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מושב גן הדרום

 סנסורים
לחקלאות..

 אתה
 בתמונה
24/7

רק בן 17, אבל מנחם הורוביץ ממושב נוב 
הוא אלוף הארץ באילוף כלבים לרעיית 
עדרים. כן, קראתם נכון: יש תחרות כזו,  
והכלב בינגו היה שותף בהישג
מיקי נירון, עמ' 22
צילום: אילן הורוביץ
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המערכת והמנהלה
רח’ מנחם בגין 53, ת”א

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

מן המודפס בעיתון הזה.

dror.maariv@gmail.com   

מנהלת עיתון   ■
עדנה זיו  

כתבים חני סולומון, 	■
עו"ד אפרת חקיקת, עו"ד איילת רייך-  

מיכאלי, מירי דג, זהר נוי, אבי  
אובליגנהרץ, בר-כוכבא  

מדרשי, דפנה מאור,   
טל חביב גליבטר, מיקי נירון  

גרפיקה מערכת   ■
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות   ■
אריה אנג'ל  

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.

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

הליכת 
שיווי 

משקל
 לצדדים ידיי אפרושה

גו זקוף מבט ישר
על קורה אני אנוע

במסלול שלא מוכר.
 

לא אפול ולא אחזיקה
בידו של אף אחד

המבט היישר קדימה
אזהר ולא אמעד.

 
על תלולית עפר אדרוכה

מעל אדן עץ וגב חומה
בשווי משקל אסמוכה

 אתהלך לי בבטחה.
 

איציק רייכר, 24 אפריל 2014
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דודיק שבלב
יאיר שחר מנהלל לא שכח את 

חברו הטוב דודיק ליס במשך 
60 השנים שעברו מנפילתו על 

הגנת עמק הירדן

ביתכם הוא 
יצירתכם

עדי קמחי תיתן לכם טיפים 
לעיצוב הבית במדור חדש, "דף 

הבית". פתוח להצעות ולשאלות 
שלכם

קיבלו שחרור
מושב אביחיל פטור מהשבת 

חלקת אדמה למשפחה 
שנדרשה לתת אותה לטובת 
יישוב חיילי מלחמת השחרור

יום העצמאות מדווחת מועצת הבקר,  לקראת 
כי צריכת בשר הבקר הטרי בישראל היא כ־46 
לעומת   10% בשיעור  עלייה   - בשנה  טון  אלף 
42 אלף טון. צרי־  אשתקד, אז עמדה הצריכה על
כת בשר הבקר הכללית עומדת על 121 אלף טון, 

ללא שינוי מובהק ביחס לשנים קודמות.
הצריכה הממוצעת לנפש היא כ־16 ק"ג בשר 

־בקר בשנה. לשם השוואה, צריכת הבשר הממו
צעת בארגנטינה היא 65.9 ק"ג בשנה. עוד עולה 
בשר  רוב  כי  הבקר,  מועצת  שמסרה  מהנתונים 
ופער   )62%( הבקר הנצרך בישראל נרכש קפוא 
המחירים בינו לבין הבשר הטרי הולך ומצטמצם 
הטרי  הבשר   '97 בשנת  למשל,  כך  השנים.  עם 
הקפוא,  הבשר  מאשר  וחצי  שניים  פי  יקר  היה 
ואילו היום היחס הצטמצם לפחות מ־1.8. על פי 
בשר  שוק  שווי  הבקר,  במועצת  הכלכלי  האגף 
הבקר הטרי בישראל בשנת 2013 הוא כארבעה 

מיליארדי שקלים.
־על פי נתוני מועצת הבקר, לקראת יום העצ
־מאות עולה צריכת בשר הבקר בארץ באופן מש

צפויים  והישראלים  ל־20%,   15% בין   - מעותי 
הפופולא־ הנתחים  בשר.  של  טון   1,230  לצרוך
־ריים ביותר הם אלו המיועדים לצלייה: אנטרי

קוט, סינטה ופילה.
אפרי רייקן, סמנכ"ל מועצת הבקר מציין, כי 
במודעות של  הנתונים ממחישים את העלייה 
הצרכן לגבי איכות נתחי בשר. על פי המגמה 
שבה הבחינו, "יותר ויותר צרכנים מגיעים אל 

 מכתבים
למערכת

קופסת קק"ל
זאת הייתה קופסא שאפילו 
ששמנו בה רק גרושים, היא 

הייתה מלאה בגעגועים ומלאה 
בתקוות. אבל הגורל רצה אחרת

אצלנו בבית בעיירה בפולין הייתה קופסא של 
קרן קיימת. היא עמדה במקום מכובד ואבא שלנו 

־אמר שזאת הקופסא שתעזור לנו לנסוע לארץ יש
רק  בה  ששמנו  שאפילו  קופסא  הייתה  זאת  ראל. 

־גרושים, היא הייתה מלאה בגעגועים ומלאה בתק
וות. אבל הגורל רצה אחרת, כשגירשו את ההורים 
לגטו נשארה הקופסא בודדה. האוקראינים שבזזו 

את כל הרכוש זרקו אותה למים.
באורח פלא, הקופסא הזאת שטה במים והגיעה 
וצעק:  אדם  בן  עמד  שם  ישראל.  ארץ  של  לחוף 
"איפה הכסף? איפה הכסף?", אבל הקופסא אמרה: 
"הכסף הוא גרושים של ילדים שוויתרו על ממתק 

־כדי להכניס כסף לקופסא, כסף של חלומות שנגו
ועד  ונעלמה,  לאופק  טסה  הסתובבה,  הקופסא  זו. 

היום לא מצאנו אותה".
אסתר דוברוב, מושב בצרה

"על האש":

1,230 ק"ג ייצלו על המנגל
כ־46 אלף טון בשר בקר טרי נרכש השנה, לעומת 42 אלף 

טון אשתקד - עלייה של 10% בצריכת בשר בקר טרי. ביום 
העצמאות, הישראלים צפויים לצרוך 1,230 טון של בשר. 
הצריכה הממוצעת לנפש היא כ־16 ק"ג בשר בקר בשנה

הקצב כאשר הם יודעים בדיוק איזה נתח הם 
איכותיים  נתחים  ואילו  לרכוש  מעוניינים 
יותר מאחרים. יחד עם זאת, נוכח העובדה, 
כי טרם הותקנו תקנות סימון מקור הבשר 
קיים עדיין חשש  או מעובד(  )טרי, מופשר 
להטעיית הצרכנים. אנו מקווים, כי תקנות 
חוק סימון הבקר יותקנו במהרה, כך שאלו 

יפתרו לחלוטין חשש זה.
עידוד  הנה  הבקר  מועצת  ממטרות  "אחת 
הצרכנים לרכוש בשר בקר טרי תוצרת כחול־

ויתרונותיו  הבשר  וטיב  איכות  בשל  הן  לבן, 
־התזונתיים בהשוואה לבשר הבקר הקפוא וה
־מעובד, והן על מנת לתמוך בענף הבקר היש

ראלי".

סטייק עסיסי. "הנתחים הפופולאריים ביותר הם אלו 
המיועדים לצלייה: אנטריקוט, סינטה ופילה"
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חדשות
דרור יוסף

הכ של  הכלכלה  ־ועדת 
ביום  בישיבתה  נסת, 
באפריל,   27 ראשון 
פרופסור  ח"כ  בראשות 
אישרה  )העבודה(,  ברוורמן  אבישי 
סופית את תקנות תכנון משק החלב, 
ודרכים לחלוקת  הקובעות עקרונות 
קיימים  ליצרנים  חלב  ייצור  מכסות 

וחדשים.
מספר  קדמו  התקנות  לאישור 

ברוור היו"ר  שבהן  בוועדה,  ־דיונים 
לוודא שלא  בכוונתם  כי  הבהיר,  מן 
עם  הקטנות.  ברפתות  פגיעה  תהיה 
לפני  שהתקיים  האחרון  בדיון  זאת, 
בין  המחלוקת  ועלתה  שבה  כחודש 
לנציגי  במושבים  הרפתנים  נציגי 
משרד החקלאות באשר להגבלות על 

שו מסוגים  יצרנים  בין  ־שותפויות 
בהס יושבה  המחלוקת  לבסוף,  ־נים. 
לש יוגבלו  השותפויות  לפיה  ־כמה, 

לושה יצרנים, למעט מקרים חריגים 
יאושרו  מיוחדים,  מטעמים  שבהם, 

־גם שותפויות שבהן עד שבעה יצר
נים ובלבד שכל היצרנים השותפים 
ביישוב  או  יישוב  באותו  מתגוררים 

קילומט שלושה  עד  ממנו  ־המרוחק 
־רים. בדרך זו מנסים לענות על הצו

רך בהתרחבות של מגדלים שקיבלו 
־מכסות חלב ממגדלים שפרשו בעק

בות יישום "מתווה לוקר".
מיכאל דוד, רפתן מהמושב מנוחה, 

אמר בדיון: "למעלה מ־50 שותפויות 
משרד  האחרונות.  בשנים  התפרקו 
שותפויות.  רוצה  לא  החקלאות 
הטייקונים השתלטו על הביצים והם 
 - הפתרון  החלב.  על  גם  ישתלטו 
שיאפשרו לנו להקים אגודות יצרנים 
יחידים" )שאינו אגודה שיתופית או 
אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה 

וחברים בה עד שבעה חברים(.
מהמושב  רפתן  תנחלסון,  שמשון 

ליי אמורים  היו  "הנציגים  ־אליעד: 
למה  בניגוד  הלכו  אבל  אותנו,  צג 
שאנחנו החלטנו. צריך לבטל את כל 
סעיף 35 )מגבלות על קביעת מכסה 
הידרדרות  זו  שיתופית(.  לאגודה 
לפני  רק  הציונות.  כל  של  ערכית 
שנה עמדתי בליטא מול אנדרטה של 
סבתא שלי ואמרנו לה: הנה, הקמנו 
אבל  בגבולות.  יושבים  אנו  מדינה, 

רוצים לחסל אותי".
החקל ממשרד  רופא  תניב  ־ד"ר 

המכסות  "ועדת  בדיון:  אמרה  אות 
שמספר  ככל  בפועל.  עיסוק  בודקת 

להש צריכה  היא  עולה,  ־השותפים 
תכנע יותר בעזרת טעמים מיוחדים. 
המבקשים צריכים לשכנע שהם אכן 

יהיו מעורבים בעיסוק ברפת".
יו"ר הוועדה, ח"כ אבישי ברוורמן, 
"אני  אמר:  הדיון,  את  לקדם  שניסה 
השיתופיות,  באגודות  לדון  רוצה 
וצריכים  הגדרות  על  הסורים  אבל 

המעבר  היום.  התקנות  על  להחליט 
הוא  לשבעה  שלושה  של  משותפות 
לא קפיצת הדרך, אלא החמרה ככל 
שעולה מספר השותפים. אני ממליץ 
קוראת  הדברים,  שברוח  הצעה  על 

להקים אגודות שיתופיות".
־ח"כ יצחק וקנין, ממלא מקום בוו

עדת הכלכלה מטעם ש"ס וחבר מושב 
יערה שבגליל המערבי, הזהיר: "צריך 
לתת 'דד ליין' לנושא, תוך חצי שנה. 
את  החקלאות משמרת  עמדת משרד 
עצמו,  בפני  חשוב  שזה  הקיבוצים, 
אבל המושבים יתחסלו". ח"כ ברוורמן 

־קיבל את עמדת ח"כ וקנין: "עד אוק
נייר  החקלאות  במשרד  יגבשו  טובר 
עבודה שיאמר איך מתקדמים לקראת 

־אגודות שיתופיות, ובאוקטובר הווע
דה תתחיל לטפל בזה".

יינתן פטור ממכס ליבוא 6,500 
טון גבינות קשות

הבקר  מגדלי  התאחדות  מועצת 
לחלב אישרה בישיבתה ביום רביעי, 
23 באפריל, את בקשת משרד האוצר 
לפתוח את השוק ליבוא של גבינות 
עד  כולל  במשקל  מכס,  ללא  קשות 
במקום  זו,  בשנה  כבר  טון,   6,500
לוקר  במתווה  שנקבע  כפי  ב־2018, 

שנחתם לפני כחצי שנה.
הבקר  מגדלי  התאחדות  מנכ"ל 
כי למרות  לחלב אביתר דותן אמר, 

איילון תבטח 
עובדים זרים

חברת הביטוח זכתה במכרז של תנועת 
המושבים. חקלאים המעסיקים עובדים זרים 

יוכלו לבטחם בפוליסה משופרת
לאור העלייה החדה בעלויות הביטוח לעובדים זרים, קיימה תנועת 
חדש  מכרז  זרים",  עובדים  מושבים  "מבט  חברת  באמצעות  המושבים, 

לביטוח העובדים. הזוכה במכרז בין חברות הביטוח היא "איילון".
־יוגב שריד, מנכ"ל "מבט מושבים עובדים זרים", אומר שהחברה שב

ראשה הוא עומד "ממשיכה בתפקידה לפעול למען החקלאים בהפחתת 
יעילה.  בצורה  החקלאי  המשק  לתפעול  חסמים  הסרת  לצד  העלויות, 

־תכנית הביטוח תציע לחקלאים המעסיקים עובדים זרים פוליסה משוד
רגת ומשופרת, שעלותה 235 דולרים לשנה". לדבריו, חקלאים העובדים 

דרך חברתו יכולים לזכות במחיר מיוחד.
־מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים: "כולנו היינו עדים לעלייה המש

זו הסיבה שהחלטנו  זרים בחקלאות.  מעותית במחיר הביטוח לעובדים 
לטפל בנושא ולנהל מכרז הוגן בין חברות הביטוח, בין היתר, במטרה 

להוזיל את עלויות הביטוח".
אלי שמש, סמנכ"ל בכיר וראש אגף הבריאות באיילון: "אנו רואים 
חשיבות גדולה בהמשך ביטוח עובדים זרים ובמיוחד את הקשר עם נציגי 
החקלאים בתנועת המושבים. אנו נמשיך בחיזוק הקשר ובמתן שירותים 

מיטביים לחקלאים הקשורים עמנו".

חקלאים יוכלו 
לבטח את האשראי

"יופי של ירקות" תציע לחקלאיה ביטוח מפני נפילה 
של רשתות שיווק, סיטונאים והאגודה עצמה

־אגודת "יופי של ירקות" ו"בססח - החברה הישראלית לביטוח אש
למגדלים  לתת  לחקלאים, שמטרתה  אשראי  ביטוח  תכנית  יצרו  ראי" 
ביטחון כפול: הן מפני קריסה של רשת שיווק, סיטונאי או מפעל מזון, 

־והן מפני חדלות פירעון של האגודה עצמה, שבאמצעותה מקבלים החק
לאים את כספם.

בשנים קודמות שילמו חקלאים מחירים כבדים על קריסה של רשתות 
שיווק, מפעלי מזון או סיטונאים גדולים, חלקם נאלצו להקדיש שנות 
שנוצרו  החובות  את  ולהחזיר  ההפסדים  על  לכסות  כדי  רבות  עבודה 

להם.
מנכ"ל האגודה, דניאל לב, אמר: "לחקלאים יש די דאגות בהתמודדות 

־עם פגעי הטבע והמזיקים ואנחנו רוצים שיתרכזו בגידול ירקות איכו
תיים. לכן, החלטנו להסיר מהם כל דאגה בנוגע לקבלת כספם. מצבה 
הכלכלי של האגודה איתן ויציב ושילבנו את ההגנה גם כלפי האגודה 

־כדי שהתשלום יובטח לחקלאי בצורה מוחלטת. כעת החקלאי יודע שב
בוודאות  לחשבונו  ייכנס  שסיפק  התוצרת  תמורת  הכסף  שנקבע,  יום 

והוא יכול לישון בלילה בשקט".

"הטייקונים השתלטו על הביצים 
והם ישתלטו גם על החלב"

ועדת הכלכלה: רפתנים יוכלו להקים שותפויות שבהן עד שבעה יצרנים, 
באישור מיוחד. רפתן ממנוחה הביע חשש מהשתלטות בעלי הון על משקי 

החלב והציע פתרון: "שיאפשרו לנו להקים אגודות יצרנים יחידים". היו"ר 
ברוורמן, בהתאם להצעת ח"כ וקנין: "עד אוקטובר יגבשו במשרד החקלאות 

נייר עבודה שיאמר איך מתקדמים לקראת אגודות שיתופיות". מועצת 
המב"ל אישרה יבוא גבינות קשות ללא מכס השנה, במקום ב־2018

של  בפרנסתם  תפגע  שההחלטה 
החלב  ענף  נרתם  ישראל,  רפתני 

לצרכ החלב  מוצרי  מחיר  ־להורדת 
הרפתנים  כי  דותן,  הוסיף  עוד  נים. 
הם היחידים בשרשרת הכלכלית של 

הורדת המחי ־החלב שתרמו לטובת 
רים לצרכן, מאחר שממשלת ישראל 
ממשיכה שלא לטפל בגורם העיקרי 

־לעליית מחירי המזון - רשתות השי
ווק. דותן מחה, כי לא ייתכן שבכל 

־פעם שהממשלה אינה מצליחה להו
ריד את מחיר מוצרי החלב לצרכנים, 
היא תחפש פתרון מהיר וקל ותפגע 

בשרשרת  ביותר  החלשה  בחוליה 
הערך, החקלאים והרפתנים.

להתאחדות  האוצר  משרד  פניית 
מת את  ליישם  במטרה  ־נעשתה 

מול  רפתנים  חתמו  עליו  לוקר,  ווה 
משרד ראש הממשלה רק לפני כחצי 

הד להגדלה  הסכימו  כבר  ובו  ־שנה 
רגתית של המכסה המותרת לייבוא 
אך  זו,  מכסה  על  המכס  ולהפחתת 
לפי המתווה המקורי, פטור על מכסה 
של 6,500 טון כפי שאושר עתה היה 
אמור להיכנס לתוקף רק החל משנת 

.2018

צילום מסך: יו־טיוב ח"כ יצחק וקנין. "עמדת משרד החקלאות משמרת את הקיבוצים, שזה חשוב בפני עצמו, אבל המושבים יתחסלו"  
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האגודות  רשם  עוזר 
דין  עורך  השיתופיות, 

חוראני, דחה תבי ־רמזי 
עה של משפחה להשלים לה 24 דונם 
 63 לפני  ממנה  שנלקח  שטח  בגין 
שנים, במטרה ליישב במושב אביחיל 
את חיילי מלחמת השחרור. בכך ביטל 
את  קיבל  אשר  בוררות,  פסק  הרשם 
טענת המשפחה בחלקה וקבע, כי על 

דו ־המושב להשיב למשפחה ארבעה 
נמים.

אביחיל  במושב  תושבות  ובת,  אם 
האגודות  לרשם  פנו  חפר,  שבעמק 
השלמה  לקבל  במטרה  השיתופיות 
של שטחן לנחלה בת 30 דונם כשהן 
משנת  פתק  על  בעיקר  מסתמכות 
השי־ האגודה  חתומה  שעליו   ,1951
בעתיד  תזכה  המשפחה  לפיו  תופית, 

להשלמת הנחלה.
מש הליך  סיימה  התביעה  ־דחיית 

במהלכו   ,2008 משנת  המתנהל  פטי 
ובו  בוררות,  להליך  התיק  הועבר 
את  מקבלת  היא  כי  הבוררת,  פסקה 
כי  ופסקה,  בחלקה  המשפחה  תביעת 

דו ארבעה  לתובעים  ישיב  ־המושב 
נמים; אולם המושב והמשפחה ערערו 
על פסק בוררות זה לרשם האגודות, 
המשפחה  דרישת  את  דחה  שכאמור 

לחלוטין.
תחילת הפרשה לפני 63 שנים, אז 
בשטח  נחלה  גולן  למשפחת  נמסרה 

שמונה דונמים במושב. הנחלה נמסרה 
)גולדין(  גולן  בנימין  המשפחה  לאב 
ז"ל ולאשתו, תמר גולן. מספר חודשים 
גולן  שמשפחת  לאחר  יותר,  מאוחר 
לטענתה  מבנים,  מספר  בשטח  בנתה 
- בית, רפת ולול, נוצר צורך ליישב 
לפיכך,  השחרור.  מלחמת  חיילי  את 
את  להקטין  התבקשה  גולן  משפחת 
נחלתה לשטח של ארבעה דונם, תוך 
שניתנה לה הבטחה, לטענת המשפחה, 
לפיה האגודה תשלים לה בעתיד את 

הנחלה לגודל של נחלה מלאה.
 2008 בשנת  רבות,  שנים  אחרי 
המושב,  את  המשפחה  בנות  תבעו 

כאשר הראיה המרכזית לטענתן היא 
מסמך משנת 1951, בחתימת האגודה, 

־המופנה לאב, בנימין, ותוכנו: "בהת
מיום  הכללית  האסיפה  להחלטת  אם 
שהחלוקה  להודיע  הרינו   22.3.1951
נזק־  8316 בגוש החדש  השטח   של 
לזה,  קה לשינויים מסוימים. בהתאם 
יישארו ברשותך רק 4 דונם בגוש זה. 
ליתר המגיע לך ידאג הוועד לתת לך 
גולן,  לעמדת משפחת  אחר".  במקום 
דונם.  כ־30  הוא  מלאה  נחלה  גודל 

הש כל  במשך  כי  טענו,  ובתה  ־האם 
זכותה  על  המשפחה  ויתרה  לא  נים 
הזמן  הגיע  וכעת  הנחלה,  להשלמת 

שהתחיי כפי  לפעול  האגודה  ־שעל 
בה ולהקצות להם שטח נוסף שגודלו 

כ־24 דונם.
הבו הועברה לדיון בפני  ־התביעה 

יולי  בחודש  יהב.  טניה  עו"ד  ררת, 
2013, לאחר הליך שארך שנים וכלל 
וסיכומים,  חקירות  ראיות,  הגשת 
קיבלה הבוררת את התביעה בחלקה, 
גולן  ממשפחת  שנלקחו  משום  וכי 
הרי   ,1951 בשנת  דונמים,  ארבעה 
ארבעה  להשיב  האגודה  על  שכעת 

דונמים למשפחת גולן.
שני הצדדים לא היו מרוצים מפסק 

האגו לרשם  עליו  וערערו  ־הבוררת 

על  יוצג  המושב  השיתופיות.  דות 
ממשרד  סער  ענת  הדין  עורכת  ידי 
עו"ד חגי שבתאי שפירא, שטענה כי 
התביעה התיישנה, לוקה בשיהוי והנה 
תיאורטית, משום שאין בידי אביחיל 

לתוב לחלוקה  שטחים  של  ־רזרבות 
עים. עוד טען המושב, כי האם, תמר 
השטח  מושב,  חברת  עוד  אינה  גולן, 

כנח ולא  עזר  כמשק  במינהל  ־רשום 
לה ואין תקן לנחלה נוספת באביחיל. 
עוד טען המושב, כי המשפחה ויתרה 

וההתחיי כזו,  הייתה  אם  זכותה,  ־על 
של  מאוחרות  בהחלטות  בוטלה  בות 

הוועד והאסיפה הכללית.
בהחלטה שניתנה לאחרונה על ידי 
עוזר רשם האגודות השיתופיות, עו"ד 
טענות  כל  התקבלו  חוראני,  רמזי 
ונדחה  הבוררת  פסק  בוטל  המושב, 
ערעור משפחת גולן. בהחלטתו קבע 

־עוזר הרשם, כי יש לדחות את התבי
עה מחמת התיישנות, שכן רק בחלוף 
40 שנה פנו התובעות לאגודה בפעם 
ואז  ההבטחה.  את  לממש  הראשונה 
האגודה השיבה במארס 1991, באופן 
את  דוחה  היא  כי  וחד־משמעי,  ברור 
התביעה, ורק בחלוף 17 שנה נוספות 

הנוכ התביעה  את  התובעות  ־הגישו 
הנסי שינוי  על  הצבעה  ללא  ־חית, 

בות. כמו כן, דחה הרשם את התביעה 
תיאורטית  ומהיותה  שיהוי,  מחמת 

משום שאין כלל עתודות קרקע.

חדשות
דרור יוסף

 בית המשפט נתן "אור ירוק" להרחבת
מושב ישע ולהוספת 50 נחלות

 שלושה תושבים שהגישו את התנגדויותיהם הסירו אותן. במהלך ההתנהלות המשפטית,
תכנית ההרחבה אושרה, פורסמה וניתן לה תוקף ב־11 בפברואר 2014

הוסר המכשול האחרון 
בתכנית הרחבת מושב 
עוטף  שבאזור  ישע 
פתוחה  והדרך  עזה, 
והיתרים  אישורים  להוצאת  כעת 
לקידום  הדרך  הפיתוח.  לתכנית 
נסללה  במושב  ההרחבה  תכנית 
לאחר ששלושת העותרים, שהגישו 
התנגדויות  האחרונים  בחודשים 
נגדה,  מנהלית  ועתירה  לתכנית 

הסירו אותן.
במושב ישע מקדמים מאז 2008 
נחלות. לאחר   50 תכנית להוספת 

פורס שנים,  מספר  שארך  ־הליך 
תכנית   ,2013 בינואר  לבסוף,  מה 
להפקדה כדין. רק שלושה תושבים 
והם  לתכנית,  התנגדותם  הגישו 

כדין,  התכנית  פרסום  לאי  טענו 
הוועדה  בפני  שגוי  מידע  להצגת 
שהתכנית  לכך  ולבנייה,  לתכנון 
לצורכי  א'  חלקות  שטחי  מפקיעה 
מפקיעה  שהתכנית  לכך  ציבור, 
שטחי א' למטרות מגורים ולסימון 

חסר הצדקה של מבנים להריסה.
בדיון בהתנג ־התושבים נשמעו 

 ,2013 יולי  בחודש  שנערך  דויות 
מוסכם  פתרון  נמצא  מכן  ולאחר 

בישי גם  נרשם  וכך  ־לטענותיהם, 
אלא  התכנון.  בלשכת  עבודה  בת 

ולא שהושגו  הסיכומים  ־שלמרות 
חר שהתכנית כבר תוקנה, הפתיעו 
העותרים, וכשמונה חודשים לאחר 

חד שהן  טענות,  שוב  העלו  ־מכן 
המקו בהתנגדות  נזכרו  ולא  ־שות 

רית שהגישו. התושבים טענו, שיש 
־להעביר מגרש גובל מתוכנן למי
־קום אחר, לבטל שביל מסומן כש

ביל מעבר ותכנית להרחבת כביש 
גישה, שיש להקטין צומת, להתיר 
תב"ע נקודתית במגרש מסוים על 
מנת להתאים את המבנה הקיים בו 

להיתר בנייה ועוד טענות.
משרד  באמצעות  ישע,  מושב 
טען  שפירא,  שבתאי,  חגי  עו"ד 
טענות  להעלאת  מתנגד  הוא  כי 
לב  תום  בחוסר  זה,  בשלב  חדשות 
ובאיחור ניכר של כשמונה חודשים 
מתום המועד להגשת ההתנגדויות. 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
המושב  עמדת  את  קיבלה  דרום 

הח בטענות  לדון  שלא  ־והחליטה 

דשות.
והגי הרפו,  לא  העותרים  ־אבל 

דרום  מחוז  על  לממונה  בקשה  שו 
למועצה  לערער  רשות  לקבלת 
שדחה  ולבנייה,  לתכנון  הארצית 
גם הוא את בקשתם. העותרים לא 
והגישו לבית המשפט  אמרו נואש 
שבע  בבאר  מנהליים  לעניינים 
עתירה מנהלית, ובה ביקשו, כי בית 
המשפט יתיר להם לערער למועצה 
הארצית. במסגרת הבקשה, ביקשו 
העותרים כי בית המשפט יוציא צו 
ביניים, שיקבע כי תכנית ההרחבה 

־במושב לא תקודם עד החלטה סו
פית בהתנגדות.

מושב ישע טען בתגובה, כי יש 
שס מכיוון  הבקשה  את  ־לדחות 

נמוכים  להתקבל  העתירה  יכויי 
השל בסוגיה  אין  כי  וגם  ־ביותר, 

מחוזיות  או  כלל־ארציות  כות 
למועצה  ערעור  רשות  המצדיקות 
כן  כמו  ולבנייה.  לתכנון  הארצית 
או הקפאה  עיכוב  כי  המושב טען, 
של התכנית עלולים לגרום לאבדן 
ולחסל  השיכון  ממשרד  התקציב 

במה כי  לציין,  יש  הפרויקט.  ־את 
לך ההתנהלות המשפטית, התכנית 
תוקף  לה  וניתן  פורסמה  אושרה, 

ב־11 בפברואר 2014.
הדיון  במהלך  דבר,  של  בסופו 
ביקשו  המשפט,  בבית  שהתקיים 
הבקשה  את  הן  למחוק  העותרים 
נתן  המשפט  ובית  העתירה,  ואת 

אור ירוק להרחבת מושב ישע.

התובעות השתהו בהגשת התביעה
 רשם האגודות השיתופיות ביטל מחמת שיהוי פסק בוררות, אשר קיבל דרישת משפחה מאביחיל

להשיב לה שטח שיועד ליישוב חיילי מלחמת השחרור

צילום: יהודית גרעין־כל, פיקיוויקי הכניסה למושב אביחיל מכיוון נתניה. רק בחלוף 40 שנה פנו התובעות לאגודה בפעם הראשונה 
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חדשות
דרור יוסף

משפחה  לענייני  שופט 
על  כי  פסק,  תקווה  בפתח 

זמנ מזונות  לשלם  ־הבעל 
7,800 שקלים, בעוד הוא מש־  יים בסך

בערעור  בחודש.  שקלים  כ־6,500  תכר 
כי עקב ההוצ ־על ההחלטה טען הגבר, 

אות על הטיפולים היקרים בבנו שנפגע 
בידיו  נותרו  לא  ונפטר,  בתאונה  קשות 

מקורות למימון התשלומים.
בשרון  ממושב  זוג  בני  של  יחסיהם 
הבכור  בנם  מות  לאחר  שרטון  על  עלו 
כתוצאה מתאונת דרכים קשה שבה היה 
והם שקעו בסכסוך מר. האישה  מעורב, 
הגישה נגד בעלה תביעה לגט בבית הדין 
הרבני ובמקביל, הגישה תביעה למזונות 
קטינים, למזונות אישה ולמזונות זמניים 
בפתח  משפחה  לענייני  המשפט  בבית 
תקווה, ובמסגרתה טענה, בין השאר, כי 

בעלה מבריח מפניה רכוש וממון.
את  קיבל  למשפחה  ביהמ"ש  שופט 

־עמדתה של האישה וקבע, כי לבעל הכ
נסות נוספות. בהתאם לכך, פסק השופט 
כי על הבעל לשלם מזונות זמניים בסך 
גירושיהם  עד  בחודש,  שקלים   7,800

־הסופיים של בני הזוג. בערעור על הח
זו, טענה עורכת דין שירי זיידמן,  לטה 
המייצגת את הבעל, שעקב ההוצאות על 

ובעי הרבים,  הניתוחים  ועל  ־הטיפולים 
אלטרנטיביים  מטפלים  עם  הייעוץ  קר 
כדי  הזוג  בני  נעזרו  שבהם  ומתקשרים, 
נאלצו  מותו,  טרם  בנם  מצב  את  לשפר 
בני הזוג למכור את דירתם. לדברי עו"ד 
כיסה  לא  ביתם  עבור  התשלום  זיידמן, 

־את חובות בני הזוג שנצברו בשל תאו
נת הבן, והן בשל אבדן הפרנסה שהגיע 

בעקבותיו.
לגור  הגבר  חזר  נפרדו  הזוג  כשבני 
בבית הוריו, נתמכי סעד, ונאלץ למכור 
את חלקו במוסך שבו היה שותף - ומאז 

־הוא עובד כשכיר בחברת משאיות תמו
רת משכורת חודשית בסך 6,500 שקלים 

מח הלוואות  באמצעות  זאת,  עם  ־נטו. 
בר שאין  מכיוון  משפחה,  ומבני  ־ברים 

שותו חשבון בנק, הבעל המשיך לשאת 
בתשלומי השכירות בדירה שעזב, שבה 
3,800 שק־  מתגוררות אשתו ובניו, בסך
לים בחודש, וכן בתשלום כל החשבונות 
שנדרשה  נוספת  הוצאה  וכל  השוטפים 
ממנו על ידי האם - והחובות לנושיו רק 

תפחו ותפחו.
הבעל  ביקש  הרבים,  חובותיו  לאור 
באמצעים  מוגבל  כחייב  עליו  להכריז 
תוך  שאושרה,  בקשה  לפועל,  בהוצאה 

צו  וקביעת  תיקים  איחוד 
תשלומים של 100 שקלים 

הגבר  במקביל,  לחודש. 
להכרזה  בקשה  הגיש 
"כיום  רגל.  כפושט 

נכ כלל  אין  ־לגבר 
או  חסכונות  סים, 
כלכלי  משאב  כל 

מלבד  אחר, 
ו  ת ר ו כ ש מ

הקיימת", 
ת  ר מ ו א
ד  " ו ע

נתמכי  הוריו  עם  יחד  חי  "הוא  זיידמן. 
שאין  מפני  קטנה,  בדירה  לאומי  ביטוח 

ביכולתו לשלם שכר דירה ראוי".
לדבריה, למרות שגם האישה מוכרזת 

־בהוצאה לפועל כחייבת מוגבלת באמצ
עים, היא חיה עם ילדי בני הזוג באותו 
בית שכור במושב בשרון, בשכירות בסך 
3,800 שקלים בחודש, בחוזה הרשום על 

שם הגבר.
השופט קבע, כי הגבר יישא בתשלום 
ובסך  ילד,  כל  בעבור  שקלים  אלף  של 
בנוסף,  בחודש.  שקלים   3,000  - הכול 
שכר  את  ישלם  הגבר  כי  השופט  פסק 
האישה  מתגוררות  שבו  בבית  הדירה 
בחודש,  שקלים   3,800 בסך  והבנים 
מזונות  חודשיים  שקלים  אלף  בתוספת 
שנקבעו  התשלומים  סך  לפיכך,  אישה. 
7,800 שקלים, כאשר  הם  בחודש  לגבר 

שכרו עומד על 6,500 שקלים בלבד.
סבי לא  החלטה  נתן  המשפט  ־"בית 

רה באופן חריג, וגם ניהול הדיון 
טוע הסבירות",  ממתחם  ־חרג 

נת עו"ד זיידמן. "זאת, משום 
שהתיק ובו בקשות ותגובות 
בפני  הובא  לא  הצדדים 
רק  אלא  השופט,  כבוד 
ההחלטה  הקראת  בעת 
מנצל  הגבר  ידו.  על 
יכולת  מלוא  את 

הפו ־השתכרותו 
לעו ־טנציאלית, 

האישה,  מת 
אינה  שכלל 

מתכוונת לצאת לעבוד ולעזור בפרנסת 
מהגבר  כספים  ודורשת  ילדיה,  שלושת 
עו"ד  אומרת  משגת",  ידו  אין  שאותם 

זיידמן.
שפסק  השופט  הדין,  עורכת  לדברי 
בפני  הכריז  הזמניים  המזונות  בעניין 
בידיו  אין  כי  הדיון  בתחילת  הצדדים 
ההגנה  כתב  את  הכולל  האמור,  התיק 
אף  המשפט  "בית  התשובה.  כתב  ואת 
לתגובת  המצורפים  במסמכים  עיין  לא 
לו  שכן  זמניים,  למזונות  לבקשה  הגבר 

המש תלוש  את  רואה  היה  מעיין,  ־היה 
מצוינת  ובו  לבקשה,  כורת שלו שצורף 

משכורתו החודשית.
"קביעת בית המשפט שפסק את גובה 
הזמניים על הגבר, ללא התיק  המזונות 

־עצמו אשר מונח מולו, לא עמדה בדרי
שות החוק, ולכן עליה להתבטל. בפסיקה 
נקבע, כי הדרך הנאותה לפסיקת מזונות 
זמניים תשקף, פחות או יותר, את המצב 

־הכלכלי שהיה בפרוץ הסכסוך, וכך יוכ
לו בני הזוג לגשת להליכים המשפטיים 
מצבם  וכי  מנצח,  אין  כאשר  ביניהם 
הכלכלי ורמת חייהם דומים או זהים לזו 
המשפטיים",  ההליכים  תחילת  שטרם 

מציינת עו"ד זיידמן.
־לדבריה, רמת החיים של הגבר והאי

בעקבות  נמוכה,  ואף  סבירה  הייתה  שה 
החובות שבהם שקעו בני הזוג, כאשר אין 
ברשותם רכוש כלשהו ואפילו לא חשבון 
בנק, והם נרדפים על ידי נושים. על כן 
ולאור פסיקות העבר, אין מקום לפסיקה 

ולהר לחיות  יוכל כלל  לא  הגבר  ־שבה 

וויח את לחמו, מפני שאת כל משכורתו 
ומעבר לה עליו להעביר כמזונות לבניו 
גובה  את  "בפסיקתו  ולאישה.  הקטינים 
המשפט  בית  טעה  הזמניים,  המזונות 
קיצוני,  באופן  הסבירות  ממתחם  וחרג 
האישה  ואת  לעני,  הגבר  את  הפך  שכן 
אינם  המזונות  כאשר  ברווחה,  לחיה 

בה לכיסה,  הנכנסים  היחידים  ־הכספים 
יותה מקבלת כספים מהביטוח הלאומי, 

ועזרה שוטפת מחבר קרוב".
המשפט  כשבית  זיידמן,  עו"ד  לדברי 
גזר את דמי המזונות הזמניים האמורים, 
הגבר לא ידע את נפשו מצער ומחרדה, 

־בעיקר לאור חובותיו הרבים, הוא מתק
ועבודתו כנהג מש ־שה לישון בלילות, 
־אית, הזקוק למספר שעות שינה מינימ

בפני  נמצא  "הוא  נפגעת עד מאוד:  לי, 
ביכולתו  אין  כי  וזאת  שבורה,  שוקת 
בשום דרך לשלם את הסכום שנפסק. יש 

־להפעיל את צדק המשפט באופן שוויו
זמניים  מזונות  פסיקת  ולהקפיד על  ני, 
נמוכים  ולא  גבוהים מדי  הולמים - לא 
אחד מהם תהיה  - על מנת שלכל  מדי 

־יכולת קיום כלכלית ערב תחילת הדיו
נים בבית המשפט".

המשפט  מבית  הגבר  מבקש  כעת 
בית  החלטת  את  לבטל  מרכז  המחוזי 
המזונות  גובה  בדבר  למשפחה  המשפט 
מינימאליים,  סכומים  ולקבוע  הזמניים 

־התואמים את משכורתו ואת יכולת הש
תכרותה של האישה, כמו גם את עקרון 

־השוויון בין הצדדים. הבקשה נידונה בי
מים אלה בבית המשפט.

רכוש  חלוקת  במסגרת 
זוג  בני  בין  מגירושין 
תובעת  מושבניקים, 

־האישה את חלקה ברווחים האסטרו
־נומיים שגרף לטענתה, "צימר אה

בנחלת  ידי בעלה  על  בים" שהוקם 
חותנתה.

־לטענת האישה, מאות זוגות שני
הלו רומנים אסורים נהגו להגיע אל 
נחלת החותנת מדי חודש דרך שביל 
צימר  ולשכור  בשדות,  סודי  גישה 

טוע היא  ־לשימוש שעתי. בתביעה 
נת, כי הזוגות התייחדו בצימר כ־50 

־דקות עד שעה, ומיהרו לדרכם. מחי
שובי האישה, גלגל העסק כ־36 אלף 
שקלים בחודש, רובם אינם מדווחים 
לרשויות המס, ועל כן מגיע לה חלק 

נכבד בהכנסות הבעל וברכושו.
המייצגת  לב,  ענבר  עו"ד  לדברי 
חסרת  האישה  תביעת  הבעל,  את 
פעלו  אכן  שהצימרים  משום  שחר 
המועצה  הוציאה  אז  אך  קצר,  לזמן 

חיי למבנים,  הריסה  צו  ־המקומית 
וכן  בה את אמו של הבעל להרסם, 
לשלם קנס בסך 60 אלף שקלים בגין 

־בנייה לא־חוקית. לכן, לטענת עור
כת הדין, ההכנסות של הצימרים היו 
קטנות בעשרות מונים ממה שציינה 

־האישה בתביעתה, כולן נבלעו בע
־לות בניית הצימרים ובהריסתם, וב

נוסף, האישה יודעת היטב כי העסק 
כבר אינו פועל מינואר 2010.

המשפט  בית  אמור  אלה  בימים 
להכריע  תקווה  בפתח  למשפחה 

בדרך שבה יש לחלק את רכוש בני 
של  האהבים"  "צימר  והאם  הזוג, 
הבעל מהווה מקור הכנסה, או שמא 

בור כלכלי עמוק ולא משתלם.
הוא  הגבר  שהגיש  ההגנה  בכתב 

־טוען, כי סכום הרווחים שעליו מד
תואם  ואינו  מגוחך,  האישה  ווחת 
הגבר  את המציאות. לפיכך, מבקש 
תביעתה  את  לדחות  המשפט  מבית 
על הסף. "האופן שבו חישבה האישה 

־את הכנסותיו של הגבר מחדרי האי
המעטה",  בלשון  גיחוך,  מעלה  רוח 

לט למשל,  "כך  לב.  עו"ד  ־אומרת 
'עושה  אירוח  חדר  כל  האישה  ענת 
שביממה  בעוד  ביום',  סיבובים   30

קיימות רק 24 שעות...
כי  מעלה,  פשוט  מתמטי  "חישוב 

דקות   48 כל  האישה,  לשיטתה של 
לחדר  המגיעים  זוג  בני  מספיקים 

וה לצאת,  שלהם,  את  בו  ־לעשות 
את  לנקות  מספיקה  העסוקה  מנקה 
והחלפת  שטיפתו  לרבות  החדר, 
מצעים, ולקבל את הזוג הבא - תוך 
48 דקות בלבד, וכל 48 דקות!", או־

מרת עו"ד לב.
בטענת  אמת  היה שמץ של  "לו 
מהעסק  שההכנסות  הרי  האישה, 
כשלושה  על  לעמוד  אמורות  היו 
אם  תמוה,  בחודש.  שקלים  מיליון 
אלף   21 רק  תובעת  שהאישה  כך, 
שקלים בחודש". לאור כל האמור, 
מבקש הגבר מבית משפט לענייני 
את  למחוק  תקווה  בפתח  משפחה 

התביעה.

מה יישאר לאב מתשלום המזונות?
תאונת דרכים שהותירה את בנם הבכור של בני זוג ממושב בשרון בתרדמת שממנה לא קם, גרמה להתרוששותם ולגירושיהם. 

בית המשפט המחוזי בתל אביב ייאלץ להכריע בשאלה האם סכום המזונות שהוטל על הבעל לשלם גבוה ממשכורתו

עו"ד שירי זיידמן. "טעה בית המשפט 
וחרג ממתחם הסבירות באופן קיצוני"
צילום: י' מזרחי  

עו"ד ענבר לב. "תמוה, שהאישה 
תובעת רק 21 אלף שקלים בחודש"

האישה דורשת את חלקה ב"צימר הבגידות" של בעלה
בית המשפט למשפחה בפתח תקווה יכריע בדרך שבה יש לחלק רכוש בני זוג לפני גירושין, והאם "צימר 

האהבים" של הבעל, שהוקם על נחלת אמו, מהווה מקור הכנסה, או שמא בור כלכלי עמוק
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חדשות עתיקות
דרור יוסף

יישוב כפרי בן 2,300 שנה נחשף לצד "דרך בורמה"
גילוי הכפר הקדום, ששמו אינו ידוע, אילץ את רשות העתיקות ואת חברת "נתיבי הגז הטבעי לישראל" לעדכן את 

התכנית להקמת קו הגז לירושלים. היישוב העתיק יישמר כאתר פתוח

שרידיו של יישוב כפרי, 
כ־200  במשך  שהתקיים 
הבית  ימי  במהלך  שנה 

בחוד נחשפו  ־השני, 
 2014 ינואר   -  2013 אוגוסט  שים 
"מצפה  ובקרבת  בורמה"  "דרך  ליד 
תש"ח(.  קרבות  שחזור  )שבו  הראל" 
הצלה  בחפירת  נחשפו  הממצאים 

הע רשות  שביצעה  ־ארכיאולוגית 
של  ההקמה  עבודות  לפני  תיקות 
הגז  קו  להנחת  הלאומי  הפרויקט 

הטבעי לירושלים.
חברת  החלה   2013 יוני  בחודש 
נתיבי הגז הטבעי לישראל )"נתגז"( 
התשתיות  הנחת  פרויקט  בביצוע 
תחי־ ק”מ,   35 שאורכו גז,   להובלת 
בפאתי  וסופו  השפלה  באזור  לתו 
הממצאים שנחשפו  בעקבות  הבירה. 
רשות  סיכמו  האחרונה,  השנה  בחצי 

התכ עדכון  על  ו"נתגז"  ־העתיקות 
נית ההנדסית להקמת קו הגז הטבעי, 
לצורך עקיפת האתר ושמירתו כאתר 

ארכיאולוגי פתוח לצד דרך בורמה.
על  שמשתרע  החפירה,  בשטח 
כ־750 מ"ר, נחשפו חלקיו של יישוב 

קט אבן  בתי  מספר  שבו  קטן  ־כפרי 

נים וביניהם רשת של סמטאות צרות. 
מן  ששימש  בית,  כל  של  תכניתו 
הסתם למגורים של משפחה גרעינית 

־אחת, כוללת מספר חדרים וחצר קטו
מנ זילברבוד,  אירנה  )מחוברת(.  ־רה 

הלת החפירה מטעם רשות העתיקות, 
מסבירה: "על פי רוב, שימשו החדרים 
בחצרות  ואילו  ולאחסון,  למגורים 

נעשו מלאכת הבית השונות".
האתר, ששמו לא שרד, שוכן בראש 

שלוחה בגובה 280 מטר מעל פני הים, 
וממנו אפשר לצפות אל עבר שטחים 
אז   - שימשו  אשר  שסביבו,  נרחבים 
מטעים  לגידולי   - בימינו  גם  כמו 
לחיי  הכלכלי  הבסיס  ענבים,  וכרמי 

המתיישבים הקדומים באזור.
הגיע  האתר  כי  הראו,  החפירות 
התקופה  במהלך  התפתחותו  לשיא 

השלי המאה  )במהלך  ־ההלניסטית 
אזור  כאשר  הספירה(  לפני  שית 
של  שלטונם  תחת  מצוי  היה  יהודה 

של  יורשיו  הסלווקים,  המלכים 
לקצו  הגיע  והוא  הגדול,  אלכסנדר 
החשמונאים.  שלטון  ימי  בשלהי 
הסיבות להפסקת החיים באתר אינן 
כי  משערים,  החוקרים  אך  ידועות, 

ולא  כלכליים  בקשיים  קשורות  הן 
באירוע אלים.

ארכיאולוג  ברוך,  יובל  דוקטור 
נטי "התופעה של  ירושלים:  ־מרחב 

בסוף  חקלאיות  וחוות  כפרים  שת 
בראשית  או  החשמונאית  התקופה 
הגדול,  הורדוס  של  שלטונו  ימי 
באתרים  מוכרת  בשלטון,  יורשם 
כפריים רבים ביהודה, וייתכן שהיא 
הנרחבים  הבנייה  במפעלי  קשורה 
ובמיוחד  בירושלים,  הורדוס  שערך 

־בניית הר הבית, ובהגירתם של כפ
ריים רבים לעיר הבירה כדי לקחת 

חלק במפעל זה".
רבים  ממצאים  התגלו  בחפירות 
היישוב  תקופות  מכל  ומגוונים 
ושחיקה  כתישה  כלי  כולל  באתר, 

למ ששימשו  גיר,  ומאבני  ־מבזלת 
בישול  כלי  הביתי,  הבישול  לאכות 
מחרס, קנקני אגירה לנוזלים - שמן 

־ויין, נרות שמן מחרס ששימשו לת
אורת הבתים, ויותר מ־60 מטבעות, 
כולל מטבעות מתקופת שלטונו של 
השלישי,  אנטיוכוס  הסלווקי  המלך 
החשמונאי  המלך  של  מימיו  ואף 

אלכסנדר ינאי.

הודי העתיקות  ־רשות 
תרומה  קבלת  על  עה 

ומור ג'וזף  ג'ק,  ־מקרן 
מקליבלנד,  מנדל  טון 
אוהיו, ארצות הברית, אשר תשמש 

הלאו והארכיון  הספרייה  ־לבניית 
מי לארכיאולוגיה של ארץ ישראל 
יהיו הגדולים  על שם מנדל, אשר 
הספרייה  התיכון.  במזרח  מסוגם 
לארכיאולוגיה  הלאומי  והארכיון 

־יהיו חלק מהקריה הלאומית לאר
כיאולוגיה של ארץ ישראל על שם 
אלו  בימים  הנבנית  שוטנשטיין, 

בירושלים.
ידי  על  שתוכננה  הקריה, 
ספדיה,  משה  הנודע  האדריכל 

־תשמש כמרכז חדש לחינוך, למח
כמקום  וכן  ולתצוגה,  לשימור  קר, 

העתי רשות  הנהלת  של  ־מושבה 
המו בגבעת  שוכן  המתחם  ־קות. 

ישראל,  למוזיאון  סמוך  זיאונים, 
של  רם  גבעת  קמפוס  על  ומשקיף 

יכיל  הוא  העברית.  האוניברסיטה 
ארכיאולו פריטים  מיליוני  ־כשני 

גיים, בהם כ־15 אלף קטעי מגילות 
ושחזור  המלח, מעבדות שימור  ים 
אודיטוריום,  למבקרים,  הפתוחות 

־תצוגות לימוד מיוחדות, מרכז חי
נוך לארכיאולוגיה, גני תצוגה על 
טקס  ועוד.  קפה  בית  המתחם,  גג 
 35 ששטחו  המתחם,  של  הפתיחה 

־אלף מטרים רבועים, מתוכנן לאפ
ריל 2016.

ג'וזף  ג'ק,  שם  על  הספרייה 
של  לארכיאולוגיה  מנדל  ומורטון 

־ארץ ישראל, שתמוקם בתוך המת
חם, תכיל כ־150 אלף ספרים, מהם 
כ־500 ספרים נדירים, ויותר מאלף 

־כתבי עת. הארכיון הלאומי לארכי
לספרייה,  סמוך  שימוקם  אולוגיה, 
העתיקות,  רשות  ארכיון  את  יכיל 
וכן  הבריטי  המנדט  ארכיון  את 
מפות, תכניות ופרסומים הקשורים 
בחפירות מתקופת המנדט הבריטי 

חוקרים  כל  את  וישרת  היום,  ועד 
ואת הציבור הרחב.

קרן  ומנכ"ל  יו"ר  מנדל,  מורטון 
ההזדמ על  שמחים  "אנחנו  ־מנדל: 

ברשות  לתמוך  לנו  שניתנה  נות 
העתיקות במשימתה לחקור, לשמר 

־ולחנך את הציבור בכל הנוגע למו
וההיסטורית  הארכיאולוגית  רשת 

של ארץ ישראל, מורשת הנפרסת 
הקרן  יו"ר  שנה".   10,000 פני  על 
שהספרייה  מקווים  הם  כי  הוסיף, 

ול השראה  מקור  "יהיו  ־והארכיון 
ומנהיגי  הרחב  הקהל  עבור  מידה 
ימינו, בשחזרם את עברה של ארץ 

ישראל".
־שוקה דורפמן, מנהל רשות הע

תיקות: "הקריה היא המיזם הגדול 
בירושלים  המוקם  ביותר  והחשוב 
בספרייה  רואים  אנחנו  זה.  בעשור 
לארכיאולוגיה  הלאומי  ובארכיון 
של ארץ ישראל על שם מנדל אבן 
לימוד  לשוחרי  ייחודית  שואבת 

ולימו וההיסטוריה  ־הארכיאולוגיה 
די ארץ ישראל".

משימתה העיקרית של קרן מנדל 
־היא לטפח מנהיגות מצטיינת לעו

לם המוסדות הפועלים ללא כוונת 
)מלכ''רים(. הקרן הקימה את  רווח 
בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית 
בו את  סיימו  היום  ועד   '90 בשנת 

הכשרתם בו כ־400 גברים ונשים.
למנהי בתכניות  תומכת  ־הקרן 
וכן באו ־גות חינוכית במוסדותיה 

נבחרים  ובארגונים  ניברסיטאות 
ניהול  בתחומים  בעיקר  ופועלת 

התח גבוהה,  השכלה  ־למלכ''רים, 
דשות עירונית, חינוך יהודי וחיזוק 

מדינת ישראל.

הארכיאולוג ד"ר יובל ברוך: "התופעה של נטישת כפרים וחוות 
חקלאיות בסוף התקופה החשמונאית או בראשית ימי שלטונו 

של הורדוס הגדול, יורשם בשלטון, מוכרת באתרים כפריים רבים 
ביהודה, וייתכן שהיא קשורה במפעלי הבנייה הנרחבים שערך הורדוס 

בירושלים, ובמיוחד בניית הר הבית"

היישוב הכפרי הקדום. התגלו ממצאים 
רבים, כולל כלי כתישה ושחיקה מבזלת 

ומאבני גיר
 ,Skyview צילום אווירי: חברת

באדיבות רשות העתיקות

מטבע מתקופת שלטונו של המלך 
אנטיוכוס השלישי. אחד מתוך יותר 

מ־60 מטבעות, שנחשפו באתר
צילום: קלרה עמית, באדיבות קשות 

העתיקות

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל 
תיבנה בשנתיים הקרובות

הספרייה הגדולה ביותר לארכיאולוגיה במזרח התיכון והארכיון הלאומי לארכיאולוגיה של ארץ ישראל יוקמו 
בקריית רשות העתיקות בירושלים, ששטחה יהיה 35,000 מ"ר ותיפתח באפריל 2016

דגם של הספרייה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל. "אבן שואבת ייחודית לשוחרי לימוד 
צילום: משה ספדיה ושות', באדיבות רשות העתיקות הארכיאולוגיה וההיסטוריה" 
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דודו קוכמן

מקרקעי  רשות  הנהלת 
מספר  קיבלה  ישראל 

לבע הנוגעות  ־החלטות 
אשר  בנחלה  זכויות  לי 
תכנית  או  היתר  פי  על  בית  בונים 
חדשה  בנייה  מוסיפים  או  בתוקף, 
לבית קיים על פי היתר, ללא קבלת 

רשות רמ"י.
תוספת  או  חדשה  בנייה  כל  כידוע, 
בהסכמת  מחויבת  קיים  למבנה  בנייה 
מנהל הקרקע, קרי רמ"י, ללא כל קשר 

־לזכויות הבנייה המוקנות לבעלי הזכו
הקנייניות  הבנייה  זכויות  בנחלה.  יות 
)ע"פ החלטות מועצת מקרקעי ישראל( 
הן 160 מ"ר לבית ראשון בנחלה ועוד 
כן,  160 מ"ר לבית השני בנחלה. כמו 
במצב שבו יש דור שלישי ומוכח שהוא 
משפחה, מתיר רמ"י לבנות תוספת של 

55 מ"ר ליחידת הורים, אך על יחידה זו 
להיות צמודה לאחד משני הבתים. סך 

־כל זכויות הבנייה שהותרו על פי הח
לטות ממ"י הן 375 מ"ר, כפי שפורט.

ברבים מהיישובים, תקנון תכנית 
הבנייה )תב"ע - תכנית בניין עיר( 
ומי  יותר,  רחב  בהיקף  בנייה  מתיר 
יותר  שגודלו  בית  לבנות  שמבקש 
לרמ"י  לשלם  נדרש  מ"ר  מ־160 
על  בנייה  זכויות  של  היוון  עבור 
מ"ר  ל־160  שמעבר  בנוי  שטח  כל 
במחיר מלא, עם הנחות אזור. דברים 
של  לאורה  להשתנות  עשויים  אלו 
1155, שתאפשר להוון למ־  החלטה

עשה את זכויות המגורים הנוכחיות 
בנחלה, כמו גם את זכויות המגורים 

העתידיות.
ללא  בית  נבנה  שבהם  במקרים 
נכלל  שהוא  למרות  רמ"י,  הסכמת 
בזכויות הקנייניות של בעל הנחלה, 

מתיר  התב"ע  שתקנון  פי  על  ואף 
לבנות את הבית, רמ"י דרש עד עתה 
תשלום שנתי של דמי היתר, כולל 
דמי שימוש היסטוריים ולו רק בשל 

בזכו שמדובר  למרות  כי  ־העובדה, 
יות קנייניות בעל הזכויות לא ביקש 

את רשות רמ"י לבנייה.
־החלטת הנהלת רמ"י קבעה לאח
־רונה מדיניות חדשה הנוגעת למק

אישור  ללא  בתים  נבנו  שבהם  רים 
המדיניות  על  הרשות.  של  מראש 
יהיה  בנחלה  ראשון  בית  שנקבעה: 
פטור מתשלום דמי שימוש עד גודל 
160 מ"ר. בית שני בנחלה שגו־  של

בתשלום  יחויב  מ"ר   160 עד  דלו 
 160 עד  שימוש  דמי  של  חד־פעמי 

־מ"ר, לפי טבלת ערכי קרקע לתוס
פת בנייה בנחלה, למ"ר לפי הבינוי 
בפועל. שיעור החיוב יהיה כדלהלן: 
במרכז הארץ - 5%, באזור עדיפות 

 .2%  - א'  עדיפות  ובאזור   3%  - ב' 
כל בנייה בבית השני שמעבר ל־160 

מ"ר תחויב בתשלום מלא.
בית שני שנבנה על פי היתר או 
הסכמת  ללא  אך  בתוקף,  תכנית 
שימוש  מתקיים  שבה  בנחלה  רמ"י, 
חורג או שאינו מוסדר: בעל הזכויות 
שימוש  דמי  בתשלום  יחויב  בנחלה 
עבור שנתיים ל־160 מ"ר לפי טבלת 
הבינוי  לפי  בנחלה,  בנייה  תוספת 
במרכז  יהיה:  החיוב  שיעור  בפועל. 
 - ב'  עדיפות  באזור   ,5%  - הארץ 
3% ובאזור עדיפות א' - 2%. עבור 
בנייה מעבר ל־160 מ"ר יחויב בעל 
הזכויות בנחלה בתשלום מהוון מלא, 
בהתאם לנהלי הרשות. בנוסף, יחויב 
להסדיר את השימוש החורג או הלא־

מוסדר, בהתאם לנהלי הרשות.
לפי החלטת הנהלת הרשות, בעל 
נחלה לא יהיה רשאי להשיג על אופן 

החישוב ועל סכום התשלום, הגבלה 
שלא תעמוד במבחן משפטי. לסיום, 
הנהלת רמ"י קובעת, כי בעל זכויות 
שילם,  ולא  לשלם  שנדרש  בנחלה 
שומה  לקביעת  הרשות  נגדו  תפעל 

פרטנית עד שבע שנים לאחור.
שהנהלת  הראשונה  הפעם  זו  אין 
המעדכנת  מדיניות  קובעת  רמ"י 
מצב קודם, אך אינה טורחת לפרסמו 
ברבים, למרות הבטחותיה. מדיניות 
מעדכנת זו בהחלט משנה לטובה את 
ראוי שלפני  היה  אך  הקודם,  המצב 
קנייניות  זכויות  על  תשלום  גביית 
שעליו  זכויות,  לבעל  רמ"י  תודיע 
הרשות  הסכמת  קבלת  את  להסדיר 
להימנע  כדי  מסוים  זמן  פרק  תוך 

מתשלום מיותר.
ומשמש  עו"ד  הכותב 
האיחוד  כפרי  כמזכ"ל 

החקלאי

dror.maariv@gmail.com
חדר אורחים

 רו"ח בועז מקלר
רו"ח אורטל פאי

 2013 בדצמבר  ב־30 
אישרה הכנסת, בקריאה 
את  ושלישית,  שנייה 
הכנסה  מס  פקודת  לתיקון  החוק 
)תיקון מספר 199( התשע"ד - 2013, 
מס  לחישוב  חדשים  כללים  הקובע 
נפרד לבני זוג העובדים יחד. החוק 
1 בינו־ ־יחול על הכנסה שהופקה מ

אר 2014, כ"ט בטבת תשע"ד
בחוק:  שהוכנסו  השינויים  להלן 
בבני  העוסק  66)ד(  סעיף  החלפת 
זוג שמקור ההכנסה שלהם משותף. 
הסעיף החדש מתיר חישוב נפרד אם 
במצטבר:  תנאים  שלושה  יתקיימו 
מבני  אחד  כל  האישית של  יגיעתו 
כל  ההכנסה;  לייצור  נדרשת  הזוג 

הזוג מקבל הכנסה התו ־אחד מבני 
ההכנסה,  לייצור  תרומתו  את  אמת 

ליי לתרומתו  ישיר  ביחס  ־ועומדת 
צור ההכנסה; כאשר ההכנסה מופקת 
בבית המגורים - בית המגורים צריך 

לשמש דרך קבע את מקור ההכנסה 
מקור  פעילות  ומרבית  המשותף 

ההכנסה נעשית בבית המגורים.
הדנים  שינויים  הוכנסו  בנוסף, 
בהכנסת איש ואישה ממשק חקלאי. 
סעיף 67 לפקודת מס הכנסה בנוסחו 
טרם תיקון מספר 199 קבע כללים 
מיגיעה  הכנסה  של  שווה  לחלוקה 
אישית במשק חקלאי של בני הזוג. 
מסוימים,  במקרים  התיר  כן,  כמו 

הכנ מס  בפקודת  האמור  אף  ־על 
סה, חישוב מס נפרד ביחס לרבע או 
לשלושת רבעי ההכנסה החייבת של 
אישית  מיגיעה  הזוג  מבני  אחד  כל 
במשק החקלאי. להלן נוסח סעיף 67 

טרם תיקונו:
מיגיעתם  שהושגה  הכנסה  "א. 
במשק  ואישה  איש  של  האישית 
חקלאי והיא טעונת מס לפי סעיף 
2)8( לגבי אחד מהם, יראוה, לענ־
יין פקודה זו, כהכנסתם של האיש 
ויחולו  שווים,  בחלקים  והאישה, 
עליה הוראות סעיף 38, אולם לא 
לפי  בנפרד  המס  חישוב  יורשה 

סעיף 66.
"ב'. על אף האמור בסעיף קטן )א(, 
אם הושגה הכנסה מיגיעתו האישית 
של בן זוג, והוכח להנחת דעתו של 
פקיד השומה שבן זוגו עובד בעיקר 
רבעים  שלושה  יראו  למשק,  מחוץ 

כהכנ החקלאי  מהמשק  ־מההכנסה 
במשק,  בעיקר  שעובד  מי  של  סתו 
ורשאים האיש או האישה לתבוע, כי 
 66 סעיף  לפי  נפרד  חישוב  ייעשה 

־לגבי שלושה רבעים או רבע מההכ
נסה מהמשק, לפי העניין, המיוחסים 

לאישה".
בוצעו   199 מס'  תיקון  במסגרת 
השינויים הבאים בסעיף 67: "בסעיף 

במי החל  הסיפא  במקום  )א(,  ־קטן 
'בהתאם  יבוא  שווים'  'בחלקים  לים 
להוראות סעיף 66)ד(; )2( סעיף קטן 

)ב( – בטל".
לחישוב  שההטבה  בעוד  לפיכך, 
באופן  גדלה  זוג  לבני  בנפרד  מס 
צומצמה  הענפים,  בכל  משמעותי 

בחק במשק  רבים  במקרים  ־ההטבה 
לאי.

 נשמר בסוד:
בנייה ללא רשות רמ"י

בעלי זכויות בנחלה, אשר בונים בית על פי היתר או תכנית בתוקף, או מוסיפים בנייה חדשה לבית קיים על פי 
היתר, ללא קבלת רשות רמ"י, ישלמו דמי שימוש בהתאם למדיניות שעודכנה לאחרונה, אך לא פורסמה ברבים

בני זוג העובדים במשק חקלאי 
נפגעים מחישוב המס הנפרד

בעוד שההטבה לחישוב מס בנפרד לבני זוג גדלה באופן משמעותי 
בכל הענפים, צומצמה ההטבה במקרים רבים במשק בחקלאי

פרות במשק. כללים חדשים לחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד
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כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

כיו"ר ועד מושב אני נדרש 
לטפל בתביעות משפטיות. 

לאחרונה, נתבע המושב 
בבית הדין לעבודה בסכומי 

עתק על ידי מי שנתן שירותי 
גינון למושב בטענה, כי 

התקיימו בינו לבין המושב 
יחסי עובד־מעביד. האם יש 
סיכוי שבית הדין יקבל את עמדת המושב לפיו 

מדובר ביחסי קבלן־מזמין?

בשנים  רבות  נדונה  מעלה  השאלה שאתה 
ואר )אזורי  לעבודה  הדין  בבתי  ־האחרונות 

וגופים רבים מוצאים  צי(. מושבים, קיבוצים 
זכו לקבלת  תביעות  על  מתמודדים  ־עצמם 
ששימ ממי  עתק  בסכומי  סוציאליות  ־יות 

את  וקיבלו  רבות  שנים  במשך  כקבלנים  שו 
תמורתם באמצעות חשבונית. כל מקרה נבחן 
בבתי הדין לעבודה לגופו ועל פי נסיבותיו. 

משרד  כי  מאוד,  חשוב 
בתביעה  שיטפל  עו"ד 
ויהא  בתחום  מצוי  יהיה 
בתי  בפסיקות  מעודכן 
אשר  לעבודה,  הדין 
קבעו מבחנים ספציפיים 
אשר  משתנים  ומבחנים 

הסו תוכרע  בסיסם  ־על 
גיה.

כי  אספר,  זה  בעניין 
דין  פסק  ניתן  לאחרונה 
על  שיוצג  לקוח  לטובת 
ובה  תביעה  משרדי.  ידי 
כחצי  לתשלום  דרישה 
הוגשה  שקלים  מיליון 
שיתופית  אגודה  נגד 
בה  ששימש  מי  ידי  על 

רופא השיניים במשך 26 שנה. בפסק דין מ־9 
הליך  של  שנים  כשש  לאחר   ,2014 באפריל 
משפטי, שבמסגרתו העידו לא פחות משלושה 
מרכזי משק שכיהנו בתקופת ההתקשרות עם 
התובע, דחה בית הדין לעבודה את התביעה 
שבפסק  ההכרעות  חשיבות  נוכח  במלואה. 

המעסי רבים  למושבים  נוגעות  אשר  ־הדין, 
קים נותני שירותים, אביא בפניכם את עיקרי 

הדברים.
התובע החל עבודתו באגודה כשכיר בשנת 
מתכונת  שונתה  שנים  חמש  ולאחר   ,1981
כי  טען,  התובע  שירותים".  ל"נותן  העסקתו 
השינוי היה "פיקטיבי" בלבד והוא נותר עובד 
בתמורה  כי  התובע,  טען  עוד  האגודה.  של 
את  גילמו  שירותים"  כ"נותן  לו  ששולמה 

כש לו  שניתנו  הסוציאליות  התוספות  ־כל 
בסיום  לפיכך,  פיטורים.  פיצויי  למעט  כיר, 
לחייב  התובע  ביקש  הקבלנית  ההתקשרות 
את האגודה בתשלום פיצויי פיטורים, כחצי 

מיליון שקלים.

1986 הפ־  מנגד, האגודה טענה, כי משנת
־סיקו להתקיים בין הצדדים יחסי עובד־מעב

יד, ולכן התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורים. 
עוד נטען, כי בכל מקרה, בתמורה ששולמה 

־לתובע כ"עצמאי" נכלל גם רכיב פיצויי הפי
טורים, וכן כי יש לדחות את התביעה משום 

שהיא נגועה בחוסר תום לב קיצוני.
־בית הדין לעבודה, בפסק דין מפורט ומנו

מק על פני 30 עמודים, קיבל את כל טענות 
האגודה, אחת לאחת. ראשית, בית הדין קבע, 

כעצמ לאגודה  שירותיו  את  נתן  התובע  ־כי 
אי ואין לראות בו עובד של האגודה. לצורך 
המבחנים  מרבית  יושמו  זו  בשאלה  הכרעה 
שנקבעו בפסיקה. בהקשר זה יצוין, כי בנוסף 
עצמאי  עסק  התובע  ניהל  באגודה  לעבודתו 

התו על  לפסיקה,  בהתאם  שיניים.  ־לרפואת 
הייתה  באגודה  פעילותו  כי  להוכיח  היה  בע 
אלא  העצמאי.  בעסקו  ובלתי־תלויה  נפרדת 
בין  להפריד  אפשר  אי  כי  נקבע,  שבענייננו 
פעילותו של התובע באגודה 

העצ בעסקו  פעילותו  ־לבין 
מאי.

התיי הדין  בית  כן,  ־כמו 
נתן  כי התובע  חס לעובדה, 
חברה  באמצעות  שירותים 

־בבעלותו וניכה הוצאות שו
מהכנסותיו  החברה  של  נות 

שבי הטיפולים  סוגי  ־מכל 
צע. בנוסף נקבע, כי התובע 
היה "אדון לעצמו" ואיש לא 
ממשי.  באופן  עליו  פיקח 
קביעות אלו הביאו את בית 
הדין למסקנה, כי יש לסווג 
את התובע כ"קבלן עצמאי", 

פיטו לפיצויי  זכאי  ־שאינו 
רים.

והוסיף,  זו  בקביעה  הסתפק  לא  הדין  בית 
בכל  "עובד",  בגדר  התובע  היה  אם  גם  כי 
מקרה רכיב פיצויי הפיטורים נכלל בתמורה 
הקבלנית שקיבל. ואם בכך לא די, בית הדין 
קבע, כי התנהלות התובע נגועה בחוסר תום 
לב קיצוני, המצדיק לזקוף על חשבון פיצויי 
פיטורים את התשלום ששולם לו ביתר עקב 

)התובע קיבל תמורה הגבו ־מעמדו העצמאי 
הה ב־62.5% ממה שהיה מקבל כעובד(. לאור 
האמור, תביעתו של התובע נדחתה במלואה 
בסך  משפט  הוצאות  לשלם  חויב  אף  והוא 

7,500 שקלים.

־"איילת ריך - משרד עורכי דין וגי
בקיבוצים, מושבים,  שור" מתמחה 
המסחרי-חקלאי  בתחום  תאגידים, 
המופיע  המידע  וליטיגציה.  מינהלי 

לה בכדי  בו  ואין  בלבד  כללי  ־הוא 
ייעוץ  או  מוסמכת  דעת  חוות  וות 

מוסמך.

הגנן הוא עובד 
המושב?

האם מי שעבד כגנן במושב יכול לטעון לקיום יחסי עובד־מעביד?

בית הדין התייחס 
לעובדה, כי התובע נתן 

שירותים באמצעות 
חברה בבעלותו וניכה 

הוצאות שונות של 
החברה מהכנסותיו 
מכל סוגי הטיפולים 

שביצע. בנוסף נקבע, 
כי התובע היה "אדון 

לעצמו"

מקבוצת :

18.50 X 33.50

מארגני התערוכה :

4 . 1 1 . 2 0 1 4
יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@maariv.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית

ארועי התערוכה:
ענף הירקות לאן? כנס ארגון מגדלי הירקות:  

בהנחיית: מאיר יפרח -  מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות        

איכות מי ההשקייה כנס ארגון עובדי המים:  
בהנחיית: מוטי פלדלייט - מנהל מדור איכות המים        

  ||  2224.4.14

  ||  210.4.14    

073-2369146
 

53

073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

מקום
זה

יכול
להיות 
שלך!

לפרטים:
073-2369146

למכירה
טרקטורון משא קובוטה 

RTV מודל 2011 הידרוסטטי 
4X4. במצב מצויין.

.₪ 37,000
052-8348694

למכירה/להשכרה

מכולות וקרוואנים. הובלות 
בכל חלקי הארץ + מנוף 100 

טון. קונה מכולות ומבנים. 
052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

מעוניין לרכוש
קבלן גיזום ועקירה מחפש 

לרכוש עצים, מטעים, 
פרדסים, אשכולית, אבוקדו, 

זית, הדרים, נשירים ועוד. 
אופציה להוצאת שורש בכל 

הארץ.

054-5801724

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע”מ

בניית צימרים / בתי עץ, 
תוספות בנייה מעץ - פרגולות 

ודקים. מושב כפר ברוך,
טל’: 052-4658888

www.zakai-le.com

בנייה ושיפוצים
עבודות שיפוצים ובנייה קלה 

מגבס, פרוגלות ועבודות צבע.
050-5328220

טיול ג'יפים לצפון   .1
הודו - לאדאק וההימלאיה 

ההודית. 15 ימים, יציאה: 
4.7.14

טיול ג'יפים וטרק   .2
רגלי בצפון הודו - 

לאדאק וההימלאיה 
ההודית. 18 ימים ]8 ימים 
טרק רגלי[, יציאה: 4.8.14

לפרטים:
איתי שביט 050-5755200

או "עולם אחר"
1-700-708-999

www.awt.co.il

היכרויות
"רעות היכרויות" משרד 
הכרויות למטרת נישואין 

רווקים/ות או פרק ב' בחיים. 
לאיכותיים ורציינים בכל 

הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

מצאו זוגיות כלבבם, צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

האיכות. מאגר הקיים מהצפון 
ועד הדרום. 25 שנים המשרד 

קיים. חתונות לפני ומאחורי 
תוצאות מוכחות. 

צפון: אורלי 052-4403890
 ת"א-ירושלים:

יפה  - 055-6665725.
משרד: 04-8103456

04-9511058

40, רווק, גבוה נאה מאוד, 
יצוגי ואיכותי, מבוסס עם 

מגבלת שמיעה מקיבוץ 
בדרום. מעוניין להכיר בחורה 

עם נתונים דומים. לפרטים 
לפנות ל"רעות היכרויות": 

.052-4403890

52, נכה ממושב ליד חיפה 
מבוסס כלכלית, נאה, 

אנימטור, עורך וידיאו, צייר, 
כתיבה יוצרת, סרטים קצרים, 

הומור, משכיל ועצמאי. 
רומנטי ואיש שרמנטי. מחפש 

בת זוג לקשר משמעותי 
מגיל 45-60 למתאימות 

לפנות לירון:
053-6207978
077-7801181

בע"ח למסירה
לבית חם ואוהב כלב   .1

זאב מעורב גדול בן שנה 
וארבעה חודשים ידידותי 

למכריו וטריטוראלי. 
 2. כלבת זאב בלגי מעורב 

בת 7 חודשים מעוקרת 
ומחוסנת מחפשת בית חם 

]גודל בינוני[. 
 לפרטים אליאנה:

052-4770548

שירות שדה

שירות שדה וחלפים בכל 

ארץ. למסנני סנומט-עמיעד, 

מערכות בקרה ופיקוד 

למסננים אוטמטיים ידע 

ומומחיות לשדרוג מסננים 

ופתרונות יצירתיים במחירים 

ללא תחרות. אלי סינון בע"מ, 

מושב שער אפרים. 

sani@yamit-f.com

www.yamit-f.com
09-8781758

054-6620627

למסירה כלבה גדולה יפיפייה 
ואתלטית. מצויינת לשמירה. 

טובה למשפחה לבית טוב עם 
שטח מתאים.

052-8348627 
)רמת הגולן(
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מקום
זה

יכול
להיות שלך!

לפרטים:
073-2369146 למכירה קרווילה

2  יח’ של  66מ”ר כל אחת.
ניתן לרכוש יחד )132 מ”ר(

או לחוד )66 מ”ר(,
חלוקה מצויינת.

לפרטים מירון:
052-3511684

073-2369146
 

לקיבוץ דורות דרוש/ה 
מנהל/ת 
קהילה

במשרה מלאה
ניסיון בקיבוץ

משתנה – עדיפות
ניתן לפנות ל:

gabih@dorot.com 
dana_d@dorot.com

דרושים

לכפר הנוער כדורי
לפנימייה

 דרוש/ה

מדריך/ה חברתי 

 עדיפות לבעלי ניסיון בתחום החינוך.
 דירה, ללא תשלום, תועמד למדריך שייבחר.

* קורות חיים, לשלוח לפקס: 04-6629525 או למייל
hilelkd@gmail.com

לחברה העוסקת בתחום תשתיות ואספקת מים
דרוש/ה

איש/ת תפעול
השכלה הנדסאי/ת מים וקרקע

 בהכרות עם מערכות אספקת המים
מגורים חדרה וצפונה

JOBS@RIMONLTD.CO.IL :יש להעביר קו"ח למיילa0
0

0
0

3

לקיבוץ דורות דרוש/ה
מנהל/ת לחינוך 
הבלתי פורמאלי
התחלת עבודה - מיידית. 
היקף משרה - חצי משרה

 קו"ח:

gabriela22@012.net.il

a
0

0
0

0
4

לקיבוץ עין החורש דרוש/ה מיידית

מנהל/ת לגיל הרך
במשרה מלאה

 * יכולת ניהול צוות עובדים. *יחסי אנוש מעולים.
 * ראיה מערכתית רחבה. * יכולת ניהול תקציב.

 * לעיתים עבודה בשעות לא שגרתיות.
 * ניסיון קודם בתפקיד דומה - יתרון.

* בוגר/ת קורס ניהול והדרכה לגיל הרך - יתרון.
kehilam@biz.enh.org.il :קו"ח למייל
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לקיבוץ המעפיל דרושות/ים

1. מטפל/ת תינוקות
למשרה מלאה. מיידי!

2. מטפלות/ים לגיל הרך
)עם המלצות(

לקיץ תשע"ד ולשנת הלימודים תשע"ה
* עדיפות לבעלות ניסיון קיבוצי.

להתקשר לטלפון: 054-5208668
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"בית".  המילה  על  חשבו 
מה היא מעוררת אצלכם? 
בית  מאתנו,  רבים  אצל 

־ילדותנו מעלה בנו זיכרו
יוצאים  שאנו  אחרי  נוסטלגיים,  נות 
ממנו אנו עוברים בכמה וכמה מקומות 
לתקופה  לביתנו  לא,  או  שהופכים, 
לביתנו  מגיעים  אנו  ולבסוף  זמנית, 

־הקבוע, שבו אנו מכים שורשים. באו
־פק נמצא בית החלומות אליו אנו שו

אפים.
מה הופך ארבעה קירות לבית? האם 

־אלו החללים הנכונים? הצבעים? החפ
צים? הריחות? בטור הזה אנסה לפצח, 
בכל  הללו.  השאלות  את  במעט,  ולו 
ובכל  הבית  ברחבי  לסיור  נצא  שבוע 
פעם ניגע בפינה אחרת, אבל ראשית, 

אספר לכם קצת על עצמי.
במושב  גרה  אני  קמחי.  עדי  שמי 
ניר בנים, מחוז ילדותי, עם האיש שלי 

מהצ כשהשתחררתי  ילדיי.  ־ושלושת 
־בא למדתי משפטים והוסמכתי לערי

כת דין לפני 17 שנה. לפני עשר שנים, כאשר 
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בית היא סיוט, בשבילי זה היה חלום.
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עד כאן הסיפור שלי ועכשיו נתחיל. נפתח 
הוא  פנינו, הלוא  בחלל הראשון שמקבל את 
זוכרת  אני  "הול".  לזה  קראו  פעם  המבואה. 
יצאו  שממנו  ממש,  חדר  הוריי  בבית  שהיה 
מתלים  קמין,  שם  היה  בבית.  החללים  שאר 
דלת  וכמובן  חלון  שטיח,  מראה,  למעילים, 

הכניסה.

היא  המבואה  מבואה.  לזה  קוראים  היום 
ומכאן  בין פנים לחוץ,  בעצם החלל המתווך 
חשיבותה. בבוקר, לפני שנצא לעמל יומנו, זה 
המקום שבו נעצור לרגע, ננעל נעליים, ניקח 
מהיר  מבט  נזרוק  המפתחות,  את  התיק,  את 
במראה, נשימה אחרונה של בית ויוצאים אל 
העולם. זה גם המקום שיקבל את פנינו אחרי 
יום ארוך. במבואה אנו מקבלים את אורחינו, 
מתנשקים, מתחבקים וגם נפרדים. מבואה זה 

־מקום של התחלות וסופים, של פגישות ופרי
דות, של מעברים.

בעידן החדש ירד קצת קרנה של המבואה. 
כולם רוצים פתוח. פתוח בין המטבח לסלון, 
פתוח בין פינת האוכל למטבח, ופתוח גם בין 
המבואה לבין שאר הבית. מבחינת החוויה, לא 
הוא הדבר הנכון  בטוח שביטול של המבואה 
שיהיה  חשוב  בתווך,  מדובר  אם  כי  לעשות, 
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־למבואה יש תפקיד גם בשמירה על הפר
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נהוג להזכיר בהקשר  חשופים בשגרה שלנו. 
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לעשות זאת.
־מהי מבואה ראויה? פרט לתפקידים שהזכ

נוסף  חשוב  תפקיד  יש  למבואה  כאן,  רתי 
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שטמון בה הסוד לבית מסודר. על כך בשבוע 

הבא.

והא הערות  שאלות,  ־לתגובות, 
רות, אשמח לשמוע מכם, כתבו אל: 

home@adikim.com

מבוא על מבואה
נעים מאוד וגם: כולם רוצים פתוח - בין המטבח לסלון, בין 

פינת האוכל למטבח ובין המבואה לבין שאר הבית. אבל לא 
נרצה שכל שליח פיצה יציץ לחיים הפרטיים שלנו

לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

דף הבית
אדריכלות ועיצוב פנים, עדי קמחי

צילום: עדי דורון מבואה. החלל המתווך בין פנים לחוץ 

בס”ד

עוד התנצלות בפני יפרח 

רשות השידור וקול ישראל מתנצלת בפני מאיר יפרח

מצעד המתנצלים בפני מר מאיר יפרח ראש מועצת שדות 

נגב לשעבר ממשיך.

רשות השידור וקול ישראל התנצלו בפני מאיר יפרח על 

פרסום שגוי ומוטעה בתקופת הבחירות 

לטענת מקורות יפרח הפרסום נבע ממניעים פוליטיים 

ואינטרסנטים בכדי לפגוע בו בעניין המצלמה שהותקנה 

לצרכי ביטחון ובטיחות.

יפרח לא הסס לתבוע את המכפישים וביניהם  הגוף 

החזק “רשות השידור” שנאלצו לאחר הליך משפטי וגישור 

שקיבל תוקף פסק דין מחייב להתנצל ולשלם ליפרח פיצוי 

על סך 120,000 ₪ 

בפרסומה כתבה רשות השידור כי מר יפרח לא הודה 

במניע להצבת המצלמה והדבר אף לא נזכר בפסק הדין 

רשות השידור מתנצלת ומצטערת בפני מר יפרח על שידור 

הדברים. 

בית המשפט קיבל את טענותיו של יפרח שהמנעים 

לטענתו היו לטובת הציבור והמועצה. 

בדיעבד התברר שפעולתו של יפרח מנעה הרס משפחות.

“תחת קורת גג אחת” 

ˆ  פיצול נחלות

ˆ  שינוי יעוד

ˆ  פל”ח )פעילות לא חקלאית(

ˆ  היתרים 

הבירוקרטיה עלינו, השקט הנפשי – שלכם

מאיר- 0505513335 משה- 058-7222119 טל-039400075

“יום עצמאות שמח לכל בית ישראל“
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בפרסומה כתבה רשות השידור כי מר יפרח לא הודה 

במניע להצבת המצלמה והדבר אף לא נזכר בפסק הדין 

רשות השידור מתנצלת ומצטערת בפני מר יפרח על שידור 

הדברים. 

בית המשפט קיבל את טענותיו של יפרח שהמנעים 

לטענתו היו לטובת הציבור והמועצה. 
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ˆ  פיצול נחלות

ˆ  שינוי יעוד

ˆ  פל”ח )פעילות לא חקלאית(
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שכול וזיכרון
דרור יוסף

של  הבולאי  השירות 
הנפיק  ישראל  דואר 
ליום  המוקדש  בול 
ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון 
העיצוב  השנים,  במשך  התשע"ד. 

־הגראפי של בולי יום הזיכרון לח
ללי מערכות ישראל כלל ביטויים 
עוצב  השנה  ואנדרטאות,  סמליים 
לפי  גלבוע  רינת  ידי  על  הבול 
יוסף  שכתב  "ִׁשיָבה"  השיר  מילות 

שריג ז"ל:
ֹלא ְצֵמֵאי ִמְלָחָמה
ֶאל ַהְּקָרב ָהַלְכנּו

ָאַהְבנּו ָּתִמיד ֶאת ַהַּבִית,
ָמה ָשׁ ַהֶּׁשֶמׁש, ָשֶׂדה ַהִּנְפָּתח ַּבְנּ

ְבנּו ַעָּתה ֲאֵליֶכם ְוַשׁ
ְּפׁשּוִטים ְּכָתִמיד

ְורּוַח ֵאין ָּבנּו.
ֲהתּוְכלּו, ֵרִעים,
ְלַחֵּזק ֶאת ִאָּמא

ִּבְמקֹוֵמנּו?
משרד  של  "יזכור"  אתר  )מתוך 
מערכות  חללי  להנצחת  הביטחון, 

ישראל(
משו־  ,)1973-1944 שריג  )יוסף 

רר ומלחין יליד קיבוץ בית השיטה, 
מפקדה  שריג,  נחום  של  בנו  הוא 
הראשון של חטיבת הנגב במלחמת 
העצמאות, ואביו של המוזיקאי אסף 
הילד".  "איפה  להקת  חבר  שריג, 
יוסף נפל במלחמת יום הכיפורים, 
שבה שימש כמפקד פלוגת טנקים 
פלוגתו  סרן.  בדרגת  במילואים, 
לחמה ברמת הגולן. ב-8 אוקטובר 
קוניטרה  לעבר  כוח  הוביל   1973
ולמרות  סורי  במארב  כשנתקל 
הוא  נפגע,  פיקד  שעליו  שהכוח 
הצליח להדוף את האויב בקור רוח. 
מאוחר יותר, נתקלה פלוגתו בירי 

טילים מכיוון תל סאקי.

יוסף הכווין את הטנקים לעמדות 
־נמוכות והצליח להשמיד חלק מנוש

 1973 באוקטובר  ב-10  הטילים.  אי 
־הוביל את הגדוד לכיבוש מוצב בא

זור חושנייה, שהוחזק על ידי עשרות 

במשימתו,  הצליח  הוא  אויב.  טנקי 
בן  והוא  המוצב  למרגלות  נהרג  אך 
בעי־ עוטר  מותו  לאחר  בלבד.   29

טור המופת והועלה לדרגת רב סרן. 
המופת  עיטור  להענקת  בנימוקים 
לשריג נכתב: "בכל פעולותיו גילה 
מנהיגות  כושר  רוח,  קור  לב,  אומץ 

ודבקות במשימה למופת".
של  ומלחינו  מחברו  הוא  שריג 
)"ראיתי  וירושלים"  "אור  השיר 
עיר עוטפת אור / והיא עולה בשלל 
כ-42  עברו  הקשת"(, שכבר  צבעי 
ב-65'(  )חובר  פורסם  מאז  שנים 
ברזל  צאן  לנכס  הפך  ובינתיים, 
המפורסם  השיר  העברית.  בשירה 
הוא רק אחד משירים רבים שכתב 

ומכמאה לחנים שחיבר.
בשירים שלו, נדמה כאילו שריג 
ליברמן  לאביטל  מותו.  את  ניבא 
באפ־  24  ,NRG אסף  הבן  )סיפר 

ריל 2012(, כי השיר "מותי בא לי 
פתע" שכתב אביו "למעשה נכתב 
במלחמת  שנהרג  שלו  חבר  על 
התייחסתי  אני  אבל  הימים,  ששת 
את  שניבא  נבואי  שיר  כאל  אליו 

המוות שלו":
"מותי בא לי פתע

כאחד האדם ידעתי כי קרב
ושבע חייתי

בתום בעוז ובתפארת
בכחול ובירוק 

ובטעם המסתורין של הדבש
ושל היפה

מותי בא לי פתע
ואיני זוכר אם ברעם אש

או בין קירות הפח הזועקים
או שמא בלבן לבן

הדומם לבסוף
עכשיו אני איני זוכר

מותי בא לי פתע".

נפגעי  נט"ל,  בעמותת 
טראומה על רקע לאומי, 
מתכוננים ליום הזיכרון 
ולנפגעי  צה"ל  לחללי 
קווי  את  ומתגברים  איבה  פעולות 

־התמיכה והסיוע של הארגון. בתקו
מדובר בתקשורת  זו, כשהשכול  פה 
זוג  לבני  להורים,  בהקשר  בעיקר 

־ולילדים, בקו הסיוע של נט"ל מת
־קבלות פניות רבות גם מסבים ומס

של  טובים  מחברים  מאחים,  בתות, 
חיילים שנפלו במלחמות ישראל וכן 
מלוחמים משוחררים שאיבדו חברים 

לנשק בשדה הקרב.
לאח ומעט  הזיכרון  יום  ־לקראת 

ריו, נט"ל פונה לציבור במסר אחד: 
ומנסה  הכאב,  עם  לבד  תישארו  אל 

לקב לפנייה  לגיטימציה  ־ליצור 
לת עזרה נפשית, הן בקרב לוחמים 
והן  מילואים,  וחיילי  משוחררים 

שאי וחברים  משפחה  בני  ־בקרב 
המוכרים  המעגלים  עם  נמנים  נם 
הזמנים  כי  לציין  "חשוב  כשכולים. 
נט"ל  מנכ"לית  מסבירה  השתנו", 

אורלי גל, "בעבר היה פחות מקובל 
בקרב  והטראומה  הכאב  את  לדבר 
שיודע  אחר,  דור  זה  היום  לוחמים. 
שנקראת  השקופה  בפציעה  להכיר 

פוסט-טראומה.
־"מאז מלחמת לבנון השנייה, נעז
־רו בנט"ל כאלפיים לוחמים משוחר

רים באופנים שונים: קו סיוע, טיפול 
קליני, סדנאות טבע, קבוצות תמיכה 

־ואחרים. אנחנו נוהגים לומר שלהו
גדולה  הכי  החוזקה  היא  בכאב  דות 

של הלוחמים".
מתקבלות  רבות  פניות  לעתים, 

לשגרת  חוזרים  כשרובנו  דווקא 
והקרובים  המשפחות  ואילו  החיים, 
השכול  עם  בהתמודדות  ממשיכים 
צה"ל  לחללי  הזיכרון  "יום  והכאב. 
את  כופה  איבה  פעולות  ונפגעי 
מידה  באותה  המשפחות  על  עצמו 
בה הוא מאפשר להן יום ציבורי של 

הכרה", מסביר דני איגר, פסיכולוג 
מקצועית  היגוי  ועדת  וחבר  קליני 

בעמותה.
שעבו שכולים,  אנשים  ־"ישנם 

המקצב  את  תואם  הזיכרון  יום  רם 
הפנימי שלהם ואז, גם אם קשה להם 
מאוד באותו יום, הרי שבאופן כללי, 

הם מרגישים עטופים ויוצאים ממנו 
מחוזקים, וישנם אחרים שעבורם יום 
הזיכרון הוא מתקפה על המקום הכי 

רגיש וכואב שלהם".

שיחת  היא  נט"ל  עם  ההתקשרות 
חינם במספר: 1-800-363-363.

"לא צמאי מלחמה אל הקרב הלכנו"
"שיבה", שירו של משורר "אור וירושלים" רס"ן יוסף שריג, שנפל כמפקד פלוגת טנקים במילואים במלחמת 

יום הכיפורים, מונצח על בול שיצא לרגל יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל

בול ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
התשע"ד. השנה עוצב הבול לפי מילות 

עיצוב: רינת גלבוע השיר "ִׁשיָבה" 

קווי הסיוע הנפשי 
מתוגברים

לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי 
פעולות איבה: עמותת נט"ל מעבה את 

מערך הסיוע הנפשי לנפגעי טרור ומלחמה

מתנדבת בקו סיוע של נט"ל. "מאז מלחמת לבנון השנייה, נעזרו בנט"ל כאלפיים לוחמים"
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דפנה מאור, מושב רמות

השבעה  ימי  במהלך 
בא  יאיר,  של  מותו  על 
בנהלל  המשפחה  לבית 

יד וכך אמר:  ־גידי מקיבוץ אלונים 
עתי שיאיר היה חבר טוב של הדוד 
תמונות  לכם  והבאתי  דֹוִדיק,  שלי, 
תמר,  אמי,  אצל  שמצאתי  ופתק 
אחותו של דֹוִדיק. בידיו היו תמונות 
מהבריגדה.  חיילים  מצולמים  שבהן 
בין המחייכים במדים היו דֹודיק ליס 
מדגניה א' ויאיר מנהלל. הפתק היה 
דֹודיק  אל  מופנה  יד,  בכתב  מכתב 
ליס, שהונח על קברו בבית הקברות 
לכן,  קודם  שנים  חמש  א',  בדגניה 
 .)2008 )מאי,  תשס"ח  באייר  ב־ט' 

בג שחבריו  לדֹודיק,  שם:  ־נכתב 
זוכרים  הבריגדה  של  השלישי  דוד 
אותו באהבה ובידידות ועומדים דום 
לזכרו, ביום השנה ה־60 לנופלו על 
חתימה  הייתה  לא  א'.  דגניה  הגנת 
והביא  מצאו  מישהו  המכתב.  על 
אותו לבני משפחת ליס. אשתו של 
היד  כתב  את  מיד  זיהו  ובניו  יאיר 
של  הכתב  גידי.  שהביא  הפתק  על 

לא  המכתב  אודות  על  ודאי.  יאיר, 
ידעו דבר.

 לחם שכם אל שכם
עם בני מושבים

התגייס  השנייה  העולם  במלחמת 
דֹודיק לצבא הבריטי והגיע לחטיבה 
בגדוד  הבריגדה.  הלוחמת,  היהודית 
מושבים  בני  חברים,  מצא  השלישי 

־- מנהלל, מתל עדשים, מכפר יהו
נלחמו  יחד  אחרים.  וממושבים  שע 
בגרמנים בצפון איטליה ויחד עסקו 
בעזרה לניצולי השואה שחיפשו דרך 
לצאת מאירופה. נראה שהחברות עם 
בני נהלל הובילה את דֹודיק למצוא 
אהבה במושב. עזה אבידֹב, בת נהלל, 
נישאו  א',  דגניה  בן  ליס,  ודֹודיק 
באוקטובר 1946. הם גרו בדגניה א', 
שם נולדה בתם רוני, עזה השתלבה 

בעבודה בלול.
ביום שישי, 14 במאי 1948, אחר 
הצהריים, הכריז דוד בן גוריון בתל 
ישראל.  מדינת  הקמת  על  אביב 
למחרת, בשבת, 15 במאי, החל הצבא 
רבים,  שריון  כוחות  בליווי  הסורי, 
לגלוש מהגולן אל המדינה הצעירה. 

באותו לילה החלו הקרבות על עמק 
הגב שאר  עם  נקרא  דֹודיק  ־הירדן. 

רים לחדר הנשק ויצא להגנת העמק. 

עזה הורידה את רוני בתם בת עשרת 
הילדים  שאר  עם  למקלט  החודשים 
ויצאה לרפת, לעזור בחליבה. לאחר 
לזמן  דֹודיק  בא  קרבות  של  יומיים 
חיבק  רוני,  את  לקח  למקלט,  קצר 

אותה ושב להילחם.
כעבור מספר שעות הוחלט לפנות 
את האימהות עם הילדים. המצב היה 
האימהות  עם  א'  דגניה  ילדי  קשה. 

־עברו לחיפה, עם ילדי משקים נוס
־פים מעמק הירדן. לשם הגיעה הב

שורה על נפילתו של דֹודיק בקרב. 
18 במאי. הת־  זה היה ביום שלישי,

החלה  צמח  על משטרת  כבדה  קפה 
ולמגיני עמק הירדן, חברי הקיבוצים 
12 של גולני, היו עש־  ולוחמי גדוד

ט'  זה,  ביום  והרוגים.  פצועים  רות 
הכנרת  חוף  ליד  נפל  באייר תש"ח, 
דֹודיק ליס, בן דגניה א', כאשר ניסה 
ובן קיבוצו,  לחלץ את חברו הפצוע 

דניאל שיפריס.
הסורים,  על  הניצחון  לאחר  רק 

כע מאוד  כבד  במחיר  ־שהושג 
החללים  נאספו  ימים,  ארבעה  בור 
את  השאירה  עזה  לקבורה.  והובאו 
וחזרה  בחיפה  המטפלות  בידי  רוני 
השיקום  עבודות  ההרוס.  המשק  אל 

עזרו לאישה הצעירה להתמודד עם 
האבדן. האבלים נדרשו באותם ימים 
הזלנו  ולא  חזקות  "היינו  להתאפק. 
דמעה" כתבה לימים עזה. רק שמונה 
חודשים קודם לכן, באוקטובר 1947, 
בעת שליחות להבאת ניצולי השואה 

־ארצה, נהרג אחיה התאום איתן במ
חנה מעפילים באוסטריה.

הצעי המדינה  הקרבות.  ־תמו 
ובניסיון  עולים  בקליטת  עסקה  רה 
בעולם.  רגילה  כמדינה  להתנהל 
האנשים החלו בונים משפחה וחיים, 
עזה יצאה לשליחות באירופה. לאחר 
אבדן אחיה התאום ובעלה חשה, כי 

־לא תוכל להישאר בדגניה. היא הש
אירה את רוני הפעוטה בידי סבתא 
לטפל  ויצאה  בקיבוץ  ליס  וסבא 
השואה,  שרידי  יתומים,  בילדים 

ולהביאם ארצה.

החברים מהבריגדה לא שכחו
ליד הכביש בין צמח לדגניה הציבו 
חברים ובני משפחה סלע, נטוע בין 
מציין  הסלע  גבוהים.  ברושים  שני 

ודני דֹודיק  נפילתם של  מקום  ־את 
אל. חבריו של דֹודיק מהבריגדה היו 
עד אשר  רבות  שנים  לקברו  עולים 

רעות שכזו

יואב )תל עדשים(, דודיק )דגניה א'(, יאיר ועמוס )נהלל(. ארבעה חיילים בחופשה

ב־ט' באייר תש"ח נפל ליד חוף הכנרת דֹודיק ליס, בן דגניה א', כאשר ניסה לחלץ את חברו הפצוע דניאל שיפריס. חברו הטוב, 
יאיר שחר מנהלל, ששירת עמו בגדוד השלישי של הבריגדה, לא שכח אותו ב־60 השנים שעברו מאז נפילתו 

1943, מגויסים לצבא הבריטי עם בנות המושב הראשון: כל העומדים מנהלל – עמוס ינאי, אביבה גרינקר, יאיר שחר, יוָסָנה מלמוד 
ואברהם חן; יושבים - עמוס שליין )נהלל(, דודיק ליס, עזה אבידב, יואב אופיר )תל עדשים(, יוסקה. דודיק פגש את עזה בנהלל
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הזקינו, הנהיגה קשתה עליהם ולאט־
לאט נפרדו גם הם מן העולם הזה.

בן 85 היה, עדיין  יאיר לא שכח. 

נוהג, עדיין זוכר את התאריך העברי 
של היום שבו נפל חברו דֹודיק. הוא 
לבית  מנהלל  האחרונה  בפעם  נסע 

הקברות בדגניה א', לשים מכתב על 
־הקבר בשם החברים מהגדוד השלי

שי, להיפרד לתמיד.

עם כל הכבוד

עומדים דום לזכרו
כך נכתב בפתק שנמצא על קברו של דודיק ליס, בבית 

הקברות של דגניה א', במלאת 60 שנה לנפילתו בקרב ההגנה 
על הקיבוץ:

"דודיק ליס, ט' באייר תש"ח.
נפלת בהגנת דגניה א' שכה אהבת. היום, ט' באייר תשס"ח, 

עברו 60 שנה ואנו זוכרים אותך בידידות ובאהבה רבה.
חבריך מפלוגה ג', הגדוד השלישי של החטיבה היהודית 

הלוחמת )הבריגדה(
דודיק, אנו עומדים דום לזכרך, עם כל הכבוד".

הפתק נמצא ונמסר למשפחתו, נשמר אצל אחותו תמר 
ולבסוף נמסר למשפחתו של הכותב והחבר הטוב, יאיר שחר 

זכרו לברכה.

המכתב שנמצא לפני שש שנים על קברו של דודיק ליס. בני המשפחה 
זיהו מיד את הכתב

ציון מקום נפילתם של דודיק ודניאל, על הכביש בין צמח לדגניה לחוף הכנרת. יאיר לא שכח

בשבת, 15 במאי, החל הצבא הסורי, בליווי כוחות שריון רבים, 
לגלוש מהגולן אל המדינה הצעירה. באותו לילה החלו הקרבות על 

עמק הירדן. דֹודיק נקרא עם שאר הגברים לחדר הנשק ויצא להגנת 
העמק. עזה הורידה את רוני בתם בת עשרת החודשים למקלט עם 
שאר הילדים ויצאה לרפת, לעזור בחליבה. לאחר יומיים של קרבות 

בא דֹודיק לזמן קצר למקלט, לקח את רוני, חיבק אותה ושב להילחם. 
כעבור מספר שעות הוחלט לפנות את האימהות עם הילדים
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 מיקי נירון
צילומים: אילן הורוביץ

לרע כלבים  באילוף  הארץ  ־אלוף 
הורוביץ.  מנחם  הוא  עדרים  יית 
מתיחה  של  סוג  כמו  לכם  נשמע 
תמוהה? האמת שזו עובדה מוגמרת - מתברר 

תח ענף  בארץ  יש  האחרונות  שנים  ־שבחמש 
רותי שבו מתמודדים בוקרים, רועים ומאלפי 

לפני  שהתקיימה  האחרונה  ובתחרות  כלבים, 
נוב  הורוביץ ממושב  זכה הנער מנחם  כחודש 

בדרום רמת הגולן, בן 17 בלבד.
הורו החליט  ההורים,  בהסכמת  ט',  ־בכיתה 

ביץ הצעיר לעזוב את בית הספר, כי המסגרת 
בעיקר  עוסק  הוא  ומאז  אותו,  "חנקה"  פשוט 
בחקלאות, ברעיית צאן ובאילוף הכלב שאתו 
גבר על מתחרים בני 30 ומעלה, שרובם למדו 
את המקצוע ורכשו כלב מאולף מסקוטלנד או 

מאנגליה, שבהן פותח הענף.

עדי  באמצעות  עלייה"  "עשה  הענף  לארץ 
שכיום מתפרנ בערבה,  צופר  ממושב  ־אתרוג 

סת בעיקר ממנו ובמקביל, עוסקת גם בהדרכת 
קבוצות הורים במכון אדלר. מה שבאמת נותן 
לה סיפוק הוא אילוף הכלבים לרעייה, תחום 
שאליו הגיעה כמעט במקרה לפני חמש שנים, 

־כפי שהיא מספרת: "הייתי מאלפת סוסים וא
חרי שהפסקתי לרכוב היה לי חסך, אז החלטתי 

־להתחיל להתעסק באילוף כלבים לרעייה ול
חפש איפה ניתן ללמוד את זה בארץ.

לא  אבל  מהתחום,  אנשים  קצת  אמנם  "היו 
מצאתי ממש מקום מסודר ללמוד ובטח שלא 

הדר דיסק  הזמנתי  לכן,  וסדנאות.  ־תחרויות 
שלי  הכלבות  את  לאלף  והתחלתי  מחו"ל  כה 
בגרמניה  באנגליה,  קורסים  עשיתי  ובהמשך 

ובצרפת".

חברות שנמשכת מאות שנים
־לפני הסיפור המיוחד של מנחם, כדאי לה
־כיר קצת את הרקע של הענף, שאליו התווד

מנהיג טבעי

מנחם הורוביץ ממושב נוב, רק בן 17, הוא אלוף ישראל באילוף כלבים לרעיית עדרים. הדרך שלו לאילוף 
עוברת "מחוץ לזרם" של רוב בני גילו: את רוב זמנו העביר בעיקר בטיולים בטבע ובשעשוע עם בעלי חיים, 
ובכיתה ט' החליט לעזוב את בית הספר. "אחרי הצבא חשבתי להדריך ילדים ונוער שלא מתאימים למסגרת 
לי" שקרה  כמו  שלהם,  הדרך  את  למצוא  להם  לסייע  האילוף,  באמצעות  ולנסות,  אתם  לעבוד  הרגילה. 

בינגו בעבודה. "אז לא ידעתי שבינגו הוא מהסוג הספציפי שמוגדר ככלב רועים"
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ענו בזכות המידע שתרמה לנו אתרוג. במשך 
מאות שנים השתמשו מגדלי כבשים בכלבים 
הרעייה  היום־יומית.  עבודתם  על  להקל  כדי 
בעזרת חבריו הטובים של האדם היא מיומנות 

־רבה וידע שעברו מאב לבן, מדור לדור, והש
תכללו ליכולת מרשימה מאוד.

ביני להתחרות  החלו  הרועים  הזמן,  ־עם 
הם בשביל הכיף, וכדי להפגין את כישוריהם 

־כמאמני כלבים ואת כישרונותיהם של כלבי
לקוחים  בישראל  התחרות שאומצו  כללי  הם. 
מאנגליה, שם פותח ספורט ייחודי זה, ושם גם 
יועדו כלבים מסוג "בורדר קולי" לרעיית צאן 
את  מטפחים  הבריטי  באי  החוות  בעלי  ובקר. 
ההולכים־על־ארבע ומקפידים להרביע כלבים 

משפ וכך  לעבודה  מתאימות  תכונות  ־בעלי 
רים את הגזע ומחזקים את התכונות הנדרשות 

לרעייה.
מכשו מסלול  יש  עצמה  הרעייה  ־בתחרות 

הכבשים  את  להעביר  צריך  הכלב  שבו  לים, 
צורכי העבודה בשטח. הכלב  כדי לדמות את 
מתחיל את המסלול כאשר הוא נשלח להביא 
קבוצת כבשים ממרחק גדול ועליו להעביר את 
הכבשים דרך מעבר צר ואל עבר הנוהג, רועה 
במסלול  להעבירם  עליו  מכן,  לאחר  הצאן. 
קבוע מראש דרך שני מעברים צרים נוספים. 
לסיום, עליו לעזור לנוהג להכניס את הכבשים 

לתוך מכלאה.
־נשמע מאתגר? ובכן, מבחינת אתרוג, האת
־גר בתחילת הדרך היה גדול הרבה יותר: "הב

אתי כבר פעמיים מאמנים מחו"ל להשתלמות 
שתי  לעצמי  הצבתי  כיף,  זה  כמה  וכשראיתי 
כדי  בארץ  התחום  את  לקדם  אחת,   - מטרות 
עדרים  עם  בארץ  ולבוקרים  לרועים  לעזור 
ושטחים קשים. לא כולם מצליחים לנצל את 

־שטחי המרעה ושואפים להימנע מפגיעה בח
וות החקלאיות, אז הכלבים נותנים לזה מענה. 
היום זה חלק נכבד ממה שאני עושה - נותנת 

־שירות למגזר הזה עם הכלבים שאילפתי. המ
טרה השנייה היא להפוך את התחום לספורט 
לכל דבר, כי זה עדיין חדש כאן ולא פופולארי, 
בזמן שבאנגליה התחרויות הן חלק מהתרבות 
ואפילו משודרות )בטלוויזיה( ב'פריים טיים'".

איך התחום התפתח מאז שיצאת לדרך?
בערך  הייתה  שעשינו  הראשונה  "התחרות 
עוד  היה  ממני  חוץ  אבל  שנים,  ארבע  לפני 
מתחרה אחד ולא ידענו ממש את החוקים. מאז, 

־ארגנו עוד כמה תחרויות אצלי או בחוות יר
התחיל  מנחם  שאצלו  גודוביץ',  דני  של  דנה 
להגיע  הצלחנו  האחרונות  בשנתיים  ללמוד. 
15־20 מתחרים, אז מבחינתי מדו־  לכמות של

בר בהישג.
לה רוצה  אני  שאם  מוצא,  נקודת  ־"מתוך 

פוך את זה לענף ספורט אין מקום לבלעדיות 
על הידע שלי, אז אני חולקת אותו בסדנאות 
בכל הארץ. אני נותנת ליווי מקצועי לכל מי 
את  לנדב  וחייבת  בהשתלבות  עניין  שהביע 
אחרת  בזה,  יעסקו  אנשים  שהרבה  כדי  הידע 
זה יישאר ברמת החובבנות. למעשה, לאנשים 

לל ממי  אין  בארץ,  מובילים  שכרגע  ־כמוני, 
־מוד, לכן אנחנו חייבים לנסוע לחו"ל או לה

ביא מאמנים לארץ".
מחו"ל  המאמנים  בלי  מצוין  שמסתדר  מי 

־ומצליח בעיקר בזכות עצמו הוא מנחם הורו

ובגיל ארבע עבר עם  בירושלים  ביץ, שנולד 
הוריו ועם חמשת אחיו לנוב בדרום הגולן. מאז 
דופן,  יוצא  היה  מנחם  עצמו,  את  זוכר  שהוא 
"מחוץ לזרם" של רוב הילדים, ואת רוב זמנו 
עם  ובשעשוע  בטבע  בטיולים  בעיקר  העביר 

בעלי חיים.
הסקרנות האין־סופית שלו גברה על מסגרת 
בית הספר, שבה לא מצא את עצמו בשום אופן, 
סופית,  ממנה  לצאת  החליט  ט'  שבכיתה  עד 
בהסכמת הוריו. בכל מקרה, לרגע לא היה לו 

־משעמם: "אף פעם לא באמת הסתדרתי בלי
־מודים והיה לי די רע, אבל כשעברתי לישי

בה התיכונית בחספין זה החמיר במיוחד. כבר 
־לפני זה, בכיתה ז' בערך, קניתי שלושה חמו

רים ממישהו בקצרין, ובזמן ביה"ס בניתי שטח 
שבו אוכל לגדל אותם. כשעזבתי את ביה"ס, 
קיבלתי את הכלב כדי שישמור על החמורים, 

־אבל אז לא ידעתי שבינגו הוא מהסוג הספצי
פי שמוגדר ככלב רועים".

אז מתי ואיך גילית את עניין האילוף לרעייה?

ככלב  אותו  לאלף  הכיף  בשביל  "התחלתי 
רגיל, לעשות כל מיני טריקים. אחרי שקניתי 
כמה כבשים, רציתי שיעזור לי גם בעבודה, אז 
חיפשתי מישהו שאולי עוסק בתחום, והגעתי 
לדני גודוביץ' ממושב ירדנה בעמק בית שאן. 
למדתי אצלו פעם בשבוע לאורך כמה חודשים 
כשהכלב היה רק בן חצי שנה. עשיתי עוד כמה 

־סדנאות אצל עדי אתרוג בצופר, ומשם המש
כתי לגמרי לבד לשפר את היכולות שלי ושל 

בינגו, במקביל".
פחות משנה בלבד לאחר שהתחיל, מנחם )אז 
בן 15 בערך( ובינגו ניגשו לראשונה לתחרות 

בעיי רקע  נתוני  למרות  השני,  במקום  ־וזכו 
תיים, כפי שמנחם מספר: "הכלב היה אז בן 11 
ורוב האנשים אמרו שזה מוקדם מדי  חודשים 
בשביל כלב לעבוד. הטענה הרווחת היא, שרק 
מגיל שנה בכלל צריך להתחיל לאלף אותם. 
תעודות  בלי  היחידים  כמעט  היינו  מזה,  חוץ 
הסמכה של אילוף, בזמן שלשאר הכלבים היו 
תעודות מאנגליה או סקוטלנד, שם הם נרכשו 
על ידי המאלף. הרבה אנשים התלהבו במיוחד 

הייתי חייב לראות 
במו עיניי איך זה עובד 
והמחזה אכן מלהיב 
במיוחד. את תצוגת 
התכלית מנחם בחר 
לעשות בפינת החי 
של נוב, שאותה הקים 
יחד עם שלומי מוסאי 
לזכר הבנים של 
המושב שנהרגו בעת 
שירותם הצבאי... 
היה מדהים לראות 
איך כמו במטה של 
קסם, או מכונית על 
שלט, הנער הצנוע 
ניתב את הכבשים 
באמצעות פקודות 
קוליות בלבד שנתן 
לכלב

מנחם בביתו עם חברים. "אף פעם לא באמת 
הסתדרתי בלימודים והיה לי די רע"
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מהעובדה הזו".
כדי להאמין בעצמי, הייתי חייב לראות במו 
עיניי איך זה עובד והמחזה אכן מלהיב במיוחד. 

־את תצוגת התכלית מנחם בחר לעשות בפי
נת החי של נוב, שאותה הקים יחד עם שלומי 
מוסאי לזכר הבנים של המושב שנהרגו בעת 
שירותם הצבאי. השטח קטן פי כמה מזה שבו 
האימונים  במהלך  גם  אך  התחרות,  מתקיימת 

מנחם נאלץ להסתפק בו.
היה מדהים לראות איך כמו במטה של קסם, 
את  ניתב  הצנוע  הנער  שלט,  על  מכונית  או 
בלבד  קוליות  פקודות  באמצעות  הכבשים 

ובטבע כלל  מהמקום  לזוז  בלי  לכלב.  ־שנתן 
יות מעוררת השראה, הוא מבצע את הפעולות 

באופן שגורם לחשוב כי אין פשוט מזה.
בתחילת אפריל השנה מנחם ובינגו כבר 

וזכו במקום הראשון בתח ־הלכו עד הסוף 
למתקדמים.  מקצה  גם  התקיים  שבה  רות 
אך אם קיוויתם שהכישרון הזה צפוי להביא 

בין־לאו בתחרויות  לישראל  כבוד  ־הרבה 
כנראה שתת ובסקוטלנד,  באנגליה  ־מיות 

"אני  אחרות:  תכניות  יש  למנחם  כי  בדו, 
המטרה  לא  זו  תחרויות,  של  אדם  בן  לא 
שלי בחיים. אם כמה אנשים מהארץ ייסעו 
ביחד, אז אולי הייתי שוקל לנסות בשביל 

־החוויה, אבל אני לא רואה את עצמי מש
קיע זמן בתחרויות.

חשבתי  הצבא  אחרי  ההמשך,  "מבחינת 
למס מתאימים  שלא  ונוער  ילדים  ־להדריך 

גרת הרגילה. לעבוד אתם ולנסות, באמצעות 
האילוף, לסייע להם למצוא את הדרך שלהם, 
כמו שקרה לי. להראות להם שאם אתה רוצה 

־משהו תוכל תמיד להשיג אותו. ברור לי לג
לתח נוער  להכין  כי  זה,  את  שאעשה  ־מרי 

זה  את  ואנסה  מדהים,  דבר  בעיניי  זה  רויות 
בקרוב.  יוצא  אני  השירות שאליה  בשנת  גם 
בתחרות  ואז  הילדים  אחד  את  ללמד  אשמח 
שלי,  הכלב  את  לו  לתת  כבר  הבאה  בשנה 
במקום שאני אתחרה בעצמי - זה בטוח יכול 

להעצים אותו מאוד".

 היציאה ממסגרת מסוכנת,
אבל מנחם לקח את זה קדימה

ללא   - הצליח  ובה  מנחם  בחר  שבה  הדרך 
לכל  מומלצת  אינה   - הספר  בבית  לימודים 

־אחד. כאן עדי אתרוג בוחרת לדבר תחת הכו
חושבת  אני  הורים,  "כמנחת  שלה:  האחר  בע 

־שלצאת ממסגרת זה מסוכן לילד, שם מתחי
לות הבעיות, אבל כל תחום שילד יאהב, ייתן 

לס שמביא  השעמום  את  ויבטל  אתגר  ־לו 
במקרה  המענה.  את  ונותן  טוב  דבר  זה  כנות 
של מנחם מדובר בנער חרוץ, מוכשר ורציני, 

־שלקח את זה קדימה. לא פעם, דווקא התקשו
רת עם בעלי חיים עושה טוב לאנשים שקשה 

להם במסגרות.
נתקלת  אני  אתן  בקשר  שאני  בחוות  "גם 
ופורחים שם.  נוער שנפלטים ממסגרות  בבני 
למעשה, תחום הרעייה יכול להפוך לפרויקט 
טיפולי, שייתן מקצוע לנוער בעתיד כרועים. 
מאוד  מאנגליה  להשתלמות  שהגיע  המאמן 
ללא  אז  מנחם,  של  היפה  מהסיפור  התרגש 

ספק, יש במקרה הזה משהו חזק".
הכישרוני  הנער  של  הקרובה  בסביבה  גם 

־מעריכים מאוד את ההחלטות של מנחם ותומ
ציפי:  הגדולה  אחותו  הדרך.  לאורך  בהן  כים 
"מסגרת בית־ספרית יכולה מאוד 'לחנוק' ילד, 
בזמן שילדים אחרים מאוד יצליחו בה. ההורים 
שלי נוקטים בגישה שבה כל עוד הילד פעיל, 
יצירתי ועושה משהו עם עצמו, במקום לשבת 
כל היום מול המחשב, אז בית הספר לא תופס 

נפח כזה משמעותי.
"אם מנחם היה ממשיך בבית הספר זה היה 
הורס אותו באיזשהו מקום. הוא מאוד צנוע ויש 

־לו המון רבדים. האמת, שאני זוכרת שכבר כש
היה בגיל שבע הוא היה הולך יחף לדוג במעיין 
כשהמון ילדים צועדים בעקבותיו. היום החיבה 
שלו לטבע גם קיבלה זווית חברתית בתנועת 
בני עקיבא, בה הוא מדריך היום. חניכים שלו 

הוא  כי  בדלת,  כאן  ודופקים  באים  לפעמים 
משמש סוג של מודל בשבילם.

"עכשיו למשל, יש ילד שהוא עוזר ומייעץ 
לו איזה כלב לקנות ואיך לטפל בו. לפני כמה 

־ימים הוא חזר מותש ממש מהעבודה, אבל הת
לביתו של  הכול, לקפוץ בערב  עקש, למרות 
הילד. הוא הסביר לי: 'כשאני הייתי קטן, כל 
כך חיפשתי מי שייעץ לי והערכתי ממש כל 
אני  היום  אז  ממישהו,  שקיבלתי  טובה  מילה 
מרגיש שאני רוצה להחזיר ולתת לאותו ילד 

את המילים שכל כך נחוצות לו'".
את  הורוביץ  ציפי  סיפקה  שהתכוונה,  בלי 
הפואנטה לסיפורו מעורר ההשראה של אחיה 

־מנחם - בזכות עבודתו הקשה בשנים האחרו
יותר  הרבה  יהיה  כמוהו  לנערים  בעתיד  נות, 
ניגון  לו  יש  ורועה,  רועה  שכל  לך,  "דע  קל. 

מיוחד משלו".

האחות ציפי 
הורוביץ: "אני זוכרת 
שכבר כשהיה בגיל 
שבע הוא היה הולך 
יחף לדוג במעיין 
כשהמון ילדים 
צועדים בעקבותיו. 
היום החיבה שלו 
לטבע גם קיבלה 
זווית חברתית 
בתנועת בני עקיבא, 
בה הוא מדריך היום. 
חניכים שלו לפעמים 
באים ודופקים 
כאן בדלת, כי הוא 
משמש סוג של מודל 
בשבילם. עכשיו 
למשל, יש ילד שהוא 
עוזר ומייעץ לו איזה 
כלב לקנות ואיך 
לטפל בו"

עדי אתרוג ורועה. "אם אני רוצה להפוך את זה לענף 
ספורט אין מקום לבלעדיות על הידע שלי"

מנהיג טבעי
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כתב וצילם: עלי קדם

מיצרי  למשק  כשהגענו 
במושב ניצני עוז הבחנו 
מזון  תאי  עם  במשאית 
לעגלה  התאים  תוכן  את  שפורקת 
כשהתקרבנו,  "סלף".   - מערבלת 
ראינו שבסלף נוהגת במיומנות רבה 
צמוד  אגב,  שביתה  מיצרי,  אילנה 

יש  מיצרי  משק  של  ברפת  לרפת. 
105 חולבות. יכול להיות שזו הרפת 

־האחרונה בארץ שבה העובדים מכי
רים כל פרה בשמה. ואם לא די בכל 
אלה, הנה עוד נתון ייחודי ומעניין: 
הצוות הוא על טוהרת בני המשפחה, 

בלי שכירים ובלי תאילנדים.
בן  הוא  מוטי,  אילנה,  של  בעלה 
ממושב  במקור  עצמה  והיא  המושב, 
חזרו  בצבא,  הכירו  הם  משה.  שדה 

ואת  המשק  את  וקנו  עוז  לניצני 
המכסה של אביו של מוטי. ב־2008 

מיי הם  וכיום  בנו רפת חדשה,  ־הם 
ליטר  מיליון   1.15 של  מכסה  צרים 

חלב.
מאיר מיצרי, אביו של מוטי, קיבל 

־מהסוכנות היהודית פרה אחת שאו
תה חלב ביד עם דלי. לא תמיד החלב 

־הגיע לשיווק – לפעמים, בסוף הח
ליבה, הייתה הפרה מזיזה את הדלי 

וכל החלב היה נשפך.
הקשה  העבודה  את  זוכר  מוטי 
ברפת ואומר שהיום זה צחוק ילדים. 
יוצא  היה  הספר  לבית  לכתו  לפני 

כשח אוכל.  ובמתן  בחליבה  ־לעזור 
לאביו  לעזור  מיהר  הספר  מבית  זר 
לקצור תלתן או תירס במגל, ובקיץ 

־לשלוף מהקרקע סלק בקר כדי לה
היה מרכז  )אז לא  אכיל את הפרות 
עבור  מזון  גידל  חקלאי  וכל  מזון, 

הפרות שלו(. לקינוח, הוא היה מסיים 
לאחר  רק  בחליבה.  בעזרה  יומו  את 
שנים נקנתה מכונה שעזרה בחליבה, 
וכן טרקטור שיסייע לעבודת המשק 

החקלאי.

"מחלקים בינינו את העבודה"
ושם",  מספר  מקבלת  עגלה  "כל 
עגלה  ומצביעה על  אילנה,  מספרת 
"פגי".  לשם  וזכתה  פגה  שנולדה 

חלב על הזמן

 ברפת מיצרי במושב ניצני עוז עובדים רק בני המשפחה, בלי שכירים ובלי תאילנדים.
לא פלא שהם "מבלים" ברפת סביב השעון, כמעט בכל שעות היממה

אילנה מיצרי על ה"סלף". 
הכול בעבודה עצמית
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ביום  פעמים  שלוש  חולבים  "אנו 
מוטי  העבודה.  את  בינינו  ומחלקים 
יערה  ב־3:30.  בבוקר,  לבד  חולב 

כר מכינה  יותר,  מאוחר  ־מצטרפת 
טיסיות למזריע ולרופא.

עצמי  את  שחררתי  עצמי  "אני 
־מהרבה מטלות, על מנת לעסוק בה
־כנות לקבלת רישיון למחלבה. בהמ

שך היום יערה, הבת הנשואה שגרה 
של  שאריות  מפנה  לידינו,  ביחידה 
אוכל מאתמול ומרעננת את האבוס. 

שמבי שראיתם,  המשאית  ־מגיעה 
בבית  המזון  ממרכז  בליל  לנו  אה 
האוכל  את  מחלקת  אני  ואז  יצחק, 
עם הסלף. יערה גם מסדרת כל כמה 
ימים את העגלות לפי קבוצות הזנה. 
אחר כך היא משתלבת עם מוטי אתי 
מהירה,  חליבה  זו  צהריים.  בחליבת 

כשעה ורבע.
טיפול  זה  לפעמים  שמעכב  "מה 
עם  מתעסקת  אני  חולות.  בפרות 
בעתיד  אבל  העדר,  ניהול  תוכנת 
זו ליערה. חליבת  גם מטלה  אעביר 

־הערב מתבצעת בשבע. בבוקר גור
פים זבל ממדרכי הרביצה ובצהריים 
לומר  אפשר  הזבל.  את  מקלטרים 

שאנחנו כמעט 24 שעות ברפת".

קופסת פח עם 22 כרטיסים
בנות.  ארבע  יש  ולמוטי  לאילנה 
רוקחות  באיטליה  לומדת  הגדולה 

בתי עדיין  הצעירה  מרפא,  ־וצמחי 
תקשורת  ברופין  למדה  יערה  כון. 
היא   17 גיל  "עד  אינטראקטיבית. 

־הייתה ילדת ברבי ובכלל לא התק
רבה לרפת. בזמנו, דווקא כן היה לנו 
יערה  עזב,  וכשהוא  תאילנדי  פועל 
נוצר  לפרות,  אוכל  לקרב  התחילה 
לרפת.  צמודה  היא  ומאז  הקליק, 
ויכולה  היא מכירה כל פרה בשמה, 
לספר לך כמה חלב היא נותנת. היא 
חרות,  בשם  לפרה  במיוחד  קשורה 

־שממש באה כשהיא קוראת לה, אנ
אני  אבל  מאמינים.  לא  פשוט  שים 
דווקא מאמינה שיש הבנה בין האדם 

לבין הפרה".

אז הגעת לניצני עוז ונהיית 
רפתנית?

אני  חדש.  היה  הרפת  נושא  "לי 
במושב  אצלנו,   – שונה  מרקע  באה 
כרמים  מטעים,  היו  נולדתי  שבו 
עם  אחרי שהתחתנתי  הודים.  ולולי 
מוטי, חמי בא אלי ואמר: הבאתי לך 
מלאה  פח  קופסת  הייתה  זו  מתנה. 
עם כרטיסים של פרות ודי מסריחה, 
זהו, מהיום  וכשמסר לי אותה אמר: 

את המנהלת.
 22 עם  מעקב  מחברת  "קיבלתי 
שהיו  הפרות  כמספר  כרטיסים, 
חיל  ברור  לקיבוץ  נסעתי  ברפת. 

למ הרפת.  לניהול  תוכנה  ־להתקין 
שונים  בקורסים  והשתלמתי  דתי 
של שה"מ והנני עובדת באופן רציף 
עם המזריע והרופא של המשק ועם 

באו במשק  שמבקרים  ־מדריכים 
ושמעון  קרול  עופר  כמו  סדיר,  פן 

כרמי.
־"העבודה הוכיחה את ההשקעה וה

יום הרפת טובה, הן מבחינת כמויות 
בקטע  ובייחוד  במוצקים,  והן  החלב 
מעורבת  שנה   15 כבר  אני  הגנטי. 
בטיפוח. היו שנים שיכולנו להגדיל 

לה טיפוח  ידי  על  רק  הפדיון  ־את 
כיום,  בחלב.  המוצקים  אחוז  עלאת 
שלנו  הפרות  של  התנובה  ממוצע 

"מושב עם מחלף"

ניצני עוז
מושב שהוקם כהיאחזות נח"ל, שאוזרחה 

בשנת 52'. פרץ לתודעה עם קריאת מחלף 
היציאה מכביש 6 לכביש 57 על שמו

לגבול  סמוך   ,1951 בשנת  נח"ל  כהיאחזות  הוקם  עוז  ניצני  מושב 
מאוחר  שנה   .1952 בשנת  ואוזרח  כרם,  טול  מול  הירוק(  )הקו  הישן 
יותר הצטרפו אליו שתי קבוצות של עולים חדשים מתוניס, שהגיעו 

־מהמושבים צרופה ופתחיה, ותרמו תרומה משמעותית לגידול האוכ
לוסייה.

עד מלחמת ששת הימים ניצני עוז היה יישוב ספר, שסבל מפגיעות 
ומהתנכלויות לאדם ולרכוש. שמו של המושב פרץ לתודעה עם קריאת 
מחלף היציאה מכביש 6 לכביש 57 )המוביל לצומת השרון ולנתניה( 

על שמו.
ענפי החקלאות העיקריים במושב: רפת, לול, חממות פרחים, ירקות. 
מחקלאות,  המתפרנסים  ותושבים,  חברים  כאלף  כיום  חיים  ביישוב 
פעילות  מתקיימת  ביישוב  שונות.  עסקיות  ומיוזמות  חוץ  מעבודות 

קהילתית מגוונת - חינוך, חוגים, פעולות תרבות ועוד.
ניצני עוז היה מושב חקלאי גדול מאוד, אך עם השנים החקלאות 
במושב הצטמצמה ונותר רק מספר קטן של חקלאים. יצרני הירקות 
הרבים שהיו בו בשנות ה־80' הלך וקטן בשל מחירי המים, עיבודים 

ירקנים לגידולי חקלאות אור ישנם  רווחים נמוכה. לאחרונה,  ־ורמת 
גניים. במושב מספר חקלאים המגדלים פרחים לייצוא וכן משתלות 

לצמחי בית וגן.
־בענף החי יש עדין מספר לולים, דיר כבשים. בשנה האחרונה נסג

רו מספר רפתות בניצני עוז ובמושב נשארו ארבע רפתות, ולכל אחת 
מכסת ייצור גדולה.

אילנה מיצרי: "אחרי 
שהתחתנתי עם מוטי, 

חמי בא אלי ואמר: 
הבאתי לך מתנה. זו 

הייתה קופסת פח 
מלאה עם כרטיסים 

של פרות ודי מסריחה, 
וכשמסר לי אותה 

אמר: זהו, מהיום את 
המנהלת"

תוצרת מחלבת מיצרי. "הסדנה הזאת התחילה אצלי ממקום של חוסר ביטחון עצמי, והיום היא נותנת לי אנרגיות"הבת יערה. ממשיכה את הדרך
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הוא כ־11 אלף ו־500 ליטר לשנה".
קורס  עברה  שאילנה  למרות 
את  לקבל  מעדיפה  היא  להזרעה, 
"זו  השירות מהמזריעים של שיאון. 
"אם  אומרת,  היא  מחייבת",  מטלה 
אתה נכנס להזרעות אז זה גוזל לא 
סובלת  גם  אני  מזה,  חוץ  זמן.  מעט 
מכאבי גב, אז אמרתי לעצמי - עד 

כאן".

מה דעתך על הזרעות בקרוס־ברידינג?
"אנחנו לא התחלנו בכיוון זה. עם 
אצלנו  שיש  השנייה  השנה  זו  זאת, 
ולאחרונה  נמוכים,  ֲעָגלֹות  אחוזי 
זרמה  לקנות  שקלנו  עגלות.  קנינו 
ממוינת, אבל ירדנו מהרעיון. בעבר 
אנחנו  היום  עגלים,  כ־250  גידלנו 
מוכרים את העגלים בגיל של מספר 

ימים".

סדנת גבינות שנותנת אנרגיות
משפחת  השקיעה  שקל  אלף   600

במב ששוכנת  במחלבה,  ־מיצרי 
מכלים  מקררים,  וכוללת  נפרד  נה 
ומתקני הכנה, אך עדיין לא קיבלה 

־את הרישיונות הנחוצים. הביורוקר
טיה פועלת לאט, מתלוננת אילנה. 
היזם רוצה להחזיר את ההשקעה וזה 
בכלל לא פשוט. כדי לגוון ולעשות 
להעביר  התחילה  היא  לנפש,  טוב 
סדנאות להכנת גבינות, שמתקיימות 

בחדר קטן ונעים, צמוד למחלבה.

מי מגיע לסדנאות?
באוכלוסייה.  חתך  מכל  "מגיעים 

עוב וגם  שופטת,  אפילו  לי  ־הייתה 
אנשי  דין,  עורכי  סוציאליות,  דות 
לעובדים.  גיבוש  סדנאות  היי־טק, 
מה שמפתיע, או שאולי לא, זה שבין 
גברים.  הרבה  גם  יש  המשתתפים 
ועוגה  קפה  מקבלים  המשתתפים 

־ושומעים הסברים על הרפת הישר
־אלית, גנטיקה וטיפוח וכמובן, לומ

דים איך להכין גבינות בבית.
מתכבדים  הגיבון  בזמן  "בהפסקה 

ומא גבינות  עם  במגשים  ־האורחים 
פים וסלטים טריים ובסוף, איך לא, 
שהיה  מי  כל  לקינוח.  גבינה  עוגת 

הת הזאת  הסדנה  נהנה.   - ־אצלנו 
חילה אצלי ממקום של חוסר ביטחון 
עצמי, והיום היא נותנת לי אנרגיות, 
ואני מאושרת. לפני שבועיים הייתה 

לי קבוצה מכוכב יאיר, הם אמרו לי 
שאני 'יותר מדי דינמית', אבל ככה 
מה  את  להם  לתת  שמחה  אני  זה, 

שאני מקבלת".
מחלבה  לתפעל  למדה  אילנה 
מעט  אז  היו  ברופין.  בקורס  ביתית 
מחלבות, היא אומרת, זה רק התחיל. 
אצל  שהתארחתי  הראשונה  "בפעם 
ברפת  כיפור.  ביום  היה  זה  בעלי 

־המשפחתית עדיין לא היו מכלי קי
"והחלב  נזכרת,  היא  בחצרות",  רור 
למחלבה  במכל  מובל  היה  הנחלב 
עד  ואוכסן  נשקל  ושם  המושבית 

לבוא המשאית של תנובה.
־"ביום כיפור היו קונים כדורי פפ

סין שמשמשים לייצור גבינה ביתית 
בבו שנחלב  מחלב  גבינה  ־ומכינים 

חותך  היה  מוטי  הכיפורים.  יום  קר 
נוז מנקז  הגבן,  את  הצהריים  ־אחר 

לים, מפזר מלח ומייבש את הגבינה, 
את  מפנק  וכמובן,  לשכנים  מחלק 
עצמו לאורך זמן רב בגבינה תוצרת 

עצמית.
"כשראיתי את הייצור הזה בפעם 
לנו  יש  לעצמי:  אמרתי  הראשונה, 
גבינות,  אוהבים  אנחנו  גלם,  חומר 
נולד  וכך  זה?  על  נלך  שלא  למה 
הגשמת  הייתה  המחלבה  הרעיון. 

הול ליום  בשבילי  מתנה  ־חלום, 
היה דבר שחלמתי עליו  זה   .50 דת 

שנים".
מהר שמתפרנסת  מיצרי,  ־משפחת 

בזהירות  מתנהלת  המשפחתית,  פת 
מבחינה כלכלית. אילנה: "זה לא שאין 
בעיות. לקחנו הרבה הלוואות שצריך 
להחזיר מדי חודש, ומצד שני - מחיר 
מקלה  לא  הרגולציה  יורד.  המטרה 
עלינו. לדוגמה, חקלאי שרוצה לקבל 
מענק לרכישת מכל חייב לקנות מכל 
מבינה  לא  אני  ישן,  מכל  ולא  חדש 

־למה. מה רע בכך שאקנה מכל ממיש
הו שרוצה למכור, אם אין לי היכולת 

לקנות חדש, שהוא מאוד יקר?
עוד  לקחת  רוצים  לא  "אנחנו 
יכולה  חובות  בלי  רפת  הלוואות. 
לחיות טוב, אבל מי שמשקיע צריך 
בשביל  בזהירות  עצמו  את  לבדוק 
מקווים שבעתיד  אנחנו  ליפול.  לא 
בעלת  לשלוחה  תהפוך  המחלבה 
עושים  אנחנו  משמעותית.  תרומה 
ורואים  שבועות  מספר  בכל  מאזן 

את מצבנו".

יערה בבור החליבה. "עד גיל 17 היא הייתה ילדת ברבי ובכלל לא התקרבה לרפת"

אילנה מיצרי. "שחררתי את עצמי מהרבה מטלות, על מנת לעסוק בהכנות לקבלת רישיון למחלבה"

"אמרתי לעצמי: יש לנו חומר גלם, אנחנו 
אוהבים גבינות, למה שלא נלך על זה? וכך נולד 
הרעיון. המחלבה הייתה הגשמת חלום, מתנה 
בשבילי ליום הולדת 50. זה היה דבר שחלמתי 

עליו שנים"
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אם החיטה
מירי דג

ואני,  בתי  כשירדנו, 
הראשיות  מהדרכים 
וחיפשנו  טוסקנה  של 
מקום אירוח כפרי, פגשנו את דונה 

"אג המונח  באיטליה,  ־)דונטלה(. 
שמשלב  עסק  משמעו  ריטוריסמו" 
אחרי  וכשעקבנו  וחקלאות,  תיירות 
למקום  המכוונים  מהשלטים  אחד 

כזה, הגענו לחווה של דונה.
ומלאת  נמרצת  אישה  היא  דונה 
חיים כבת 60. במקור היא עירונית 
רופאים  למשפחת  בת  ממילאנו, 
שחיי האקדמיה תמיד היו חלק חשוב 
תמיד  שלה  הנשמה  אבל  מחייה, 
כשהייתה  ולטבע.  למרחבים  כמהה 
יום  קיבלה  במילאנו,  צעירה  אישה 
אחד במתנה חמור. לא יודעת מי נתן 

־לה אותו או למה, אבל זה היה כנר
אה מישהו שידע שהיא אוהבת בעלי 
חיים ושהיא לא תנטוש חמור, אפילו 

בעיר כמו מילאנו.
החמור,  את  לקחה  באמת  ודונה 
וה־ 4 שלה  הרנו אותו על   העמיסה 

סיעה אותו לבית הוריה. "השתגעת? 
־מה נעשה עם חמור פה?" הם הזדעז

עו. דונה מצאה לחמור הזה בית אחר, 
חלופי, אבל נשאר לה חלום - לגדל 

יום אחד חמור משלה בכפר.
מיני  לכל  דונה  את  לקחו  החיים 
לגור  היא עברה  וממילאנו  כיוונים, 
בחזרה  ומשם  בשווייץ,  שנים  כמה 
כ־15  שלפני  עד  הולדתה,  לעיר 
לדחות  להפסיק  החליטה  היא  שנים 

־את חלומותיה. דונה מכרה את דיר
־תה במילאנו ואמרה לבן זוגה, רובר

טו, שאם הוא רוצה אותה הוא יצטרך 
ללכת בעקבותיה לטוסקנה.

אומרת  אני  אמיצה",  מאד  "את 
לה. "גם לעזוב הכול מאחורייך, וגם 
שילך  לחיים  שותפך  את  לאתגר 
אחרייך". "נכון", היא אומרת, "אבל 

שמו האמיצים  שרק  מאמינה  ־אני 
הברורים  מהמסלולים  לרדת  כנים 

צד לדרכים  ולעבור  בחיים  ־שלהם 
דיות יכולים לגלות את כל הדברים 

הנפלאים שבחיים".
מכל מקום, רוברטו היה אז שופט 
כל  במילאנו,  משפט  בבית  בכיר 

הגדו בעיר  היו  המקצועיים  ־חייו 
בכפר  לעזאזל  יעשה  הוא  מה  לה. 
אהב  רוברטו  אבל  בטוסקנה?!  קטן 
את דונה )ויש בה הרבה מה לאהוב( 

־והלך אחריה לכפר. הם הגיעו לטו
קנה, לעיירה כפרית בשם פורטולינו 

־בחבל הנחשב לאחד היפים והרומנ
העיירה,  ובשיפולי  באיטליה,  טיים 
באזור הכפרי שלה, הם רכשו בית בן 

1,000 שנים )לא טעיתי, יש שלושה 
אפסים פה( שעמד ריק ומוזנח במשך 

שנים ארוכות.
כל  דונה  למה  הבין  לא  רוברטו 
דונה,  אבל  החירבה,  את  אהבה  כך 

הפו את  ראתה  בנשמתה,  ־אמנית 
כשנכ כך.  ואכן  שבמקום.  ־טנציאל 

נסים לסלון של דונה נתקלים קודם 
אני  )גם  גדולה  מוזיקה  במכונת  כל 
מהבית  נדהמים  ואז  כזאת!(,  רוצה 
המיוחד. הסלון היה פעם רפת, ולכל 
אורכו יש עד היום אבוס ארוך שבו 
נהגו פרות לאכול, והקירות והתקרה 
רק  יכול  שאתה  סיפורים  מספרים 
לדמיינם. דונה ורוברטו עסוקים גם 

בעצם ימים אלו בשיפוץ חדר השינה 
מרצ השתמרו  שבו  שלהם,  ־העתיק 

פותיו וקירותיו מפעם.
־לדונה יש בחצר שני כלבים, תר

נגולות, עדר כבשים קטן וכן, ארבעה 
"הגשמתי את חלום החמו ־חמורים. 

"מבחינתי,  אומרת,  היא  שלי",  רים 
אני חיה את החלום".

לילה קצת אחר
ראשה  את  הרימה  שלי  הבת 
ברכיה  שעל  פלאנט"  מה"לונלי 
הסמוכה  בעיר  שיש  אותי,  ועדכנה 
בדרך  שמשמש  באתר  לינה  מקום 
כלל נזירים להתבודדות, אבל מציע 
לתיירים.  גם  סמלי  במחיר  חדרים 

את  הכנסנו  חשבתי.  נזרום,  יאללה 
עשי )מה  לג'י־פי־אס  ־הנתונים 

ונסענו  הג'י־פי־אס?(  עידן  לפני  נו 
למנזר שבעיר וולטרה.

המקום נראה נטוש לחלוטין, אבל 
היה מספר טלפון על הדלת הכבדה 
והאיש שאליו התקשרנו הגיע למקום 
כעבור מספר דקות ואמר שכן, הוא 
יכול לתת לנו חדר, אבל יש בעיה: 
שבו  החורף  לאחר  הראשון  היום  זה 

־המקום פעיל, לכן צריך לבדוק שה
להת שיכול  במצב  נמצאים  ־חדרים 

אים לאירוח.
חדרים   60 הכיל  כולו  המבנה 
רוחות  בית  כמו  נטוש  והיה  גדולים 

לעצ חשבתי  "טוב",  אימה.  ־מסרטי 
מי, "שתינו לבד היום בלילה במקום 
יכול להיות מעניין"  הזה...  המבודד 

מת אני  "מעניין"  אומרת  ־)וכשאני 
כוונת לכך, שבטח ירעד לי הפופיק 
שאספר  הדמיוניים  הסיפורים  מכל 

לעצמי לפני שאירדם(.
כבר  היינו  דקות  מספר  לאחר 
אפילו  שלי  הבת  בחדר.  ממוקמות 
הספיקה לעשות מקלחת קצרה, אבל 
לנו  והסביר  חזר  הנחמד  האדם  אז 
שאין חימום בחדרים ואין מים חמים 
ולכן אנו לא יכולות להישאר, אבל 
שלא נדאג, הוא ייקח אותנו למקום 

־אחר )הכול באנגלית רצוצה של אי
טלקי ממוצע... כלומר, היו גם הרבה 

ובעיקר  פנטומימה  ידיים,  תנועות 
רצון טוב להיות מובן ולהבין(.

־העמסנו שוב את התיקים על הפי
הוא  שלנו,  המיניאטורית   500 אט 
המיניאטורית   500 הפיאט  על  עלה 
ונסענו אחריו מספר דקות עד  שלו 
שעצר מול מבנה של כנסייה קטנה, 
מהראשון  יותר  מוזנח  אפילו  שהיה 
האיש  במידותיו.  יותר  קטן  ולבטח 
הנחמד החליף מספר מילים עם אדם 
נופף  לקראתנו,  שיצא  אחר  נחמד 
לנו לשלום, אמר צ'או, ונעלם משם 

בתוך מספר שניות.
־נשארנו קצת המומות מאחור. הא

דון הנחמד מולנו קיבל אותנו בברכה 

ל"פארוחיה על שם סאן ג'ירולאמו" 
והסביר לנו באדיבות, שבדרך כלל, 
אלא  לתיירים  מיועד  לא  המקום 
לפליטים, להומלסים ולסתם אנשים 

־שלא שפר עליהם גורלם והם מחפ
שים מחסה ליום, לשבוע או לשנה.

את  בנונשלנטיות  לבלוע  ניסיתי 
עמדה  שלי  הבת  שבגרוני.  הגוש 
וחשבתי  לחלוטין,  "קולית"  מולי 

בדי נזרום.  יאללה,  )שוב(:  ־לעצמי 
לה  שרעד  הודתה  שלי  הבת  עבד, 

ההומ על  כשחשבה  הפופיק  ־קצת 
אבל  גג,  קורת  אתם  שנחלוק  לסים 
גם  כשראתה שאני שקטה, החליטה 
קצרה  היכרות  לאחר  "לזרום".  היא 
עם מנהל המקום ועם אשתו, קיבלנו 

חדר )ללא חימום( והתכנסנו כל אחת 
בשתיקתה ובחרדותיה.

בשמונה  הייתה  המפנה  נקודת 
־בערב. מדי יום, בשעה הזאת, מתכ

המנהל  והזוג  המנזר  חוסי  כל  נסים 
יחדיו.  וסועדים  האוכל  בחדר  אותו 
לארוחה,  הצטרפנו  אנחנו  גם  היום 

ישב נעלמו.  שלנו  החששות  ־וכל 
נו סביב שולחן, שהיה ערוך בשפע 
של אוכל צמחוני, עם זוג הומלסים 
ילדים  שני  שלהם  סיציליאניים 
תמהוני  ממרוקו,  פליט  צעירים, 
עור  כהי  בחורים  שני  מאוסטריה, 
עד  זוועות  שעברו  השנהב,  מחוף 
הקטנה  המחסה  לכנסיית  שהגיעו 
הזוג  ידי  על  כילדים  ואומצו  הזאת 
להם  ושדואג  המקום  את  שמנהל 

־לכל מחסורם, והיה נחמד, היה מענ
יין, מסוג החוויות שמלמדות אותך 
גורלך  את  ולהעריך  צנוע  להיות 

הטוב על פני הכוכב הזה.
הז המנהל  הזוג  הארוחה,  ־לאחר 

הצנוע  בחדרם  לקפה  אותנו  מינו 
ופטפטנו אתם על משפחה, על דת, 
על ישראל ועל החיים בכלל. תמיד 

־מחמם את הלב לפגוש אנשים אדו
קים בדתם שלא אכפת להם מהי דתך 
והם מקבלים אותך רק לפי הפרמטר 
הם  ונכון,  כמותם.  אדם  היותך  של 
למסדר  ששייכים  אדוקים  נוצרים 
הפרנציסקאני, אבל חוסים אצלם גם 
מוסלמים )כולל שני הצעירים שהם 
בעיה  להם  ואין  כילדים(,  אימצו 
לילה  בשעת  לאום.  או  דת  כל  עם 
אבל  )הקר(,  לחדר  פרשתי  מאוחרת 
הבת שלי בילתה עוד שעות ארוכות 
הבינו  שבקושי  החדשים  חבריה  עם 
אנגלית, אבל שוב, אין דבר העומד 

בפני הרצון.
דרך אגב, חוץ מהיעדר החימום גם 
לא היו שם מים חמים, ובבוקר קמתי 
לי  נראה  אבל  מפשפשים,  עקוצה 
ששתינו שמחנו שבילינו את הלילה 

במנזר הנ ולא  ־בבית המחסה הקטן 
טוש בן ה־60 חדרים. ואולי היה קר, 

אבל עזבנו את המקום עם לב חם.
שהיו  דברים  על  לספר  לי  חשוב 
היינו  שתינו  במסע.  טובים  פחות 
הראשון  והשבוע  לסירוגין,  חולות 
ולא עזר להחלמתנו,  היה קר מאוד 
ולא  בחיים,  מושלם  הכול  לא  אבל 
הציפיות.  לפי  בדיוק  מתנהל  הכול 
מהטוב  ליהנות  צריך  בחופשה  גם 
אם  וגם  פחות.  הטוב  את  ולקבל 

רו שאנו  מה  את  תמיד  נקבל  ־לא 
צים, החיים ישלחו לנו את מה שאנו 

צריכים.

החמורים של דונה
החיים לקחו את דונה לכל מיני כיוונים. אנחנו פגשנו אותה בחווה שלה בעיירה פורטולינו, שבה היא מגדלת כלבים, תרנגולות, 
כבשים וארבעה חמורים. בעיר וולטרה פגשנו גם הומלסים סיציליאניים, פליט ממרוקו, תמהוני מאוסטריה, שני בחורים מחוף 

השנהב וזוג חברים במסדר הפרנציסקאני, שעשו לנו חם בלב. טיול אם־בת בטוסקנה, חלק שני

חמור. החלום של דונה, לגדל יום אחד חמור משלה בכפר, הוא החיים שלה היום 
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מחא פוליטית,  חברתית,  ־שירה 
־תית היא השירה המעניינת ביו

תר, לדעתי. משוררים שכותבים 
שבמשוררים  הטובים  לטעמי,  הם,  כזו  שירה 
בזיכרונכם  תפשפשו  שאם  סביר  ולמעשה, 
עליכם  האהובים  המשוררים  אחר  בחיפוש 
שם  תגלו   - העברית  השירה  גדולי  ואחר 

אסו לכן,  משמעותיות.  פוליטיות  ־אמירות 
פה חדשה של שירה חברתית מעוררת אצלי 
המתפרסמת  בביקורת  שמתחזקות  ציפיות, 

לקראת  במאי,  באחד 
של  העצמאות  יום 

למר ישראל.  ־מדינת 
האסופה  הצער,  בה 

חוב כפיים"  ־"מחאת 
וקור ומאכזבת  ־בנית 

סת אל בינוניות.
לספר  בפתיחה 
 - העורכים  כותבים 
נועה  מאירי,  גלעד 
ויסמן  דורית  שקרג'י, 
שירת  אסופות  על   -
מחאה חברתית שיצאו 

מתחי הם  ־בישראל. 
לים באסופה "אדומה" 
)2007( והיא אכן היי־
־תה אסופת שירי המח

אה החברתית החשובה 
בשנים  כאן  שיצאה 
אינם  אך  האחרונות, 
את  למשל,  מזכירים, 
 )1981( לעמל"  "אדם 
בסר  יעקב  בעריכת 

ושלמה טנאי. הטעות הזו מדגימה את הנטייה 
של  ההיסטוריה  את  להכיר  לא  החפיפניקית 

־התחום שבו עוסקים. וכך, אף על פי שהעור
כים מסבירים כי איסוף השירים והכנת הספר 

ארכו כשבע שנים, הדבר אינו ניכר.
שקרג'י  מאירי,  הצליחו  כיצד  ברור  לא 
וויסמן ליצור אסופת שירים שאינה מצליחה 

־להביא לידי ביטוי את העושר והיופי הלשו
העב המחאה  בשירת  שיש  והפואטיים  ־ניים 

רית. בספר יש  מעט שירה טובה, אפשר לציין 
לטובה את השירים של סיגל בן־יאיר, יודית 

־שחר ונוית בראל )שהופיעו כמעט בכל אסו
פה חברתית אפשרית( ואת שיריהם של תומר 
גרדי ויוליה וינר, אך העובדה שאלו השירים 
הטובים יותר שבאסופה זו מראה על האיסוף 

הדל שנעשה כאן.
־שירה חברתית, ראוי שתייצג מצבים חב
"מז בשירים:  כמו  ממש  מחאה,  או  ־רתיים 

העוני"  "קו  או  בן־יאיר,  סיגל  של  כירה" 
באסופה  ארכאי  שהופך  עד  מאוד,  )הוותיק 
זה,  במקום  סומק.  רוני  של  היום(  שיוצאת 
יש כאן יותר מדי שירים מתנשאים ולצדם 

־שירים מתמסכנים או מתחכמים סתם. השי

ויס דורית  של  לקופאית"  "ססטינה  ־רים 
יוחאי אופנהיימר או "בלוז  מן, "סופר" של 
סומק  רוני  30" של  בקו  הסלולרית  הירייה 
הם מבט חיצוני ויהיר על עבודת הקופאית. 
"סימה עובדת הסטקייה" של אלחנן ניר או 
"שלוש אחיות" של ריקי דסקל נמצאים על 
אותו  עוברים  אפילו  אולי  הגזענות,  גבול 

ונעשים גזעניים.
המקרר  על  שריד,  יוסי  של  "יונה"  השיר 
הריק, אינו רק מתנשא, אלא גם פשוט מאכזב 

פו שהיה  למי  ־ביחס 
משך  בכיר  ליטיקאי 
שנים. השורה "אכתוב 
לפיליפיניות  פיוט 
ידעו  שלא  הקטנות 
את  הפותחת  אותו" 
קודש"  "לחם  השיר 
היא  דסקל  ריקי  של 
המתנשאת,  כנראה 
והיהירה  הגזענית 

ביותר בספר זה.
מתמס שירים  ־גם 

בשפע:  כאן  יש  כנים 
כות בז'רנו  ־מאיה 

שהיא  אוכל  על  בת 
מהרצפה,  מרימה 
להאמין  אפשר  ואי 
שטרנברג  ליאור  לה. 
הבנק  לפקידת  כותב 
גס"  התפור  "לבך 
כאילו  "הבנק",  בשיר 
להתעלל  בחר  מישהו 
התמסכנות  בו.  דווקא 
נראית גם בשיר "בהיפר" של אגי משעול או 
בשיר המתחכם, ללא שם, של בנימין שווילי.

תומר  של  מתחכמים  שירים  כמה  בנוסף, 
מבצ סימון  ויהושע  אלירז  ישראל  ־ליכטש, 
סי של  הקצר  השיר  למשל  ושם.  פה  ־בצים 

מון: "הייתי בבניין של ההסתדרות / וראיתי 
להם את המסדרון" הוא אינו יותר מהתחכמות 
סתמית. איפה פה המחאה? איפה יש כאן איזו 

אמירה חברתית?
"מחאת כפיים" היא עוול לשירה החברתית. 

־לא ייתכן שתצא בשנה הזו אסופת שירה חב
רתית מאכזבת כל כך, מלאה בשירי מסכנות 
ובשירים מתנשאים ויהירים. יש כל כך הרבה 
למה  מצוינים,  ומשוררים  מעולים  שירים 
כל  סתמי  מוצר  לייצר  האסופה  עורכי  בחרו 
כך? להם הפתרונים. הפומפוזיות של אסופה 
כזו הופכת את הבינוניות של "מחאת כפיים" 

למזיקה ממש לשירה העברית.

"מחאת כפיים - אנתולוגיית שירה 
מאירי,  גלעד  עורכים:  חברתית", 
נועה שקרג'י, דורית ויסמן, הוצאת 

מקום לשירה, ירושלים, 2014.

שקט באולם
האסופה "מחאת כפיים" אינה מצליחה לענות על הציפיות 
ולהביא לידי ביטוי את העושר והיופי הלשוניים והפואטיים 

שיש בשירת המחאה בישראל

"מחאת כפיים". איפה יש כאן איזו אמירה 
צילום: עטיפת הספר חברתית? 

www.readbooks.co.il 

ספרות
זהר נוי

עלילות גבורה

איזי מן כותב מזה שנים רבות, לצד עיסוקו 
ככותב פזמונים וכעורך ומגיש תכניות בקול 

וצב ממלכתיים  לטקסים  מקאמות  ־ישראל, 
פואטית  דרך  מראשיתן  היו  מקאמות  איים. 
ייחודית, ושימשו נתיב לגלגולן בחרוזים של 
של  סיפוריהם  את  שסיפרו  גבורה,  עלילות 
האנשים הקטנים - שהיו גדולים באמת, אלה 
שנלחמו בכוחות עצומים מהם ויכלו להם או 

במ אמיצים  ־נפלו 
ערכות הקשות.

מן,  של  ספרו 
"על במותיך", הוא 
מקאמות  אסופת 
במרוצת  שנכתבו 
לטקסי  השנים 
וההנצחה  הזיכרון 
הביטחון,  במשרד 
המביאים את דברי 
ימיה של הציונות, 
ועד  מראשיתה 
את  אלה,  ימינו 
הדמים  מלחמות 
מול  מעטים  של 
רבים, מלחמות על 
ואת  ממש,  הקיום 

שהו ־הניצחונות 
כבד  במחיר  שגו 
ושכול,  אבדן  של 
כשעל במות הקרב 
יקירינו  מוטלים 

חללים.
ת  ו מ א ק מ ה
שבספר מׂשרטטות 
פניהם  תווי  את 
של הלוחמים שלא 
וחורתות  שבו 
בזיכרון  ָלנצח, 
לכולנו,  המשותף 

־את רגעי האש ושאון הקרב, את המסע האח
־רון ואת הזיכרונות המתעתעים בתוך אוקיי

נוס הגעגועים )הוצאת מודן ומשרד הביטחון 
ההוצאה לאור, 383 עמודים(.

ילדים, ההיסטוריה חוזרת
מתחילת שנות ה־70' ועד סופן, ראתה אור 
סדרת הנוער "ילדים אלמונים" של גלילה רון 
פדר. 30 שנה אחרי שוכתבה הסדרה על ידי 
הסדרה  מחדש.  ואוירה  עוצבה  ואף  רון־פדר 

מתארת את קורות קבוצת בנים ובנות מחיפה 
המסייעת ללוחמי המחתרת בתקופת המאבק 

אמ אירועים  על  ומבוססת  הבריטי  ־בשלטון 
תיים שהתרחשו באזור חיפה ועל דמיונה של 

הסופרת.
הראשון  הוא  המערה"  במעמקי  "הסליק 
בסדרת הספרים: התקופה היא טרום מלחמת 
העצמאות, כאשר חבורה של שישה ילדים בני 
בפעו־ למחתרות  לעזור  מחליטה  מחיפה   12

"כך   - בארץ  אז  ששלטו  הבריטים  נגד  לתן 
רצינו לקחת חלק במלחמה שתביא להקמתה 
ילדים  יעשו  מה  אבל  ישראל".  מדינת  של 

נס במערה  חבוי  נשק  מחסן  פתאום  ־שגילו 
תרת בכרמל? של מי יכול להיות הנשק הזה? 
ואיך יוכלו להציל את איתן, שנשאר במחסן 
העוצר?  בשעת  מים  ובלי  אוויר  בלי  במערה 

המו ועל  האירועים  על  פרטים  הספר  ־בסוף 
נחים שהופיעו בסיפור )איורים: יעל אלברט, 

הוצאת מודן, 167 עמודים(.

פלאפל ליום העצמאות
המסו הוא טעם המאכלים  חג"  ־"טעם של 

רתיים וגם טעמו ונימוקו של המועד המיוחד 
במעגל השנה העברי. הספר "טעם של חג - 

־סיפורים ומטעמים לילדים" הוא אסופת סי
־פורים המשולבים במתכונים - הצעות לחוו

יות משפחתיות לימים הטובים והיפים בשנה. 
את  כתבו  מולצ'דסקי  ויעל  דובינסקי  מיה 

הסיפורים ומרב סריג כתבה את המתכונים.
באסופה משולבים מתכונים וסיפורים לחגי 
סוכות,  השנה,  ראש  טובים:  ולימים  ישראל 

העצ יום  פסח,  פורים,  בשבט,  ט"ו  ־חנוכה, 
הקצרים,  הסיפורים  שבת.  שבועות,  מאות, 
ברעיונות  נוגעים  לאסופה,  במיוחד  שנכתבו 

־שעליהם מושתתים החגים, מלמדים את היל
במש אותם  ומשעשעים  חדשות  מילים  ־דים 

ליום  המוקדש  הסיפורים,  באחד  מילים.  חקי 
ישראל  דוד  על  יקראו  הילדים  העצמאות, 

וילמדו להכין פלאפל.
המתכונים מאוירים בפירוט כדי לעזור גם 
אחרי  לעקוב  קוראים  אינם  שעדיין  לילדים 
מאכלי  בהכנת  ולהשתתף  הבישול  שלבי 
החג. בסוף הספר יש מקום ריק שבו הקוראים 

־יוכלו להוסיף את המתכון החגיגי ואת הסי
שבספר:  המתכונים  בין  שלהם.  המיוחד  פור 
אזני המן לפורים,  גבינה לשבועות,  שבלולי 
עוגיות דבש אישיות בזיגוג לבן לראש השנה, 
לביבות  לסוכות,  מקל  על  מצופה  עץ  תפוח 
תפוחי אדמה לחנוכה )איורים: לאורה גרוסמן, 

הוצאת כנרת, 45 עמודים(.

זיכרון, שחרור 
ועצמאות

אסופת מקאמות, "על במותיך", משרטטת את תווי פניהם 
של הלוחמים שלא שבו. סדרת הנעורים, "ילדים אלמונים", 

שבה אל הקורא הצעיר בעלילות מן הפעילות במחתרת. ולנו 
יש פלאפל: ספר חדש ילמד ילדים על כל חג ועל המאכל 

המתאים לו
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א. 3.
ב. 1.
ג. 4.
ד. 2.

ה. הספינה הבריטית ֶאִריְנּפּוָרה הפליגה ממצרים ב-24 באפריל 1943 
לאי מלטה כשעל סיפונה 1,025 קצינים וחיילים ובתוכם 344 קצינים 
וחיילים ארצישראליים, ששירתו בחיל התובלה המלכותי, בפלוגת 

ההובלה 462 שנטלה חלק במערכה בצפון אפריקה.
 ב-1 במאי )השבוע לפני 71 שנים( תקפו 12 מפציצים גרמניים את 
הספינה והטביעו אותה תוך דקות ספורות. 664 קצינים וחיילים נספו 
ובתוכם 138 חיילים מארץ ישראל. על שמם נקרא רחוב קל"ח )138 
בגימטרייה(. אבל כבד ירד על היישוב בארץ ישראל, אנדרטה מיוחדת 
לזכר 137 מהנספים, שמקום קבורתם לא נודע, הוקמה ב-1985 בבית 

הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.
 בקיבוץ דגניה א' נמצאת אנדרטה המוקדשת לחבר הקיבוץ שמואל 
)מוליא( תנפילוב שהיה בין הנספים בארינפורה. שני חיילים שנפצעו 
בטביעת האנייה ונפטרו מפצעיהם בחוף קבורים בבתי הקברות של 
הצבא הבריטי בטריפולי, לוב ובאנגליה. טקס הזיכרון לחללים מתקיים 
מדי שנה ביום השנה לטביעת האנייה, כ"ו בניסן, שנקבע גם כיום 

הזיכרון לשואה ולגבורה. תשובות

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

א. שביל המנדרינה נמצא בעיר:
1. רחובות.

2. ראשון לציון.
3. עכו.

4. עפולה.

רחוב החקלאים נמצא בעיר: ב. 
1. קריית ביאליק.

2. קריית חיים.
3. קריית גת.

4. קריית מוצקין.

רחוב הפרדס נמצא בעיר: ג. 
1. רחובות.

2. פתח תקווה.
3. נס ציונה.

4. תל אביב-יפו.

שם  על  רחוב  נקרא  יישוב  באיזה  ד. 
סוסקין  זליג  דוקטור  האגרונום 

)שהיה בין מייסדי אותו יישוב(?
1. בנימינה.

2. נהריה.
3. רחובות.

4. ראשון לציון.

ה. טריוויה למתקדמים
הרחובות  שמות  בין  הקשר  מה   
קל"ח בחיפה ו"הספינה ארינפורה" 

בנתניה?

 איפה נמצא
הרחוב הזה?

 ד"ר זליג סוסקין. מראשוני התנועה הציונית 
Wilhelm Höffert :צילום ואגרונום 

הספינה ארינפורה, בערך בשנת 1916

מאוזן:
1. מה יעשה העץ אם יבקשו ממנו סליחה? )6(; 4. מעמיק כדי לנגן בגיטרה )4(; 8. 
)עם 3 מאונך( תנו יחס פחות טוב לבעל כלי ההקשה )4(; 9. הכלבלב הציג לפתע 

כדורסלן עבר )3,3(; 11. בגלל רובה מקוצר ליד העירייה )כ"ח( )4,3(; 12. הפוך חם 
)3(; 13. חזה את שובו של הסלע )כ"ח( )3(; 15. ספרו בנות בתנועה, ג'ינג'יות על פי 

רוב )7(; 18. הנאיבי הביע רשמית את מורת רוחו בעוד שהיא השיגה מסכת גזים )6(; 
19. ראו 20 מאונך; 21. תעצור את הפארק לפני שזה קורה )4(; 22. הוופל גם גרם לך 

להיראות טוב יותר! )6(.

מאונך:
1. ללעוג לגבוה שיכין את השולחן )ש( )5(; 2. נגיד דברים נוגדים לעוף שברח )5(; 3. 
ראו 8 מאוזן; 5. זה שגם אחיו הגדול נולד בטרם עת נתקל בי ברחוב )5(; 6. העפלה 
חולנית )5(; 7. סגנון המוזיקה שגרם לו להוציא את המילוי מהגליל היפני )7(; 10. 

תעצרו אותנו לפני שהעולם נשמע אותו הדבר משני הצדדים )7(; 13. מופתעת מכך 
שהוא עשה חרם על גופה )5(; 14. בית המלוכה של האסטרונאוט )5(; 16. נחמן הוא 
חיה, כך הראה האקס-ריי )5(; 17. מחפש מקום לחיות בו, החיידקים כבר מצאו )5(; 

20. )עם 19 מאוזן( סימן הניקוד שמנהל פרוייקטים )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 73:
מאוזן: 1. טומהוק; 4. כפיה; 9. חוליגן; 11. קשר הדוק; 12. הלל יפה; 15. 

חובבנות; 18. עכבישה; 19. צפוף; 21. קוצץ; 22. גינוסר.
מאונך: 1. טוסיק; 2. מקושר; 5. פריטה; 6. התנפל; 7. יונק דבש; 10. חדר חושך; 

13. יתעלק; 14. הרביץ; 16. נספגו; 17. תמחיר; 20. מיון.

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות
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סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2002
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פאנלים סולארייםלשטיפת רובוט 
שיפור נצילות %10, קליטה מירבית של קרני השמש          

הפאנלים בדקות בודדותאת כל מבריק  •
הפעלה אוטומטית מרחוק  •
חיסכון משמעותי במים•
USA CLACKריכוך מערכת–מניעת אבנית •
מאריך את חיי הפאנל•

מאות רובוטים מותקנים ברחבי הארץ

  1700-700-588משרדים  
054-3233068, 050-7778662מכירות    

www.suneffect.co.ilאתר אינטרנט 
מסילת ציון, 197הר יעלה –כתובת 

  התזת
מים

הברשה מבנה זחל
4X4

פטנט רשום   
תוצרת ישראל

רובוטים לשטיפת 
פאנלים סולאריים

קליטה מירבית של קרני השמש, 
כ-10% שיפור נצילות

  הברקת פאנלים בדקות בודדות
  הפעלה אוטומטית מרחוק

  חיסכון משמעותי במים
USA CLACK מניעת אבנית - מערכת ריכוך  

 מאריך את חיי הפאנל

מאות רובוטים כבר מותקנים ברחבי הארץ

מוקד ארצי: 1-700-700-588
מכירות: 050-7778662
054-3233068

www.suneffect.co.il
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הפאנלים בדקות בודדותאת כל מבריק  •
הפעלה אוטומטית מרחוק  •
חיסכון משמעותי במים•
USA CLACKריכוך מערכת–מניעת אבנית •
מאריך את חיי הפאנל•

מאות רובוטים מותקנים ברחבי הארץ

  1700-700-588משרדים  
054-3233068, 050-7778662מכירות    

www.suneffect.co.ilאתר אינטרנט 
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  התזת
מים

הברשה מבנה זחל
4X4

פטנט רשום   
תוצרת ישראל

חדשנות והתייעלות אנרגטית


