפחתם 
הקשה  בתקופה  ושמחה  כוח  תקווה, 

בחייהם
צילום: חני סולומון

סקר גילה, שילדי המשאלות חולמים על אחת מארבע הקטגוריות: 
להיות טייס, שף, מיליונר ליום אחד או דוגמנית; לקבל מחשב, 

כלי נגינה, חדר ילדים, מתקן שעשועים; לנסוע למדבר, לאילת, 
לצפון או ל"דיסנילנד" באורלנדו, ארצות הברית; לפגוש אדם 

מפורסם - יובל המבולבל, כוכבי סדרת הטלוויזיה גאליס או 
הכדורגלן ליאו מסי מברצלונה
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חוו למתנדבים  מעניקה  "ההגשמה  יום:  רבכל 
העומדת  כשהמטרה  ומרגשת,  נוגעת  חיה,  יה 
לילד,  וריגוש  כוח  הענקת  היא  עיניהם  לנגד 

רכדי שישכח את מחלתו, ולו לזמן מועט, לה
סיח את דעתו מהמצב הקשה בו הוא מצוי".

משאלות  על  רבים  סיפורים  יש  לגרינברג 
המאתג המשאלות  "אחת  לילדים.  רשהגשימו 

רות הייתה לפני כשנתיים - יצירת תערוכת 
דגמים של יובל שפירא ממושב ינוב, שנקראה 
'בונים מהלב'. חבר שבא לבקר בבית החולים 
באחד האשפוזים הראשונים הביא ליובל מתנה: 
קופסת לגו להרכבה. מאותו יום, יובל התאהב 

בחוויית הבנייה".
אותו  לקחו  ביניהם  והיא  המשאלה  מפיקי 
ויובל  בארץ,  והרכבה  בנייה  משחקי  ליבואן 
בחר כמות גדולה של קופסאות להרכבה והחל 
הודיע  חודשים  שלושה  לאחר  דגמים.  לבנות 
שם,  קיבל  דגם  כל  מוכנים.  שהדגמים  יובל 

במו להצגה  כיאה  פרספקס,  בקופסת  רנארז 
היצירות  את  להעמיד  דאגה  מעצבת  זיאון, 
אף  הודפסו  התצוגה.  בחלל  מתאים  במקום 

הזמנות וקטלוג.
ערב השקת התערוכה במתחם "שחק אותה" 

רשבעמק חפר היה שיא ההתרגשות. ראש מוע
צת לב השרון עמיר ריטוב בירך בפתיחה, ויובל 
חתך את הסרט עם מנכ"לית העמותה, דניס בר 
לשחק  הוזמנו  הילדים  התצוגה,  לאחר  אהרון. 
במתקנים וההורים והמלווים התכבדו בארוחת 

בוקר מפוארת. הכול נעשה בתרומה מלאה.
"מקרה אחר קשור לתהל, הילדה החייכנית 
בגן  כשהייתה  עוד  חלתה  היא  ברק.  מאחוזת 
חובה ומשאלתה הייתה לקבל מתקן משחקים 
לחצר. את המשאלה עזרו להגשים ילדי כיתה 
במסגרת  בחיפה,  הריאלי  הספר  מבית   3 ט' 

פרויקט 'ילדים למען ילדי משאלות'.
"לצורך גיוס הכספים לפרויקט, ארגנו ילדי 
כגון שטיפת  מבצעים,  ימים של  כמה  הכיתה 
מכוניות למורים, הכנת מצגת, הפעלות ועוד. 

רלפני כמה חודשים יצאה תהל לגן הילדים וב
תום הלימודים, לקחו אותה מתנדבי העמותה 

רלארוחת צהרים ולפינוקים". בזמן שתהל ביל
רתה, צוות שלם עמל להתקין את מתקן המש

חקים בחצר. לפי תיאום מוקדם, בני המשפחה, 
חברים וקרובים הגיעו לחצר כשהילדה הגיעה 
קיבלה  תהל  רבה.  הייתה  ההתרגשות  לביתה, 

ובובת ברבי, שמקב רעוגה מיוחדת, צעצועים 
לות רק ילדות המשאלה. הבנים, לעומת זאת, 
שבהם  "בימים  מיוחדות.  מכוניות  מקבלים 
תהל בריאה, היא משחקת עם חברותיה במתקן 

שבחצר".
מיכל מספרת גם על נער ממושב בדרום, 
חיל האוויר  שרצה לטוס במטוס קרב, אולם 

רלא היה יכול לקחת אחריות רפואית על תו
הת לו  להעניק  הסכים  אבל  הטיסה,  רצאות 

נסות במדמה טיס )סימולטור(. הנער החליף 
גורת  אושר  של  בחיוך  וקיבל  המשאלה  את 
כלבים מסוג פומרניאן, בנוסף לכל האביזרים 
הנלווים האפשריים: בגדים לכלב, צעצועים, 
הדרכה  ספר  מתאים,  מזון  מפוארת,  מיטה 

ועוד.

בקשת עזרה בפייסבוק
כדי להבין את אופי עבודת הפעילים, הנה 
באמצעות  גרינברג  ששלחה  לפנייה  דוגמה 
הדחופה:  עזרתכם  את  צריכה  "אני  פייסבוק: 
לב',  'משאלת  מעמותת  משאלה  ילד  לנו  יש 
שהבטחנו לו הגשמה ביום רביעי הקרוב. הכול 
היה מאורגן ולצערנו, חל עיכוב חמור. הערב 
צריכה  שהייתה  הספורט,  שמכונית  התברר 

לקחת אותו, עדיין במכס ואין תחליף בחברה.
מדובר  ספורט.  רכב  עם  נהג  מחפשת  "אני 

רביום רביעי בצהריים, לשעה אחת בלבד. לה
סיע את הילד בן ה-11 ממודיעין לתל אביב. 
שלנו,  השגרה  זו  שלו  שהחלום  בילד  מדובר 

בסה"כ לנסוע ברכב ספורט.
יצא  לא  שכנראה  דבר  למחר  לו  "הובטח 

לפועל, עם רכב אחר. הייתי עושה זאת בעצמי, 
אבל נראה לי שאם כבר לחלום, אז עד הסוף. 
אודה לפחות על קריאת הפוסט. הייתי אפילו 
מארגנת שיירה, פעולה שתעצים את החוויה. 

היע הייתה  זו  לפנייה  חברים!".  שתפו,  ראנא 

נות רבה, קוראים רבים שיתפו בה את חבריהם 
ועשרות אנשים רצו לעזור. המשאלה לא רק 
הוגשמה, אלא הועצמה, מספרת מיכל: "הילד 

רנסע באותו היום בארבע מכוניות ספורט מד
הימות והיה שמח מאוד".

תהל מאחוזת ברק. ילדת המשאלות הופתעה מאוד כשחזרה לביתה  צילום: שירית זמיר

צילום: בלה שחר הלל עמיר ריטוב, יובל שפירא ודניס בר אהרון בערב השקת תערוכת הלגו. הודפסו אף הזמנות וקטלוג 
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צילום: בלה שחר הלל יובל שפירא ממושב ינוב עם יצירת הלגו שבנה. לאחר שלושה חודשים הודיע יובל שהדגמים מוכנים 

עלו והגשימו!

"בשיחות שהעמותה 
מקיימת עם ההורים 

הם מספרים, שהגשמת 
המשאלה נשארת 

בלבם ואפילו מהדהדת 
עוד אחריה ימים 

רבים, וכמו שאמר 
אב שאיבד את בנו: 

'הגשמת המשאלה 
ליוותה את אלחנן עד 

יומו האחרון'"

היא  לב"  "משאלת  עמותת 
Make-" ,חלק מארגון בין-לאומי
הגשמת  שייעודו   ,"A-Wish
משאלות הלב של ילדים החולים 
רבמחלה שעלולה לסכן את חיי

הם. הארגון העולמי נוסד בשנת 
ארר שבאריזונה,  בפניקס   1980
שקבוצת  לאחר  הברית,  צות 
משא להגשמת  סייעה  ראנשים 

ילד חולה: להיות שוטר  לה של 
ליום אחד.

יותר  הוגשמו  היום  ועד  מאז 

ברחבי  משאלות  אלף  מ-275 
העולם, שבו 48 סניפים פעילים. 
העמותה פועלת בישראל משנת 
כ-2,000  הגשימה  ומאז   ,1996
עם  פגישות  שונות:  משאלות 
רנשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינ

 ,)WWE( היאבקות  כוכבי  טון, 
רמיקי מאוס, יובל המבולבל וכוכ

בי בידור וספורט נוספים; להטיס 
אן-בי- במשחק  לצפות  מטוס, 

איי, לנהוג במכונית מירוץ, לצנוח 
שוטר,  להיות  חופשית,  צניחה 

כלי  לקבל  וגם  ודוגמנית,  כבאי 
נגינה, מחשב, כלב ועוד ועוד.

העמותה הוקמה על ידי דניס 
ואבי בר אהרון, שהיה גם המנכ"ל 
רהראשון. בשלוש השנים האחרו
רנות המנכל"ית היא דניס בר אה

רון. אח של דניס נפטר בארה"ב 
לארץ  וכשעלו  הסרטן  ממחלת 
בישראל  שאין  להם  והתברר 
רסניף של העמותה, החליטו לע

שות מעשה. בשנים הראשונות 
הוגשמו רק עשרות בודדות של 

לשנה  ומשנה  בשנה,  משאלות 
גדל מספר המשאלות.

האחרונה  השנה  במהלך 
שענו  משאלות,  כ-150  הוגשמו 
למש פנייה  הקריטריונים.  רעל 

להתבצע  יכולה  העמותה  רד 
הרפואיים  הצוותים  באמצעות 
המטפלים  הפרה-רפואיים  או 
החולים;  בתי  במחלקות  בילד 
האפוטרופוסים  ההורים,  דרך 
העמותה  עצמם.  הילדים  או 
ידי  על  בפעילויותיה  נתמכת 

תרומות של אזרחים ותאגידים, 
שונים  אירועים  והפקת  מתנות 

לגיוס כספים.
ההת אירוע  יתקיים  רהשנה 

התרבות  בהיכל  השנתי  רמה 
בתל אביב, ביום שני, 31 במארס, 
בה צחוק",  שכולו  "ערב  רבשם 
ובהשתת הדר  צביקה  רנחיית 

פות שלישיית "מה קשור", ציפי 
מארגני  גולדשטיין.  וניקי  שביט 
הפת גם  שיהיו  הבטיחו  רהערב 

עות.

אחד מ-48 סניפים

כ-2,000 משאלות ב-18 שנים
 עמותת "משאלת לב", השלוחה הישראלית של ארגון "Make-A-Wish" העולמי,

הגשימה יותר ממאה משאלות בשנה, בממוצע. ב-31 במארס יום ההתרמה השנתי
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הלול,  לענף  המועצה  מנכ"ל  א. 
שמואל לויט, הוא חבר היישוב:

כפר יהושע.  .1
עין המפרץ.  .2

כפר יחזקאל.  .3
נהלל.  .4

העופות,  מגדלי  ארגון  מזכיר  ב. 
חבר  הוא  אלקבץ,  מוטי 

המושב:
ספסופה.  .1

באר טוביה.  .2
יערה.  .3

שומרה.  .4

ג.   מזכ"ל  התאחדות  מגדלי  הבקר, 
אביתר דותן, הוא חבר היישוב:

כפר ויתקין.  .1
כפר יחזקאל.  .2

שמרת.   .3
הזורע.  .4

הירקות,  מגדלי  ארגון  מזכיר  ד. 
מאיר יפרח, הוא חבר מושב:

אדירים.  .1
אומץ.  .2

אדרת.   .3
אוהד.  .4

האיכרים  התאחדות  נשיא  ה. 
בישראל, דובי אמיתי, מתגורר 

ביישוב:
כפר תבור.  .1

מטולה.  .2
כרמי יוסף.  .3

יסוד המעלה.  .4

הפרחים,  מגדלי  ארגון  מזכיר  ו. 
חיים חדד, הוא חבר המושב:

ניר משה.  .1
נבטים.  .2

3. פורת.
4. עין ורד.

 בסוף היום,
חוזרים הביתה

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

א. 4.

ב. 1.
ג. 3.
ד. 4.
ה. 2.
ו. 3. תשובות:

אביתר דותן

דובי אמיתי צלם חמד אלמקת 

מוטי אלקבץ. צילום: לירון מולדובן

בת עמי עמיר,  באר טוביה

נולדתי במושב באר טוביה, אני חיה בו 
רכל חיי, פעלתי בארכיון ומגיל צעיר הת

וודעתי לסיפור המושבה. חקרתי מפי בני 
מצרה  אני  והיום  תולדותיה  את  המושבה 
העלייה  מיישובי  ומחיקתה  השכחתה  על 

הראשונה.
על  מנדל  מאיר  כותב   824 מספר  בגיליון 

רקסטינה, בגלל הצומת שנקרא: "צומת קסטי
רנה". הכפר קסטינה, ולא "קוסטינה" או "קוס

שמשמעו  קסר-א-טינה,  השם  )מקור  טיניה" 
גדול  אדמה  שטח  על  השתרע  הבוץ(,  מבצר 
מאוד. רק חלק קטן ממנו נרכש עבור המושבה 

באר טוביה.
הפקיעו  ה-20,  המאה  של  ה-40'  בשנות 
מאדמותיו,  ניכר  חלק  הבריטיים  השלטונות 
עבור מתחם מחנות הצבא שהוקמו לאחר קום 

רהמדינה. מבני המחנות שימשו למגורי מתיי
שבי ראשון מושב העולים באזור - כפר אחים, 

רעד להקמת בתי הקבע שלהם. לאחר מכן, הוק
מה שם המעברה ממנה נבנתה קריית מלאכי.

כפר אחים וערוגות
קס אדמות  שעל  מנדל  מציין  רברשימתו, 
למ אך  ואביגדור,  ורבורג  כפר  הוקמו  רטינה 

עשה, הוקמו שם כפר אחים וערוגות. אדמות 
המושבה באר טוביה נרכשו ב-1888 ובתשרי 
שלא  האדמה,  על  המתיישבים  עלו  תרמ"ט 
ננטשה מעולם. עם זאת, לאחר כארבע שנים, 
עקב  המקום  את  לעזוב  המתיישבים  נאלצו 
ופתרונו  דם  בנקמת  שאיימו  שכנים,  סכסוך 

היה בסולחה שגזלה את כל הונם.
את  לעבד  המשיכו  הברון  מטעם  פועלים 
האדמות עד שנת 1896, אז נחתמה עסקה בין 
ציון  ציון. תכניתם של חובבי  הברון לחובבי 
פועלים  של  לדוגמה  מושבה  להקים  הייתה 
חקלאיים מהמושבות, כ-60 משפחות. בפועל, 
עלו על הקרקע 22 משפחות. המושבה הייתה 
כמות  שבו  באזור  בלבד,  פלחה  על  מבוססת 
מילימטר  ל-350   300 בין  הייתה  הגשמים 
בשנה בלבד. בגלל ריחוקה וניתוקה מהיישוב 

רהעברי הקרוב ביותר, הייתה במושבה תחלו
פה רבה של המתיישבים.

20, משבגרו בני האיכר -בראשית המאה ה
רים הראשונים ולא נמצא להם פתרון במקום, 
הדוקטור  לאוסטרליה.  גדולה  ירידה  הייתה 
הארץ-ישראלי,  הוועד  בראש  שעמד  רופין, 
החליט להזרים "דם חדש" למושבה. הוא ארגן 
קבוצה של פועלים חקלאיים נבחרים והעלה 

אותם, בשנת 1912, למקום כקבוצה עצמאית, 
שקיבלה לרשותה אלף דונם.

עבודה  שיטות  למושבה  הביאו  העולים 
זרעים  מחזור  המתכת,  מחרשת  את  חדשות: 
התקיימה  הקבוצה  חברתיים.  שינויים  וגם 
עד 1924. ב-1925 רכשה הקרן הקיימת חלק 
מהאדמות והעלתה מתיישבים חדשים. נראה 
היה שהמושבה עולה על דרך המלך, אבל אז 

הגיעו מאורעות תרפ"ט.

שישה רובים בלבד ותחמושת חלודה
תחילה, הוזהרו המתיישבים מפני הפורעים 
והתבצרו  שלהם  הערבים  הפועלים  ידי  על 
ביטחון.  היחידי, שהותקן כבית  במבנה האבן 
במשך שלושה ימים התפרעו התוקפים ושרפו 
את כל בתי המושבה שהיו צריפי עץ. לרשות 

ותח בלבד  רובים  שישה  עמדו  רהמתגוננים 
רופא  יצא  האירועים,  במהלך  חלודה.  מושת 
המושבה, הד"ר חיים יזרעאלי, לטפל בפצוע 

ערבי ונורה למוות בגבו.
קרבן נוסף היה בחור שהתבצר בבית הכנסת 
ונהרג. אז עטפו אותו בגווילי התורה ושרפו 
אותו ברחוב המושבה. כל בקשותיהם לעזרה 

רלא נענו. רק ביום השלישי הופיע בשמי המו
שבה מטוס קל ופיזר את התוקפים. אז הגיעו 
משאיות בריטיות והעמיסו את התושבים עם 

הני לא  הזמן  קוצר  מפאת  בידם.  שהיה  רמה 
חו לתושבים לקבור את מתיהם והם הובהלו 

לרחובות.
כשנרגעו הרוחות התברר שאין לאן לחזור. 
בעזרת  הארץ  ברחבי  התפזרו  המושבה  חברי 

רקרן העזרה לנפגעי המאורעות, שהוקמה בא
רמריקה, והם פוצו על אדמתם. בעיתון התאח

דות האיכרים נכתב: "באר טוביה הייתה תל 
חי של הדרום".

מספר  חזרו  הפינוי  לאחר  ימים  עשרה 
סתווי,  משה  המתים.  את  לקבור  מתיישבים 

רשחי במושבה כעשר שנים, כתב פואמה לאו
תה באר טוביה, מלאת כאב, על החורבן ועל 
המקום.  ולשגשוג  מחדש  להתיישבות  החזון 

ונב אבנך  "עוד  בפסקה:  מסתיימת  רהפואמה 
נית אחותי באר טוביה".

ביום  באב תרפ"ט.  בי"ט  חרבה  המושבה 
החר קבוצת  באה   )1930 תר"צ  באדר  )י"א 
לוץ לבדוק את האפשרות להתיישב במקום 
ובקיץ  מים. תקוותם התגשמה,  ימצאו  אם 
44 משפחות על הקרקע. לימים, נוסר  עלו

דה המועצה האזורית ונקראה "באר טוביה" 
 40 במשך  קיימת  שהייתה  המושבה  לזכר 

שנה.

dror.maariv@gmail.com
האמת על האדמה

 קסטינה,
 באר טוביה

ומה שביניהם
מאיר מנדל כתב ברשימתו שעל אדמות קסטינה הוקמו כפר 
ורבורג ואביגדור, אך למעשה, הוקמו שם כפר אחים וערוגות. 
אדמות המושבה באר טוביה נרכשו ב-1888 ובתשרי תרמ"ט 

עלו המתיישבים על האדמה, שלא ננטשה מעולם
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מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות

"אנו עומדים בחזית"
בפני ציבור מגדלי העופות וחברי השלוחות השונות עומדים בימים אלה אתגרים ודרישות רבות. בסופו של תהליך, 

הם אלה הנדרשים ליישם אותם בשטח
בעצם  עומדים  "אנחנו 
דבר,  של  וסופו  בחזית 
המיישמים  אלה  אנחנו 
את הדרישות ואת התקנות השונות 
המובלות בימים אלה", אומר מזכיר 

אל מוטי  העופות,  מגדלי  רארגון 
קבץ. "כול אנשי ענף הלול, בין אם 

ראנשי שלוחת הפטם, ההטלה, למע
איומים  מתרגשים  כולנו,  על  שה 
נדרשים  ואנחנו  ואחרים  כאלה 

רלהתמודד איתם. בחלקם אלה איו
רמים, אך חלקם הם גם בבחינת הז

דמנויות, אבל אנחנו, בחזית, אנחנו 
יי עם  להתמודד  שנאלץ  ראלה 

שומם".
מתמודדים  אנחנו  היתר,  "בין 
נושאים:  מספר  עם  אלה  בימים 
על  עמלים  אנו  הפטם  בשלוחת 

הרוו את  לשפר  מנת  על  רההסדר, 
חיות בענף. לצערנו, נפוצה באזור 
9H, שגור  הדרום שפעת עופות מזן

בלולי  מאוד  גדולים  לנזקים  רמת 
ההודים, מה שעלול להוביל לאיזה 
בשלוחת  הודו.  בבשר  חוסר  שהוא 

הפסח,  חג  לקראת  נערכנו  הפטם 
הלול  מועצת  לטובה,  עלינו  הבא 
נוספות  בהקצאות  היא  אף  נערכה 
למגדלים, זאת על מנת לספק את 

הביקושים לקראת החג".
"בשלוחת ההטלה אנחנו אמורים 
בשלב  המוצגות  בדרישות  לעמוד 

הוטרינר השירותים  אגרת  רא' של 
ליישומן  האחרון  המועד  יים, אשר 
של  יישומו  לגבי  ביוני.  ה-1  הוא 

רווחת  לנושא  המתייחס  ב',  שלב 
סופי.  מועד  נקבע  טרם  העוף, 
לדרישות  נתנגד  אנחנו  זה  בעניין 
שנדע  מבלי  ב',  בשלב  המופיעות 
של  המדינה,  של  ההשתתפות  מהי 
השינויים  במימון  האוצר,  משרד 

רהנדרשים ומבלי שנדע מהי ההתח
ייבות לדרישה שלנו בנושא שדרוג 

הלולים הקיימים במושבים".

הבחירות למועצת הלול
רלאחרונה נערכו הבחירות למוע

צת הלול: "בסך הכול, הציבור אמר 
את שלו. ציבור המגדלים נתון תחת 
ואחרות,  כאלה  דרישות  של  איום 
אשר אנו מבינים כי יעלו לנו המון 
אף  אלה  בדרישות  העמידה  כסף. 

רמאיימת על רווחיות הענף. באווי
רה זו הציבור ניגש לבחירות ואמר 
אמר  המגדלים  ציבור  שלו.  את 

שלא  לדרישות  מסכים  לא  שהוא 
כספית  תמיכה  מאחוריהן  תהיה 

התחיי המדינה,  של  רמשמעותית 
בות לשדרוג הלולים אשר מאחורי 

הבית ושמירה על התכנון".
שנבח החברים  כול  ר"אנחנו, 

ציבור  למען  להיאבק  נדרש  רנו, 
המגדלים בכלל השלוחות – פטם, 
על  לשמור  כדי   – הודים  הטלה, 

הלי ליצור  ולהמשיך  רההסדר 
לצריכה,  הייצור  היקפי  בין  מה 
של  מצב  יהיה  שלא  להבטיח  כדי 
היצף ובעקבות כך, ירידת מחירים 

שתפגע ברווחיות".
מוטי אלקבץ ייטול חלק בישיבה 
מיוחדת בכנס, ביום חמישי, ה-27 
בנור  ,11:35 מהשעה החל   במרס, 
שא "שלוחת ההטלה – לאן?". עוד 
צוק-בר,  אורי  בדיון:  חלק  ייטלו 
מולי  החקלאות.  משרד  סמנכ"ל 
דר'  הלול.  מועצת  מנכ"ל  לוויט, 
שמעון פרק, רופא וטרינרי ראשי 

רלבריאות העוף בשירותים הוטרי
נרים. יוסי אדוני, מגדל. מוטי אלקבץ. מזכיר ארגון מגדלי העופות

"על כול אנשי ענף הלול, בין אם 
אנשי שלוחת הפטם, ההטלה, למעשה 

על כולנו, מתרגשים איומים כאלה 
ואחרים ואנחנו נדרשים להתמודד 

איתם. בחלקם אלה איומים, אך חלקם 
הם גם בבחינת הזדמנויות, אבל 

אנחנו, בחזית, אנחנו אלה שנאלץ 
להתמודד עם יישומם"

יתקיים ב-25-27 במרץ 2014,  מלון רמדה, ירושלים

• עורך וכותב המוסף: דני בלר • צילומים: USDA • גרפיקה: בני בנגלס 
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המשמש  מנדל,  בניהו 
הישראלי  הסניף  מזכיר 
העולמית  האגודה  של 
נולד  הכנס,  ומארגן  העופות  למדע 
לתוך הענף וממשיך, ממרום שנותיו, 

רלסייע, לייעץ ולתרום מניסיונו הע
הזדמנות  הינו  הכנס  עבורו,  שיר. 

אדירה ללמוד, לשמוע ולהשמיע.

בניהו מנדל, מה הייחוד של הכנס?
מגיעים  הכנס  ימי  שלושת  "אל 
400 מוזמנים: מגדלים מכול השר -כ

בין  חוקרים,  מדריכי שה"מ,  לוחות, 
וממכון  לחקלאות  היתר מהפקולטה 

תזו וטרינאריים,  רופאים  רוולקני, 
לו  ובכלל, כול מי שיש  נאי עופות 
היחיד  הכנס  זה  הלול.  לענף  נגיעה 
שמתקיים בארץ, שאפשר לפגוש בו 

משתת לענף.  שקשור  מי  כול  ראת 
ציבור  את  לפגוש  יכולים  הכנס  פי 

יכולים להיפ רהחקלאים, המגדלים, 
גש עם חוקרים מהאוניברסיטה, עם 
המדריכים של שה"מ, ללבן בעיות, 

רלשמוע, להשמיע, לדון וללמוד דב
רים חדשים. זהו מפגש חברתי, מפגש 
בנוסף  בכנס,  לנו  יש  השנה  חשוב. 
לשלושים חברות המציגות חידושים 
אורחים  מרצים  כעשרה  גם  שונים, 

מעניין.  כנס  להיות  הולך  מחו"ל. 
אישית, זה הכנס ה-17 במספר שאני 

מנהל וה-25 שאני משתתף בו".

איזו תמורות אתה רואה בענף בשנים 
האחרונות?

"אני מכיר היטב את ענף הלול, 
מזכיר  בתפקיד  ששימשתי  מאחר 
השנים  בין  העופות  מגדלי  ארגון 
1995 ועד 2005. בשנים אלה הענף 
עבר שינוי מהותי. עד לשנת 1995 
הודים,  לבשר  גידול  מכסות  היו 
לקראת  אולם  ולביצים,  לפטמים 
לביטול  כולם  קראו   ,2000 שנת 
פטמים  שגידלו  המשקים  מכסות 
בהיקף של 50 טון לשנה וכתוצאה 
 1500 וגם  ל-500  צמחו  הם  מכך, 

רטון לשנה ויש אפילו מגדלים המ
6000 טון שנר  גיעים להיקפים של
תיים. ענף הפטמים פרח ממש. נכון 
מגדלים  אלפי  כמה  כן  לפני  שהיו 

רבענף, אולם בעקבות הליך ההתיי
עלות שננקט, הייתה ירידה במספר 
המגדלים, העומד כיום על כ-500 
בשר,  טון  אלף  כ-500  המייצרים 
הכול לצריכה מקומית, כאשר קיים 

היי בהיקפי  לגידול  רפוטנציאל 
צור".

ר"לדעתי, אלמלא היו עוצרים ועו
רכים הסדרים, על מנת שלא תיווצר 
בהיקפים  לגדל  היה  ניתן  מפולת, 
יותר מ-600 אלף טון שנתיים.  של 
יש לציין שמספר העובדים בענף לא 

הטכ לאמצעים  אודות  וכיום,  רגדל 
יכול  אחד  אדם  השונים,  נולוגיים 

דונם  חווה של עשרה  להשתלט על 
ויותר. בענף הייתה התייעלות שלא 

רנראתה כמותה בשום ענף אחד. מג
דלים רבים פרשו, מבלי לקבל פיצוי 

על כך". 
ההתייעלות  לדעתי,  זאת,  "עם 
לא  הענף  הביצים.  בענף  נעצרה 
בהן  בשיטות  לעבוד  להמשיך  יכול 
את  להגדיל  יש  כיום.  עובד  הוא 
למכור  שצריכים  מי  יש  המשקים. 
מה  ולהתייעל.  שלהם  המכסות  את 

יש  כולו.  בעולם  המגמה  שזו  עוד, 
בתחום הביצים תוכנית חדשה, אותה 
המחייבת  האירופאי,  האיחוד  מקדם 
את כלל המגדלים במדינות החברות 

הדבר  כיום  העוף.  לרווחת  לדאוג 
רהוא בראש מעיניהם של כלל העוס

המזון  מבחינת  למשל,  בענף,  קים 
איכותי,  שיהיה  מקבלים,  שהעופות 

רעל מנת שיצטרכו לקבל פחות אנ
טיביוטיקה".

אתה בענף שנים רבות, מילדותך 
כמעט...

וגידול פר ר"באתי מענף הביצים 
ברי מסיבות  אולם  להטלה,  רגיות 

אני  כיום  לעזוב.  נאלצתי  אותיות 
עוסק בתחום הסדרי שלוחת הביצים, 
אני  עודפים,  ייווצרו  שלא  מוודא 
מייעץ ועוזר. לא יצאתי מהענף, בו 
אני עובד מגיל אפס. נולדתי לתוך 
במושב  מתגורר  אני  הזו.  העבודה 
להתגורר  וכנראה אמשיך  חן  גבעת 
מהיום  בדם  אצלי  הלול  ענף  שם. 
הראשון. אני בן 75, מרגיש בהחלט 
שיש לי עוד הרבה מה לתרום ואני 
עוד  לתרום  להמשיך  ורוצה  מקווה 

הרבה שנים".
"זהו האירוע החשוב ביותר בתחום 
אנשים  לכאן  באים  העופות.  גידול 

רמכול תחומי העשייה. אני יכול לה
חוזרים  שבאים,  שמי  בסיפוק,  עיד 

שנה אחר שנה".

49 של האגודה העולמית למדע העופות - סניף ישראל הכנס השנתי ה-
בניהו מנדל, מזכיר הסניף הישראלי של האגודה העולמית למדע העופות

"זהו האירוע החשוב ביותר
בתחום גידול העופות"

מנדל, לולן בנשמה )"נולדתי לתוך זה"(, הוא האיש שמארגן את הכנס וסבור שעבור 
העוסקים בענף, זה האירוע החשוב של השנה )"רק כאן אתה יכול לפגוש את כולם"(. 

הוא סבור כי הצלחת הענף תלויה ביכולתם של העוסקים בו להתייעל ולהשתדרג

לדעתי, ההתייעלות נעצרה בענף הביצים. 
הענף לא יכול להמשיך לעבוד בשיטות בהן הוא 

עובד כיום. יש להגדיל את המשקים. יש מי שצריכים 
למכור את המכסות שלהם ולהתייעל. מה עוד, שזו 

המגמה בעולם כולו. יש בתחום הביצים תוכנית 
חדשה, אותה מקדם האיחוד האירופאי, המחייבת 

את כלל המגדלים במדינות החברות לדאוג לרווחת 
העוף. כיום הדבר הוא בראש מעיניהם של כלל 

העוסקים בענף, למשל, מבחינת המזון שהעופות 
מקבלים, שיהיה איכותי, על מנת שיצטרכו לקבל 

פחות אנטיביוטיקה"

הכנס ה-49 למדע העופות - תקצירים

 שדרוג שלוחת ההטלה
בישראל - תכנית אופרטיבית

כיצד יושגו היעדים לשיווק מזון בטוח ואיזה שיקולים יש לקחת בחשבון למניעת מקרים של סלמונלה

נתי אלקין - ביוואק

אנר בסלמונלה  מזוהמות  ביצים 
רטריטידיס מוסיפות להיות מעו

הרעלות  של  רב  במספר  רבות 
סכנה  ומהוות  ובישראל,  בעולם  באדם  מזון 
אחת  היא  מזון  הרעלת  הציבור.  לבריאות 

ובמק באדם,  העיקריים  התחלואה  רמגורמי 
רים מסוימים, מסתיימים אירועים אלה אף 

במוות.
לאירועי  מאכל  ביצי  צריכת  בין  הקשר 
בין- לבעיה  הפך  אנטריטידיס  סלמונלה 

והן  כלכלית  מבחינה  הן  קשה,  לאומית 
ומבחינת בריאות הציבור. ה-FDA )ארגון 
ביצי  את  סיווג  בארה"ב(  והתרופות  המזון 
פוטנציאלית  סכנה  המהווה  כ"מזון  המאכל 

לאדם".

ביניים
רבישראל, העלייה באירועי סלמונלה אנ

בדיר  .'80 ה שנות  בסוף  החלה  -טריטידיס 
קות מקיפות ורישומים של משרד הבריאות 
הצביעו על כך, שחדירת חיידק הסלמונלה 
באמצעות  התרחשה  לישראל  אנטריטידיס 

דומה  חשד  מבריטניה.  רבייה  להקות  יבוא 
דווח בעבר ע"י היפנים.

אירוע קשה ביותר שהתרחש בישראל היה 
בעק בעובדה.  הצבאי  בבסיס  מזון  רהרעלת 

בות אירוע זה נפטר חייל אחד ומאות אחרים 
זה  שאירוע  למרות  החולים.  בבית  אושפזו 
נרחבת, הפעולות  זכה לתהודה תקשורתית 

קו ורובן  מוגבלות  היו  בעקבותיו  רשננקטו 
של  רב  מספר  נרשמו  מאז,  בלבד.  סמטיות 

רמקרים דומים שהסתיימו אף במוות, אך אי
רועים אלה לא לוו בנקיטת פעולות נדרשות 

בתחום ביצי המאכל בישראל.

מקיימת  הממשלתית  הפיקוח  מערכת 
הסל בתחום  ודקדקני  קפדני  ניטור  רמערך 

לעומת  והמדגרות.  הרבייה  בלהקות  מונלה 
זאת, במשקי ההטלה, יצרני מזון מוגמר לבני 
אדם, לא מתקיים כל מערך פיקוח או ניטור, 

בפרט לא בתחום מניעת סלמונלה.
המודעות הציבורית ל"מזון בטוח" גוברת 
לא  אך  המערבי,  בעולם  האחרונות  בשנים 
רק בגלל מודעות זו, אלא בעיקר בשל זכות 

רהציבור למזון בטוח, יש לפעול להשגת היע
רק  לא   – במזון  בטיחות  של  הנדרשים  דים 

בדיבורים בלבד, אלא בעשייה מקצועית.

באירועים  העלייה  סלמונלה. 
בישראל החלה בשנות ה-80'
Nathan Reading צילום:  

לשמוע  הזדמנות  מנדל.  בניהו  הכנס,  מארגן 
ולהשמיע צילום: ארכיון "משק העופות"
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מכון התערובת מילובר 
רהוא אחד הגדולים ביש

בייצור  העוסק  ראל, 
מזון לחיות משק וכן מספק חומרי 
גלם לרפתות ולמרכזי מזון לבעלי 

רחיים. הבעלות על מילובר מתחל
הקניות:  ארגוני  שלושת  בין  קת 
משקי המפרץ, משקי עמק יזרעאל 
במילובר  עליון.  גליל  ומשקי 
220 סוגי תערור -מיוצרים יותר מ

בת עבור פטמים, מטילות, הודים, 
התערו וצאן.  בקר  חזירים,  רדגים, 
רבות כולן מיוצרות בהתאם לתוכ

ניות ההזנה של מילובר. רוב חומרי 
נרכשים  התערובות  להכנת  הגלם 
בארץ.  נרכש  הקטן  וחלקם  בחו"ל 
 ISO לתקן  הוסמך  המכון 

.9001:2008
מילובר,  מנכ"ל  לופט,  אורי 

רמספר כי היקף הפעילות של החב
בישר בגודלה  ררה, שהיא השנייה 

ממיליארד  למעלה  על  עומד  אל, 
על  עומד  הייצור  כאשר  שקלים, 
"אנחנו  בשנה.  טונות  אלפי  מאות 
נחשבים למובילים בתחום, למשל 

והלקו פטמים  עבור  רבתערובות 
חות שלנו מספרים אודות תוצאות 

מצוינות לאורך זמן שהם מקבלים 
מהתערובות השונות. מרכזי המזון 
שלנו פרוסים בארבעה אתרים והם 
מספקים מזון לכל המשקים מעמק 

הע הגליל  ועד  בדרום  שאן  רבית 
המכ כפר  מזון  מרכז  בצפון.  רליון 

שוכן  והוא  הראשי  האתר  הינו  בי 
ממוקמים  בו  המכבי,  כפר  בקיבוץ 
המזון  מרכז  ההנהלה.  משרדי  גם 
והוא   2005 בשנת  הוקם  יוסף  תל 
בקיבוץ תל יוסף. מרכז המזון רמת 
בקיבוץ   2007 בשנת  הוקם  דוד 
רמת דוד ומרכז המזון עמיר, אשר 
הוקם בשנת 2008, בקיבוץ עמיר. 
ניכרות  התוצאות המצוינות שלנו 
גם בתחום הרפתות. אנחנו עובדים 
משמרות,  בשלוש  לשעון,  מסביב 
ההיבטים,  בכול  מרבית  ביעילות 
והזמינות  השיווק  דרך  היצור,  מן 
משקי  לקוחותינו:  בין  ללקוחות. 

גליל עליון וגם משקים פרטיים".

אורי לופט, כיצד אתם מתמודדים 
עם התקנות החדשות בתחום המזון 

לבעלי החיים?
אתגרים  בפנינו  ניצבים  "אכן 
בינואר, 2014, נכנס  חדשים. ב-1 

לתוקף חוק חדש אשר עוסק בתחום 
של זיהום צולב, המתייחס למצב בו 
שונים  סוגים  אחד  במכון  מכינים 

שמת מה  הרי  כי  תערובות,  רשל 
אים להודים, אינו מתאים, למשל, 
לפרות ויש לבצע הפרדה בן סוגי 
במגע  יבואו  שלא  השונים,  המזון 

בנו נקטנו  אנחנו  אלה.  עם  ראלה 
שא זה בהיערכות מתאימה. אתגר 
נוסף, שהוא במובן הרחב של תחום 
המזון לבעלי חיים, הינו יישום חוק 
מאוד  בחקיקה  מדובר  המספוא. 
מחמירה, בכול מה שנוגע להאכלת 
בעלי החיים. כמו כן, אנחנו ניצבים 
בפני אתגר מאוד משמעותי עבור 

הס לאיכות  נוגע  והוא  רהמכונים 
ביבה, התקנות הן מחמירות ביותר 
וגם כאן נדרשה היערכות מתאימה 

והשקעה של מליוני שקלים".

פן אחר בהתמודדות ובהיערכות 
שלכם, הינו בתחום חומרי הגלם. 
כיצד אתם מושפעים מהשינויים 

האקלימיים והגיאו-פוליטיים בעולם?
בעצם  שלנו  הייצור  "עיקר 
מייבאים  אנחנו  רכש:  על  מבוסס 
של  בהיקף  איכותיים  גלם  חומרי 

דול מיליוני  רמאות 
אלה  בימים  בשנה.  רים 
במצב  עומדים  אנחנו 

מחי את  רואים  אנו  רבו 
בעליה,  הגלם  חומרי  רי 
וגם  והסויה  התירס  בהם 

רהחומרים הנלווים לחומ
רי הגלם, חומרים עתירי 
אנחנו  למיניהם.  חלבון 
על  ישפיע  שזה  מצפים 
כי  הסופיים,  המחירים 
בעלות  עיקרי  מרכיב 
אנחנו  התזונה.  זו  הפטם 

חומ צורכים  רבמילובר 
אדי בכמויות  גלם  ררי 

להמחיש  מנת  על  רות. 
אומר  ההיקפים,  את  לך 
כל  את  נרכוש  אם  שגם 

 – העליון  בגליל  התירס  יבולי 
תספיק  הזו  האדירה  הכמות  כול 

אנח בלבד.  פעילות  לחודש  רלנו 
ממה  מושפעים  משמעית  חד  נו 
למשל,  העולם.  בשווקי  שקורה 

באר בצורת  הייתה  שעבר  רבקיץ 
על  השפיעה  אשר  הברית,  צות 
הסויה  יבולי  וגם  התירס  מחירי 

בצו היכן שמתחרשות  רמושפעים 

אחר,  היבט  אמריקה.  בדרום  רות 
ההיבט  הוא  המטאורולוגי,  מלבד 
מתיחות  יש  אם  הגיאו-פוליטי. 

אנח שממנו  השחור,  הים  רבאזור 
נו מייבאים תירס, חיטה ושעורה, 
יש  ואז  עולות  הביטוח  פרמיות 

מאר גלם  חומרי  לייבא  רלשקול 
צות הברית. הסיכוי שמאות אלפי 
יגיעו,  לא  גלם  חומרי  של  טונות 

פשוט לא בא בחשבון". 

יואב איתן - קבוצת יבנה

האיחוד  יצא  באחרונה, 
רהאירופי נגד עולם הער

ערכי  בשם  היהודי  כים 
הצדק. מדובר בחקיקה מסודרת נגד 
ברית  מצוות  ונגד  הכשרה  השחיטה 
על  גם  השלכות  זו  לגישה  המילה. 

רגידול בעלי חיים בכלל ועל אכיל
תם בפרט. לדוגמה, מגדלי העופות 
באיחוד האירופי נתקלים מזה כ-20 
של  וגוברת  הולכת  במגמה  שנה 
בחוקים שנועדו לשמור על  החמרה 

.)welfare( זכויות בעלי חיים
המ את  להציג  זו  הרצאה  רמטרת 

המחשבה  מול  התורני  למוסר  קור 

שמאחרי הצדק האירופי:
לצדק  המקורות  את  להציג  א. 
"זכויות בעלי  האירופי המבוסס על 
השקפת  את  להבין  לנסות  החיים". 

ואת תוצ זו  גישה  רהעולם שמאחרי 
אותיה האפשריות.

בתורה  המקורות  את  ללמוד  ב. 
רלמוסר היהודי. לפרט את היחס הנ

ההלכה  פי  על  החיים  בעלי  אל  כון 
מצוות  על  המבוסס  יחס  היהודית, 
רבות העוסקות ב"צער בעלי חיים".

ג. להבדלים בין הגישות השלכות 
נדגים  מגוונים.  בשטחים  מעשיות 
קבעו  שבהן  במצוות  ההבדלים  את 

יע ובל  "ייהרג  הכלל  את  ררבותינו 
בור".

אכילת בשר
רההיתר לאכילת בשר על פי המו

סר האירופי אינו ברור כלל. בתורה, 
בדו כבר  נקבע  בשר  אכילת  רהיתר 

רו של נח, מיד לאחר עונש המבול, 
הקב"ה  שכרת  בברית  מפורט  והוא 

המודרנ המפרשים  האנושות.  רעם 
יים מדגישים, כי ההיתר היה מחויב 
המציאות לאור המצב המוסרי אליו 
התדרדרה האנושות ב"דור המבול". 
לאחר מתן תורה, ההיתר הפך לחיוב 

אכילת בשר עם אזהרת עונש כרת.
מעי זה  נושא  חשיבות  רעל 

ליציאת  קודם  עוד  כי  העובדה,  דה 
כזית  אכילה  מצוות  נקבעה  מצרים 
מקרבן הפסח אחת בשנה. בעת מתן 

שמטרתן  רבות,  מצוות  ניתנו  תורה 
חיים",  בעלי  "צער  מניעת  כנראה 
לרחמנות  האדם  את  מחנכות  אשר 
ומלמדות על היחס הנכון אל החיות.

מצוות צער בעלי חיים
בא נושא  האדם  התורה,  פי  רעל 

זו, כל  חריות לעולם החי ובמסגרת 
אדם מחויב לחוק היסודי של איסור 
אכילת אבר מן החי. היהודים קיבלו 
אשר  ואיסורים  מצוות  עצמם  על 
ב"צער  לחטוא  מהם  למנוע  נועדו 

בעלי חיים".
אלו  מצוות  כי  מבארים,  רבותינו 
התדרדרות  מהאדם  למנוע  נועדו 

הזו וכלפי  החיות  כלפי  רלאכזריות 

סולם  בגלל  דווקא  מניסיונם,  לת. 
מאו היהודי  העם  התורני,  רהערכים 

פיין ברחמנות.
־"אמר דוד )המלך( שלושה סימ
־נים יש באומה זו: רחמנים, בייש

נים, גומלי חסדים. כל מי שיש בו 
שלושה סימנים הללו ראוי להידבק 

שלו בו  שאין  מי  וכל  זו,  ־באומה 
שה סימנים הללו אין ראוי להידבק 
)ילקוט שמעוני פרשת  זו"  באומה 

וירא(.
רעל הסיבות מדוע מתיימרים האי
ררופים להיות מוסריים יותר מהיהו

נגד  חוקים  מחוקקים  ואפילו  דים, 
מצוות התורה, נכון להרחיב, אך לא 

במסגרת הכנס למדע העופות.

49 של האגודה העולמית למדע העופות - סניף ישראל הכנס השנתי ה-

אורי לופט, מנכ"ל מילובר

עבודה מסביב לשעון
התמודדות עם אתגרים חדשים, התמקצעות ואיכות ללא פשרות - מכון התערובת 

מילובר מספק 220 סוגי תערובת למשק החי, בהיקף ייצור של מאות אלפי טונות 
בשנה. לדברי המנכ"ל אורי לופט, התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן

אורי לופט. עובדים ללא הפסקה, לענות 
על הביקוש

הכנס ה-49 למדע העופות - תקצירים נבחרים

 מצוות צער בעלי חיים
מול חוקי המוסר האירופי

האם יש היתר הלכתי לאכילת בשר? מה עם ההיבט המוסרי? כיצד מתמודדים עם הביקורת סביב השחיטה הכשרה?
GRAN :צילום בשר עוף. מתי מתקיים צער בעלי חיים? 
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תערובת  טון  אלף   230
בשנה, בענפי העוף, הצאן 
מסיבית  השקעה  והבקר. 
ועבודה  והפיתוח  המחקר  בתחומי 
של  רחבה  בקשת  לשעון  מסביב 
העופות  למשק  הנוגעים  תחומים 
–אלה מבין המאפיינים של תדמיר, 
חברה מהמובילות בתחומה בישראל. 
הוקם  "תדמיר"  התערובת  מכון 
אשר  אזורי  כמפעל   1984 בשנת 

ריועד לשרת את ישובי פרוזדור ירו
שלים. לפני כן, המכון שכן בנחלת 
עם  ונסגר  אביב  תל  יהודה שבאזור 

התע באזור  הנוכחי  המפעל  רהקמת 
בית  לעיר  הסמוך  טוב  הר  שייה 

שמש.
90 אחוזים מתוצרת המר -בעבר, כ
רכון שווקה לישובי האזור ובעלי המ

כון היו גם הלקוחות. מתחילת שנות 
הלול  ענף  פני  שינוי  עם  התשעים, 
בישראל, חלו במכון שינויים רבים, 

המיוצ התערובות  סוגי  רבהתפלגות 
בהתפלגות  שינויים  וכן  במכון  רות 
ייצר  המכון  בעבר  המכון.  לקוחות 
תערובות פטם והטלה בלבד, מכיוון 
שאלה היו הענפים עליהם התבססה 

החקלאות באזור. כיום המכון מייצר 
מגוון של תערובות בהן פטם, הטלה, 

הודים, אווזים, צאן ובקר.
מספר  תדמיר  קבוצת  "בבעלות 
חברות בנות", אומר המנכ"ל והיו"ר, 

ירושלים' העו "'פרגיות  ררון ארצי: 
קלות  פרגיות  ושיווק  ביצור  סקת 
העוסקת  ירושלים',  'פטם  להטלה, 
טרי  'עוף  פטמים,  ושיווק  בגידול 

עופות  משחטת  המפעילה  ובריא' 
ושיווקם  עופות  בשחיטת  והעוסקת 

ושי לייבוא  הירושלמית  רו'הקבוצה 
העוסקת  בע"מ',   2001 מספוא  ווק 
בייבוא ושיווק חומרי גלם לתעשיית 
התערובת והמספוא, כאשר בקבוצה 

מועסקים כמאה עובדים".

רון ארצי, יוצא אפוא, ש"תדמיר" 
עוסקת בתחום העוף במובן הרחב 
ביותר של המילה, מתערובות ועד 

הגידול, מה שמקנה לכם נקודת מבט 
רחבה.

עוסקת  תדמיר  הדבר.  כך  "אכן 
מה הלול,  ענף  של  ההיבטים  רבכל 

פטמים  הטלה,  הרבייה,  דרך  ביצה, 
וכמובן, במחקר ופיתוח, נושא אשר 
אנחנו  רבה.  חשיבות  לו  מקנים  אנו 
עם  בשיתוף  במחקרים  משתתפים 
לשכת מכוני התערובת, בהיקף של 

עור גם  ואנו  בשנה  רמיליון שקלים 
של  בהשקעה  משלנו,  מחקרים  כים 
בכול  העיסוק  שקלים.  אלפי  מאות 
לנו לחוש  התחומים האלה, מאפשר 
 30 כבר  קיימת  החברה  השטח.  את 
לצבור  לנו  שאפשרה  תקופה  שנה, 

ניסיון רב, בזכות העובדים המנוסים. 
לספק  לנו  מאפשר  שלנו  הניסיון 
מוצרים איכותיים, ברמות הגבוהות 

ביותר".

כיצד אתם נערכים אל מול התקנות 
החדשות, בהן חוק המספוא?

ר"החוקים החדשים, בהם חוק המס
פועלים  ואנו  עלינו  משפיעים  פוא, 

הח לדרישות  עצמנו  את  רלהתאים 
מחמירות,  בדרישות  מדובר  דשות. 
עצמנו  להתאים  מאתנו  הדורשות 

רלתקן האירופאי המחמיר. צריך לה
רבין שאנחנו, בישראל, עובדים בצו

מכוני  באירופה  לגמרי.  אחרת  רה 
התערובת מתמחים בסוג אחד בלבד. 
יש מכון נפרד לכול תערובת ואילו 

במכונים  מייצרים  בישראל,  אנחנו, 
רתערובות מכול הסוגים, כך שההת

אמה היא יותר מורכבת".
מסביב  היא  בתדמיר  העבודה 
לשעון: שלוש משמרות, המאפשרות 
מלוא  כמעט  של  לניצולת  להגיע 
תדמיר    2014 בשנת  היצור.  כושר 
רואה כמטרה לשמור על היקף יצור 
ושיווק של כ-235 אלף טון ובמקביל 
הגבייה,  בחיזוק  להתמקד  להמשיך 
שיפור הרווחיות, התייעלות וצמצום 

הל תיק  איכות  שיפור  רההוצאות, 
קוחות, אסטרטגיית איכות ושירות, 
והעלאת  ההשקעות  תהליך  המשך 
אסטרטגי  פיתוח  וכן  הייצור  כושר 

לפעילו כניסה  ידי  על  ארוך  רלזמן 
יות משלימות.

דן בכרך - שה"מ, המחלקה 
לעופות, יוחאי רולף, אדי 

אוחיון – אסם הגליל

לפני כשנתיים הוחלף 
המטילות  קו  בארץ 
היי-ליין  הוותיק 
CV- חדש טיפוחי  בקו   W-98

22. ההמלצות התזונתיות לקו זה 
הקודמות,  מההמלצות  שונות 

הנמוכות  החלבון  ברמות  בעיקר 
האנרגיה  וברמת  גיסא,  מחד 

הגבוהה מאידך גיסא.
רבעבודה זו נבחנו ביצועי מטי

לות CV-22 שהוזנו במנות ע"פ 
רהמלצות המטפח, בהשוואה לבי

בתערובת  שהוזנו  מטילות  צועי 
הטלה מסחרית של מכון תערובת 
בארץ  המשווקת  הגליל"  "אסם 

מזה כעשור.

הניסיונות  בלול  נערך  הניסוי 
המער שבגליל  גורן  רבמושב 

מטילות   432 חלק  בו  ולקחו  בי, 
שחולקו לשני טיפולים )תערובת 
מטפח ותערובת מסחרית(, ולכל 
36 מטיר  טיפול שש חזרות בנות

לות כל אחת.
לכלוך,  שבר,  הטלה,  מדדי 
תמותה, משקל ביצה וצריכת מזון 

רתועדו במהלך שנת ההטלה הרא

שונה, עד גיל 500 ימי חיים.
הבדלים  נמצאו  זה  במחקר 
בין  המטילות  בביצועי  קטנים 

הבי מספר  הטיפולים:  רשני 
בפועל  למטילה  המצטבר  צים 
בתערובת  שהוזנו  המטילות  של 
המטפח היה 299.1 לעומת 298.8 
בתערובת  שהוזנו  המטילות  של 
היה  התמותה  שיעור  המסחרית; 
)בהתאמה(,   6.9% לעומת   7.9%

משקל הביצה הממוצע היה 63.0 
גר' לעומת 62.6 גר' )בהתאמה(, 
וצריכת המזון היומית הממוצעת 
לעור גר'   106.6 הייתה  למטילה 

מת 106.4 גר' )בהתאמה(.
כי  נראה,  זה  מחקר  מתוצאות 

הת בתכולות  השוני  רלמרות 
לתערובת  יתרון  אין  ערובות, 

רהמטפח על פני התערובת המס
חרית שנבחנה.

49 של האגודה העולמית למדע העופות - סניף ישראל הכנס השנתי ה-
רון ארצי, מנכ"ל תדמיר

 רואים את
התמונה המלאה

230 אלף טון תערובות בשנה, עיסוק בקשת הרחבה של ענפי הלול, 
מחקר ופיתוח - תדמיר צועדת עם הזמן וחשה את השטח

מכון התערובת של תדמיר, ממעוף הציפור

רון ארצי, מנכ"ל תדמיר

הכנס ה-49 למדע העופות - תקצירים נבחרים

בחינת ההמלצות התזונתיות של מטפח 
CV-22 על ביצועי המטילות

כיצד משפיעה התזונה על קו המטילות החדש שהובא לישראל?

woodley wonderworks :מטילות. מהי התזונה הנכונה בשבילן? צילום
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49 של האגודה העולמית למדע העופות - סניף ישראל הכנס השנתי ה-

צח אורני - משקלי גשר

שאשא  ההרצאה  במהלך 
למספר  אתייחס  בכנס, 
להבנת  חשובים  היבטים 
המשמעות של הפרשים בין מאזניים 
לשקילת  גשר  מאזני  ובין  בכלל 
דוגמאות  מתן  תוך  בפרט,  משאיות 

מגד של  היום-יום  מחיי  רמעשיות 
לים.

על  הסבר  אתן  כן,  כמו 
ועל  ומשקלות  מידות  חוק 
במשך  שהותקנו  התקנות 
בודק  שבה  הדרך  השנים, 
והתעשייה  המסחר  משרד 
את מאזני הגשר והציוד בו 

הוא משתמש.
ההרצאה,  במהלך  עוד 
ההפרשים  על  הסבר  אתן 
הקיימים בפועל בין מאזני 

רגשר תקינים, הסיבות להפ
רשים וכיצד אפשר לצמצם 
למינימום,  אלו  הפרשים 
הוויכוח  את  לצמצם  ובכך 

ומ המשחטות  בין  רהנצחי 
הגז  וספקי  התערובת  כוני 
בה  הדרך  המגדלים,  לבין 
בטרם  מאזניים  לכוון  יש 

עברו כיול ממשלתי.
סקירה  תהיה  בהרצאה 

גניבות במרחב  של דרכים למניעת 
זה  בנושא  ההעמסה.  ובזמן  השקילה 

ההר משתתפי  בין  שיח  רב  ראקיים 
מניסיונם  הדדית  הפריה  תוך  צאה, 

רהרב של חברי האגודה - שילוב טכ
נולוגיית השקילה במערכת המחשוב 
תוך  החקלאי  המשק  של  והבקרה 
לטובת  במערכת  השימוש  מקסום 

החקלאי, נהלי מעקב ובקרה.
מהעבודה  שעלו  שאלות  הנה 
שונה  משקל  מתקבל  האם  בשטח: 

במאזניים שונים?
איך אותם עופות שוקלים משקל 

שונה בשני מאזניים?
מהר  התערובת  לי  נגמרת  מדוע 

כל כך?
למה חברות הגז ונהגיהן מסרבים 

רלעלות על מאזני הגשר שלי "מטע
מי בטיחות"?

במטע  מדרכה  אדני  מצאתי  למה 
של השכן שלי?

כיצד המשחטה הורידה לי 1,500 
קילו?

הייתכן? למה? האם זה חוקי? כמה 
הפרש מותר? למי עליי לפנות?

ורצי חשובות  והצהרות  רשאלות 
אשר  אחרות,  רבות  ועוד  אלו  ניות 

עו כלכלי,  לרווח  ישירות  רקשורות 
ביקורי  במהלך  רבות  פעמים  לות 

המח חקלאים  אצל  לקוחות.  ראצל 
ההכנסות  רוב  חקלאי,  משק  זיקים 
וההוצאות קשורות במשקל הסחורה 
שרוכש המשק ובמשקל סחורה שהוא 

משווק.
רכבר בגמרא התייחסו לנושא יחי

הכסף  ולנושא  סגורה  כלכלית  דה 
לרגע  נעצום  היוצא.  וכסף  הנכנס 

תע משאית  ובמקום  העיניים  ראת 
רובת נחשוב על נהג המעביר אלינו 
שטרות במזומן ולא במעטפה סגורה 
120 אלף שקלים. העור  מהבנק בסך
שנאמר  לספור?  לא  הדעת  על  לה 
– ראשי תיבות כס"ף: כסף סופרים 

פעמיים.

חדשות מהעולם • חדשות מהעולם • חדשות מהעולם • חדשות מהעולם • חדשות מהעולם

תוכנה תצמצם את השימוש 
באנטיביוטיקה

המכון לחקר חקלאי בצרפת פיתח תוכנה המסוגלת לזהות 
חלבונים המעורבים בהתפתחות זיהומים בקטריאליים

המכון צוות   –  CIRAD של  חוקרים 
רהצרפתי לחקר חקלאי - פיתח תוכ

נה אשר מזהה את הימצאותם של חלבונים מסוימים 
לפי בקטריאליים.  זיהומים  בשפעול  רהמעורבים 
רתוח הזה יש חשיבות רבה בכל הקשור לגישות טי

חיידקים  של  התנגדותם  על  לגבור  ועשוי  פוליות 
לאנטיביוטיקה.

באמצעות תוכנה חדישה, הצליחו החוקרים לגלות 
התוקפת  קטלנית  במחלה  המעורבים  חלבונים   22

הפס גורמת  טרופיות,  במדינות  בעיקר  גרה  רמעלי 
רדים למגדלים ואף מסכנת חיי אדם. המדע טרם הצ

בשלבים  המולקולאריים  המנגנונים  את  להבין  ליח 
המוקדמים של הזיהום.

מוכרים,  היו  חלבונים שלא  זוהו  בעזרת התוכנה, 
יהיה  ניתן  כי  מקווים,  החוקרים  בזיהום.  המעורבים 

מש היא  בו  ה"נשק"  את  הבקטריה,  מלבד  רלזהות, 
תמשת לתקוף את התאים. לדעת החוקרים, מדובר 
במהפכה בכל הקשור לטיפול בזיהומים בבעלי חיים 
וגם בטיפול בבני אדם, העשוי לגבור על העמידות 

היטב התופ ידועה  בני אדם  רלאנטיביוטיקה. בקרב 
"חיידקי בית חולים", אותם חיידקים המפתחים  עה 

רעמידות בפני כל סוג של אנטיביוטיקה ובעצם עלו
לים להעמיד את המאושפז בפני סכנת חיים. בקרב 
בעלי חיים, זיהוי מקדים של חלבונים עשוי להפחית 

רבצורה ניכרת, לדעת החוקרים, את הצורך במתן אנ
טיביוטיקה.

איפה הביצים?
חברה מקליפורניה הצליחה לייצר מוצר "דמוי ביצים", המשמש 
בסיס למיונז, אך עשוי אפונה ומתאים לטבעונים. עם זאת, אין 

מה לחשוש לשלום ענף הלול בארצות הברית...

הטבעונים, שאינם אוכלים מוצרים מהחי, גם 
מה  ביצה,  ביצה.  של  לטעמה  מתגעגעים 
לעשות, היא אחד המוצרים החיוניים ועל פי מחקרים, 
מזון שלם ובריא, אך יש מי שרגישים אליה וחושקים 

בחביתה או בממרח מיונז קטיפתי.
ארצות  מקליפורניה,  מזון  חברת  קריק,  האמפטון 
על  המבוסס  ביצה  תחליף  לפתח  הצליחה  הברית, 
20 מוצר  מוצרים מהצומח בלבד. חוקרי החברה ניסו
רים צמחיים שונים ובדקו כיצד הם נקרשים, מגיבים 

לחום ולבישול ומה טעמם ומרקמם.
רהחברה מחפשת לא רק לקלוע לטעמם של טבעו
רנים, כי אם גם להציע מיונז תחליפי לרגישים לבי

צים, כך שיוכלו לאכול מנות אמריקניות טיפוסיות 
כמו סלט טונה או סלט תפוחי אדמה.

האמריקני:  הלול  לענף  לחשוש  מה  אין  זאת,  עם 
החביתות  את  שלה,  העוף  כנפי  את  אוהבת  האומה 
והפנקייקס, העוגות וסלטים מבוססים מוצרי משקי 

העופות.

הפרשי משקל, 
חוק מידות 
ומשקולת 

ודרכי בדיקה 
ואיתור

שקילה אמינה ומדייקת חשובה לכל 
העוסקים בענפי הלול. הרצאה חשובה, 

המביאה נקודת מבט מקצועית ומעמיקה

צחי אורני

גופרת נחושת נוזלית
לגופרת נחושת נוזלית יש יתרונות בגידול העוף. זהו תכשיר 

הניתן מימים ימימה והוא מהווה גם זרז גדילה

נחושת תוסף  של 
ניתן לבעלי 
חיים מימים ימימה. לנחושת 

ריש השפעה חיובית על פלו
רת המעיים של בעלי החיים. 
בין היתר היא מעכבת גדילה 

רשל חיידקים פתוגניים, מש
את  העיכול,  הליך  את  פרת 
בעלת  הצואה  המזון,  ספיגת 
וניצולת  תקינים  נתונים 

המזון היא אופטימאלית. 
חברת  של  המוצרים 
 INTRA MINERAL
נחשבים ליעילים וניתנים 

נו בצורה  רכמינראלים 
זלית. התכשירים עובדים 

מצוין במינונים נמוכים ובעלי השפעה 
כמעט מיידית, מסיסים במי השתייה 

ואינם פוגמים במערכת השתייה.
השתייה,  מי  דרך  ניתן  התכשיר 
ללא  ומגיעים  נוזלי  או  יבש  במזון 
במהירות.  נספגים  שם  למעי,  פגע 

ר"אינטרא מינראל קופר" הוא קומפ
ומ נחושת  מלחי  של  אורגאני  רלקס 

לכול   )Cu( נחושת  גרם   100 כיל 
ליטר מוצר. 

גופרת הנחושת הנוזלית של חברת 
ידי  "אינטרא" משווקת בישראל על 

גופ זוהי  וטרינריה.  אלון  רמיכה 
טובה,  ספיגה  בעלת  אורגנית,  רה 
ידי  על  היטב  ומנוצלת  מסיסות 

העופות.



43  ||  27.3.14    
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דני בלר

עוסק  שנה   40 כמעט 
67, ממייסר  אליעזר ארד,
הבשור  עין  מושב  די 
תרנגולי  בגידול  המערבי,  שבנגב 
הודו. עבודה קשה, שנתונה לא פעם 
לגחמות הטבע. לארד ולעמיתיו יש 

רסדר יום שמתחיל מוקדם בבוקר וי
כול להסתיים, לפעמים, רק בתום 24 
שעות. עין הבשור הוא מושב שנוסד 
על ידי מפוני ימית, אשר עברו שנים 
לא קלות בעת הקמתו. כאשר בשנות 
ה-80' מרבית עם ישראל חי ברווחה 
חזרו  הבשור  עין  ראשוני  מסוימת, 
לחלוציות, כלומר להתחיל מהתחלה, 

רבלי חיבור לרשת החשמל, אלא לג
נראטור.

"הוא  ארד,  אומר  היהודי",  "העם 
מסורתית חובב בשר עוף, שיותר קל 
הוא בשר  לבישול, אבל בשר ההודו 
זוכה גם למילים טובות  בריא, אשר 
דל  היותו  בשל  התזונה,  מומחי  מפי 
מבשר  גדול  חלק  זאת,  עם  שומן. 
ולייצור  המוסדי  לשוק  הולך  ההודו 

ביש ההודו  בשר  אכן,  רפסטראמה". 
כמו  לפופולאריות  זוכה  אינו  ראל 
למשל, בארצות הברית או באירופה, 

לאחרו ומזין.  טעים  היותו  רלמרות 
צריכ את  לעודד  ניסיון  נעשה  רנה, 

נפש,  לכל  שווה  כמזון  בישראל,  תו 
אבל זו רק בעיה אחת עמה נאלצים 

נא אדמה  ואנשי  לולנים  רלהתמודד 
מנים כמו ארד.

"אנחנו מתמודדים, בין היתר, עם 
ההודים  את  העופות.  של  תחלואה 
שכיום  שפעת,  של  זן  תקף  בדרום 
מודגרת כלא-אלימה, שאינה עוברת 
הזן הזה מופיע   .9H לבני אדם, מזן
בעיקר בחורפים, בהיותו רגיש לחום 
הוא  האחרונה  בתקופה  הקיץ.  של 

בי יש  המגדלים.  על  הקשה  רמאוד 
הוא  אבל  )קנט(,  טבע  נזקי  של  טוח 
מכסה רק את ההוצאה, לא ההכנסה 
שהייתה אמורה להתקבל מהעבודה. 
גידול הודים אורך תקופה ארוכה של 
כמה חודשים, בהשקעה ניכרת, אבל 
השתתפות  גם  יש  ביטוח,  בכל  כמו 

עצמית וסעיף של אירוע חוזר".
בישראל,  הלולנים  כשאר  ארד, 

על  ניכרות  השקעות  לבצע  נאלץ 
רמנת לעמוד בתנאים החדשים שהצי

בו השירותים הווטרינריים, כדי קיים 
לולים על פי אמות המידה הגבוהות 
הנגיף  שזן  היא  הבעיה  אבל  ביותר. 
המסוים הזה נישא באוויר, הוא יכול 
להימצא באשפה או אצל עופות הבר 

החולפים במקום.
"אנחנו, מגדלי ההודים, עושים כל 

רמה שניתן בתחום הבטיחות הביולו
רגית, כל לולי ההודים עומדים בתק

שיש  מגודר,  שהכול  אומר  וזה  נים 
שמילוי  לעובדים,  מקלחת  עמדות 
השקענו  מבחוץ,  נעשה  התערובת 

מיש לי,  צר  יקרות.  בטון  רברצפות 
היה  ניתן  כי  בשמירה,  נרדם  פה  הו 
להרכיב חיסון לזן השפעת הזה כבר 
חודשים,  ארבעה  או  שלושה  לפני 
אבל לא נתנו לזה את מלוא תשומת 

הלב".

"לעודד צריכת בשר הודו"
לדעתו של ארד, יש לנקוט במספר 
צעדים על מנת לשפר את מצבו של 
ענף ההודים: "יש לעודד את צריכת 

לטרנד  מתאים  שמאוד  ההודו,  בשר 
ובריא.  שומן  דל  בהיותו  הבריאותי, 
אזי  גדולה,  ביחידה  ומדובר  היות 
רוב בשר ההודו הולך לשוק המוסדי 

ולייצור נקניקים, כגון פסטראמה.
על  יקר,  עניין  הנו  פרסום  "מסע 
כן הלכנו על מסע פרסום מצומצם, 
תוצאותיו  את  מנתח  שפרויקטור 

למגד לעזור  מנת  על  אלה,  רבימים 
לגבי  נכונות  החלטות  להחליט  לים 

הכ את  לספק  שנוכל  כדי  רהגידול, 
ייווצרו עודפים  מויות הנכונות ולא 

או חוסרים".
כמה מוכר סדר יומם של אליעזר 
"אנחנו  המגדלים:  לציבור  ועמיתיו 
מתחילים את סדר היום שלנו מוקדם 
בבוקר, אך השיווק נעשה בלילות, כי 
אסור לשנע עופות במהלך יום, בשל 
עבודה  יום  לסיים  יכול  אתה  החום. 
יכול  זה  אבל  בלילה,  עשר  בשעה 
בוקר,  לפנות  בשתיים  גם  להיות 
שעה  ובאיזו  במשווקים  תלוי  הכול 

לפע קורה  ההעמסה.  את  רמבצעים 
מים, שיום העבודה עלול לארוך 24 

שעות, אבל לא כשגרה".

מודע  תמיד  לא  הצרכנים  ציבור 
הקשה  לעבודה  להקרבה,  למאמץ, 
מאוד של מגדלים כמו אליעזר ארד. 
הימצאות תוצרת זמינה על המדפים, 
טרייה, איכותית, מזינה, עומדת בכל 

תב איכות,  מבחינת  המידה  ראמות 
מובנים  אינם  אלה  כל  וטעם,  רואה 
אומר  הדבר",  כך  "אכן,  מאליהם. 
גבוה  סיכון  עם  עבודה  "זו  אליעזר. 

רמבחינה כספית, תקפות גידול ארו
כה של חמישה חודשים וחצי ואחוזי 
לא-קלים.  חיים  אלה  נמוכים.  רווח 

רחיי חקלאי אינם קלים, אבל גם ענ
בסיכון  נמצאים  במשק  אחרים  פים 
גבוה. אבל אני חקלאי ובניי חקלאים 

רובתי שמסיימת עוד מעט אוניברסי
קרי שלמד  וחתן  למשק  תחזור  רטה 

הבשור.  בעין  למשק  חזר  מינולוגיה 
ויש לי גם עשרה נכדים. אנחנו כאן, 

כי זה הבית".
מי שחשב שתמו ימיה של הציונות, 
של בניין ואהבת הארץ, של חקלאים 
האדמה,  עבודת  עם  ברית  שכרתו 
שייתן הצצה לעין הבשור וגם לאנשי 

ענף המגדלים, אנשי עמל.

לא נרתע מעבודה קשה
אליעזר ארד, נציג מגדלים בשלוחת ההודו, ממייסדי מושב עין 

הבשור, לא נרתע מהקשיים הרבים המאפיינים את השלוחה: שעות 
העבודה הארוכות, התמודדות עם תחלואת עופות, הדרישות הגדלות 
בתחום הווטרינרי. לדעתו, יש לעודד את צריכת בשר ההודו, הנחשב 

מזין ובריא. שיחה עם חקלאי שורשי, 40 שנה במקצוע

. .)  .1988 ( " 
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