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בית המשפט העליון נדרש להכריע בשאלה :האם כביש
 ,4233שעובר בין ובתוך המושבים יציץ ,רמות מאיר וגני
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מנהל תכשירי תברואה ווטרינריה
משרד 03-6577577 :נייד052-6056069 :

תוכן

חדשות
דרור יוסף
■ עורך :דרור יוסף
dror.maariv@gmail.com
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כתבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת חקיקת,
עו"ד איילת רייך־מיכאלי ,מירי דג,
זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ ,בר־כוכבא
מדרשי ,דפנה מאור ,עדי קמחי,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון
■ עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
■ גרפיקה מודעות :אריה אנג'ל
■ הפקה :דורין שגב
kav_daf@tmags.co.il
טל'  073-2369058פקס' 073-2369088
■ מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
■ יועצי פרסום:
דניאלה גבאי ,יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
■ מודעות לוח :זוהר מלאכי

"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

המערכת והמנהלה
רח‘ מנחם בגין  ,53ת“א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק
מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים
שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו
מקום לתגובותיכם על הכתבות
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
לסיפורים ולשירים שכתבתם,
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם
ונשמרו במצלמתכם .כתבו את שם
הצלם בשם קובץ התמונה ,חתמו על
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com
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ב 19.6תדון ועדת התכנון המחוזית בנצרת בתכנית קידוחי
הנפט בגולן ,כאלף תושבי הגולן ופעילי סביבה יתייצבו להשמיע
את הסתייגותם .בחמישי יוקמו שני מאהלי מחאה בגולן
באסרו חג שבועות ,יום חמישי 5 ,ביו
ני ,בין השעות  10:00בבוקר ל18:00
אחר הצהריים ,יפעלו תושבי הגולן בהס
ברה נגד התכנית לחיפושי נפט בגולן,
בשני מאהלים שיוקמו במוקדי תיירות
מרכזיים ברמה :אום אל קנטיר ומצפה
לשלום.
פעילות המחאה תתקיים השבוע לק
ראת הדיון בתכנית בוועדת התכנון
המחוזית בנצרת ב 19ביוני ,בשעה 9:00
בבוקר .על פי הודעת המארגנים" ,המטה
לעצירת קידוחי הנפט בגולן"  -יוחאי
גרוס ,הדר סלע ,נגה וקס ,גלי פוקס ותו
שבים אחרים באזור ,הם מצפים לאלף מתנגדים לקידוחים 1,532 .אנשים חתמו על העצומה
איש  -תושבי הגולן ופעילי הארגונים אדם טבע כחלק מהמאמץ לעצור את הקידוחים נפתח דף
ודין ומגמה ירוקה ,שיתייצבו בנצרת ביום הדיון בפייסבוק )"עוצרים את קידוחי הנפט המתוכ
להשמיע את הסתייגותם מהתכנית.
ננים בגולן"( וברשת פורסמה עצומה ,שעליה
מחאת התושבים מופנית כנגד חברה פרטית חתמו עד סגירת הגיליון  1,532איש.
אמריקנית" ,ג'יני אנרג'י אינטרנשיונל" ,שמק
מהמטה לעצירת הקידוחים נמסר" :אפי איתם
דמת בימים אלה תכנית לעשרה קידוחי נפט מוכר לתושבי הגולן במסווה של ציונות תכ
ברמת הגולן .נשיא החברה הוא תתאלוף במיל' נית הרסנית ,שמקנה ריבונות על שטחי הגולן
אפי איתם ,חבר כנסת ושר התשתיות לשעבר ,לחברת הנפט האמריקנית ג'יני .השלכותיה של
תושב נוב שבגולן" .ג'יני" היא חברת האם של תכנית זו עלולות להיות הרסניות לכנרת ,מקור
 ,IEIשפועלת להפקת נפט מפצלי שמן והגישה המים של ישראל ,למיליוני התיירים הפוקדים
בקשה לקידוח בחבל עדולם.
את הגולן מדי שנה ולתושבי המקום".
המתנגדים טוענים ,כי התכנית קודמה ללא
בדיקה מהותית ובלתי תלויה של השפעותיה על
הסביבה וללא שיתוף התושבים ,תוך התעלמות
תיקון טעות
מכך שקידוחי ההפקה ,במקרה של תגלית ,יי
תמונת אוכלי האבטיח בגיליון
עשו בטכנולוגיות בלתיקונבנציונליות הנתו
 28.5.2014צולמה ע"י דן פונדק ולא כפי
נות לביקורת בעולם .במהלך החודש האחרון
שנדפס.
התקיימו כנסי חירום בכל יישובי דרום הגולן
אנו מתנצלים בפני דן פונדק ומודים
ומפגשים בכנסת עם ח"כים ,שהביעו את תמיכ
לו על הצילום.
תם בעצירת התכנית עד קיום בדיקות נוספות.

איזו ארץ יש לנו?

ישבתי במרפאה ,כי איפה נפגשים הזקנים? במרפאה .התיישב על ידי חבר מושב שאני מכירה.
הוא ניצול שואה ,פעמיים קרה לו נס שלא תלו אותו ,איבד חלק מהמשפחה ,בא ארצה וגויס
לצבא .במלחמה בדרום הוא נפצע קשה וכשהבריא הגיע לבצרה .הוא הקים משק ,הקים משפחה,
איש חרוץ והגון .והוא מספר לי שפתאום קיבל מכתב ממושב ,לא נזכיר את שמו ,ובמכתב נכתב
שאביו נשאר חייב כסף ושיבוא לסדר את החשבון .הוא שאל את המושב :איך זה יכול להיות
שאבא שלו ,שנשרף בקרמטוריום בשנת  '44חייב להם כסף? איך הוא קנה משק?!
התברר שהייתה טעות בשם החייב .למה לפני שבודקים צריך לחטט לבן אדם בנשמה? הוא
סיפר לי איך ראה את אביו ,עור ועצמות ,שלא יכול אפילו להרים את הראש וידע שהעשן
שבוקע מהקרמטוריום הוא שלו.
בשנה הזאת ,כל המושב הפך את הלולים למחסנים ,והתפרנסנו מהמחסנים .לא נהפכנו למיל
יונרים ,אבל היה מספיק כדי להתפרנס בכבוד .והנה נפלה על כולנו צרה :מועצת מקרקעי
ישראל התחילו לדרוש שנסגור את המחסנים או שנמכור את המשק ,העיקר לשלם להם כסף.
והפקידים התחילו את הספירה של החובות ממיליון שקלים.
רוב האנשים סגרו את המחסנים ,אבל כולם תקועים עדיין במשפטים .חבר המושב שאל אותי:
איזו ארץ יש לנו? בשביל זה נלחמנו? בשביל זה שמרנו על האדמות כל השנים? אף אחד לא
מתעניין ממה נחיה .אני אמרתי לו :בכל ארץ יש דברים רעים ודברים טובים .קשה מאוד לעשות
מדינה מכל כך הרבה עליות שונות ,ואני מאמינה בנבואה של יחזקאל ,בחזון העצמות היבשות:
העצמות היבשות יתאחדו ויחיו וכך בית ישראל יקום ויחזור לחיים .בן אדם מוכרח להאמין
במשהו .אם אתה מאמין חזק ,אולי בכל זאת זה יתממש .אמן!
אסתר דוברוב ,בת  ,92מושב בצרה

טלאי חום
ב"אדמתי" מבטיחים שיפגינו
נגד הצעת חוק לשינוי ייעוד של
קרקע חקלאית כשהם עונדים
טלאי בצבע האדמה

12

צילום :אלן לוי פינצ'

■ מודעות:
kav_daf@tmags.co.il

נמשכת ההתנגדות לקידוחים בגולן

10

עלה ירוק
האם בחושך העלה ירוק
עדיין? או אולי הירוק הוא
תכונה שבאה לידי ביטוי רק
מתחת לאלומת אור? האחים
המסוכסכים והמשל על עלה עץ
התפוז

16

אדם ובהמה
כשברכוכבא מדרשי היה בן
עשר ,בקיץ  ,'48התחילו לגדל
בכפר ויתקין אבטיח למאכל
בהמות ,לצד אבטיח למאכל
אדם .היה עוד חידוש בקיץ הזה
 -המדינה קמה
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חדשות
חני סולומון

כביש מושבי במחלוקת

כביש חקלאי המחבר את מושב יציץ עם מושב רמות מאיר עומד במרכזו של מאבק משפטי בין  27תושבים
המייצגים מספר משפחות משכונות ההרחבה ברמות מאיר ובגני הדר לבין המועצה האזורית גזר .לטענת
העותרים ,המועצה לא קיימה את החלטות השופט שניתנו לפני כחמש שנים ומאז נוסעים בכביש יותר מ2,000
כלי רכב ביום ופוגעים באיכות חיי העותרים .מנגד ,תושבי יציץ טוענים שאם הכביש ייסגר הם יישארו מבודדים
בימים אלו עומד בית
המשפט העליון להכריע
בשאלת השימוש בכביש
 ,4233העובר בין ובתוך המושבים
יציץ ,רמות מאיר וגני יוחנן והיישוב
גני הדר ,הנמצאים בקרבת העיר
רחובות ותחומים בשלושה כבישים:
 40ממערב 6 ,ממזרח ו 431מצפון,
המכונה "כביש המריבה" .הכביש
מוגדר כדרך חקלאית ומשמש את
תושבי היישובים הסמוכים אליו
ונהגים המקצרים את דרכם לכביש
.431
 27מתושבי רמות מאיר וגני הדר,
הסובלים מהתנועה הרבה העוברת
בסמוך לבתיהם ,עתרו לבית המשפט
באמצעות עורך דין עופר טויסטר
בטענה שהכביש הפך למטרד ציבו
רי .על פי עמדתם ,כלי רכב רבים,
כ 2000ויותר ,עוברים בו מדי יום
ביומו וחלק נכבד מתושבי מזכרת
בתיה הסמוכה משתמשים בו לקיצור
דרכם באמצעות כביש זה ,שיועד
במקורו לשמש כדרך חקלאית פני
מית המיועדת למושבים בלבד.
עו"ד טויסטר" :אין מחלוקת ,כי
הכביש המחבר בין המושב יציץ למו
שב רמות מאיר הנו כביש לאחוקי,
אשר נסלל שלא כדין ואשר איש
אינו לוקח אחריות על תחזוקתו או
על אסון שעלול חלילה לקרות בו.
"מדובר בכביש צר ,שאין מדר
כות בצדו ואשר אינו מותאם לשאת
בנפח התעבורה הנוסעת עליו )העו
מדת כיום על מספר אלפי רכבים
ביממה ,לרבות משאיות ואוטובוסים
של ילדים( .הכביש המדובר מוביל
את אותן כמויות רכבים לתוך הכ
בישים הפנימיים ביישובים רמות
מאיר וגני הדר  -כבישים אשר אינם
מותאמים לנפח תעבורה מעין זה,
ואשר חולפים בסמוך לבתי תושבי
היישוב ,תוך פגיעה קשה באיכות
חייהם וסיכון ילדיהם.
"כבר בהליך קודם קבע השופט
ד"ר מודריק ,כי מדובר בכביש לא
חוקי ,אשר יש להגביל את הנסיעה
בו רק לתושבי היישובים יציץ ,גני
יוחנן ,גני הדר ורמות מאיר ,באמצ
עות שער חשמלי ,וגם זאת רק באופן
זמני ,עד להסדרת פתרון של קבע.
"למרבה הצער ,הוראותיו של
השופט ד"ר מודריק לא מולאו על
ידי המועצה האזורית גזר ,והשער
עליו הורה השופט עומד פתוח
דרך קבע .זאת הייתה אחת הסי
בות שאילצו את הגשת העתירה
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הרצל קונסטנטיני" :כל מי
שיצטרך להגיע ליציץ ולקריית
החינוך ייאלץ לנסוע בכביש
חליפי דרך מזכרת בתיה ,נסיעה
שתארך  40דקות במקום שבע
דקות .בנוסף ,סגירת הכביש
מהווה סיכון לתושבים בהגעת
רכב הצלה"
הרצל קונסטנטיני ליד השער ב"כביש המריבה" .לא יכול להיות שיסגרו לנו את הכביש"

הנוכחית ,במסגרתה הגיעו הצדדים
לפסק דין בהסכמה ,לפיו הכביש
הבלתיחוקי ייסגר.
"לאחר מתן פסק הדין נטען על
ידי מושב יציץ ,כי פרוטוקול הדי
ון אינו משקף את שהיה בו ,ומשכך
הוגשה בקשה לתיקונו .יש להצר על
כך שרשויות שלטוניות במדינת יש
ראל אינן מכבדות את שלטון החוק,
ומתנגדות להריסתו של כביש אשר
אין מחלוקת על חוסר חוקיותו".
הצדדים המעורבים במאבק נסע
רים החל מהרגע שבו נודעה החלטת
בית המשפט המחוזי בלוד לסגור
את הכביש .הרצל קונסטנטיני ,דור
שני למייסדי מושב יציץ ,שהיה
חבר ויו"ר ועד במשך  20שנה ונציג
המושב במועצה האזורית גזר ,הוא
ממובילי המחאה נגד סגירת הכביש:
"המלחמות שהתעוררו לגבי 'כביש
המריבה' אינן דבר חדש .הייתי בין
המובילים במושב שייסלל כביש
מסודר ,על דרך הכורכר שהייתה
קיימת.
"בזמנו ,סיירנו בכל המושבים
בסביבה עם ראש המועצה ,כדי לק
בוע היכן ייבנה בית ספר חדש ליל
די המושבים .הוחלט ,שביה"ס החדש
'גוונים' ייבנה בסמוך למושב סתריה,
כדי שהמרחק לביה"ס יהיה כמעט

שווה לכל המושבים .לפני שמונה
שנים נפתח ביה"ס והוקמה קריית
חינוך וכדי להגיע למקום משתמ
שים מדי יום בכביש המדובר".
קונסטנטיני מסביר שהנסיעה בכ
ביש המחלוקת הוא מעשה שבשגרה
עבור התושבים ,כולל אוטובוסים
של המועצה המובילים תלמידים,
קשישים למועדון שלהם ותושבים
אחרים" .אנו מודעים לבעייתיות
של הכביש ,שהפך לעורק עמוס
בכלי רכב רבים ,שמצאו לעצמם
דרך פתרון קל לקיצור דרכם .הענ
יין שהמועצה לא צריכה לאפשר
לכלי רכב ממזכרת בתיה וממקומות
נוספים להשתמש בכביש זה .אך לא
יכול להיות שיסגרו לנו את הכביש,
וניהפך למובלעת סגורה עם המוש
בים הסמוכים.
"כל מי שיצטרך להגיע ליציץ
ולקריית החינוך ייאלץ לנסוע בכ
ביש חליפי דרך מזכרת בתיה ,נסיעה
שתארך  40דקות במקום שבע דקות.
בנוסף ,סגירת הכביש מהווה סיכון
לתושבים בהגעת רכב הצלה".
ב 26במארס השנה ניתן פסק
דין לגבי הכביש ,המורה על קרצו
פו .ההחלטה ניתנה משום שהוכח
כי במשך הזמן שעבר מאז התביעה
הראשונה ,לפני כחמש שנים ,לא

צילום :חני סולומון

הוסדרה הדרך ככביש סטטוטורי
ולא נעשה דבר לשם המעטת התנ
ועה על הכביש ,לכן יש לקרצפו
ולהחזירו למעמד דרך חקלאית.
רק מושב יציץ בחר לערער על
ההחלטה זו לבית המשפט העליון,
בתקווה לשנות את פסק הדין .עו"ד
גילי גרנשטיין ,המייצג את מושב
יציץ" :אנו נמצאים בהליכים מש
פטיים הנוגעים לכביש ופועלים
לביטול ההחלטה על סגירתו .הכול
תלוי ועומד כרגע בבית המשפט".
לאחר קבלת הערעור ,בית המש
פט העליון החליט לדחות את ביצוע
פסק הדין ב 21יום .עד אז ,נדר
שים העותרים והנתבעים לרכז את
תגובתם באשר לעתירה ,כדי שבית
המשפט יקבל החלטה בנושא .במו
שב יציץ התקבלה החלטה :לרתום
את המושבים הסמוכים ,לרכז כוחות
ולהיאבק יחד בסיוע המועצה על
מנת להציע פתרון חליפי לכביש
הסואן מבלי לקרצפו.
ב 11במאי תושבי יציץ החליטו
לסגור את השער הצהוב המוצב
בכניסה לכביש בשעות שש וחצי
עד תשע וחצי בבוקר ,ומשלוש וחצי
עד שש וחצי אחרי הצהריים .חברת
אבטחה ,שנשכרה לצורך כך ,קיבלה
הוראה לאפשר רק לבעלי מדבקות

ולרשימת מורשים לעבור על מנת
להראות את נחיצות הכביש הפתוח.
סגירת הכביש יצרה "פקק" ארוך:
לאורך ק"מ רבים עמדו המכוניות
שנהגיהן ביקשו לקצר את הדרך
ושיבשו את זרימת התנועה.
עמי שרון ,יו"ר ועד גני יוחנן ,דור
שלישי במושב ,נוכח בפגישה עם
פטר וייס ראש מועצת גזר ועם נצי
גי ועדי המושבים המעורבים" .ראש
המועצה התחייב למצוא פתרון הולם
ליישובים יציץ ,רמות מאיר ,גני
הדר וגני יוחנן .אנו מקווים שהעניין
ייפתר על הצד הטוב ביותר".
חיים אלטמן ,דובר המועצה האזו
רית גזר" :נציג המועצה ביקש מה
שופט לעכב את החלטתו לפרק זמן
קצוב ,במהלכו תנסה המועצה להגיע
להבנות ולפתרון שיהיה מוסכם על
כל הצדדים ,אולם השופט לא קיבל
את בקשת המועצה והחליט כפי
שהחליט.
"המועצה חושבת שהחלטת בית
המשפט בטעות יסודה .המועצה
מבקשת מבית במשפט ,כפי שכבר
ביטאה את עמדתה בעבר ,לבטל
את ההחלטה על סגירת הכביש עד
למציאת פתרון סטטוטורי הולם.
בכל מצב ,תכבד המועצה את החל
טת בית המשפט".
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חדר אורחים

dror.maariv@gmail.com

טלאי חום על חזה ההתיישבות
הצעת חוק ,שמטרתה לאפשר קידום מהיר של בנייה למגורים באמצעות שינוי ייעוד נרחב ואלים של קרקע חקלאית באזורי
הביקוש תיתקל במתנגדים ענודי טלאי חום  -המסמל את צבע האדמה
בארי הולצמן ,עין חרוד איחוד
משה ברנע ,כפר סירקין

הצעת חוק דרקונית תו
עלה לדיון בימים הקרו
בים בוועדת הפנים והגנת
הסביבה בכנסת ,בראשות ח"כ מירי
רגב ,לקראת אישורה בקריאה שנ
ייה ושלישית .שמה בישראל :הצ"ח
לקידום הבנייה במתחמים מועדפים
לדיור )הוראת שעה( ה'תשע"ד -
.2014
מטרת הצעת חוק ,על פי דברי
יוזמיה ,היא לאפשר קידום מהיר של
בנייה למגורים ,בין השאר ,באמצ
עות שינוי ייעוד נרחב ואלים של
קרקע חקלאית באזורי הביקוש .צעד
תמוה ומיותר זה נעשה עקב המשבר
של שוק הדיור בישראל מזה למעלה
מעשור .פסק הדין האומלל המכונה
"בג"צ הקשת המזרחית" היה ועוד
נו אחד התורמים הגדולים למחסור
בקרקעות לבנייה למגורים .שופטי
בג"צ ,אשר יצרו את צמד המילים
הצדקני "צדק חלוקתי" ,אכן השיגו
צדק כזה :לרבים מן הזוגות הצעי
רים אין אפשרות לרכוש ולשכור
דיור ,כלומר :לכולם אין דיור באופן
צודק ושוויוני .שופטים אלה הכירו,
סוףסוף ,כי לחקלאים אשר השקיעו
מאמצים וכספים רבים כדי להפוך
קרקעות אלו לראויות לעיבוד חק
לאי ,לספק מזון טרי ובטוח לאזרחי
המדינה ולממש את ריבונותה באזורי
ספר ובסמיכות לגבולותיה  -לחקל
אים אלו לא מגיעים פיצויים ראויים
בגין שינוי ייעוד קרקעותיהם.
במקום מנגנונים מאזנים ומש
תפים בין החוכר החקלאי למחכיר,
אשר פעלו עשרות שנים לפני הקמת
מינהל מקרקעי ישראל ,הוסיפו
חברי הכנסת הנכבדים על הישגי
השופטים וחוקקו את "החוק לסילוק
פולשים )החקלאים(" .עתה הם מת
כוונים לצרף לכך כוח אכיפה מיו
חד ,אשר יצויד ככל הנראה במדים
חומים ואלו יוסמכו לגרור חקלאים
ותיקים עקשנים המסרבים לפנות
את נחלתם לבתי הכלא למשך שנ
תיים .והנה ,בפרפרזה על האמרה
המוכרת לכולנו" ,הכו ביהודים וה
צילו את רוסיה" ,כיום מגיע לשיאו
הליך שסיסמתו המוסווית "הכו בה
תיישבות ויהיו לכם דירות".
מדיניות ניהול המקרקעין בישר
אל  -אין לה אח ורע בעולם .ככל
שהחוכרים מחזיקים בקרקע שנים
רבות יותר  -כן פוחתות זכויותיהם
בה .ליישובים ששילמו עבור אד
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מותיהם והשביחו אותן מתייחסים
באותן אמות מידה כמו ליישובים
שקיבלו אדמות מפותחות ללא כל
תשלום.
משכתבים את ההיסטוריה באשר
ליישובים שהוקמו טרם קום המדי
נה ,לפני יותר ממאה שנים ומימ
שו בפועל את השליטה בקרקעות
שנרכשו ,קיימו נוכחות בהן ,הפכו
אותן לקרקעות פוריות והשתתפו
בבניית הבסיס לפעילות הביטחונית
של המדינה בדרך ,ביישובים ובמר
חבים שביניהם .משכיחים את חגו
רות המגן של ההתיישבות הצעירה
לאורך גבולות המדינה ובפרוזדור
ירושלים .משכיחים למשל ,כי קי
בוץ גליל ים הוקם קצת לפני קניון
"שבעת הכוכבים" וטיפטיפה לפני
מחנות חיל המודיעין ומחלף גלילות,
ומשם ראו אז רק את הכפר ג'ליל
ואת מחנה הצבא הבריטי הסמוך לו.
המושב הפורח גבעת ח"ן הוקם
כמוצב חוץ מערבית לכפר סבא .רמת
הכובש יחד עם כפר הס שילמו בדם
קרבנות רבים במילוי תפקיד דומה.
מהיום ואילך ,מתיישבים אלה יכו
נו פולשים ודינם מאסר אם יתנגדו
לפינוי האדמות שבהן הם מחזיקים
שלושהארבעה דורות.
אכן ,המדינה נמצאת במשבר דיור
חמור ,בעיקר בעשור האחרון ,בעיקר
עקב המדיניות הכושלת ,יש אומ
רים מכוונת ,של ממשלות ישראל
האחרונות .ובגלל תפקודו הכושל

של מינהל מקרקעי ישראל  -שהפך
עורו לרשות מקרקעי ישראל ודינו
להיסגר עקב תפקודו הכושל.
התנהלותו של מנהל המינהל ,מר
אבי דרכסלר ,בראשית המאה הנוכ
חית ,סימנה ביתר שאת את החיכוך
והעימות המיותר עם ההתיישבות.

ובתכניות מסיביות של פינויבינוי
בקרקע מופרת במרכז הארץ  -של
שיכוני הרכבת הדו והתלת קומתיים
התופסים שטחי קרקע נרחבים? האם
לא כדאי להקשיב לטיעוני מנהל
התכנון במשרד הפנים ולרבים מן
המתכננים המובילים בישראל?

משכיחים את חגורות המגן של ההתיישבות
הצעירה לאורך גבולות המדינה ובפרוזדור
ירושלים .משכיחים למשל ,כי קיבוץ גליל ים
הוקם קצת לפני קניון "שבעת הכוכבים" וטיפ
טיפה לפני מחנות חיל המודיעין ומחלף גלילות,
ומשם ראו אז רק את הכפר ג'ליל ואת מחנה הצבא
הבריטי הסמוך לו .המושב הפורח גבעת ח"ן הוקם
כמוצב חוץ מערבית לכפר סבא .רמת הכובש
יחד עם כפר הס שילמו בדם קרבנות רבים במילוי
תפקיד דומה .מהיום ואילך ,מתיישבים אלה יכונו
פולשים ודינם מאסר אם יתנגדו לפינוי האדמות
שבהן הם מחזיקים שלושהארבעה דורות
ממשיכי דרכו כמו יעקב אפרתי
כיכבו לאחרונה בפרשיות מקרקעין
חמורות )בריכות המלח והולילנד(.
האם הפתרון טמון בהפשרה מסי
בית והיסטרית של קרקעות במרכז
הארץ ,שרק לפני מספר שנים הוח
לט להקפיא את השימוש בהן? האם
לא ניתן להסתפק בניצול מרבי
של שטחי מחנות צה"ל המתפנים

גבעת ח"ן .הוקם כמוצב חוץ מערבית לכפר סבא

האם כבר מוצה פוטנציאל ההתחד
שות העירונית ,פינויבינוי ,תמ"א
 ?38האם נעשה משהו עם ספסרים
המחזיקים קרקעות לבנייה בהמתנה
לעליית מחירים?
בעיקר צדה את עינינו ההגדרה של
"הסדרי השבה מיוחדים" ,תוך שימוש
בכוח שיטור מיוחד ,מעין מיליציות
שיוכלו לסלק את המתיישבים בכוח

מאדמותיהם .מאד "נרגענו" שהוברר
לנו ,כי מי שיגויסו לאותן מיליציות
יהיו ללא עבר פלילי .לרגע קינן בנו
החשש ,כי לצורך פעולה זו יגוי
סו גובי החובות המופעלים על ידי
השוק האפור.
ולהלן המסר למקבלי ההחלטות,
המחוקקים ואנשי השלטון .ללא הי
דברות הוגנת עמנו ,שלא תחת איום
בחוקים דרקוניים  -ייתכן שאנו
נמצאים בפתחו של עשור אבוד שני
ונוסף בתחום המקרקעין.
אנו ,ביישובי אדמתי וביישובים
נוספים ,לא נהסס לנקוט בצעדים
חריפים כנגד לובשי המדים של
המיליציות .אנו נתייצב ענודי טלאי
חום  -המסמל את צבע האדמה.
עמותת אדמתי שתוביל את המאבק
מסיימת בימים אלה גיוס צוות הנה
גה צעיר ולוחמני ,הכולל בתוכו את
מיטב בני ההתיישבות ,אשר נפשם
קצה בהתעללות הבלתיפוסקת וב
התנהלות הכוחנית והאלימה של
חלק גדול מרשויות המדינה כלפי
המיעוט ההתיישבותי.
ייתכן שהגיעה העת להיעזר גם
בבתי משפט ביןלאומיים כדי לב
חון את הסבירות ,ההגינות והעמי
דה בכללי הצדק הטבעי של החוקים
והתקנות באשר לקרקעות ההתייש
בות בכלל ושל אדמות ההתיישבות
הוותיקה ,בפרט.
הכותבים הם יורי"ם של
עמותת אדמתי

צילום :אוֹרי
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שלום בית

כתובת לשאלותיכם

עו“ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

הכול תלוי בנקודת המבט
אח ואחות ,שהקשר ביניהם בעייתי מאוד ,רצו לחלוק את ירושת אביהם ,אבל כל אחד מהם הפנה מעין פנס אל האחר והאיר
אותו באור לא־מחמיא ,בלשון המעטה .כצופה מהצד ,היה לי ברור ששתי נקודות המבט מעוותות את האמת
התיישבתי לכ
תוב מיד כשחזרתי
מסוף שבוע בווילה
מדהימה במושב
שתולה ,אל מול
הנוף עוצר הנשי
מה של גבול הלב
נון .הכול היה ירוק
כל כך מסביב וחגגנו עם המשפחה
המורחבת את יום הולדתי ,גדלתי
בשנה.
זו הפעם הראשונה שבה אנח
נו נוסעים עם כל המשפחות לבית
אחד .הקונספט של בילוי בווילה
מזכיר קצת את מה שרואים בערוץ
 - 26השידורים מהבית של האח
הגדול )ברור שאף אחד מקוראיי
האינטליגנטיים לא צופה בזה ....אז
אני כן ראיתי וחיכיתי שסוףסוף
יסגרו את הצפייה החופשית  -מה
שקרה בשעה טובה השבוע( .עוברים
מהבריכה למטבח ,מהמטבח למרפ
סת ,משם לפינת האוכל ,לסלון
וחוזר חלילה  -כמה משפחות בחלל
מרווח ומפואר  -אחד.
במקום להיות שמחה ומאושרת
הייתי עסוקה במחשבות; במקום
להיות עליזה ונינוחה ,מצאתי את
עצמי רוטנת ונרגנת .הרגשתי שאין
מנוס בסיטואציה כזו מהמחשבות
הקטנוניות והמתחשבנות שאני
ממש לא גאה לחשוב ,בטח לא ביום
חגיגי שכזה  -מי עושה יותר כלים,
מי "חתך" לישון צהריים והשאיר
אותנו עם הקטנים שלו ,מי הסתלבט
בהנאה בעוד אחיו מזיע מעל המנ
גל ,והמחשבות האלו מעמידות מולי
מראה  -לא ממש מחמיאה  -על
היותי אדם מתחשבן.
אני ממש לא רוצה להחשיב עצמי
ככזו .אז החלטתי לנסות להסתכל
על הסיטואציות במשקפיים של הצד
השני ,כפי שאני מבקשת לרוב מהל
קוחות שלי לעשות .אז הבנתי ,שכל
אחד מאתנו תרם את חלקו .למשל,
מי שלא עשה כלים היה זה שערך
את הקניות הגדולות והמסובכות
לכולנו לסוף השבוע הארוך הזה .ומי
שלא עמד על המנגל השגיח שעות
על הילדים בבריכה ו ...אתם מבינים
כבר את הכיוון.

להביט דרך משקפי האחר
הצלחת ה"תרגיל" שעשיתי לי,
להסתכל על הסיטואציות סביבי
בעד משקפיים של האחר ,גרם לי
לחשוב על דוד ויעל ,שני אחים בני
 50פלוס ,שפנו אליי לאחרונה לאחר
שאביהם נפטר והותיר אחריו נחלה
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עם משק לא פעיל במושב במר
כז הארץ .אמנם הוא השאיר אחריו
צוואה כללית ,שקבעה לחלק את מה
שהיה לו שווה בשווה ,אך נותרו אי
אלו סוגיות פתוחות שהאחים נאלצו
לסגור ביניהם.
כבר בשיחת הטלפון הראשונה

ליצירת הידברות ביניהם ,ובפגי
שה המשותפת העליתי בפניהם את
סיפור העלה ששמעתי פעם מאישה
חכמה.

סיפור העלה
"אילו התבקשנו לתאר עלה של

אר ירוק תכונה עצמית אמתית של
העלה?".
כשסיימתי את סיפורי לא היה
צורך בהסברים רבים .שניהם הבי
נו שהם משמשים ,בדרך כלשהי,
פנס להארת תכונות שליליות אצל
האחר ,תכונות שאלמלא קרן האור

פנס" .אולי הירוק הוא תכונה שבאה לידי ביטוי רק מתחת לאלומה של פנס חיצוני?"

הבנתי שהקשר בין האחים בעיי
תי מאוד ,והעדפתי להיפגש עם
כל אחד מהם בנפרד לשיחה מק
דימה .במפגש עם דוד ,הוא תיאר
את אחותו יעל כחמדנית רודפת
בצע שאין סיכוי להגיע אתה לעמק
השווה ,ובשיחה עם יעל תואר דוד
כשתלטן עצבני וחסר רגישות שאין
טעם לדבר אתו.
כצופה מהצד ,היה לי ברור ששתי
ההגדרות רחוקות מן האמת .המח
לוקת ביניהם נסבה בעיקר סביב
השאלה מה מידת התרומה של כל
אחד מהם לטיפול באביהם ולסיעודו
בשנותיו האחרונות .וכל אחד מהם
ראה את הדברים בצורה שונה בתכ
לית זה מזה.
לפניי ניצבו שני אנשים אינטלי
גנטיים ונוחים ,שמשום מה ,כל אחד
מהם האיר אצל האחר תכונות לא
נעימות ,שמבחינתי כצופה מהצד,
לא באו כלל לידי ביטוי אלמלא
אלומת האור הלאמחמיאה הזו.
חשבתי הרבה על הדרך המתאימה

עץ תפוז ,קרוב לוודאי שכל המשי
בים היו כוללים את שם התואר ירוק
בתשובתם .ידוע שאור השמש הלבן
כולל את כל הצבעים ,וכל גוף שבו
פוגע אור השמש קולט ובולע חלק
מאורכי הגל )מהצבעים( ,והודף
ומחזיר אחרים .הלבן הוא החזרה של
כל אורכי הגל  -כל הצבעים יחד,
השחור הוא בליעה של כל אורכי
הגל.
"כשאנחנו מתבוננים בתפוז כתום,
פירושו של דבר שקליפת התפוז
בולעת את כל הקרניים הצבעוניות
פרט לצבע הכתום ,אותו היא הו
דפת ומחזירה אל עינינו .והעלה?
הוא קולט ובולע את הצבעים אדום,
צהוב ,כחול וסגול ,ורק את הירוק
הוא הודף ומחזיר.
"אך מה קורה בלילה כשאין אור
שנופל עליו? האם בחושך העלה
ירוק עדיין? או אולי הירוק הוא
תכונה שבאה לידי ביטוי רק מתחת
לאלומה של פנס חיצוני? ואם כך
הדבר  -האם נכון לראות בשם התו

תי הבא אהיה אדם טוב יותר ,ופחות
מתחשבן.
הכותבת ,עורכת דין ונוט
ריון משנת  ,2000עוסקת
ביצירת הסדרים משפח
תיים בנחלות במושבים.

צילוםkastn :

המסוימת  -לא היו נראות כלל .אני
לא פסיכולוגית ולמרות זאת ,לפ
עמים עין המביטה מהצד מצליחה
לחשוף מצוקה ארוכת טווח...
שניהם ,יעל ודוד ,הסכימו להודות
בקול רם זה בפני זה בעובדה שהא
חר הוא אדם טוב וישר ,והבעיה היא
בטיב הקשר ביניהם בלבד .כל אחד
מהם שימר והעצים לאורך השנים
איזה שהוא גילוי שלילי באחיו ,וה
התנתקות ביניהם קיבעה את הרושם
השלילי ולא אפשרה ריכוך והתפת
חות של קשר אחים סביר.
נפגשנו עוד פעמיים ,ובכל פעם,
כשהיה נדמה שאחד מהם מאבד
סבלנות כלפי האחר ,זרקתי לאוויר
את מילות הצופן "כבה את הפנס"
או "כבי את האור" ...משפט שהע
לה חיוך על פני כולם והעביר או
תנו הלאה ,לשלב הבא .אחרי שדנו
בכל מיני אלטרנטיבות ,הם החליטו
למכור את המשק ולחלק ביניהם את
התמורה.
ואני? אני מקווה שעד יום הולד

כשסיימתי את סיפורי
לא היה צורך בהסברים
רבים .שניהם הבינו
שהם משמשים ,בדרך
כלשהי ,פנס להארת
תכונות שליליות
אצל האחר ,תכונות
שאלמלא קרן האור
המסוימת  -לא היו
נראות כלל
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אדום
מתוק
כשבר־כוכבא מדרשי
היה בן עשר ,בקיץ
של שנת  ,1948הגיע
לכפר ויתקין גידול
חדש לפרות :אבטיחי
בהמה .בעצם ,היו שני
זנים" :אבטיחי אדם" -
ירוקים בחוץ ואדומים
מבפנים; ו"אבטיחי
בהמה"  -ירוקים
בחוץ ולבנים־ירקרקים
מבפנים .זה היה
האירוע החשוב ביותר
עבורו באותם ימים,
יותר מקום המדינה

אבטיח שנבקע .היום מגודלים שטחים שלמים של זני
אבטיחים במיוחד לגרעיני פיצוח .צילום :סקוט ארהרדט

מאת :ברכוכבא מדרשי

בקיץ של שנת  1948קרו
בכפר ויתקין הרבה דב
רים :קודם כל ,הייתי בן
עשר ,שזה אומר בחורצ'יק שכבר
יכול להירתם לעבודות המשק,
ובאותו קיץ גידלו אצלנו "אבטיחי
בהמה" .כשמם כן הם  -מיועדים
למאכל הפרות ברפת .ואה ,כן ,בדי
וק גם הוקמה המדינה ,אבל זה אי
רוע משני בחשיבותו ,לגביי .אם כי
הבריטים פינו את המחנה שעל חוף
הים )מוסד "נעורים" של היום( ומש
איות צבאיות כבר לא תפסו את כל
רוחב כביש הכניסה לכפר ,והסוסים
והפרדים יכלו להתנהל בנחת על
הדרך שיועדה מלכתחילה רק להם.
ובכן באותו הקיץ ,כאמור ,הגיע
גידול חדש לפרות :אבטיחי בהמה.
בעצם ,באותם ימים היו שני זני אב
טיח" :אבטיחי אדם"  -ירוקים בחוץ
ואדומים מבפנים ,עגולים ,עם גרעי
נים לבנים גדולים ,שהם מאכל בפני
עצמו; ו"אבטיחי בהמה"  -ירוקים
בחוץ ולבניםירקרקים מבפנים .הם
היו מזן "קאלאבסה" ,דומים לדלעת
במראה החיצוני )בספר תקנות בדבר
האוכל של בהמות ,שהודפס ב1934
על ידי המנדט הבריטי ,מוגדר מזון
לבהמות בשם "דלעת בהמות" ,כנר
אה זהו אבטיח בהמות( ,וכשהגיעו
לפרקם היה צריך להביאם אל הר
פתות בכפר.
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המשפחה שלנו גידלה את האב
טיחים בחלקה הקרויה עד היום
"הכרם" .פעם חשבו לטעת שם כרם,
אבל אף גפן לא ניטעה וגם היום80 ,
שנה אחרי ,היא נקראת חלקת הכרם!
אדמת הכרם הייתה ונשארה אדמת

נזז :אדמה רכה שכל אבטיח השאיר
בה ,מפאת כובדו ,משקע בדמותו.
מן המפורסמות היה ,שמתחת
לכל אבטיח מתחבא עקרב צהוב או
לפחות עקרב שחור .ההוראה היי
תה ברורה :לא מרימים אבטיח ביד,

אלא קודם מגלגלים אותו בטורייה,
נותנים טראח נוראי עם הטורייה
ומרוצצים את העקרב ,ורק אחר כך
מעמיסים לעגלה .כל אבטיח שקל
 1015קילו' וכשהעגלה הייתה
מלאה באבטיחים כדי יכולת סחיב

ערמת אבטיחי אדם .פה ושם היה אצלנו בבית אבטיח מפעם לפעם ,אבל איני יודע איפה נקנה

תו של הפרד ,התנהלנו בעצלתיים
בחזרה לכפר.
לפי דרישתי ,אבא סידר את האב
טיח הגדול והמבריק ביותר בראש
הפירמידה ,בטנו הלבנה כלפי מעלה,
ואני רכבתי עליו בגאון הביתה .זה
לא היה המושב הכי נוח לישבן הרזה
שלי ,אבל הבטתי לכל צד כדי לר
אות אם רואים אותי .כי העבודה לא
רק הייתה צריכה להיעשות ,אלא גם
להיראות!
את האבטיחים פרקו ברחבת הרפת
ואחת ליום ,הפרות אכלו אבטיחים,
עד שנגמר המלאי שהיו מחדשים
וחוזר חלילה ,עד גמר החלקה .על
הדרך שבה היה להגיש את האב
טיחים לפרות הדעות היו חלוקות:
שלמים  -לפרות היה קשה לנגוס;
חתוכים בסכין  -עבודה קשה ומ
עייפת .בסוף נמצאה הנוסחה המקו
בלת על כולם :מניחים את האבטיח
על הבטון ונותנים ארבעחמש מכות
עם את חפירה והאבטיח מוגש פרוס
לפרות.
לאחר שסיימו ארוחתן והוצאו
לחצר למנוחה ,היה אבוס הפרות
מלא בריר ,בגרעינים ירוקים ובמיץ
ירקרק המעורב ברוק הפרות .עליי
הוטל לקחת מטאטא כביש ולנקות
את האבוס ,שחייב להיות יבש לפני
חלוקת התערובת בארוחה הבאה.
העבודה הזאת גרמה לי כאב ראש
איום ,אני לא יודע למה ,את המילה
אלרגיה עוד לא המציאו ,אבל כנר
אה היא כבר הייתה אצלי בגוף.
אחר כך כבר נכנס לגידול סלק
המספוא ,שהיה ידידותי יותר ,מתוק
יותר וריחני יותר ,והוא החליף את
אבטיחי הבהמות.

קשה להשגה

אבטיחי אדם אדומים היו באותם
ימים של ראשית המדינה ותקופת
הצנע קצת קשים להשגה ,בעצם כמו
כל מוצר דאז .סוכות לממכר אבטי
חים בצדי דרכים לא היו .משאיות
גדולות הפורקות מכלי פלסטיק
גדולים מלאים באבטיחים על ידי
מלגזה ,בטח ובטח לא היו .בוודאי
לא היו אבטיחים אדומים חצויים
לשניים ומכוסים ביריעת ניילון נצ
מדת ,מונחים על מדף בסופר וקור
צים ללקוחות כאומרים" :קחו אותי,
קחו אותי" ,כי טרם הומצא הניילון
הנצמד .האמת ,פה ושם היה אצלנו
בבית אבטיח מפעם לפעם ,אבל איני
יודע איפה נקנה.
יום קיץ אחד ,איני יודע באיזו
דרך ,היו פתאום בבית כמה אב
טיחים .נראה לי שאבא שלי עשה
"בארטר"  -מילה שלא שמע מעודו.
כלומר ,נתן יום עבודה וקיבל את
שכרו במספר אבטיחים.
למחרת בבוקר ,זה היה בחופש
הגדול ,אבא אמר לי ולאחותי רותי:
"אתם נוסעים אתי להשקות את הפ
רדס הגדול" )חלקה של שני דונם
וחצי תפוזי שמוטי( .אבא רתם את
הפרד ,העמיס טוריות ,אותי ואת
אחותי ,וגם ,שימו לב טובטוב ,אב
טיח אחד גדול ירוק בגבו ,לבן בבט
נו ,וכשדפקו עליו השמיע קול עמום
המבשר על טיב מתיקותו ובשלותו.
את הפרדס השקו אז בשיטה הק
ליפורנית ,בהצפה .ליד כל עץ היו
שתי גומות השקיה )"צלחות" או
"ארגזים"( וחיברה ביניהם תעלת
השקיה .הכול חפור ומדופן בטורייה
הכליכולה.
עטוף בשק של יוטה ,האבטיח הונח
אחר כבוד ליד הברכה הראשונה,
שהזרימה מים חיים מצינור הבטון,
והמים הצוננים מקררים אותו .באו
תם ימים ,היה ידוע לכל בר בירב
שזאת שיטת הקירור האולטימטי
בית בתנאי שדה .למשך כל מלאכת
ההשקיה ולאחר כל הפניית המים
מתעלת ההשקיה אל הצלחות חי
כיתי למועד הפסקת ארוחת העשר
שלנו ,שהייתה תמיד לא לפני שתים
עשרה.
הרגע המיוחל הגיע .אבא סגר
את השיבר בברכת ההשקיה ,הוציא
את האבטיח הקריר מהשק .ישבנו
על האדמה הטובה ,מחכים לסעודה.
אבא הוציא סכין תוצרת בית שנע
שה בעבודה עצמית שלו ושל המסגר
מלהב שבור של חרמש ,שהולחמה לו
ידית ברזל מצינור של חצי צול.
הסכין ננעץ באבטיח והוא נחצה
לרוחבו והשמיע קול רחש של התפ
צחות .כל אחד קיבל פלח משולש
של האדוםהאדום הזה .אני נעצתי
את השיניים בפלח שלי והטעם ,אוי
הטעם! המיץ הטעים והמתוק יורד
במורד הגרון ,ובבולמוס הזלילה
זוחל גם במורד הבטן מבחוץ עד

פלחי אבטיח .כל אחד קיבל פלח משולש של האדוםהאדום הזה

לתחתונים .לא נורא ,אחר כך נתר
חץ בתעלת ההשקיה .האבטיח נפרס
שוב  -סיבוב שני ושלישי ,עד שנג
מר במהירות ואפילו מהר מדי.
באחד השיעורים ,למדנו בבית
הספר את המשפט "אחד משישים
של גן עדן" .באותו יום קיץ הביל
אני חושב שטעמתי שניים משישים
של גן עדן .עובדה! הטעם עומד עוד
בגרוני גם היום.

אבטיחי טללים" ,אמחסני"
ככלל ,האבטיחים עוברים כחוט
השני ,תרתי משמע ,בכל תולדות
עמק חפר .ה"נמל" הטבעי הראשי
של העמק )מכמורת של היום( נקרא
"מינת אל בטיח"  -מפרץ האבטי
חים ,ולא בכדי .בכל רחבי עמק חפר,
בייחוד בצד המזרחי ,גידלו אבטיחי
בעל ,הידועים בשמם העברי :אבטי
חי טללים .כלומר ,אבטיחים הגדלים
רק על מי התהום ועל התעבות הטל
בלילה על השיחים.
האבטיחים היו מהזן "אמחסני"
ותושבי הכפר הערבי הגדול קקון
גידלוהו באדמות העמק .כמות האב
טיחים שגודלו הייתה רבה מאוד,
והם יוצאו לחו"ל ,אקספורט ימי
שפעל ללא מינהלת נמל וללא ועד
עובדים ,ללא שביתות.
מספר גרסאות מספרות על יי
צוא האבטיחים .לפי אחת הגרסאות,
האבטיחים הועמסו בשקי רשת מיו
חדים על גבי גמלים .הגמלים עם
הסחורה הגיעו לחוף הים של כפר
ויתקין )כן ,כפר ויתקין .לא חס וח
לילה חוף בית ינאי; החוף נקרא על
שם היישוב הגדול באזור ובספרי

ההיסטוריה כתוב :המעפילים הורדו
בחוף כפר ויתקין!( וליד המזח חיכו
לאבטיחים סירות סוחר.
הגמלים נכנסו למים עד צווארם,
שקי האבטיחים צפו במים ,נמשו על
ידי יושבי הסירות והועמסו עליהן,
והן יצאו למצרים  -לנמל פורט
סעיד או אלכסנדריה ,לפי גרסה
אחרת גם לנמל ביירות ,והיו רא
שונים בשוק ,כי האקלים בביירות
קר יותר מאשר בעמק חפר .הכלל
הכלכלי שנכון היום היה נכון גם אז:
ראשון בשוק  -ראשון במחיר!
לפי גרסה אחרת ,האבטיחים הו
עמסו על דוברות ושטו במורד נחל
אלכסנדר .בשפך הנחל לים פנו
הדוברות צפונה ולאחר כקילומטר
חתירה הגיעו למפרץ הטבעי אבו
זבורא ,או מינת אל בטיח ,ושם הו
טענו על גב סירות מהירות בדרכם
ליעדם.
המסחר באבטיחים שגשג כל כך,
שהשמועה הגיעה גם לשלטונות
הטורקיים ופחה מיוחד נשלח לה
קים תחנת מכס ,שבה גבה עבור
הסולטאן את אשר לסולטאן .מיקום
התחנה היה על גבעה שגובהה כ30
מטר מפני הים .שם היה בנוי מאבני
כורכר בית הקיץ של בעל קרקעות
מטול כרם בשם עבדאללה סמרה.
העות'מאנים עיקלו את הבית ,ושם
שוכנה תחנת המכס .הבניין קיים עד
היום ונראה ממקומות רבים בעמק
חפר.
באחד מערבי החורף התקיים בחו
רבה של תחנת המכס טקס הסיום של
חידון טלוויזיה ופרס כספי המתין
לבאים למקום החידה ,והיו רבים

שהגיעו .היום ,לאתר באים מטיי
לים ,נופשים ותלמידים עם מורי
הם לעשות עבודות ושיעורים ,ויקב
פרטי בחופית אימץ לו את "סמרה"
כשם המותג ובתוויות שעל בקבוקי
היין שלו מצויה תמונת המבנה.
היבט נוסף של אבטיחי הטללים,
והוא לא כל כך חינוכי ,אבל מה לע
שות? זאת אמת היסטורית .ב,1948
רוב הערבים שגרו בצד המזרחי של
נחל אלכסנדר נטשו בבהלה את
בתיהם .היום עומד היישוב גאולי

הגמלים נכנסו למים עד צווארם ,שקי
האבטיחים צפו במים ,נמשו על ידי יושבי
הסירות והועמסו עליהן ,והן יצאו למצרים -
לנמל פורט סעיד או אלכסנדריה ,לפי גרסה
אחרת גם לנמל ביירות ,והיו ראשונים בשוק,
כי האקלים בביירות קר יותר מאשר בעמק
חפר .הכלל הכלכלי שנכון היום היה נכון גם
אז :ראשון בשוק  -ראשון במחיר!
תימן על חורבות הכפר הערבי הנ
טוש .כשהם ברחו בקיץ ,בשדות היו
האבטיחים בשלים ומוכנים לקטיף
ואין קוטף.
אף על פי שחוק התיישנות חל על
מעשיהם ועוד על משובת נעורים,
נוכל רק לספר שמספר נערים ,בני
 ,1618לא ננקוב בשמם ,כי חלקם
חיים עמנו עוד היום ,עברו בשחייה
את נחל אלכסנדר וכל אחד לקח
אבטיחים כפי יכולתו .הם הביאו
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אבטיחים במקשה .מן המפורסמות
היה ,שמתחת לכל אבטיח מתחבא
עקרב צהוב או לפחות עקרב שחור
צילום :יגאל שרגיאן

אותם לגדת הנחל והשיטו את האב
טיחים במים כשהם שוחים מאחורי
הם ומנווטים אותם לגדה הנגדית,
המערבית.
השמועה על המעשה עברה
במסדרונות בית הספר כשרפת קוצים
ברוח מזרחית .כל אחד מתלמידי הכי
תות הנמוכות שהיה יכול או העז ,רץ
יחף דרך הדיונות עד הנחל להשתתף
בביזה .אמנם מים גנובים ימתקו ,אבל

אבטיחים גנובים ימתקו שבעתיים .גם
כותב שורות אלה הגיע ,אמנם בסוף,
אבל זכה לשארית מכובדת.
מה אגיד לכם? זו מעשייה שרא
שיתה מתוקה ואחריתה מרירה
כמרור .המורים בבית הספר הטילו
עונש חינוכי על התלמידים שהש
תתפו בפילוח .האחרים ,שרק אכלו
או כמעט אכלו ,ננזפו ולהוריהם
נשלחה הודעה על הבן או הבת

הסוררים .אבא שלי ,שהיה מחמיר
במיוחד בעניינים כאלה ,עוד ענש
אותי מטעמו .העונש הצליח .עוב
דה ,מאז אני לא אכלתי אבטיח גנוב
וכל האבטיחים שאכלתי נקנו במי
טב כספי או הוזמנתי לאכול מהם
כאורח.

הכול הולך
גרעיני האבטיח שהיינו אוכלים

בבית נאספו מהצלחת והפה שלנו,
נרחצו במסננת ,יובשו טובטוב
בשמש ,ואחר כך גם קצת קלו אותם
בתנור .זה היה מעדן ,בבחינת ערך
מוסף של האבטיח.
גם את קליפות אבטיח המאכל,
כן ,כן ,את החלק הירוק עם הלבן,
היו חותכים לרצועות והם נכבשו
בצנצנות כמו מלפפונים חמוצים
ובאותם מי השריה ותבלינים .למי
שלא יודע ,האבטיחים והמלפפונים
הם בני משפחה אחת – הדלועיים!
אגב ,היום מגודלים שטחים
שלמים של זני אבטיחים במיוחד
לגרעיני פיצוח .קומביין מיוחד אוסף
אותם בשטח ,מרסק אותם ומוציא
את הגרעינים לייבוש ולקלייה.

אנחנו נגדל

מצפה העפלה בחוף כפר ויתקין )בית ינאי(.
הגמלים שהועמסו באבטיחים הגיעו לחוף הים
של כפר ויתקין ,שבו נחתו מאוחר יותר מעפילים
צילום :ד"ר אבישי טייכר ,מתוך אתר פיקיוויקי
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בראשית שנות ה '50של המאה
שעברה נשבה רוח אחרת מסביב .אמרו
חברי כפר ויתקין :למה נהיה תלויים
באבטיחים מבחוץ ,נגדל אותם אצ
לנו .קל להגיד ,קשה לבצע.
לא גידלו חלילה מקשות אבטי
חים בשדות נרחבים ,אלא זרעו אב
טיחים בצנעה ,בעיקר בין פרדסים
צעירים ,שהיה בהם רווח בין העצים
ואור השמש חדר מבעד הענפים .היו
חלקות שבהן האבטיחים דווקא הצ
ליחו .קודם כל ,הן היו מוגנות מ"עין
הרע" .דבר שני ,היו מוגנות מגנבים
הולכיעלשתיים .מדבר אחד לא היו
מוגנות  -מגנבים הולכיעלארבע.
לתנים ששוטטו בלילות בלהקות
גדולות היה כלל :באין בשר  -גם
אבטיחים בשלים נחשבים בשר! הם
היו מכרסמים באבטיחים ,אוכלים
את הלב האדום והמתוק ,ועוברים

לאבטיח הבא .כל אבטיח נגוס נפסל
כמובן למאכל אדם.
גם לרעה חולה זו מצאו פתרון .כל
אבטיח שעמד להגיע לפרקו כוסה בדלי
או בגיגית מתכת ,שהגנו מפני התנים.
הרבה נחת וכסף לא רוו מהאבטיחים,
אבל לפחות היו אבטיחים בבית.
בכיתה שלי היה נער שהיה מומחה
לזיהוי מדויק של אבטיחים בשלים
בשטח .קראו לו איזיק ,ומקצועו:
"הלוחש לאבטיחים" .את האבטיחים
קטפו קטיף סלקטיבי ,רק את הב
שלים .האבטיחים האחרים נשארו
מחוברים לשיח לעוד שבועשבו
עיים עד שיבשילו לקטיף הבא .כל
מי שנסע עם סוסו ועגלתו להביא
אבטיחים לקח את איזיק כמומחה
לבחירת האבטיחים הבשלים .איזיק
היה גוחן על ארבעותיו ,דופק על
האבטיח ,מדבר אליו ,מטה אזנו
ומקשיב לתשובתו .כשהתרצה ,סימן
להעמיסו על העגלה .לא היו עוררין
על קביעתו! אם איזיק אמר שהאב
טיח בשל ,אז האבטיח בשל .נקודה.
אף אחד לא העז "לשבור לו את
המילה"" .הלוחש לאבטיחים" ,כבר
אמרנו?
כל זה היה בעבר .היום אין רו
מנטיקה בגידול אבטיחים .בעצם,
האבטיחים גדלים ב"סופר" .כל זב
חוטם וכל חשוף שת בוחר לו אבטי
חים כאוות נפשו :אבטיח אישי ,אב
טיח לב אדום ,אבטיח נטול חרצנים,
אבטיח חורף בגשמי ינואר )אם הם
זוכרים לרדת( .חלפועברו הזמנים
ההם לבלי שוב.
לפחות אפשר להתרפק על הזיכ
רונות ...והם מתוקים מכל האבטי
חים של היום.

מודים
ניות לי
זת תכ
רכ
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טריוויה )(39
amramklein@yahoo.com

עמרם קליין

נותנים כבוד
למושבים

תשבץ

א .היכן נמצא רחוב על שם מושב בית
יהושע?
 .1נתניה
 .2חדרה
 .3ראשון לציון
 .4תל אביב

ד .היכן נמצא רחוב על שם המושב
שרונה )בגליל התחתון(?
 .1תל אביב
 .2טבריה
 .3פתח תקווה
 .4ראשון לציון

ב .היכן נמצא רחוב על שם מושב
אלמגור?
 .1תל אביב
 .2טבריה
 .3כרמיאל
 .4חיפה

ה .טריוויה למתקדמים
מה הקשר של השמות הבאים:
מועצה אזורית תמר ,מושב אורה
וקיבוץ עין דור עם חיי הלילה של
חיפה )תתפלאו ,יש שם חיי לילה,
לפחות עד שעה .(...23:00

אנדרטה של הפסל מ' כפרי לבנה בכניסה לאלמגור

 amosquitoz@gmail.comעמוס צימרמן ©

היגיון מס' 78

תשובות
א3 .
ב1 .
ג3 .
ד4.
תמר ,אורה ,ועין דור
ה.
הם גם שמות של בתי קולנוע
בחיפה שפעלו שם בעבר,
קולנוע עין דור פעל בחיפה
התחתית בשנים .19301965
בעל בית הקולנוע ,שהיה
כנראה בקי בספר הספרים,
נתן למקום את שמו כי
סבר שהקרנת תמונות נעות
בחושך מזכירה העלאה באוב
ואת בעלת האוב שישבה בעין
דור וניבאה לשאול המלך את
גורלו המר )ספר שמואל א',
פרק כ"ח ,פסוק .(7

ג .היכן נמצא רחוב על שם המושב
עין ורד?
 .1נתניה
 .2פתח תקווה
 .3תל אביב
 .4ירושלים

4
אונות

מאוזן:
 .1מי כישפה את לועו של מוביל העדר? ) .4 ;(3,3באיזו יחידה מובחרת ישן הקוסם?
) .8 ;(4ראו  3מאונך;  .9סוגדים לספינת המדבר שלי ,טען הרבן מההגדה ).11 ;(6
נסתיר שם את זה שמטגנים אותו )) .12 ;(4,3עם  2מאונך( באיזו עיר הביע אריך את
הערכתו? ) .13 ;(5,3על מה פורט המשפטן? ) .15 ;(3סוכן סמוי בחום זה המקור
לכל פסל ) .18 ;(3,4יעבור קליברציה בשנית כי ילמד )כ"מ( )) .19 ;(6עם  20מאונך(
לתלמיד הישיבה הורה לא נוקשה ) .21 ;(4שחקן מקדם ) .22 ;(4המזון הבסיסי נאבק
כמו משטח )כ"ח( ).(3,3

מאונך:
 .1השור של חשבון הבנק נטפל לכלבים ) .2 ;(5ראו  12מאוזן; ) .3עם  8מאוזן( השחור
נשמע כמו אחד שמחכה בסתר ) .5 ;(4מה עוטה הגמל הפרואני הגיבור? ) .6 ;(5אגר
כוחות בסמוך להחלטתם להתנוון ) .7 ;(5הקציפה נגמרה בעם של השחקן ).10 ;(7
איזה אדם יבריא בזכות זה שהם מקווים לכך? )כ"מ( ) .13 ;(7מיקי זז כשעוצרים בנמל
)ש( ) .14 ;(5טענו אותן כדי לעבור ממדינה למדינה ) .16 ;(5קלינטון חי עם חיה קטנה
) .17 ;(5האומה שלהם זזה כשאין משהו מעניין לעשות ) .20 ;(5ראו  19מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :77

בית העם בעין ורד
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צילום :ד"ר אבישי טייכר

5.6.2014

ממאוזן .1 :התנהגה;  .4נמרץ;  .9אלינור;  .11נחל אונו;  .12בית עלמין; .15
שמלת ערב;  .18קומבינציה;  .19ממשי;  .21מידה;  .22תבונתי.
מאונך .1 :האמין;  .2נחשול;  .3גרוב;  .5מגניב;  .6צורבת;  .7סלמונלה; .10
פולשנית;  .13צוקים;  .14התמקד;  .17בראתי.
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