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       המערכת והמנהלה רח’ קרליבך 2, ת”א
כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

המילים שלכם 
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש 
בו מקום לתגובותיכם על הכתבות 
דעה,  למאמרי  בו,  המתפרסמות 
שכתבתם,  ולשירים  לסיפורים 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
את  כתבו  במצלמתכם.  ונשמרו 
התמונה,  קובץ  בשם  הצלם  שם 
יצירות  ועל  מאמרים  על  חתמו 

ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com

נפטר עמוס הדר, איש נהלל
הדר, בן 90 במותו, נקבר במושבו. היה חבר הכנסות השמינית והתשיעית 

ומזכ"ל תנועת המושבים

חדשות דרור יוסףחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

ביום שני, 13 בינואר, נקבר בנהלל עמוס 
הדר, חבר המושב, שהלך לעולמו בגיל 90. 
הדר היה דודנו של משה דיין ואחיו של 
והיה  אוצר  כשר  שכיהן  הורוביץ,  יגאל 

ממקימי תנועת הליכוד בישראל.
עמוס הדר נולד בשם עמוס הורוביץ 
בלה  אמו,  נהלל.  במושב   1923 בשנת 
הורוביץ לבית דיין, הייתה אחותו של 
שמואל דיין, אביו של משה דיין. הדר 
שירת  להגנה,  התגייס  בנהלל,  גדל 
העולם  מלחמת  בתקופת  בבריגדה 
יום  במלחמת  כמ"מ  שימש  השנייה, 
הירדן  עמק  בקרבות  ולחם  העצמאות 

ובקרבות משמר העמק.
גוריון  בן  של  לקריאתו  נשמע  הדר 

־וירד לנגב, להדריך בני מושבים במו
כמזכיר  שימש  בדרום.  העולים  שבי 

נהלל מספר קדנציות.
בשנת 1974 החל לכהן כחבר כנסת 
השמינית  בכנסות  בתפקיד  ושימש 
שמילא  התפקידים  בין  והתשיעית. 

־בהיותו חבר בית הנבחרים: חבר בווע
והכס המדינה  ביקורת  הכלכלה,  ־דות 

כהונתו,  בתום  נוספות.  ובוועדות  פים 
כיהן כמזכ"ל תנועת המושבים בשנים 

.1985-1982

הטייס,  בנו  את  שכל  הדר  עמוס 
אח הותיר  ההתשה.  במלחמת  ־אבנר, 
ושלו נכדים  ארבעה  בן,  אישה,  ־ריו 

שה נינים. בנו השני, אמנון, מתגורר 
ילדים  ארבעה  ולו  המשפחתי  במשק 

ושלושה נכדים )נינים לעמוס הדר(.
הדר היה דמות מרכזית ומשמעותית 
האזורית  המועצה  ראש  הכפר.  בחיי 
בקשרים  להדר  הקשור  בצר,  אייל 
משפחתיים, אמר השבוע: "עמוס היה 
שכן יקר, חבר אהוב ובן משפחה, איש 
גדולה  תרומה  שתרם  ואכפתי  חרוץ 

לנהלל ולמדינת ישראל".

עמוס הדר. דמות 
מרכזית ומשמעותית 

בחיי הכפר

כ-800 עצי זית ניטעו בשבת האחרונה לרגל חג 
וחיי אשכול  ילדי  ידי  על  בשבט  בט"ו  ־האילנות 

לי אוגדת עזה כסמל לכמיהת ילדי האזור לשלום 
ולימים שקטים.

אוג בבסיס  החיילים  עם  לחגוג  הגיעו  ־הילדים 
דת עזה במסכת חג שנערכה במבנה האודיטוריום 

הנטי כולם למלאכת  ניגשו  מכן  ולאחר  ־המרכזי, 
עות.

החייל  למען  האגודה  בשיתוף  התקיים  האירוע 
אשכול, אוגדת עזה ומועצת אשכול, בהשתתפות: 
ראש  אדלשטיין,  מיקי  תא"ל  עזה,  אוגדת  מפקד 
מועצת אשכול חיים ילין, 160 ילדי כיתה ה' מבתי 
אוגדת  חיילי  אשכול,  וניצני  הבשור  יובלי  הספר 

עזה ומתנדבי האגודה למען החייל באשכול.
באירוע הייתה התרגשות רבה שנוצרה מהחיבור 

־בין החיילים, השוהים באזור כדי להגן על התוש
בפעילות  אתם  יחד  לנטוע  שהגיעו  לילדים  בים, 

משותפת.

160 ילדים, 800 עצים

נטיעות לשלום
ילדי אשכול וחיילי אוגדת 

עזה נטעו 800 עצי זית 
בתקווה לימים טובים יותר

ילדי אשכול וחיילים בנטיעות. התרגשות שנוצרה 
בין הילדים למגנים צילום: רונית מינקר
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אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ ©אלתרמן® לעורר 

טכנולוגיות מתקדמות 
למיון ולאריזה

עשת אילון

ממיינת כף כחולה למיון מנגו¨ אבוקדו¨ פלפל ומלפפון

ממיינת גלילים מהירה למיון פרי הדר ופירות עגולים

ממיינת רימונים למיון רימונים ונשירים

ממיינת תמרים

מגוון ממיינות אלקטרוניות ואופטיות

Æלמתן פתרון אופטימאלי לכל  סוגי הפרי

Æמיון על פי משקל¨ גודל¨ צבע ואיכות חיצונית

Æפתרונות שלמים ¢תפורים¢ למידות ולצרכי כל לקוח¨ מקבלת הפרי ועד למשטוח
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"פיגועי אווירה לא צומחים בחלל ריק"

"אנשי רשות המסים ניצלו את מצוקת החקלאים"

שר הביטחון מעריך שאין לפנינו אינתיפאדה שלישית, אבל האווירה ברש"פ גורמת לבודדים 
לפגע בישראלים. "גם כשאירוע מתחיל כאירוע פלילי, כמו במחנה ברוש בבקעה, שבו נרצח 

שריה עופר ז"ל... אלה דברים שיכולים לגרום להסלמה"

חקלאים מאשימים: רשות המסים ניהלו "מסחרה" עם חקלאים שרצו פיצוי במזומן. 42 
מ-534 תביעות נזק לחקלאים בעקבות "עמוד ענן" נותרו פתוחות. ועדת הכספים דנה 

בפיצוי החקלאים הלא-מבוטחים שניזוקו בסופה ב-50 מיליון שקלים

חדשות  סיון שדמוןחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

ג"כבר התחילו להגדיר אותי כאגוז קשה לפי
צוח, אז בנוגע לביטחון של מדינת ישראל אני 
אכן הולך להיות אגוז קשה לפיצוח", אמר שר 

גהביטחון, חבר הכנסת משה "בוגי" יעלון, בבי
ובי המרכז  פיקוד  בבסיס  בשבוע שעבר  גקור 

בנושא  שאלות  על  ענה  יעלון  דובדבן.  חידת 
המדיני-ביטחוני ואמר שלהערכתו, גל הטרור 

הנוכחי אינו אינתיפאדה שלישית.

אחד,  שמצד  אומרת  שלנו  המצב  "הערכת 
לו  גורם מסוים בצד השני שיש  מזהים  איננו 
להביא  הפלסטינית,  ההנהגה  לא  כולל  עניין, 

'האינ קוראים  הישראלית  שבתקשורת  גלמה 
שהיה  למה  מנוגד  וזה  השלישית',  תיפאדה 

הו הפלסטינית  ההנהגה  אז  אלפיים,  גבשנת 
להיות  יכולות  אבל  טרור.  למלחמת  בילה 
ממה  שינבעו  משמעותיות  יותר  התפתחויות 
השנה  בחצי  כתופעה  שראינו 
'פיגועי  לה  וקראנו  האחרונה 

אווירה'.
צומ לא  אווירה  ג"פיגועי 

אמנם  אנחנו  ריק.  בחלל  חים 
הרשות  שלראש  מזהים  לא 
להסלמה  להביא  אינטרס  יש 

הפ התקשורת  אבל  גבשטח, 
לסטינית וגם הרטוריקה שלו 
של  בסופו  גורמות  בהחלט 
של  ולהחלטה  להסתה  דבר 
פיגוע.  ולבצע  ללכת  בודדים 
של  הבלתי-נסבלת  הקלות 
כשאירוע  גם  יהודי  לרצוח 
כמו  פלילי,  כאירוע  מתחיל 
שבו  בבקעה,  ברוש  במחנה 
או  ז"ל,  עופר  שריה  נרצח 
שניים שהולכים לנסות לגנוב 

נשק בפסגות ופוגשים ילדה בת תשע. הקלות 
הבלתי נסבלת של לדקור ילדה בת תשע. או 
בעפולה  לאוטובוס  להיכנס  שמחליט  מישהו 

גולרצוח חייל, כי הוא שם בהזדמנות. אלה דב
רים שיכולים לגרום להסלמה".

מאפשרים לפלסטינים 
לעבוד בהתיישבות

שר הביטחון דיבר גם על העסקת פלסטינים 
בתחומי הקו הירוק וסיפר על בעיית השוהים 
הבלתי-חוקיים. "תופעת השב"חים כשלעצמה 
מתרחשת על רקע זה שמועסקים היום 40 אלף 
היו  לא  הם  אם  ישראל.  במדינת  פלסטינים 
סיבה  להם  הייתה  שלא  כמובן,  אז  מועסקים, 

מועס שהם  ברגע  לשב"חים,  להפוך  גלהיכנס 
קים שלא כחוק מתחילה הבעיה.

ג"התופעה הזאת מחייבת טיפול לא רק בפר
גצה הגדולה שיש בדרום הר חברון, בה אין למ

עשה מכשול או גדר, אלא גם באכיפה בתוככי 
השר  עם  בקשר  בהחלט  ואני  ישראל,  מדינת 
לביטחון פנים כדי לבצע פעילות אכיפה יותר 

נמרצת ולסגור את הפרצה הקוראת לגנב".
במגעים  גם  מעורב  "הפיקוד  הוסיף:  יעלון 
הביטחוני  התיאום  בעניין  הפלסטינים  עם 

גובפעילות אחרת שמאפשרת פעילות של כל

כלה – עובדים שיוצאים לעבוד גם בישראל, 
גם בהתיישבות, באזורי התעשייה הישראלים 

מאפ שבהחלט  פעילות  זו  ושומרון.  גביהודה 
וא וברווחה,  בכבוד  לחיות  גשרת לפלסטינים 

עומד  בהחלט  הפיקוד  אותה.  מעודדים  נחנו 
במשימותיו בצורה ראויה לציון".

הירדן  בקעת  לנושא  להתייחס  כשהתבקש 
הביטחון,  שר  השיב  ומתן  במשא  ולמעמדה 
הדיונים.  של  לתכנים  להתייחס  יכול  שאינו 

ג"ההחלטה בנינו לבין האמריקאים היא שאנח
נו עוסקים בזה בחדרים סגורים, עסוקים בזה 
מאוד בימים האחרונים, שעות על גבי שעות, 

אבל לא יוצאים עם הדיונים הללו החוצה".
גבעניין התהליך המדיני ביקש יעלון להב

היר עניין שאינו משתקף לדעתו בתקשורת 
בניס כעת  עוסקים  "אנחנו  גהישראלית. 

לתקופה  מו"מ  להמשך  למסגרת  להגיע  יון 
מי  שהיה  חודשים,  לתשעה  מעבר  שהיא 
אנחנו  קבע.  להסכם  בהם  שנגיע  שחשב 
במסגרת  אלא  מסגרת,  בהסכם  עוסקים  לא 

ממו יותר  לתקופה  המו"מ  להמשך  גלמו"מ, 
שכת. מה שברור זה שיש פערים גדולים, הם 
לא חדשים, אבל האינטרס שלנו הוא בהחלט 
כדי  לפעול  ולהמשיך  המו"מ  את  להמשיך 
לייצב את המצב ואת מערכת היחסים בינינו 

לבין הפלסטינים".

סיום  מאז  משנה  למעלה  שחלפה  למרות 
חקלאים  עשרות  ענן",  "עמוד  הצבאי  המבצע 
המסים  רשות  מול  תביעות  עדיין  מנהלים 
שבהן הם דורשים פיצוי על נזק שנגרם להם 
בעת המבצע וכתוצאה ממנו. בוועדת המשנה 

גלענייני פריפריה של ועדת הכספים, שהתכנ
סה בשבוע שעבר לדון בנושא הפיצויים, סיפר 
נציג רשות המסים ש-42 תיקי תביעות נותרו 
שהוגג חקלאיות  תביעות   534 מתוך  פתוחים 

שו בעקבות המבצע. סך כל התביעות שהוגשו 
בגין נזקי המבצע הגיע ל-14,371.

גמדיוני הוועדה, שבהם נכחו גם חלק מהחק
כי  עולה  הכספי,  הפיצוי  את  לאים שתובעים 
אחת השיטות של הרשויות להקטין את עלות 
זמן  תוך  פיצוי  הצעת  היא  למדינה  התביעות 
בהרבה  נמוך  בערך  הדרישה,  מהצגת  קצר 

מאומדן הנזק.
האשים:  הירקות  מגדלי  מארגון  אהרון  אלי 

ג"אנשי רשות המסים ניצלו את מצוקת החקל
אים, שהיו זקוקים נואשות לכסף, וניהלו אתם 
'מסחרה'. החקלאים הוחתמו על הסכמים לא-
גהגיוניים וקיבלו סכומים זעומים, כיוון שהת

יאיר  החקלאות  שר  'מזומן'".  כסף  על  עקשו 

'סחר  מאוד  לי  "הפריע  בעניין:  אמר  שמיר, 
גהסוסים' שעשו אנשי רשות המסים על החק

15% מהסג  לאים: 'אתה רוצה מזומן? קבל רק
כום', על תביעה של סכום עתק נותנים לך רק 

כמה מאות שקלים".
בהמשך הישיבה אמר השר שמיר: "אני מציע 

גלהעביר בעתיד את הטיפול בעניין לקרן לנ
זקי טבע במקום רשות המסים, שמטפלת בכך 
עכשיו". לטענת המגדלים, התיקים לא נסגרו, 

שהחק נזק  הוכחת  מבקשת  המסים  רשות  גכי 
שהנזק  מכיוון  להשיג,  מסוגלים  אינם  לאים 
עקיף ואינו ישיר. "נזק ישיר אפשר לכמת, כי 
כסף  שווה  לשווקים  הגיע  ולא  שניזוק  היבול 
להוכיח",  קשה  יותר  הרבה  עקיף  נזק  מזומן. 

במו חקלאית  ועדה  מרכז  קטרי,  ליאור  גאמר 
עצה האזורית אשכול.

קטרי מזהיר, שהאמון של החקלאים במערכת 
אנ הבאה  שבפעם  היא,  וש"המשמעות  גנפגע 

שים ייאלצו לנקוט פעולות של עזרה ראשונה 
יסכ וחקלאים  הגידולים,  את  להציל  גוירוצו 

נו את חייהם מתוך ידיעה שאם הם לא ידאגו 
לעצמם, אף אחד אחר לא יעשה את זה".

חברת הכנסת מיכל בירן )עבודה(: "אני רוצה 

לא  אלו  מאחוריכם.  אנחנו  לחקלאים:  להגיד 
דברים שקרו בגלל שחקלאי לקח הימור, אלא 
והבעיות  ישראל  ממדינת  חלק  שאתם  בגלל 

אח לקחת  צריכה  והמדינה  פה,  גהביטחוניות 
ריות על זה ולפצות אתכם ובזמן סביר".

 יו"ר הוועדה, ח"כ זבולון כלפה סיכם: "אני 
מתרשם שיש כאן רצון לספק פתרונות בשטח. 
הסוגיה שנותרה בעייתית היא טיפול בתביעות 
עד שבעה  במרחק של  המתגוררים  מחקלאים 

גק"מ מהגבול כאשר רשות המסים מבקשת הו
כחת נזק, שהחקלאים לא מסוגלים להתמודד 
אתה. נזק ישיר הוא מוחשי ורואים אותו, אבל 

נזק עקיף בעייתי להוכיח.
שהוגשו  לתביעות  פתרונות  לתת  גם  "צריך 
מחקלאים המתגוררים מעל שבעה ק"מ מהגבול. 
בכוונתנו לדון בתקנון תקנות חדשות על מנת 
להתמודד עם הבעיה ולהקל על החקלאים בסבב 

הלחימה הבא, ועדיפה שעה אחת קודם".

נזקים לא-מבוטחים ב-50 
מיליון שקלים

לנהל  ממשיך  כלפה  ח"כ  אלה,  בימים 

המסים  ורשות  האוצר  משרד  מול  מגעים 
שניזוקו  רבים  חקלאים  לפצות  במטרה 
הקיצונית  החורפית  המערכת  ימי  במהלך 
שעברה על ישראל לפני שבועות אחדים. 
הכספים  בוועדת  המיוחד  הדיון  לקראת 
תקדים  חסרי  הם  "הנזקים  כי  כלפה,  אמר 
של  מיוחדת  והתייחסות  טיפול  ומחייבים 

הממשלה".
החקלאות  ההערכות,  פי  על  כי  דווח,  בדיון 
בארץ נפגעה בהיקף של 150 מיליון שקלים. 

בג הייתה  המרכזית  הפגיעה  הדיווח,  פי  געל 
נפגעו  בנוסף,  ובמרכז.  בדרום  ירקות  ידולי 
קרסו  ובצפון  מהברד  ופרדסים  אבוקדו  מטעי 

לולים בגלל השלג הכבד.
על פי אותן הערכות, רוב היבול החקלאי 
50 מילג -מבוטח, אך נזק כבד, המוערך בכ

יון שקלים, נגרם למבנים החקלאיים, לבתי 
צמיחה, ללולים ולחממות שאינם מבוטחים. 
ח"כ כלפה קורא לחקלאים לדאוג לבטח את 
רכושם: "שום דבר לא פוטר את החקלאים 
לנזקי  הקרן  במסגרת  מבוטחים  מלהיות 
לכמה  אחת  כאן  קורים  טבע  אסונות  טבע, 

שנים".

השר יעלון בביקור בפיקוד מרכז. מעודדים פלסטינים שיוצאים לעבוד 
בהתיישבות צילום: אריאל חרמוני/ משרד הביטחון
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טל: 08-8535888 
פקס: 08-8565765

רח‘ הפלדה ת.ד. 12194,
 א. ת. צפוני אשדוד 77524
E-mail.info@modelhome.co.il
www.modelhome.co.il

תמונה אחת שווה...

מבנים מוכנים במגוון 

אפשרויות אדריכליות

רמת גימור גבוהה

בניה מתקדמת קירות 
מבטון ובידוד
 ברמה גבוהה
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אריק הלך 
לעולמו, המדינה 

מצדיעה
בגיל 85, לאחר שמונה שנים בתרדמת, 

המושבניק שהחל את דרכו בפלמ"ח 
והגיע עד כיסא ראש הממשלה, נפטר 

בבית החולים תל השומר ובני משפחתו 
יושבים לצדו. גלעד שרון: "אבא הלך 

כשהוא החליט ללכת"

חקלאי, לוחם ומנהיג - אריאל שרון 2014-1928חדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

אבי יופה

)אריק( שרון  ראש הממשלה לשעבר אריאל 
הלך לעולמו בצהרי שבת האחרונה והוא בן 85. 
שרון אושפז לפני שמונה שנים בבית החולים 
לאחר שעבר אירוע מוחי שממנו לא התאושש 

כעד היום. בשבוע שעבר, חלה הידרדרות במצ
שיבא  החולים  לבית  נקראו  משפחתו  ובני  בו 
שבתל השומר כדי לשהות ליד מיטתו ברגעיו 

האחרונים.
09:30, התקיים טקס האשככ  ביום שני, בשעה

בה הממלכתי לראש הממשלה לשעבר, אריאל 
שרון ז"ל, במשכן הכנסת. בטקס נשאו דברים 

כנשיא המדינה שמעון פרס, ראש הממשלה בנ
ימין נתניהו, יו''ר הכנסת יולי אדלשטיין ובני 
המשפחה. בטקס השתתפו גם אורחים בכירים 
מחו"ל ובהם סגן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, שליח 
הקוורטט וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני 
בלייר, ראש ממשלת צ'כיה, יו"ר בית הנבחרים 
הרוסי, שר החוץ של גרמניה, שר הפנים של 
ספרד, שר ההגירה של קנדה ואורחים נוספים. 

יצא מסע ההלוויה בשיירה צב כבתום הטקס, 
אית לעבר חוות שקמים, ביתו של שרון, שם 
נקבר בקרבת רעייתו לילי, שנטמנה ב"גבעת 

הכלניות" במארס 2000.
הוצב  הצהריים,  אחר  בשעות  ראשון,  ביום 

אריק ולילי שרון                                                                                                  צילום: לאון מינסטר

ילדותו של שרון בכפר מל"ל השפיעה רבות על אופיו ועל תחום עיסוקו המרכזי – 
צבא וביטחון, וגם על חזרתו לאדמה ולחקלאות בחוות שקמים

כאריק שרון נולד וגדל בכפר מל"ל בשם אריאל שיינרמן, בנם של ורה )דבורה( וסמו
אל )שמואל( שיינרמן, שהיה אגרונום.

1929, בשעת לילה מאוחרת, קיבלו אנשי הכפר התראה על כך שערכ  בחודש אוגוסט
בים מהיישובים הסמוכים עומדים לתקוף את הכפר. ורה אמו הבהילה את ילדיה, דיתה 
והילדים של כפר מל"ל.  יתר הנשים  ושם היא החביאה אותם עם  ואריק, אל הרפת 
הגברים התפרסו בחוץ עם כלי נשק דרוכים בציפייה להתקפה. לאחר שעות ארוכות 

של המתנה מורטת עצבים התברר שהייתה זו התראת שווא.
חוויה קשה זו השפיעה רבות על ורה ועל אריאל הצעיר, והפחד מפני ערבים נותר 
בו ונחשב לאחד ממעצבי תפיסת העולם של שרון הבוגר. בילדותו, למד שרון בבית 

כהספר היסודי המחוזי בכפר מל"ל וכבר בגיל שמונה סייע להוריו לאחר הלימודים בע
בודות פיזיות מתישות בשדה וגם בחופשות עבד בפרדס המשפחתי. פעמים רבות סייע 
אף בשמירה על הפרדס המשפחתי מפני גנבים ופולשים. בגיל עשר הצטרף לקבוצת 

"השדה" בתנועת הנוער העובד, והתייצב כיד ימינו ועוזרו של המדריך יוסף גולומב.
שלו  ביוזמות  בתפקידו,  התבלט  הוא  בגדנ"ע.  למדריך  שרון  אריאל  הפך   14 בגיל 
ובמשימות המסוכנות שהטיל על חניכיו, כגון סיורי לילה בסמוך ליישובים פלסטיניים 
עוינים, שמדי פעם יוצאות מהם התקפות נגד יישובים יהודיים. בהמשך, שרון הצטרף 

ל"הגנה", שהיווה תשתית לצבא ההגנה לישראל.
100 שנה לכפר מל"ל סיפרה שרה ויסמן בן עמי, בתם של ותיקי היישוב שוכ  במלאת
שנה וגדליהו ויסמן: "האנשים שחיו כאן התחילו מכלום. בין החברים המוכרים במושב 
היה אריק שרון, שהיה שכן שלנו. הוא היה גדול ממני ב-15 שנה. אני זוכרת אותו 
כאיש מצחיק, הוא היה חברמן וחבר של כולם. במסיבות שנערכו כאן הוא נהג להצחיק 
את כולם. אמו אהבה אותי ותמיד הזמינה אותי לביתה ונתנה לי אגוזים מהעץ שצמח 

להם בגינה. היה לה טנדר עליו היא נהגה עד גיל 90".
2003, שבחגיגות ה-80 של כפר מל"ל שנכ -העיתונאי אביב לביא כתב ב"הארץ" ב

ערכו בחורשה הקטנה למרגלות בניין המזכירות, אריאל שרון היה אורח הכבוד. "אנשי 
כפר מל"ל תמיד היו קשים לאחרים, וגם לעצמם", אמר אריק בנאומו. המושבניקים 

שהאזינו לו חייכו בהסכמה. הם ידעו שהוא היטיב לתאר את אופי המקום ותושביו.

  האופי עוצב במושב

הוא הלך בשדות כפר מל"ל 
אריאל שרון. "אנשי כפר מל"ל תמיד היו קשים לאחרים, וגם לעצמם"                                צילום: מיר צחי
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קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

קנט מציעה ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.

www.kanat.co.il |   -ב kanatpage | 03-6270206 :טל: 03-6270200 | פקס

אם הפירות לא יכולים להגן על עצמם, הביטוח יגן עליך.
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בשם  מפלגה  הקים  שרון  ב-1977,  שנערכו  התשיעית,  לכנסת  הבחירות  לקראת 
שלומציון, שזכתה בשני מנדטים בלבד. מיד לאחר הבחירות התמזגה שלומציון עם 

שמפלגת חרות, ושרון התמנה לשר החקלאות וליושב ראש ועדת השרים לענייני הת
יישבות בממשלתו של מנחם בגין. בתפקיד זה תרומתו של אריק הייתה עצומה והוא 

פעל להקמת התנחלויות ביהודה ושומרון ומצפים בגליל.
מכן  בשנים שלאחר  בגין המשיך  החל בתפקידו בממשלת  ההתיישבות שבו  מפעל 

שבתפקידיו הנוספים: שר המסחר והתעשייה, שר הבינוי והשיכון, שר התשתיות הלאו
מיות, שר הביטחון וראש הממשלה. עם מפעלי ההתיישבות שקשורים בשמו של שרון 

שנמנים הקמת היישובים החדשים באזור עוטף עזה, תכנית המצפים, הקמת אזורי תעש
ייה חדשים, תכנית "שבעת הכוכבים" לעיבוי הקו הירוק וסלילת כבישים לנגב.

התמודד עם שורה של משברים 
בתעשייה

כשר המסחר והתעשייה נודע שרון כאדם פרקטי ופרגמטי. בתקופתו החלו המגעים 
על הסכמי סחר משותפים עם ארצות הברית ועם אירופה, ועל הליברליזציה בסחר 

החוץ שפתחה את המשק לתחרות.
שרון פעל כדי לאפשר לתעשיינים להתמודד בצורה הטובה ביותר עם האיום שהמתין 
לים. במקביל, טיפל באותה תקופה בשורה של משברים כלכליים, החל  להם מעבר 

במשבר חברת אתא ותעשיית הטקסטיל כולה וכלה במשבר התעשייה הקיבוצית.

  בלב העשייה

שרון, ההתיישבות והתעשייה
לשרון המושבניק והחקלאי הייתה פינה חמה בלב 

להתיישבות העובדת ומפת ההתיישבות בארץ 
חייבת לו רבות, גם ההתנחלויות מעבר לקו הירוק

ואזרחים,  הכנסת  ברחבת  שרון  של  ארונו 
כך  לשם  שהועמדו  בהסעות  הגיעו  חלקם 

אח כבוד  לו  וחלקו  פניו  על  עברו  שבמיוחד, 
רון. טקס הקבורה הצבאי שהתקיים ביום שני 

גם  נפתח  שקמים  בחוות 
הוא לציבור הרחב.

מיד לאחר מותו, נפרד 
אריאל  של  בנו  מאביו 
"זהו,  שרון.  גלעד  שרון, 
החליט  כשהוא  הלך  הוא 
ללכת", הוא אמר במרכז 
"אנחנו  שיבא,  הרפואי 

החו לבית  תודה  שאסירי 
ולכל  השומר  תל  לים 
ולצוות  המחלקה  רופאי 
הטיפול  על  המטפל 
תודה  חבים  אנו  המסור. 
בארץ  אנשים  להמוני 
ובעולם שדאגו והתפללו 

לשלומו".
הממשלה  ראש  שרון, 
ישש מדינת  של   11 -ה

גם  בעבר  שימש  ראל, 
כשר הביטחון והוביל את 
לבנון  למלחמת  צה"ל 
 ,2003 בשנת  הראשונה. 
בשנית  שנבחר  לאחר 
חל  הממשלה,  לראשות 
מי  של  בעמדותיו  מפנה 
אחרים  בימים  שכונה 
"אבי ההתנחלויות", והוא 

ההת תכנית  על  שהכריז 
 2005 באוגוסט  נתקות. 

היי כל  את  שרון  שפינה 
שובים היהודיים ברצועת 
השומרון.  בצפון  התנחלויות  ארבע  וכן  עזה 
בנובמבר אותה שנה פרש מהליכוד והקים את 

מפלגת "קדימה".

אריק שרון נושא גדי                                              צילום: רובי קסטרו

הכוכבים נשארו בחוץ

עמיר סגל
madorshira@gmail.com

כל מה שתרצו לדעת על המשורר הלאומי האחרון 
של ישראל נמצא ב-912 העמודים בביוגרפיה 

של דן לאור על נתן אלתרמן. אולם שאלות 
משמעותיות, ה"כוכבים" שהיו צריכים להצדיק 

פרסום ספר חדש, נותרות ללא מענה

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה

שהספר "אלתרמן" מאת דן לאור, חוקר ספ
תל  באוניברסיטת  המניין  מן  ופרופסור  רות 
אביב, הוא ביוגרפיה עבה ומלאת פרטים על 
חייו של המשורר הלאומי האחרון של ישראל, 
נתן אלתרמן. הביוגרפיה סוקרת את חייו וחיי 
בטרם  קורותיה  ואת  אלתרמן  של  משפחתו 
בשנת  מותו  עד   )1910 באוגוסט   14( נולד 
הספר,  אל  נכנסות  חייו  תחנות  כל   .1970
כולל עלייתו לארץ, לימודיו בצרפת, עבודתו 
הציבורי  מעמדו  הפרטיים,  חייו  העיתונאית, 

ועמדותיו הפוליטיות.
אין אישים רבים בתרבות הישראלית שעל 
אודותיהם כתבו מילים רבות כל כך כמו על 

המשור שמבין  ייתכן  )למעשה,  שאלתרמן 
זכה שייכתבו  רים העבריים רק ח"נ ביאליק 

ומאמ מחקרים  ספרים,  הרבה  כך  כל  שעליו 
רים(. לפיכך, ספר חדש על אלתרמן ראוי היה 

ששיחדש ויגלה תובנות רעננות על האיש וה
משורר. כאלו אין בספר זה כלל.

כינויו,  אלתרמן.  על  לכתוב  מה  חסר  לא 

הממסד  של  החצר"  "משורר  לרוב,  המוצדק 
שי ממרבית  העולה  ההומניזם  שהמפא"יניקי, 

ריו מול תמיכתו באחרית ימין בארץ ישראל 
השלמה, מעמדו המשמעותי כבר בגיל צעיר 

שושלל אירועים, פרשות והיבטים באופיו ובח
ייו, היה אפשר להאיר באור חדש.

שעם זאת, העובדה שדן לאור לא ניפה מהב
יוגרפיה העבה )מאוד!( שכתב על אלתרמן את 

כש למשל  לאבסורד,  לעתים  מגיעה  שהטפל 
לאור מקיים ניתוח ספרותי רציני לגמרי של 

שיצירותיו של אלתרמן הילד – מהן כתב במח
בית  וחלקן התפרסמו בעיתון  ברתו האישית 
הספר שבו למד. כך גם כשלאור פורט את כל 

שהציונים בכלל המקצועות של אלתרמן בגי
מנסיה הרצליה, את רשימת הנוסעים בספינה 
שבה הגיעה משפחת אלתרמן לישראל או את 
אלתרמן  של  הוריו  זכו  לה  המדויקת  ההנחה 

בבואם לרשום אותו אל בית הספר.
דן לאור מתאר את תחנות חייו השונות של 
שקדן  סטודנט  עושה  שהיה  באופן  אלתרמן 
שם,  ובעל  מנוסה  חוקר  לא  אך  חזון,  וחסר 
הספרות  על  רבים  ומאמרים  ספרים  שפרסם 
להשמיט  לא  מקפיד  לאור  החדשה.  העברית 
אף פרט, אך לא מצליח להציג בפני הקורא 

כל תובנה מעניינת.

אלתר שחיבר  הפזמונים  אל  היחס  שלמשל, 
ה-20 שלו  "המטאטא" בשנות  מן לתיאטרון 
ללא  הסבר,  ללא   – כ"נפלא"  בספר  מתואר 

מת הוא  גם  כך  התעמקות.  ללא  שביקורת, 
לרוב  בסיס  חסרות  מחמאות  "למרוח"  מיד 
על אלתרמן, על האנשים הסובבים אותו ועל 
כתיבתו. אלו, יחד עם מציצנות חסרת בושה 
וחסרת עומק אל חייו הפרטיים של אלתרמן, 

שלעתים מייצרים מבוכה של ממש בעת הקרי
אה בספר.

נותרות  משמעותיות  שאלות  זאת,  לעומת 
ללא מענה ולעתים, לאור מקפיד לכתוב על 
גם  ידוע,  שאינו  כלשהו  פרט  על  או  תהליך 
אם חוקרים אחרים כבר התייחסו אליו באופן 

קונקרטי.
מהשירים  בספר  שעולה  היחידה  המסקנה 
העולם  מלחמת  במהלך  אלתרמן  שפרסם 
על  רבים  שירים  כתב  שהוא  היא  השנייה, 
מתמיכתו  המסקנה  השנייה;  העולם  מלחמת 
את  ומהתקפתו  המלחמה  במהלך  בצ'רצ'יל 

אל עשה  בדיוק  שכך  היא  אחריה  שהבריטים 
תרמן.

לאור כתב ספר שיתרונו הוא עומס הפרטים 
שבו, ולמי שאיננו יודע דבר על אלתרמן, על 
יצירתו ועל חייו זהו יתרון. יתרונות נוספים 
של הספר הם השם הכתוב עליו, "אלתרמן", 
ועוביו, עובדה שתהפוך אותו בוודאי ללהיט 

על מדפי מי שלא יקראו ממנו מילה.
מלבד זאת, הספר טרחני וחסר מעוף, מכיל 
"רשימת מכולת" של פרטי חייו של אלתרמן. 
מי שבאמת רוצה ללמוד על המשורר, שידע: 
בצורה  כתוב  עליו  הוויקיפדיה  ערך  אפילו 
עבה  מספר  יותר  ואינפורמטיבית  מעניינת 

מדי זה.
מעורבות  הפיס.  מפעל  במימון  יצא  הספר 

היש בתרבות  הממשלתי  ההימורים  שמפעל 
תאנה  כעלה  ויוצרים  יצירות  בציון  ראלית, 
לכספי ההימורים שהוא גובה מהציבור הרחב, 
היא חשכה שכבר שנים מתפשטת ומתרחבת 
בחברה הישראלית המאפשרת את האנומליה 

החולה הזו.

"אלתרמן" מאת: דן לאור, בהוצאת עם עובד 
– ספריית אופקים, 2013. 912 עמודים, כולל 

הערות ומראי מקום

העובדה שדן לאור לא ניפה מהביוגרפיה 
העבה )מאוד!( שכתב על אלתרמן את 

הטפל מגיעה לעתים לאבסורד, למשל 
כשלאור מקיים ניתוח ספרותי רציני לגמרי 

של יצירותיו של אלתרמן הילד
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375 מיליון שקלים לחיזוק ההתיישבות בגולן

תכנית רב-שנתית 
לקידום התיירות 

הכפרית

הוכרזו הזוכים בתחרות
ראשון המסיק

הממשלה אישרה תכנית חומש, שבתום ביצועה יאוישו 750 נחלות חקלאיות סמוך ליישובים 
קיימים ברמת הגולן

כ-60 מיליון שקלים יושקעו בחיזוק 
וקידום התיירות במרחב הכפרי 

בשנים הקרובות, לפי תכנית משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף 

משרד התיירות

יצרני שמן הזית מגל-מסיק, טבע גב-אשוש 
וסינדיאנת הגליל ניצחו בדירוג השמן הראשון 

שהופק מהפרי של מסיק 2013

חדשות סיון שדמוןחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

ראש  הצעת  את  השבוע  אישרה  הממשלה 
החקלאות  ושר  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 
ולאייש  לפתח  שמיר,  יאיר  הכפר,  ופיתוח 
הגולן.  ברמת  חדשות  חקלאיות  נחלות   750
מיליוני   375 יושקעו  ההחלטה,  ביצוע  לשם 

שקלים בחמש השנים הקרובות.
לחזק  נועד  הכסף  החקלאות,  שר  לדברי 
את הפעילות החקלאית באזור ועל פי נוסח 
ההחלטה, מיליוני השקלים יממנו את הכשרת 
השטח החקלאי, שדרוג מערכת המים, פינוי 
מוקשים ועוד. "תושבי הגולן נסמכים באופן 
משמעותי על ענף החקלאות כמקור פרנסה, 
והחלטה זאת באה במטרה להרחיב עבורם את 
אפשרויות התעסוקה וליצור עוגנים שיחזקו 

לאחר  השר  אמר  בגולן",  ההתיישבות  את 
אישור ההצעה.

המשרדים  על  מטילה  הממשלה  החלטת 
הכפר,  ופיתוח  חקלאות  עומד,  הוא  שבראשם 
בשיתוף גורמים נוספים, לגבש תכנית פיתוח 
חקלאית מפורטת לאזור הגולן, לרבות פעולות 
בתחום התשתיות הנגזרות מן התכנית, בכפוף 

למסגרת התקציב שניתן לה.
במסגרת התכנית, קרקע ששטחה כ-30 אלף 
דונם תוכשר בסמוך ליישובים קיימים ורשות 
המים  מערכת  לפיתוח  תכנית  תכין  המים 
בגולן, שעלות ביצועה כ-113 מיליון שקלים, 
מתכנית  הנגזרים  הצרכים  את  לספק  במטרה 
הביטחון  משרד  כן,  כמו  החקלאית.  הפיתוח 

יפעל לפנות שדות מוקשים בשטחים שיפותחו 
יש  שעליה  ביותר  נחוצה  פעולה  לחקלאות, 

לברך.
בהתאם להחלטה, תוקם ועדת היגוי בראשות 
רמי  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  מנכ"ל 
הממשלה,  ראש  משרדי  ובהשתתפות  כהן, 
הנגב  פיתוח  הסביבה,  הגנת  הפנים,  הביטחון, 
האוצר,  במשרד  התקציבים  אגף  והגליל; 
במשרד  ולביוב  למים  הממשלתית  הרשות 
ורשות  והמים  התשתיות הלאומיות, האנרגיה 
מקרקעי ישראל. ועדת ההיגוי תהיה אמונה על 
ליווי שוטף של התכנית – תעקוב אחר ביצועה 
תקציב  אישור  על  וכן  חסמים,  הסרת  ותוודא 

הפעילות השנתי הנגזר מתכנית העבודה.

משרדי החקלאות ופיתוח הכפר והתיירות משיקים תכנית לפיתוח התיירות 
במרחב הכפרי, שתופעל החל משנת 2014 למשך חמש שנים, בתקציב בסך 
כ-60 מיליון שקלים. במסגרת התכנית, יועברו כ-25 מיליון שקלים למענקים 
אחיד  לשילוט  אליהם,  והכניסה  הכפריים  היישובים  חזות  לשיפור  שישמשו 
ומזמין לעסקי התיירות ולהקמת פינות ישיבה בתוך היישובים, לשם חיזוק 
התשתית התיירותית במרחב הכפרי. רשימת הישובים שיזכו לתמיכה תיקבע 

על-ידי שני המשרדים במסגרת ועדה שתוקם למטרה זו.
מהארץ  לתיירים  משיכה  למוקד  הכפריים  היישובים  את  להפוך  במטרה 
אופניים  שבילי  כגון  ומרחביים,  אזוריים  מיזמים  התכנית  תקדם  ומחו"ל, 
בתחום  טווח  ארוכת  תכנית  פי  ועל  המשרדים  שני  בין  בתיאום  ומצפורים, 
הכפרים  המושבים,  בקרבת  והתיירות  הבילוי  אפשרויות  הרחבת  התיירות. 
במיוחד  ולהגדלתה,  התושבים  בפרנסת  לגיוון  לתרום  עשויה  והקיבוצים 

ביישובי פריפריה, שבהם אפשרויות הפרנסה מוגבלות.
ולילה  נופש  חניוני  להקמת  כמענקים  יינתנו  נוספים  שקלים  מיליון   25
)"קמפינג"(, לפיתוח ולשיפור תשתיות לקליטת קרוואנים ולהקמה ולפיתוח 
מיזמים  לחיזוק  תוקצה  התקציב  יתרת  מחנאות.  לאתרי  תומכות  תשתיות 

קיימים.
רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
אומרת שהתכנית עולה בקנה אחד עם אחד מיעדי המשרד המרכזיים לחיזוק 
ההתיישבות: "ההסכם נובע מתוך רצון לגוון ולהגדיל את מקורות הפרנסה 
לתושבי היישובים בפריפריה, ומתוך רצון להבליט את המשאבים החקלאיים 

והסביבתיים ביישובים אלה".
עם  הפעולה  שיתוף  "הגברת  שמיר:  יאיר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
משרד התיירות, לחיזוק התיירות במרחב הכפרי, תעשיר את חוויית החופשה 
מכך,  יוצא  כפועל  לנופשים.  יותר  טובה  שירותים  רמת  ותבטיח  הכפרית 
וגיוון  התיירות  תנועת  הגדלת  בזכות  כלכלית  יתעצמו  הפריפריה  יישובי 

מקורות התעסוקה של תושביהם".

שמן הזית הראשון שמופק מזיתי המסיק הראשון בכל 
נבחנים  והם  הדומיננטי,  ובטעמו  בטריותו  ידוע  שנה 
בתחרות רשמית, שאורגנה על ידי ענף הזית במועצת 
של  הזיתים  מסיק  לגמר  בסמוך  השנה,  גם  הצמחים. 
בתוצרתם  גאים  שמן  יצרני   39 ניגשו   ,2013 סתיו 

לתחרות שתדרג את "ראשון המסיק" שלהם.
למעבדה  נלקחו  בתחרות  שהשתתפו  השמנים  כל 
שמן  עלה  לגמר  ובתקינותם.  באיכותם  נבדקו  ושם 
שעמד בקנה המידה שהציבה לו ועדת השיפוט – 24 
ודירגו כל אחד  בחנו  מומחים, אשר  זית  טועמי שמן 

מהשמנים לפי פרמטרים של ריח, צבע וטעם.
בחגיגה השנתית, שנערכה בבית יגאל אלון בקיבוץ 
הוצגו  הצמחים,  במועצת  הזית  ענף  בארגון  גינוסר, 
שמני הזית של המגדלים והמשווקים השונים, וטעימות 
ניסיון הוצעו לצד כיבוד קל המבוסס על שמן זית. שיאו 

בהכרזה  היה  האירוע  של 
על הזוכים בתחרות.

השמן  יצרני 
חולקו  המתמודדים 
לפי  קטגוריות,  לשלוש 
שלהם:  השיווק  היקף 
המייצר  יצרן   – "קטן" 
שמן;  טון  חמישה  עד 
עד  חמישה   – "בינוני" 
25 טון שמן זית, ו"גדול" 
מבית  המוציא  יצרן  הוא 
שמן  טון   25 שלו  הבד 

זית לפחות בשנה.
זכה  "קטן"  בקטגוריה 
השמן  הראשון  בפרס 
סינדיאנת  עמותת  של 
פי  על  )הפועלת  הגליל 
הוגן"(,  "סחר  עקרונות 

ואחריו ברשימה שמן "חמיאל" ו"טרסה". מבין היצרנים 
בעלי היקף שיווק בינוני זכה "טבע גב-אשוש" במקום 
הראשון, ואחריו משק הילמן ובקעת גינוסר. בקטגוריה 
העמק"  "גד"ש  מסיק",  "מגל  של  השמן  זכה  "גדול" 

ובמקום השלישי "ארץ גשור".
בשנה שעברה, 2012, שבה התקיימה תחרות דומה, 
זכו שמני הזית של "סינדיאנת הגליל", של "ְּפתֹוָרה" 

)משק תמיר במושב שדה משה( ושל "ארץ גשור".
בין השמנים שניגשו השנה לראשונה לתחרות היה 
גם שמן סג'רה, אשר מיוצר על ידי הזמר )משינה( יובל 
בנאי וזיו ריקלין, שכנו באילניה. בנאי, אשר הגיע גם 
לאירוע, נראה נהנה מטעימות שמן זית של המתחרים 
המקומיות,  הלהקות  אחת  של  חי  מוזיקלי  וממופע 
אבל חזר הביתה ללא פרס. אולי בשנה הבאה יהיה לו 

ולשותפו יותר מזל.

רמת הגולן. 30 אלף דונם בסמוך ליישובים קיימים 
יפותחו בחמש השנים הקרובות צילום: חמד אלמקת

יובל בנאי וזיו ריקלין, יצרני שמן הזית סג'רה. לא זכו הפעם, אולי בשנה הבאה
צילום: רגב כלף
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פגישה: אום  תי ו ספים  ו נ לפרטים 
1 7 0 0 - 5 0 - 7 7 7 1

wטיב סולאר - מובילה את אנרגיית השמש בישראל w w . t i v s o l a r . c o . i l

לרגל סיום המכסות המסחריות טיב סולאר החברה הגדולה והמנוסה בישראל 
בתחום מערכות מונה נטו, מערכות מסחריות וביתיות
פותחת במבצע חסר תקדים לרגל תערוכת מו“פ ערבה

אם יש ברשותך
•  גג ביתי של 100 מ“ר ומעלה או גג מסחרי של 500 מ“ר ומעלה

•  היתר בנייה ללא חריגות   •  טופס 4 וחיבור חשמל קבוע

אתה יכול להרוויח
אתה יכול להרוויח כ 50,000 ש“ח לשנה במערכות מסחריות

וזאת בתשואה של כ15% לשנה.
מימון מלא של עד 100% בתנאים אטרקטיביים רק ללקוחות החברה

ועכשיו במבצע ייחודי ללא סיכון המקדמה. לא נכנסת למכסה, לא שילמת!!

המבצע עד ל ה-31.1.2014

הגג של השכן ירוק יותר?

מבצע חסר תקדים
לא נכנסת למכסה, לא שילמת!!

הצטרפו לעשרות הלקוחות שכבר התקדמו
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בעד ונגד, בעקבות החלטות ממ"י

  עו"ד רויטל ברילנשטיין

מהפכה במשטר המקרקעין

האגודה לצדק חלוקתי קראה לחברי מועצת 
ההחלטות  התקבלו  בטרם  ישראל,  מקרקעי 
הגורליות האחרונות של ממ"י, לא לתת ידם 
באופן  לשנות  בהן  שיש  החלטות  להעברת 
מהותי, דרמטי, חפוז וללא בחינה מושכלת של 
הרלבנטיים,  והמשפטיים  הכלכליים  הנתונים 
הקרקעית  והמדיניות  המקרקעין  משטר  את 
שהייתה נהוגה עד היום, והתריעה בפניהם כי 

קאם ההחלטות תתקבלנה, לא יהיה ניתן להח
זיר את המצב לקדמותו. להלן עמדת האגודה 
לצדק חלוקתי על חלק מההחלטות שהתקבלו.
31 בדצמבר 2013 קיבלה מועצת מקרקק -ב
עי ישראל החלטה מהפכנית במושבים בעניין 
"שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה 
)הצעת  שיתופיים"  ובכפרים  עובדים  במושבי 
זו מתירה  החלטה מס' 453(. למעשה, החלטה 

קשימושיים בלתי-חקלאיים, תוך פריצת המג
בלות הקיימות, ותוך ריקון מתוכן של המוסד 

קהחקלאי ושל מדיניות הקרקע החקלאית, לר
בות פסיקות בתי משפט שונים ומדיניותה של 

רשות מקרקעי ישראל עצמה.
כך לדוגמה, אם בעבר המדיניות הייתה שלא 
מסחריים  או  תעשייתיים  שימושים  להתיר 
במהותם בחלקה א' של הנחלה, כיום, החלטה 

קזו מבקשת להתיר את השימושים הללו למג
וון רחב של אפשרויות כגון כלביות, תעשיית 
מיצים, ייצור סבונים ובשמים, יבוש תבלינים, 
בפעילות  תלות  וללא  ועוד  מיובשים  פירות 

החקלאית בנחלה.
קההגדרות המוצעות מרחיבות את מגוון השי

על  מתקבל  ואינו  סביר  שאינו  באופן  מושים 
המדו כי  ברור,  בהצעה  שמעיון  כך  קהדעת, 

ותעשייתיים,  מסחריים  שימושים  בהתרת  בר 
למעשה,  קשר.  שום  ולחקלאות  להם  שאין 
ההגדרות החדשות הן כל כך רחבות, גמישות 
וכלליות עד אשר הן מאפשרות לנצלן להצגת 
כל שימוש עסקי ומסחרי כמעט תחת המעטה 

של שימוש נלווה לפעילות חקלאית.
ממש,  של  מהפכה  מחוללת  ההחלטה  הצעת 
ובמקום לרפא ולצמצם את המצב שנוצר קודם 
מדובר  ו-1265,   1155 ההחלטות  בעקבות 
בתוספות על ההטבות המפליגות שניתנו בהן, 

שי של  רחבה  לקשת  פתח  פותחת  קוההחלטה 
מגבלה  כל  בהסירה  בנחלה,  מסחריים  מושים 

קלגבי טיב התעסוקה הלא-חקלאי, ומהווה פגי
עה קשה בכספי ומשאבי המדינה והציבור.

מבקשת  ההחלטה  הצעת  האגודה,  עמדת  לפי 
לשנות את המדיניות הקיימת ומנוגדת לעקרונות 
הצדק החלוקתי, והיא אף פותחות פתח לספסרות, 
ציבורית,  מקרקע  רווחים  ולהפקת  לייזום  לסחר, 
קומתמרצת את החקלאי לזנוח את השימושים החק

לאיים האמתיים ולגרוף רווחים במנותק מהמטרה 
החקלאית שלשמה נמסרה הקרקע.

הת את  הביעה  האגודה  האמור,  כל  קלאור 
לא  להם  וקראה  המועצה  חברי  בפני  נגדותה 

העביר את הצעת החלטה זו.

הטבות בלתי-סבירות 
במקרקעי הציבור

בממ"י  התקבלה   2013 של  האחרון  ביום 
במושבי  פנויות  נחלות  "איוש  בעניין  החלטה 
החלטה  )הצעת  שיתופיים"  ובכפרים  עובדים 
מתנגדת  חלוקתי  לצדק  האגודה   .)449 מס' 
להחלטה זו משום הטעמים הבאים: לפי עמדת 
האגודה לצדק חלוקתי, נחלות פנויות הן נכס 
השלכות  הקצאתן  ולאופן  ערך  יקר  ציבורי 
כבדות משקל וארוכות טווח על כלל הציבור. 
וזאת  שהתקבלה  להחלטה  מתנגדת  האגודה 

מהטעמים שיפורטו להלן.
"יתרת  קובע:  ב'  לחלופה   4 סעיף  ראשית, 

מגו יועדה למגרשי  א' שלא  בחלקה  קהקרקע 
לנחלות,  המיוחסות  ו-ג'  ב'  חלקות  וכן  רים, 
כתוספת  יועברו  הנחלות,  מתקן  שהופחתו 
למשבצת האגודה". קביעה זו מעניקה למושב 
תמריץ שלילי באשר לשיווק הנחלות, ויוצרת 
סבורים  אנו  כן  ועל  מובנה,  אינטרסים  ניגוד 

שאין להעניק כך את יתרת הקרקע.
לחלופה   5 לסעיף  מתנגדת  האגודה  בנוסף, 
ב' הקובע, כי 25% מכספי התמורה בגין שיווק 
המגרשים יועברו לאגודה, שכן על פניו מדובר 

בהטבה כלכלית בלתי-סבירה מכספי ציבור.
אשר  ההחלטה,  להצעת   1 מס'  בסעיף  שנית, 

קמעגן את חלופה א' לשיווק נחלות פנויות ביי
הפנויות  הנחלות  כי  מוצע  והגליל,  הנגב  שובי 
ביישובי הנגב והגליל "ישווקו למומלצי האגודה, 

קאשר קיבלו המלצה מהאסיפה הכללית של הא
גודה לקבל נחלה, לתקופת מעבר של חמש שנים. 
האגודה לא תגבה כל תשלום כתנאי להמלצתה". 
מודגשת  ההחלטה  בהצעת  אחרים  בסעיפים  גם 

ונשמרת זכות ההמלצה של האגודות.
קמשמעות הדבר היא, כי הצעת ההחלטה מב

והסמכויות  ההמלצה  זכות  את  להרחיב  קשת 
וכך לאפ קשל האסיפה הכללית של האגודה, 

שר לאגודת היישוב לערוך סלקציה מחמירה 
יותר על הקצאת משאבי הציבור.

ולפי ההמלצה  הנחלות, ללא מכרז  הקצאת 
קשל אגודת היישוב, היא טעם לפגם. המשמ
קעות היא מתן שליטה בלעדית ומוחלטת לא

גודת היישוב במשאב יקר ערך זה של הציבור 
ק– פגיעה באורח בלתי-הפיך בעקרונות הש

וויון והצדק החלוקתי. בנוסף, הקצאת נחלות 
פנויות ללא מכרז, בהתאם ל"זכות ההמלצה" 

למג ביחס  אפליה קשה  מהווה  האגודה,  קשל 
לתופעות  להביא  עשויה  וכן  מסוימים,  זרים 

שליליות שתפגענה בציבור הרחב.
קכידוע, "זכות ההמלצה" יצרה ויוצרת עיוו
"זכות ההמ וחברתיים קשים.  קתים כלכליים 

לצה" הולידה בעבר תופעה שבה גבו אגודות 
שיתופיות תשלומי יתר מהתושבים שביקשו 
לרכוש מגרשים, וכתוצאה מהאפשרות לסחור 
בזכות ההמלצה, התגברה האטרקטיביות של 

שיווק המגרשים.

מודעים  היו  ישראל  מקרקעי  ברשות  גם 
ועדות  מנגנון  בעקבות  שנוצרה  לבעייתיות 
שניסו  מועצה,  החלטות  היו  ובעבר  הקבלה 
ניסיונות  היו  ואף  זכות ההמלצה,  לצמצם את 
לגביית  חשש  עלה  שבהם  פרויקטים,  לעצור 

המפו ההוראות  למרות  לדין.  בניגוד  קכספים 
זכות  בגין  תשלום  גביית  איסור  בדבר  רשות 

והאגו נאכף  אינו  האיסור  בפועל,  קההמלצה, 
דות מוצאות דרכים יצירתיות שונות ומשונות 
לעקוף את האיסור וגובות בגין זכות ההמלצה 

)פקידי הרשות מודעים לכך(.
מכיוון  ההמלצה,  זכות  משלילת  מנוס  אין 

קשלא נמצאה דרך למנוע ספסור בזכות ההמל
צה )לטעמנו, זהו גם הפתרון הראוי והצודק(.

לעמדת האגודה, איוש הנחלות הפנויות ללא 
מכרז ובהתאם להמלצת האגודה, יש בו משום 
אשר  המדינה,  תושבי  יתר  של  לרעה  אפליה 

קנמנעת מהם הזדמנות שווה להציע מחיר ולהי
מנות עם המועמדים לחכירת מקרקעי הציבור.

בנוסף, הנושא עומד בפני בית המשפט הגבוה 
לצדק, במסגרת דיון בתיקון לפקודת האגודות 

קהשיתופיות, ואנו סבורים כי יש להמתין להכר
עת בג"צ בעניין, ולא לחזק את זכות ההמלצה. 
בטרם תתקבל החלטה לגבי אופן איוש הנחלות 
שמאית  דעת  חוות  לדרוש  צורך  יש  הפנויות, 
מבוססת באשר לשווי הנחלות הנידונות, ולבצע 
המדינה  כן,  לא  שאם  מקיפה,  כלכלית  בדיקה 
הוערכה  לא  שעלותן  עתק,  סכומי  על  תוותר 

קכלל. בכך היא למעשה מוותרת על כספים שי
קכלו לשמש לבניית דיור ציבורי, לסיוע לנזק

לטובת  והכול  וכדומה,  לבריאות  לחינוך,  קים, 
קבוצה מצומצמת, על חשבון כלל הציבור.

הפנו הנחלות  איוש  האגודה,  עמדת  קלפי 
יות בפטור ממכרז ועל בסיס המלצת האגודה 
שתפגענה  שליליות  לתופעות  להוביל  עשוי 
של  החמורה  לתופעה  בדומה  הרחב,  בציבור 

לה מהמעוניינים  האסורים"  "הכספים  קגביית 
תיישב בהרחבות הישובים החקלאיים. הפתרון 
המומלץ למניעת תופעה חמורה זו הוא שיווק 

הנחלות הפנויות בדרך של מכרז.

חוזה החכירה למושבים
נחרצות  מתנגדת  חלוקתי  לצדק  האגודה 
להחלטה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים 
ובכפרים שיתופיים" )הצעת החלטה מס' 444, 
ומשנה  דרמטית  שהיא  משום   ,)31.12.2013
את כללי המשחק הבסיסיים ביותר של משטר 
לא  כי  כבד,  עולה חשש  בישראל.  המקרקעין 
נעשתה חשיבה מקדימה מספקת, ולא הוערכו 

קכלל המשמעויות הכלכליות והמשפטיות הא
דירות הנגזרות ממנה, ועל כן, היה על חברי 

המועצה להימנע מאישורה בישיבת המועצה.
הערכה  לפי  ששוויון,  בקרקעות  המדובר 
שקלים.  מיליארד  לכ-100  מגיע  שמרנית, 

והיא מעני קלהצעה יש היבטים מרחיקי לכת 
קה הטבות כלכליות עצומות הסוטות מעקרון 
הצדק החלוקתי, שעלותן למדינה אינה ידועה, 

קוכל שגיאה יכולה להיות בעלת משמעות מש
פטית וכלכלית הרת אסון.

כך לדוגמה: מתן הטבות במסווה של מעבר 
קממעמד של בר רשות למעמד של חוכר לדו

בנוסף,  החלוקתי.  הצדק  לעיקרון  מנוגד  רות 
קלא הוערכו המשמעויות של הענקת זכות חכי
אח מועצה  החלטות  עם  בשילוב  לדורות  קרה 

רות. החלטה זו רוויית פגמים והוראות שאינן 
ישראל  מקרקעי  שרשות  שבזמן  כך  ברורות, 
מנסה לגבש קודקס החלטות, שמטרתו לאחד 

קאת כל החלטות המועצה וליצור אחידות לצו
רך פישוט וקטלוג ספר החוקים של המועצה, 
מתקבלת החלטה שאינה עולה בקנה אחד עם 

החלטות קודמות ואף עומדת בסתירה להן.

האגודה לצדק חלוקתי: ב-31 בדצמבר 2013 התקבלו במועצת מקרקעי ישראל החלטות 
מהפכניות המעניקות הטבות בלתי-סבירות במקרקעי הציבור למגזר אחד בלבד

מי היא האגודה לצדק חלוקתי?

האגודה לצדק חלוקתי החלה לפעול בשנת 2004. מנהל האגודה הוא ד"ר אלכסנדר )סנדי( 
קדר, מרצה וחוקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. האגודה זוקפת לזכותה מספר 
הישגים: שינוי חוק העוסק בעסקאות פינוי-בינוי; חשיפת הבעייתיות שבהתנהלות המינהל 
המרכז;  באזור  רבות  חקלאיות  באדמות  שמחזיקה  חק"ל  יכין  החקלאי  העיבוד  חברת  מול 
הצדק  לעקרונות  בניגוד  שעמדה  ישראל  מקרקעי  מועצת  של  החלטה  תוכן  על  השפעה 
החלוקתי; השפעה על מינהל מקרקעי ישראל שיקרא לציבור להגיש את עמדתו להצעות 
המקודמות, חשיפת הבעייתיות שבהתנהלות המינהל מול מושב נווה אטי"ב ביחס לשימוש 

באתר החרמון והיעדרו של חוזה חכירה מוסדר במשך שנים ועוד.

חלוקת הקרקע בעיניים חברתיות
האגודה שהוקמה לפני כעשור פועלת לקידום ניהול 

והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע 
וסביבה בישראל
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בעד ונגד, בעקבות החלטות ממ"י

  עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

איוש נחלות פנויות במושבים

במועצת מקרקעי ישראל האחרונה התקבלו 
למרחב  ביותר  משמעותיות  החלטות  מספר 
ללא  רבות  שנים  עמדו  אשר  סוגיות  הכפרי, 
הכרעה וניהלנו בעניינן מאבקים לא-פשוטים 
על מנת להביאן לידי סיום טוב, ככל שניתן, 

נעבור האגודות והחברים במושבים. אחת המר
נכזיות שבהן, שעלתה לא פעם בפרסומים מט

עמנו, היא סוגיית איוש הנחלות הפנויות.
בטרם נפרט את עקרונות ההמלצה לסוגיית 

נהנחלות הפנויות, להלן סקירה קצרה של הש
תלשלות ההחלטות בעניין:

1. לפני למעלה מעשור, ב-30 באפריל 2003, 
החליטה הנהלת המינהל )הרשות, החלטה 863( 
הפנויות  הנחלות  איוש  המשך  את  להקפיא 
עדיפות  אזורי  למעט  ראשונים,  למתיישבים 
לאומית א' ואזורי קו עימות, עד גיבוש הצעה 

במועצת מקרקעי ישראל.
2. ב-14 בינואר 2004 התקבלה החלטת הננ

הלה מספר 1046, המצמצמת את החלטה 863 
נולפיה, עד גיבוש עמדת המינהל בנושא והב

את הנושא לדיון במועצה, רק באזור קו עימות 
יתאפשר לאייש נחלות.

התקבלה  שנה,  אותה  של  באפריל  ב-23   .3
נחנ איוש  לאפשר   :1103 מס' הנהלה   החלטת 

לות פנויות במושבים באזור עדיפות לאומית 
א', אשר שווי הנחלה בהם אינו עולה 100 אלף 

דולר, כולל פיתוח.
4. ב-9 בפברואר 2005, התקבלה החלטת הננ

הלה מס' 1308, שעיקרה הצעת מתווה לאיוש 
הנחלות בכפוף לאישור מועצת המינהל.

מועצת המינהל וועדת המשנה של המועצה 
לא קיבלו החלטה כלשהי בעניין איוש נחלות, 

ידי  על  החלטה  לגיבוש  ניסיונות  מספר  חרף 
ועדת המשנה. אנו הופענו מספר פעמים בפני 
דעת  חוות  והעברנו  רמ"י  של  המשנה  ועדת 
משפטית, שבה הוצגה עמדת המושבים ואשר 

נהתנגדה לאיוש הנחלות הפנויות במכרז ותמ
כה בהשארת המצב בדומה למסלול שהיה טרם 
יום, ממ"י  בסופו של  האיוש. כאמור,  הקפאת 

נהתכנסה לקבלת החלטה, אשר בחלקה מטמי
עה את הערותינו ואת עמדתנו לאורך השנים, 
וחלקה משנה מדיניות בכל הקשור לדרך שבה 

יאוישו נחלות פנויות מעתה במושבים.
למר פריפריה  בין  הבחנה  ההחלטה:  נעיקרי 

חוק  ומענה שונה לאזורים אלה, על בסיס  כז 
נגב-גליל והחלטות הממשלה בעניין העדפת 
הנמצאים  המושבים  כל  לפיכך,  הפריפריה. 
ומושבים  "פריפריה"  ייקראו  החוק  בתחומי 
שאינם נמצאים בתחומי החוק ייקראו "מרכז".

בנגב ובגליל
פי  על  לפעול  יוכלו  )נגב-גליל(  בפריפריה 

אחת משתי החלופות:
הנחלות  ישווקו  אלו  באזורים   – א'  חלופה 
ללא  החקלאיות,  האגודות  ידי  על  הפנויות 
תשווקנה  הנחלות  מטעמן.  למומלצים  מכרז, 
בתשלום דמי חכירה מהוונים, בכפוף להנחות 

נאזורי עדיפות לאומית )ביישובי קו עימות וס
מוכי גבול לא ייגבה תשלום(. האגודה תידרש 
לסיים את איוש הנחלות עד תקופה חמש שנים 
מגבלת  אין  גבול  וסמוכי  עימות  קו  )ביישובי 

זמן לאיוש הנחלות(.
הנחלה  תמורת  לרשות  ישולם  אשר  הכסף 

ניובא בחשבון בעת העברת זכויות או בעת הצ

טרפות להחלטה 1155.
לאייש  לא  תבחר  אשר  אגודה   – ב'  חלופה 
תבוטלנה  שברשותה,  הפנויות  הנחלות  את 
הנחלות הפנויות שבתחומה ותקן הנחלות של 

בנ המגורים  חלקת  בהתאמה.  יופחת  נהמושב 
חלות הלא-מאוישות תיועד למגרשי מגורים. 
היקף המגרשים אשר יתוכננו יהיה שניים או 
שלשה מגרשים שגודלם לא יותר מ- 500 מ"ר 

לכל אחד.
נבחמש השנים הראשונות מיום אישור החל

טה זו, אם תאושר תכנית מפורטת למגרשים, 
נישווקו המגרשים בתשלום מלא למומלצי הא

גודה. מתוך תשלומי מכירת המגרשים, האגודה 
25% מתקבולי הרשות בגין שיווק המגנ  תקבל

רשים )קיימת בהחלטה תקרה מסוימת לתמורה 
שתקבל האגודה עבור שיווק המגרשים(.

במרכז הארץ
אינן  אשר  נחלות  ישווקו  לא  המרכז  באזור 

נמאוישות – הן תבוטלנה ותקן הנחלות של המו
ליישובי  ב'  בחלופה  כמו  בהתאמה.  יופחת  שב 

נהפריפריה, חלקת המגורים בנחלות הלא-מאוי
שות תיועד למגרשי מגורים, המגרשים ישווקו 

נלמי שעליו תמליץ האגודה ורבע מתקבולי הר
שות בגין שיווק המגרשים יגיעו לקופתה.

נעל פי עיקרי ההחלטה, וגם על סמך מרכי
בים נוספים שאינם מוזכרים במאמרי זה בשל 
קוצר היריעה, נראה כי אף על פי שההחלטה 
מאפשרת לאייש נחלות אשר המתינו זמן רב 
להכרעה בעניין, לא נסגרו כל הקצוות ועדיין 
בעיקר  יישומה,  על  שיקשו  חסמים  קיימים 

במרכז.

ההחלטה של ממ"י בנושא איוש נחלות פנויות הכריעה בסוגיה אשר עמדה שנים רבות 
ללא הכרעה

בית המשפט העליון. בג"צ יקבע אם יש בשיווק הקרקעות בהתאם להמלצת האגודה משום אפליה לרעה 
של יתר תושבי המדינה                                                                                          צילום: מרים צחי

 נגב וגליל. הבחנה בין פריפריה למרכז ומענה שונה לאזורים אלה, על בסיס חוק נגב-גליל והחלטות ממשלה                                                                                                        צילום: חמד אלמקת, דודו גרינשפן
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כבר פגשתי בעבר אנשים 
רגשות  סערת  שדווקא 
צפויה  בלתי  וטלטלה 
מוחלט  למיקוד  להם  גרמו 
בענייני דיומא. כאילו כדי 
את  הבלבול,  את  להשתיק 
מופיעה  הפחד,  ואת  הכאב 
יתר,  פעלתנות  פתאום 
עשייה ברורה והחלטית, שנועדה להבטיח את 
העתיד ולא נותנת לרגש לערפל את החושים. 
כך קרה גם הפעם, במקרה העצוב של מיכה, 

מושבניק בן 44.
מיכה  גילה  אתי,  שדיבר  לפני  ימים  כמה 
גידול  עקב  ספורים  הנראה,  ככל  שימיו, 
אפשרות  "קיימת  בראשו.  שהתגלה  סרטני 
לניתוח שסיכויי ההצלחה שלו לא מזהירים, 
לו  אמר  תקווה",  ייתן  ויצליח  במידה  אבל 

הרופא.
נושאת  שהיא  והייאוש  הידיעה  הלם  עם 
בחובה החליט מיכה לקיים כינוס חירום עם 
יקיריו, לתכנן ולהתכונן לצפוי. מעבר למצב 
הרפואי הקשה, הטרידה את כולם בעיה אחרת. 
מיכה, מיכל אשתו וילדיהם מתגוררים בבית 
שבנו במשק הוריו של מיכה. הם עברו לבית 
רק ארבע שנים קודם לכן, והרגישו שהגיעו 
מיכה,  של  כשהוריו  והנחלה,  המנוחה  אל 
נהנים  וגם  להם  עוזרים  ומתפקדים,  בריאים 
ההודעה  שהגיעה  עד  לנכדים.  הקרבה  מן 
נדמה  היה  מיכה,  של  מחלתו  על  המצמררת 
ההורים,  משק  את  בעתיד  יירשו  שהם  להם 

ויישארו לחיות במושב ילדותו.

להעביר עכשיו ומיד
בפגישה עמי נכחו מיכל, מיכה ושני הוריו 
שנקטעה  בשיחה  בפניי  התבהר  והמצב 
מהוריו  ביקש  מיכה  חנוק.  בכי  בהתפרצויות 
שיעבירו את המשק על שם אשתו ומיד. "עוד 
היום מצדי. הסיכוי שאצא חי ומתפקד מהניתוח 
והילדים  למיכל  לדאוג  רוצה  ואני  קלוש, 

ולעתידם הכלכלי", אמר בהחלטיות.
לדבר  ביקשו  הם  שבורים.  היו  ההורים 
איתן  ייצא  שבנם  האמונה  ועל  התקווה  על 
לא  וכלל  בשלום,  יעבור  והכול  מהניתוח 
הסכימו לדון ביום שאחרי מותו. מיכל כלתם 
ישבה ושתקה. זו הייתה אחת הפגישות הקשות 

שניהלתי בחיי המקצועיים.
מבחינה  המצב  את  להסביר  נאלצתי  אני 
של  במשק  בנה  ממשיך  שבן  בית  משפטית: 
ההורים שייך למעשה להורים, וכך גם ביתם 
שהדרישה  גם  הסברתי  ומיכל.  מיכה  של 
על  המשק  את  יעבירו  שהוריו  מיכה,  של 
מבחינה משפטית.  מאוד  מורכבת  מיכל,  שם 
שמיכל  הרי  לבקשתו  ייעתרו  אם  ראשית, 
תהיה הבעלים בפועל ותוכל באופן תיאורטי 
ההורים  למוכרה.  או  מהנחלה,  לפנותם 
בחייהם  הנחלה  והעברת  ועצמאיים,  צעירים 

למכור  האפשרות  את  בעדם  תחסום  למיכל 
את הנחלה אם ירצו לעשות זאת, למשל כדי 

לממן דיור מוגן.
ההורים,  הבלהות של  בתסריט  לכך,  מעבר 
לאחר מות בנם הם יישארו בחצר עם כלתם 
והם  אחר,  לאדם  מחדש  שתינשא  האלמנה 
שבנו  המשק  וכך  לעולם,  ילדים  יחד  יביאו 
למישהו  הימים  ברבות  יגיע  אצבעות  בעשר 

שאינו נצר למשפחתם כלל.

להגן על הנכדים
גם   – משותפים  אינטרסים  למצוא  ניסיתי 
בכך שהנכדים  מעוניינים  מיכה  וגם  ההורים 
המגורים  ובסביבת  לסבים  קרובים  יישארו 
כך  שתקה,  מיכל  גרים.  הם  שבה  הכפרית 
לבי  לה.  גם  חשוב  זה  אם  הבנתי  ממש  שלא 
יצא אליה לאורך הפגישה כולה, שבה הייתה 

סיטואציה בלתי-אפשרית ממש.
האינטרס המשותף לכולם היה שיש להבטיח 
ולילדים.  ומיכל למיכל  את ביתם של מיכה 
צורך בהעברת המשק  אין  כך, אמרתי,  לשם 
כולו למיכל. אפשר להתחיל כבר היום בהליך 
פיצול מגרש מנחלה, בעתיד יתאפשר לרשום 
של  ביתם  בנוי  שעליו  המפוצל  המגרש  את 
מיכל ומיכה על שם מיכל, כך ההורים יוכלו 
להישאר עם ביטחון ברכושם, מיכל תקבל את 

הבית רשום על שמה.
ההליך,  מימון  בסוגיית  לדון  צריך  עוד  יש 
מי יישא בעלויות הפיצול, אבל המתווה ברור: 
המשק יישאר להורים ומיכל תקבל את ביתה 
את  המשקף  חירום  הסכם  ערכתי  שמה.  על 

ההסכמות האמורות, ומיכה הולך לניתוח.
ומיכה  מצליח  הניתוח  שאם  גם,  סיכמנו 
לדבר  חוזרים  )אינשאללה(  מזה  יוצא 
האפשרויות  על  ובנחת  לחץ  בלי  וחושבים 
המתאימות למשפחה. יש אירועים שלא נוכל 
לצפות מראש, גם אם נכין את עצמנו "לכל 
הכי  האנשים  אנחנו  אם  גם  האפשרויות". 
עוד  בפינה  מחכה  תמיד  בעולם,  מתוכננים 

הפתעה כזו או אחרת, שלא לקחנו בחשבון.

הכותבת, עורכת דין ונוטריון
 משנת 2000, 
עוסקת ביצירת הסדרים משפחתיים

שלום בית
עו”ד אפרת חקיקת

מיכה ומיכל בנו בית בצמוד לבית ההורים בנחלה 
במושב. מחלה סופנית של מיכה העלתה באופן 

טבעי ענייני ירושה. זו הייתה אחת הפגישות הקשות 
שחוויתי

עניין של חיים ומוות

כתובת לשאלותיכם
efrat@hakikat.co.il 

מיכה רצה להבטיח את עתידם של ילדיו לאחר 
מותו. ההורים קיוו לנס צילום אילוסטרציה

האם מותר להעסיק 
מבקשי מקלט?

בסימן שאלה
כתובת לשאלותיכםעו”ד איילת רייך-מיכאלי

dror.maariv@gmail.com

מתקן  פתיחת  לאור 
המקלט  למבקשי  השהייה 
והמדיניות החדשה בעניינם, 
מרשה  עדיין  המדינה  האם 
להעסיק סודנים ואריתראים 

בחקלאות?
למעסיק  מאוד  כדאי 
הרישיון  סוג  את  לבדוק 
הוגברה  בעניין  האכיפה  כי  העובד,  שנושא 
והקנס על העסקה בלתי-חוקית יכול להגיע 
לעשרות אלפי שקלים. חקלאים רבים, אשר 
בצורה  לישראל  שנכנסו  עובדים  מעסיקים 
בלתי-רשמית, כדוגמת האריתראים, נהנו עד 
שלטונות  מצד  אכיפה  מהעדר  למעשה  היום 
החוק. אבל בהתאם להודעה שפרסמה רשות 
האוכלוסין וההגירה לפני כחודש, מצב זה לא 
לתיקון  בהתאם  זו,  הודעה  לפי  עוד.  יימשך 
לחוק למניעת הסתננות שעבר בכנסת, החל 
אשר  מקלט  למבקשי  השהייה  מרכז  לפעול 
קיים קושי להרחיקם מישראל, וחשוב לזכור, 
איסור מוחלט להעסיק את השוהים  קיים  כי 
לבחון  המעסיק  על  לפיכך,  השהייה!  במרכז 
השוהה  נושא  אשר  הרישיונות  סוגי  את 
המבקש  או  אצלו  עובד  אשר  הבלתי-חוקי 

לעבוד אצלו, על פי הפירוט הבא:
ניתנת למי שהוזמן לשהות  הוראת שהייה: 
במרכז שהייה. המחזיק בה אינו רשאי לעבוד 

והחוק ייאכף על המעסיק אותו.
המחזיק  לעבוד:  רשאי  אינו   - זמני  רישיון 
ברישיון ישיבה זה משוחרר בתנאים בהתאם 
לחוק הכניסה לישראל עד יציאתו מישראל. 
המחזיק ברישיון זמני אינו רשאי לעבוד ומי 

שמעסיק ייענש.
עבודה  רישיון  מהווה  שאינו  זמני  רישיון 
)הגבלת מגורים ועבודה(: ניתן למבקש מקלט 
למדינתו,  להשיבו  אפשר  אי  הזו  לעת  אשר 
ועד יציאתו מישראל. המחזיק בו אינו רשאי 
לעבוד והחוק ייאכף נגד המעסיק אותו באזור 

ההגבלה בלבד.
עבודה:  רישיון  מהווה  שאינו  זמני  רישיון 
ניתן  הזו לא  ניתן למבקש מקלט אשר לעת 
מישראל.  יציאתו  ועד  למדינתו,  להשיבו 
לאור החלטת בג"צ בנושא, לא תבוצע אכיפה 

נגד המעסיק אותו על עצם העסקתו.
אם כך, הכיצד יוכל חקלאי להעסיק עובד זר 
המעסיק  על  בלתי-רשמית?  בשהייה  השוהה 
מרשות  העסקה  היתר  לקבל  החובה  מוטלת 
חייב להיות על  וההגירה. ההיתר  האוכלוסין 
לעובד.  שאושר  לתחום  ורק  המעסיק  שם 
כלומר, גם אם העובד הזר חוקי ורשאי לעבוד 
בישראל, ניתן להעסיקו אך ורק לאחר קבלת 
ורק  המעסיק  שם  על  אישי  העסקה  אישור 

לתחום שאושר לעובד.
רק  כיום  ניתן  זר  עובד  להעסקת  היתר 
החקלאות,  הבניין,  בענפי  למעסיקים 
והמסעדות  הסיעוד  המומחים,  התעשייה, 
ולתנאים  למכסות  בכפוף  בלבד,  האתניות 
הנקבעים על ידי הממשלה לכל ענף בנפרד. 
העובר עליהן צפוי לקנסות בסך עשרות אלפי 

שקלים.

הוא מסרב  אך  אחר שירותים,  נתתי לאדם 
לשלם לי בגינם. לא נחתם בינינו חוזה בכתב 
להגיש  אפשר  האם  השירותים.  מתן  בגין 

תביעה על סמך התחייבות בעל פה?
או  בכתב  פה,  בעל  שייעשה  יכול  "חוזה 
זולת אם היתה צורה מסוימת  בצורה אחרת, 
תנאי לתוקפו עפ"י חוק או הסכם בין הצדדים" 
התחייבות  כלומר,  החוזים(.  לחוק   23 )סעיף 
דבר  לכל  כחוזה,  להיחשב  יכולה  פה  בעל 
תצטרך  בכתב,  חוזה  בהעדר  אבל  ועניין! 
להביא ראיות חיצוניות על מנת לשכנע את 

בית המשפט בקיומו של החוזה בעל פה.
אנו  היום-יום  בחיי  רבות  לעתים  כך, 
מתקשרים בחוזים בעל פה מבלי משים. למשל, 
שירות,  ספקי  מול  טלפוניות  בהתקשרויות 
להתקשרויות  וכו'.  שונות  בנקאיות  פעולות 
אלו יש משמעות משפטית חוזית וברגע שאנו 
עוגנה  לא  אם  גם   – הסכמתנו  את  נותנים 

בכתב – אנו, למעשה, נקשרים בחוזה.
כאמור, העובדה שנכרת חוזה בעל פה אינה 
שוללת את תוקפו, למרות היעדרו של מסמך 
לחוזה  המתכחש  צד  בהתאם,  וחתום.  כתוב 
לתביעה  עצמו  את  חושף  פה  בעל  שנערך 
לאכיפת החוזה או לתשלום פיצוי בגין הפרת 
החוזה. כמובן שבתביעה מסוג זה, כאמור, על 
נערך  אכן  כי  להוכיח,  התובע 

חוזה בעל פה עם הנתבע.

משרד   – רייך  "איילת   *  
מתמחה  וגישור"  דין  עורכי 
בקיבוצים, מושבים, תאגידים, 

־בתחום המסחרי-חקלאי מינה
לי וליטיגציה. המידע המופיע 
הוא כללי בלבד ואין בו בכדי 
או  חוות דעת מוסמכת  להוות 

ייעוץ מוסמך.

האם עדיין מותר להעסיק אריתראים וסודנים? והאם 
אפשר להגיש תביעה על סמך התחייבות בעל פה, כשאין 

חוזה חתום בין הצדדים?

פועלים זרים בחקלאות. היתר ההעסקה חייב להיות על שם המעסיק 
צילום: מרים צחי    
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תקף לדגמי דיילי חד קבינה קצר 5 טון, 150 כ”ס בלבד. בכפוף לתנאי הסכם הזמנת הרכב. *מחיר מזומן הינו 210,000 ₪ בתוספת מע”מ ואגרת רישוי. הלוואת מימון למשך 60 
חודשים בתנאי ריבית משתנה החל מפריים + 0.5% ובכפוף לאישור הגוף המממן וע”פ תנאיו. **האחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות של הרכב. טיפולים שוטפים ותחזוקה 
מקיפה בהתאם להוראות היצרן וכמופיע בספר האחריות של הרכב. החברה רשאית לשנות את המחיר של הרכב בכל עת ללא הודעה מוקדמת. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

קונים איווקו דיילי חד קבינה בתשלום חודשי של 3,500 ₪* בלבד
ומקבלים כלי עבודה יעיל לעסק, עם 4 שנים של שקט נפשי:
אחריות ל- 4 שנים!  טיפולים שוטפים ל- 4 שנים!  תחזוקה מקיפה ל- 4 שנים! **
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חדר אורחים

מדינת כל 
טייקוניה

לבטל את מועצת הלול!

ה"שיטה" עובדת: אנשים מוכשרים 
ומקושרים משתלטים על חברות ענק 
ובמקום לייצר ערך אמתי, הם עושים 

תרגילים פיננסיים ומשפטיים באמצעות 
הכסף שלנו. סיכום לא אופטימי של 2013

מועצת הייצור הממשלתית בענף הלול קיבלה מהכנסת כוח רב 
מדי. בגין פעולותיה, לולנים לא-מועטים, בעיקר במושבי המרכז 

וסביב ירושלים, עזבו את התחום והגיעו לפת לחם. בעקבות 
הכתבה "נפרדים מהמקור"

כתובת לשליחת מאמרים: 
dror.maariv@gmail.com

עלי קדם

אז מה למדנו בשנת 2013 על מצבה הכלכלי של ישראל? שום דבר חדש, 
ומקושרים  מוכשרים  חזקים,  אנשים  עובדת:  שה"שיטה"  למדנו  בעצם. 
משתלטים על חברות ענק ובונים פירמידות. האם הם מוסיפים ערך כלכלי 
כלשהו? לא ממש. הם אינם מייצרים ערך אמתי, אין שם תעשייה של מוצרים, 
שירותים או חדשנות שצומחת, הכול תרגילים פיננסיים ומשפטיים. הם גם 
אינם מסכנים כסף שלהם, אלא "ממנפים" את השקעות הענק בכסף שלנו.

ואיך הכסף הזה מגיע אליהם? ובכן, האנשים עם הברז על הכסף שייכים 
לאותה קליקה, הם מכירים עוד מימיהם באוצר/משרד ממשלתי/דירקטוריון 
והזיסרים,  וכך, הבנקאים, שמאמינים במגע הקסם של הדנקנרים  כלשהו. 
ההשקעות  בתי  ומנהלי  בבנק,  הפקדנו  שאנחנו  הכסף  את  להם  מעניקים 
 – הקבוצות  שתי  בדרך,  הפירמידות.  של  האג"ח  את  שלנו  בכסף  קונים 
)בחודש( למנהלים  מיליונים  אינן שוכחות לחלק   – והממומנים  המממנים 

שלהן.
באופן ממש מקרי, מנהל בכיר בבנק, בבית השקעות או בפירמידה, זוכה 
תמיד לתמורה גבוהה פי מאות רבות מכל בן תמותה רגיל עבור עבודתו. 
)"להעלות את ערך המניה"(, ולכן  המנהל הבכיר צריך להוכיח את עצמו 
או משקיע  המתחרים,  עם  יעבדו  הקמעונאים שלא  על  ומאיים  הולך  הוא 
בהרפתקאות הזויות ומסוכנות, והדירקטוריון מאשר את פעולותיו, פה אחד. 
וזוג טייקונים אחר רוכש את  וכך זה נמשך עד שהעסק מתמוטט פתאום, 
הספינה הטובעת כדי לעשות עליה עוד סיבוב. מי שמעז לבקר את השיטה 

מואשם כמובן ב"שנאת עשירים" וב"הברחת מוכשרים לחו"ל".
הקטן  האזרח  של  מצבו  גם  הרי  לקטר,  "למה  טוענים:  השיטה  חסידי 
משתפר". האומנם? ובכן, לקראת סוף השנה באמת זכינו לסוכרייה: הורידו 
את מחירי הגבינה הלבנה 5% והשמנת המתוקה באחוזים בודדים. הללויה! 
אלא שבמקביל, העלו את מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית – באוטובוס 
מזה,  יסבלו  לא  הקודמת  בפסקה  שהוזכרו  האנשים  שבטוח,  מה  וברכבת. 

ואילו מעמד הביניים הנמוך – שוב ייפגע בכיס.
מקוצצות  שלנו  שהפנסיות  כך  על  ידיעה  מתפרסמת  כמעט  שבוע  מדי 
על ימין ועל שמאל. תוחלת החיים מתארכת, המצב האקטוארי לא משהו, 
ומנהלי התיקים חייבים לחתוך, לא בתנאים של עצמם חלילה, אלא בפנסיות 
שלנו. אז מה עושים? ליועץ הכלכלי הבכיר של ראש הממשלה, הפרופסור 
יוג'ין קנדל, יש תשובה: תעבדו יותר קשה, ויותר שנים. אבל אליה וקוץ בה: 
הנתונים מראים ששיעור ניכר מאזרחי ישראל הם משפחות שבהן שני בני 
הזוג עובדים ולמרות זאת, הם מתחת לקו העוני. הם יכולים רק  לחלום על 

חיסכון לפנסיה. אופס, טעות בחישוב.
שהעבודה  שטרסלר,  נחמיה  הכלכלי  הפרשן  למשל  כמו  הסבורים,  יש 
שהעובדים  כך  על  מבכה  שטרסלר  הצרות.  בכל  אשמה  המאורגנת 
יחסית  מפליגות  מהטבות  נהנים  )ה"שמן"(  הציבורי  בשירות  )המאורגנים( 
מובטחת  פנסיה  תעסוקתי,  ביטחון  למשל  כמו  הפרטי,  הסקטור  לעובדי 
ותנאים סוציאליים. הוא כנראה היה מעדיף שכולם יהיו כמו עובדי ההיי-

טק, שאפשר לפטרם מהיום למחר, ושרבים מהם מוצאים את עצמם בגיל 
40 בתור "לשעברים". לא עולה בדעתו, שאולי ראוי לשאוף למצב ההפוך: 
שעובדי הסקטור הפרטי יזכו גם הם לביטחון תעסוקתי, לפנסיה מוסדרת 
ולתנאי עבודה שמאפשרים גם חיי משפחה ופנאי. זה עלול לפגוע, חלילה, 
ב"גמישות התעסוקתית" – שם קוד ליכולת בלתי-מוגבלת ובלתי-מרוסנת 

של המעסיק לפגוע במועסק.
להישאר  שמוכנים  שלנו,  לצעירים  להצדיע  צריכים  אנחנו  לסיכום: 
כאן, בארץ המילואים הבלתי-נגמרים עם בניית הענק בשטחים, כשחלום 
הדירה מתרחק ונמוג בעוד הקושי להשתלב בשוק העבודה הולך וגובר ועם 
משכורות הרעב. השאלה היא, האם העסקה הזאת תמשיך לעבוד גם ב-2014 

ובשנים שאחריה. ימים יגידו.

עודד כרמלי

"הביצה שהתבדלה", זו הכותרת שפתחה את עמודו 
הראשון של השבועון )"קו למושב", כ"ג טבת תשע"ד, 
הפנימיים,  בעמודים  לכתבה  והפנתה   )26.12.13
דברים  יש  אכן,  מהמקור".  "נפרדים  שכותרתה 
אמתיים ונכונים בנושא הזה לאורך שנים רבות בכל 
אזורי הארץ, לא רק ביישובי הצפון, שבהם ענף הלול 
מתבסס  עליו  המרכזי  הענף  הוא  המושבים  במרבית 

המשק המשפחתי במושב.
חל  הארץ  אזורי  בכל  המשפחתי  המושבי  במשק 
והירקות.  הרפת  הלול,  בענפי  בעיקר  מהותי,  שינוי 
בין הגורמים לתמורה זו הם המוסדות המסואבים אשר 
במצבם  המושבים  מרבית  נתונים  שבו  למצב  גרמו 

היום, לאו דווקא בצורה החיובית.
בכנסת  חוקק   1963 תשכ"ד  בשנת  קצרה:  תזכורת 
חוק "מועצות הייצור" אשר הוליד בעקבותיו מונופול 
המבזה  משעבד  חוק  השלטון,  מערכות  מתוך  שולט 
וחופש העיסוק.  וחרותו  היסוד, כבוד האדם  חוקי  את 
הוקמה  הייצור",  "מועצות  חוק  בתוקף  היתר,  בין 
ו"מועצות  הלול"(  )"מועצת  הלול"  לענף  "המועצה 
ייצור" לענפי חקלאות שונים, תחתיהם מונו "ארגוני 
מגדלים". למען הסדר, "המועצות" כפו מכסות ייצור 
מחייבות לחקלאים במערכות לול, משקי חלב וירקות 
מגזירת  הירקות  ענף  הוצא  רבים,  כישלונות  )לאחר 

המכסות(.
לראשי המועצות והארגונים הללו מונו יושבי ראש 
המיישבות",  "התנועות  באמצעות  "פוליטרוקים" 
כבד  ונתח  נכבדות  רכבי שרד, משכורות  קיבלו  והם 
את  נושא  החקלאים  ציבור  כאשר  המדינה,  מתקציב 
לאור  כורחו.  בעל  גבו,  על  הזה  המעמסה  נטל  עיקר 
גליבטר,  חביב  טל  של  מהמקור"  "נפרדים  הכתבה 

אתייחס לנושא עצמו, ענף הלול.
על  להגן  חייב  ובמקורו  לשמו  מגדלים  ארגון 
האינטרסים של ציבור הלולנים, אך למעשה, הארגון 
הנ"ל הוא ה"מוציא לפועל" של מועצת הלול, כאשר 
בין היו"רים יש כאלה המכהנים במקביל בשני הגופים. 
אכן, ניגוד אינטרסים חמור בין המועצה לארגון, גורם 

שהוא פתח להעדפה אישית על פני "צאן מרעיתם".
הכנסת  שללה  הפאודלי  החוק  בחקיקת 

ועל  רכושם  על  החקלאים  ריבונות  את 
משקיהם והותירה ל"מועצות הייצור" כוח 
רב. מה גם, שהחוק האווילי הזה מיפה את 

כוחם של אותם גופים לקבוע את המדיניות 
והחקלאים, בעיקר למשק  כלפי החקלאות 
מונעת  בהכרח  אשר  במושב,  המשפחתי 
השקעה רציונלית בפיתוח המשק כראות 
עיניו של בעליו, כמקובל בארצות המערב 

החופשיות מנגע הבולשביזם.
שלא  בכך  נעוץ  בחוק  ההשחתה  עוקץ 

המכסות  בקביעת  שהם  כל  קריטריונים  היו 
שנמסרו לאגודות שיתופיות במושבים, בקיבוצים 

החוק  אישור  טרם  הפרטי.  למשק  מזערי  וספח 
המשוועים  העיוותים  על  רבים  התריעו  הדרקוני, 

בחלוקת מכסות מחייבות. אין מן הנמנע, שצורת 
חלוקת המכסות הזו היא פתח לשחיתות, שעבוד 

לחוק מבזה, שבו יאמרו לחקלאים איך יגדלו, מה יגדלו, 
כמה יגדלו, לאן לשלוח ולמי לשלוח עם חיוב הצמדה 
ומפקחי  פקחים  של  מתמיד  ופיקוח  בלעדי  למשווק 
פקחים, כנהוג במשטרים רודניים טוטליטריים, שזמנם 

בעולם הנאור עבר זה מכבר.
המושבים  חברי  בין  המכסות  חלוקת  מכך,  יתרה 
זו  אכן,  שוויוני(.  באופן  דווקא  )לאו  במשורה  ניתנה 
השתעבדות לממשק בולשביקי על מנגנוניו המנופחים 

אשר למעשה, הוא מהווה שלילת זכויות האזרח!
אשר על כן, גם לידיעתם של הצרכנים, כי על כל 
המועצה  של  למימונם  הטלה"  "היטלי  מוטלים  ביצה 
הללו  ההיטלים  כי  להדגיש,  יש  כן,  כמו  והארגון. 
אוטומטית על התוצרת בטרם שיווקה, ללא  מוטלים 
כל קשר אם הביאה ליצרן רווח או הפסד. יתרה מכך, 
פער התיווך הוא מכה נוספת לייקור המצרך בשיעור 

ניכר.
המועצה לענף הלול וארגון מגדלי העופות הנלווה 
מתרחשים  קיומם  שבצד  מהגופים  חלק  הם  אליו 
עיוותים, ובמשק המושבי, שבו בעיקר בעלי משפחות 
מבוגרים אשר השקיעו בהקמת משקיהם את חייהם ואת 
הממון המועט שהיה בידם, נתקלים המגדלים בגורמים 
על  המשתלטים  למיניהם  ובספקולנטים  מפוקפקים 

מכסות ייצור ועל הענף בכללותו.
להעלימה!  חובה  אשר  תופעה  היא  הלול  מועצת 
ללא  קרובות  לעתים  מופיעים  שלה  החוק"  "שומרי 
הודעה מוקדמת, לשם ספירה וחקירה. הם נכנסים אל 
עוסקים  הם  ושם  קטנים,  ובמשקים  במושבים  לולים 
בהשמדה ברוטלית של מה שנקרא בלשונם המליצית 
"חיסול עודפים" )באחד המקרים בלול שלי ילדיי היו 

עדים ופרצו בבכי(.
לכל  משפטית  כסמכות  שפועלת  הקנסות,  בוועדת 
דבר, יושבים גם שופטים בדימוס אשר בזו לנשפטים 
רבים(.  )הם  כמוני  פושעים  לולים  בעלי  מושבניקים, 
זוכה והשופטים, כראות עיניהם, הראו  איש מהם לא 
את נחת זרועם בקנסות לא-פרופורציונליים לעבירה. 
עקב השמדתם של העופות והוצאתם מהלול, נגרמים 
למשקים נזקים כבדים וחמורים ובהם איבוד ממון רב 

על ההשקעה ועל זיעת אפיו של הלולן.
לא-מועטים,  לולנים  לעיל,  המסופר  מכל  כתוצאה 
בעיקר באזורי המרכז והמושבים סביב ירושלים, הגיעו 
ממש לפת לחם, חדלו מהעיסוק בענף, הלולים נשארו 
מיותמים ומי שהיה לולן נאלץ לחפש מקורות פרנסה 

אחרים.
ביטולם של חוקי "מועצות הייצור" 
האדם  כבוד  למען  הכרח  הוא 
ישראל  שחקלאי  כדי  וחרותו, 
מפרי  וליהנות  להתרווח  יוכלו 
עמלם, כמקובל במדינה חופשית, 
שררה  בעלי  של  תיווכם  ללא 
ממוסדים ומנגנונים מיותרים אשר 

צריכים להיעלם ולעבור מן העולם!

תרנגולת. על כל ביצה מוטלים "היטלי 
הטלה" למימונם של המועצה והארגון
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משה בן גל
שמאי מקרקעין שמאי חקלאי

מתכנן כלכלי אורבני

MOSHE BEN-GAL
Real Estate Agricultural Appraiser   
Urban conomic planning

קיבלת את מה שמגיע לך?

אל תיתן לאחרים לקבוע כמה אתה שווה!

שמאות חקלאית – זו התמחותנו, והיא כוללת בין השאר 
חוות דעת על הערכת נזקים, מחוברים חקלאיים, נזקים 
לבתי צמיחה, הערכות שווי - משקים וקרקע חקלאית, 

שומות השגה לממ”י.
       

משה בן גל- השמאי החקלאי לצידך
מבטיח לך עבודה מקצועית, אמינה, 

אחראית ויסודית 

בין לקוחותינו:
מגדל אלקטרה בת”א, מכון וייצמן, מע”צ, 

משרדי עו”ד, גידולי        
ערבה - ריני צ’רי בע”מ ואחרים.

תחומי טיפול מיוחדים: 
הפקעת שטחים - ירידת ערך ופיצוי הפקעה
שומות נחלה - פיצול, שינוי ניצול ויעוד.

Tel:  050-5839070
www.shamaut.co.i l

moshebg@gmail .com

MOSHE BEN-GAL
R.E Agricultural Appraiser

משה בן גל
שמאי מקרקעין שמאי חקלאי
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חדר אורחים

הגשימו עצמכם 
בגרעינים

מטילות כחיות מחמד

מכתב לי"ב בבני המושבים: רכז ילדים ונוער 
במבואות החרמון כותב אל חניכי המועצה שלו

חושבים לאמץ מטילה מצודדת כחיית מחמד? הטיפול 
בתרנגולת דורש ידע, ניסיון והקפדה על נהלים 

וטרינריים, שספק אם המשק הביתי מסוגל להם. מנהג 
חדש בא למדינה

כתובת לשליחת מאמרים: 
dror.maariv@gmail.com

ינון ערב

הח מבואות  אזורית  למועצה  ־כשהגעתי 
רמון לפני שנתיים ראיתי שכבה שבה יש 
מנהיגים, חבורה של ילדים מובילים, שלא 
מפחדים להתעמת עם המציאות ומחפשים 
אתם  מכם,  נדלקתי  בחייהם.  האתגר  את 

ביישו מרכזיים  אתם  בטירוף!  ־מגניבים 
בים שלכם והעיניים של כולם היו נשואות 

אליכם.
קצת.  הלב  לי  נצבט  לי"ב,  כשהגעתם 

לה לא  החליט  הגדול  רובכם  ־בטבעיות, 
על  כעס  כל  בי  ואין  ההדרכה,  עם  משיך 
זה, אבל הבחירה שלכם ללכת למיונים של 
שנות שירות אחרות ומכינות כאבה לי, לא 
מציבה  שהיא  בגלל  אלא  הבחירה,  בגלל 
אתכם  הדרכנו  שלא  שמראה  ראי  בפנינו 
וכמעט שנעלמה מכם הזיקה לחטיבת בני 

לד לי  מותר  האם  תוהה:  ואני  ־המושבים. 
רוש מכם לשוב? ותשובתי היא – כן!

לה לעצמכם  לבחור  מכם  דורש  ־אני 
משנה  כן,  אמתי,  גדול,  ממשהו  חלק  יות 
מכם  דורש  אני  היקפים.  ורחב  מציאות 

עצמ את  ולהגשים  לבית  קשורים  ־להיות 
נוער,  כם בבני המושבים, להיות בתנועת 
וחונכתם  גדלתם  שבה  ומגשימה,  חלוצה 
– זה המקום בשבילכם ובעיקר, זה המקום 

שלכם!
מת בסמינר  נפגשנו  כשלא  ־התאכזבתי 

תהליך  עברו  הי"בניקים  שם  כי  עניינים, 
משמעותי בזמן קצר והם הבינו, שמה שהם 
מכירים אינו מציאות. הם נפגשו עם שאר 

־המועצות והמסלולים והבינו שכל מי שמ
גיע לשנת שירות במסלולי ההגשמה בבני 
או דרך  דרור  – בגרעיני עודד,  המושבים 
– הוא לא סתם בא "ללטף ילדים מסכנים 
במשך שנה אחת", אלא בא להיות מוביל, 
שקיים  גדול  ממשהו  חלק  מהפכן,  מנהיג, 

כבר מ-1928 וימשיך עוד הרבה מאד זמן.
קומונות,   27 קיימות  הקטנה  במדינתנו 

ואפי ומשנות מציאות,  ־שכולן מהפכניות 
לו משנות את ייעודן כל שנה מחדש, ומהן 
בגרעינים  חדשים  הגשמה  מסלולי  צמחו 

תנו בוגרי  בהם  נמצאים  ו"דרך".  ־"דרור" 
עת הנוער האיכותיים ביותר, לכן אם אתם 

־מחפשים את יוקרת הניפוי, אז גם לגרעי
נים של בני המושבים לא כולם מתקבלים. 

אל  להגיע  מכם  לבקש  רוצה  אני  ועדיין, 
המקום  הוא  המושבים  בני  כי  המיונים, 
הטיולים  כולנו,  של  החם  הבית  שלכם, 
האהובים עלינו ביותר, מחנה הקיץ, הסמל 

השתיי תרגישו  עליו  שכשתסתכלו  ־הזה, 
כות וזהות.

בכם  שעולה  ההתרגשות  את  מרגישים 
וש כחולה  חולצה  רואים פתאום  ־כשאתם 

לבקר  שנסעתם  אחר  במקום  אדום  רוך 
וישר בא לכם לשאול את האדם שלובש את 

גרעי אתה  אתה?  מושב  מאיזה  ־החולצה: 
צריכים  אתם  כך,  מרגישים  אתם  אם  נר? 
למי  גבכם  את  תפנו  אל  למיונים.  להגיע 
שגידלו אתכם, הגרעינרים האהובים שהיו 
לכם לאורך השנים. בטח עכשיו תגידו את 

שמותיהם ואת מי הכי אהבתם...
שנת  סיימו  וחבריה  אחותי  שנה,  לפני 
שישה  בארץ.  מקומות  מיני  בכל  שירות 
משמונה ילדים באותה שכבה בקיבוץ יצאו 

־להוביל את הארץ וחזרו עם תובנה מעניי
נת. רובם הגדול אמרו, שהם היו מעדיפים 
לעשות את שנת השירות בתנועת הנוער. 
היה להם מדהים, אבל מה שנשאר משנת 
מהקומונה  בודדים  חברים  רק  זה  השירות 
אי  משהו?  שינו  הם  אולי  מתוק.  וזיכרון 

אפשר לדעת, חינוך לוקח זמן.
אחרי ש"חפרתי" לכם קצת בניסיון לגעת 
החניכים  שאחד  בדברים  אסכם  בלבכם, 
המתעניינים:  סמינר  בסיכום  אמר  שלי 

מענ בסמינר  ימים  שלושה  של  ־"תהליך 
יין מאוד על התנועה גורם לך לקבל מלא 
לתהות:  שאלות,  הרבה  ולשאול  תשובות 
איזה מין בן אדם אתה? האם אתה ערכי או 
סתם 'פלצן' שמחפש כותרת טובה לקורות 
החיים? והאם בתכלס אני הולך להגיד לכל 
תודה,  וואלק  בילדות:  אותי  שחינכו  אלו 
שלימדתם  מה  את  ליישם  הולך  אני  אבל 

אותי במקום אחר!?".
־אני מקווה שכולנו נשאל את עצמנו שא

ולא נשיב עליהן בקלות, נאתגר את  לות 
עצמנו ונבחן את עתיד מדינת ישראל דרך 
עיניים של מושבניקים, כי בסופו של דבר, 
אנחנו הגענו מתוך המושבים וגם אם נצא 
תורכם  עכשיו  אליהם.  נחזור  תמיד  מהם, 
להחליט: האם אתם בני המושבים? )בינינו, 

אנחנו יודעים את התשובה(.

יוסי ברג

ואס ייצור  על  שממונה  החקלאות,  ־משרד 
־פקת ביצים לאוכלוסייה ובאמצעות גופי פי
־קוח, שוקד על שמירת מסגרת הייצור הכמו

תית. שלוחי מועצת הלול מקפידים על קוצה 
וחלילה,  חס  תעבור,  שלא  עוף,  ציפורן  של 
את הכמות שנקבעה לכל מגדל לפי מדדים 

העו במספר  אפשרי  עודף  אם  אף  ־קשיחים. 
פות בלול המגדל נובע מחוסר תמותה טבעית 
מתבקשת, מורים הם על "ניקוי" הלול מעודף 
זה תוך פינוי מטילות, אף בשיא ההטלה, לכל 

אורך תקופת הגידול.
על  שוקדים  הווטרינריים  השירותים  אנשי 

מח התפשטות  מניעת  על  העופות,  ־בריאות 
לות ועל העברת מחלות מהעופות לבני אדם 
מטעמו  הבריאות  משרד  העופות(.  )שפעת 
מניעת  ידי  על  הציבור  בריאות  על  שומר 
לשווקים.  )סלמונלה(  נגועות  ביצים  הגעת 
ידוע, כי מקרי ההידבקות ובעקבותיה תמותה 
של בני אדם ממחלת שפעת העופות מקורם, 
המתרוצצים  וחצר  בית  בעופות  כלל,  בדרך 

הכפ ובחוצות  הבתים  חצרות  בין  ־חופשיים 
רים, ללא השגחה וטרינרית ומשטר חיסונים 

כלשהו.
את  מחמיר  אנשים  עם  היום-יומי  המגע 
סכנת ההידבקות מהעוף לאדם. לאחרונה, אנו 
מתבשרים על ידי כלי התקשורת הציבוריים 
כחיות  "מטילות   – בישראל  חדש  טרנד  על 
מחמד", שבא לביטוי בהנחיות גידול וטיפול 
וציוד  "לולים"  בקידום מכירת  אלו,  בעופות 

לבית וכדומה.
־לאחר שפתר העם את בעיית הגרעין האי

ראני )"ישראל יכולה לבד..."(, הזמרים )"הוא 
זכאי, הוא זכאי..."( ומצבו של מעמד הביניים 

ומ ומעמיק  ההולך  מהעוני  התעלמות  ־)תוך 
שרווה  ולאחר  בחברה(,  הפערים 
כלבים,  חתולים,  של  מליטוף 

)וסלי ושממיות  נחשים  ־אוגרים, 
חה מתבקשת מהחיות ששכחתי(, 
התפנה  המחמד  תרנגולת  מגדל 
ללטף מטילות. מעתה, תהיינה לו 
ביצים טריות וחמות ישר לצלחת, 

ולק למכולת  ללכת  צורך  ־ללא 
נותן שם )"מי יודע כמה זמן עמדו 
בקירור?"(. לעניין זה יש גם ערך 

חינו מכשיר  נותן  הוא   – ־מוסף 
כי להורים לסתום פיו של צאצא 

צווחן )"אבא, משעמם לי"(.
שאלות אחדות מתעוררות לאור 

מציאות זו:
־א. מהיכן מקבלים חובבי המטי

בעניין  ומה  העופות  את  לות 
של  יצרן  ומספר  מגדל  תעודת 
כל  לגבי  כמקובל  הלול,  מועצת 

מגדל מטילות רגיל?

ב. מה עם כמות הביצים העודפת שתישפך 
את  תפר  היא  שולית,  תהיה  אם  )אף  לשוק? 

האיזון העדין(.
ג. האם יהיה סביר להניח ש"מגדל מטילות 

־בבית" ירכוש מזרק מיוחד ומנות חיסון )בב
־קבוק של אלף מנות, בדרך כלל( עבור העו
־פות הבודדים שברשותו, ומה בעניין המיומ

נות בביצוע הפעולה?
ד. מי יטפל בטראומה שיקבל הבן-יקיר בן 
גן הילדים הוא  החמש, שבשביל המוביל אל 
ובאבריו  בגווייתו המרוטשת  לזוועתו  ייתקל 
לו  )שיש  עליו  האהוב  העוף  של  המדממים 
הדרך,  לאורך  מפוזרים  חיבה(  שם  גם  כמובן 
חבורת  שערכה  עליזה  לילית  חפלה  פרי 
במקרה  שעברה  וכו'  חולדות  תנים,  נמיות, 

בסביבה?
הלכלוך  ואת  הריח  את  הזכרנו  לא  עדיין 
ש"לול" כזה מייצר ולא את הטרדה הבלתי-

נסבלת של השכנים מהימצאותו של תרנגול 
להקיצם  אחרונה  אשמורת  כל  הקורא  זכר 
כאלו  מקרים  כן,  כרחם.  בעל  ערבה,  משינה 

כבר הגיעו לבתי המשפט.
ברוח  אם  גם   – הזאת  הדברים  הצגת  לאור 
והסברה  לפעולה  אני מצפה   – קלילה משהו 
שהוזכרו  הגופים  כל  של  ותקיפות  מהירות 
ייצאו הם דחופים ובהולים להפעיל  למעלה: 
המדינה  לתושבי  להסביר  יש  סמכותם.  את 
את הסכנה הגדולה בהתפשטות מחלת שפעת 
כך  שכל  מצב  ובתמותה,  בישראל  העופות 
הלולנים  ציבור  מקום,  מכל  למנעו.  שוקדים 
ואזרחי המדינה היו שמחים לשמוע את דעתם 

בנושא.

ומטי פרגיות  למגדלי  מדריך  הוא  ־הכותב 
לות בחברת "מדגרת פלק 2002 בע"מ"

אם אתם מחפשים את יוקרת הניפוי, אז 
גם לגרעינים של בני המושבים לא כולם 
מתקבלים. ועדיין, אני רוצה לבקש מכם 
להגיע אל המיונים, כי בני המושבים הוא 

תרנגולת. חיית מחמד נוחה לליטוף? מכונת ביצים זעירה בחצרהמקום שלכם, הבית החם של כולנו
הבית                                                  צילום: פרננדו דה סוסה
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נפתחה מכסה חדשה
למערכות מסחריות!
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שם היה ביתי

אבודים  בניצן

שלוש משפחות משלושה מושבים שהיו 
בגוש קטיף ופונו - זיגדון מבדולח, 

בובליל מגדיד וישראל מגן-אור - הן 
דוגמאות לחקלאים שמשקיהם פרחו 

ושגשגו עד אוגוסט 2005, אז פונו 
מבתיהם ומאדמותיהם. ה"התנתקות" 

)"גירוש", עקירה"( הביאה אותם לניצן, 
ל"בית זמני" ולתקופת מעבר שנמשכת 

יותר משמונה שנים והייתה צריכה 
להסתיים מכבר בבית קבע

משפחת זיגדון: האב יוסף, האם 
שושנה והבן דודו. "אנחנו חיים 
בלא-נודע, מצב שלא מוסיף 

לבריאותנו"
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  כתבה וצילמה: חני סולומון

פינוי המתיישבים הישראלים מגוש קטיף, שנמשך שמונה 
ימים לאחר שהחל, ב-15 באוגוסט )י' באב( 2005, ירד מזמן 
או  העיתונים  בכותרות  מופיע  ואינו  הציבורי  היום  מסדר 
בראש מהדורות החדשות ברדיו ובטלוויזיה. מי שפונו אינם 
שניים  מאוכזבות,  שלמות  משפחות  אלא  שקופים,  אנשים 
במשרה  מושבניקים  היו  הגדול  שחלקן  דורות,  ושלושה 
מלאה והתפרנסו יפה מחקלאות. יתרה מכך, רוב התוצרת 
ישראל  את  ייצגה  בשדותיהם  ונקטפה  שגדלה  החקלאית 
ובמקצועיות בשוקי העולם, אולם הם ממתינים  בכבוד רב 
נעקרו  הם  נהרס,  שביתם  לאחר  המלא  לשיקומם  עדיין 

מסביבת חייהם ואפשרויות התעסוקה שלהם נפגעה קשות.
זיגדון  משפחת   – קטיף  גוש  ממושבי  משפחות  שלוש 
מגן  ישראל  ומשפחת  מגדיד  בובליל  משפחת  מבדולח, 
אור – הן דוגמאות לחקלאים שמשקיהם פרחו ושגשגו עד 
כפי  ההתנתקות",  "תהליך  ומאדמותיהם.  מבתיהם  שפונו 
שנקרא באופן רשמי, )"גירוש", עקירה" בפי המתיישבים 
והרס  פינוי  בפועל  שהיה  בתיהם(,  את  לעזוב  שאולצו 
היישובים ברצועת עזה, הביא אותם לניצן, לתקופת מעבר 

שהייתה צריכה להסתיים מכבר.
יותר משמונה  בפועל, רובם תקועים עדיין במקום כבר 
שנים ומבכים את גורלם, תוצאת היחס של המדינה ושל 
מבתיהם  שנפרדו  למושבניקים  המיישבים  מוסדותיה 
ומאדמותיהם. הם עזבו משק וקיבלו בתמורה, במקרה הטוב, 
ללא  אחר,  ביישוב  חקלאית  ואדמה  קהילתי  ביישוב  בית 
אפשרות לבנות בית לדור המשך וללא המשבצת הצהובה. 
כשנאלצים  שקורה  כפי  הולם.  פיצוי  אינו  זה  בעיניהם, 
עצמם  על  קיבלו  מהמתיישבים  חלק  מחדש,  להתחיל 
החלטות שגויות שכוונתן הייתה לשפר את מצבם הכלכלי, 
מהם היום גם ש"נעקצו" על ידי מי שלטשו עיניים לכספי 

הפיצויים.
עשרה מושבים היו בגוש קטיף עד פינוים: בדולח, גדיד, 
שדה,  פאת  עצמונה,  נצרים,  חזני,  נצר  טל,  גני  גן-אור, 
קטיף ורפיח ים. במרכזם שכן נווה דקלים, יישוב קהילתי. 
רבות מהמשפחות שגרו שם והן ברוכות ילדים חיו בבתים 
רחבי מידות, ששטחם הבנוי הגיע ל-300 מטרים רבועים 

ואף ל-400 מ"ר.
כעת, רוב המשפחות שרמת חייהן הייתה גבוהה יחסית, 
במיוחד בקרב המושבניקים שלא קיבלו את הצעות המדינה 
לפיצוי, מצטופפות בקרווילות )קרוואנים משופרים קמעה( 
שגודלן כרבע משטח הבתים שהכירו, בין 70 מ"ר ל-90 
המשפחות  ובהן  מכולות  מוצבים  הקרווילות  ליד  מ"ר. 
מאחסנות חלק מהרכוש האישי שעבר סינון ובירור קפדני 
לשם חיסכון במקום, אין מקום להכניס כל מה שצריך לחיי 

היום-יום למה שנקרא "בית זמני".

מושבניקים ממורמרים וכואבים
יוסף זיגדון )63( ממושב בדולח לשעבר, דור שני לחקלאים 
ממושב פורת, לקה בלבו בשנים האחרונות ומחלות רבות 
כף  את  לאבד  לו  סוכרת, שגרמה  ביניהן  גופו,  את  תקפו 
יושב על כיסא בחצר הקרווילה,  רגלו בניתוח קשה. הוא 
בתחנה  כאן  "אני  מכריז:  הוא  ומאוכזב  מריר  ובמבט 
האחרונה של חיי, כאן זה הסוף. מי יודע אם אזכה בכלל 
להיות במשק ובבית שהובטחו לי? בכל התחנות שעברתי 
בחיי, תמיד הייתי אדם חזק ופעיל, העובד קשה ללא כל 
בעיה, נחלץ לעזור לכל אחד שהזדקק, וכעת כשאני חולה, 

שכחו ממני ומקיומי".
לחמישה  אב  והוא  ירקות  שגידל  חקלאי  היה  זיגדון 
ילדים בוגרים ובעל חברת הובלה במשאיות. מארשת פניו 
ומהסבריו ניכר שהאכזבה התמקמה בו. הוא גם יודע למקד 
לדבריו,  לקהילה.  קטיף  מגוש  הניתוק  של  ההשפעה  את 
דווקא הפינוי הראה לחברי המושב פן אחר במונחים שהיו 
חברתית,  ואחווה  ליכוד  אחדות,  כך:  כל  להם  מוכרים 

שאפיינה את האוכלוסייה בגוש.
חבל  תושבי  הקהילתיות של  על  נפלאות  סופרו  "תמיד 
הארץ המערבי", אומר זיגדון, "לכן חברי המושבים ביקשו 
מושב  כקהילת  יחד  ולהתיישב  חייהם  באורח  להמשיך 

ביישוב חדש שהובטח להם, כחלק מתהליך הפינוי. חתמנו 
על הטפסים ומה שקיבלנו אינו דומה למה שהבטיחו. עבור 
'פינוי'  'גירוש',  הוא  שעברנו  התהליך  אלו  מתיישבים 

ו'עקירה'.
"הישיבה כאן בניצן בקרווילה כמשהו זמני, שכבר הפך 
הזאת  והציפייה  קבע,  בית  להיות  שנים  כשמונה  במשך 
בגדר  משהו  להיות  הופכות  אמתי,  קבע  לבית  להגיע 
המוסדות, שהופרה  המימוש להבטחת  חוסר  בלהות.  סיוט 
המושבניקית,  באוכלוסייה  כשמדובר  במיוחד  גסה,  ברגל 
מאחר ולהיות מושבניק פירושו להיות בעל נחלה עם כל 
המשתמע, כמו בכל מושב בארץ. תארו לכם, להעביר בית 

ומשק חקלאי לחיים ממש שונים בתוך קרווילה?".
המילים הקשות של יוסף מבטאות הלך רוח של מתיישבים 
נוספים. התסכול הקשה המאלץ אותם להתכווץ ולהצטמצם 
עקרו  המדיני.  ההיבט  מן  הנאמרים  בדבריהם  גם  פורץ 
אותם בשיא פריחתם, מכל הבחינות, למציאות שלדעתם 
לא עזרה כלל למצב הביטחוני ולדאבוננו, הפיגועים והירי 
לעבר ישראל ממשיכים עדיין, אז הם שואלים: במה עזר 
הפינוי? בינתיים, הם מרגישים שמשפחותיהם שילמו את 

המחיר האישי הכבד ביותר.
כשנוסעים ברחובות ניצן נתקלים בחלק משלטי המושבים 
המקוריים, שהתושבים לקחו אתם, ושלטים אלו מחלקים 
כך  בגוש.  המושבים  לפי  בניצן  הקרווילות  שכונות  את 
ואת  גדיד  מתיישבי  שכונת  את  לדוגמה  לראות  אפשר 

השלט עם שם המושב המתנוסס בכניסה לשכונה.
המרירות שהתיישבה בזיגדון לא בקלות תיעלם: "במצב 
של היום, אנחנו מבינים שהוליכו אותנו שולל וקטעו לנו 
את שגרת החיים. באנו לגוש קטיף מתוך ציונות גדולה, 

ולכן השבר גדול.
"כיליד מושב פורת שבשרון הגעתי עם הגרעין המייסד 
כשנשמעה  נח"ל,  היאחזות  בעבר  שהיה  מורג,  למושב 
הקריאה ליישב את גוש קטיף. שושנה אשתי ואנוכי היינו 
בשנת  בדולח  מושב  מייסדי  עם  ונמנינו  הראשונים  בין 
ילדים  חמישה  המונה  לתפארת,  משפחה  הקמנו   .1986
ועשרה נכדים, בנינו בית גדול, קרוב ל-200 מ"ר. החיים 
שלנו היו מלאי עניין ותעסוקה, המשק פרח והיינו במצב 
כלכלי מצוין. אך כל זה נגמר ונמחק באוגוסט 2005, ומאז 

אנחנו כאן בניצן, תקועים, כואבים וחולים בגוף ובנשמה.
"כל יום שאני חי זה נס. בבפנים שלי אני מרגיש מאוכזב 
וכן  המוסדות,  והתייחסות  ההתנהלות  ההבטחות,  מכל 
קהילה  לנו,  שהייתה  היפה  ומהקהילתיות  מהחברה  גם 
שהתפרקה והפכה פניה. כל אחד דואג רק לעצמו, כל אחד 

דוחף עצמו ומקדם את האינטרסים שלו.
כאן  אנו  אחרים.  ליישובים  שהצטרפו  משפחות  "היו 
בניצן למעלה מ-20 בתי אב שהיו בעלי משקים בבדולח 
ולצערנו, המושג אחווה כבר כמעט לא קיים בקהילתנו". 
הרעיה שושנה שומעת את דברי בעלה ואינה יכולה לשבת 
בשקט מבלי להצטרף ולחזק את דבריו. שושנה זיגדון )62(: 
"היום אנחנו מבינים שהיינו תמימים, אולי אפילו טיפשים 
שהאמנו בנציגי המוסדות ובהבטחותיהם. עובדה שהתבררה 

לנו בדיעבד כטעות חמורה ומכרעת לגבי עתידנו.
הרפה  ולא  ראשון  שרץ  שמי  לנו,  הראתה  "המציאות 
קבע,  לבית  מקום  קיבל  ולחץ  שלחץ  מי  יותר.  קיבל   –
והתחיל את חייו טוב מחדש. גם דעות החברים במושב לא 
היו אחידות, והם משכו לכיוונים שונים. היו 'עקיצות' של 
משקיעים שעטו עלינו כמוצאי שלל ומכיוון אחר קמו כ-20 
עמותות לסיוע למפונים, אך מי שהיה קרוב לצלחת קיבל, 
בעמותות  מדובר  במיוחד  ותמיכה.  סיוע  היום  עד  ומקבל 
)נווה  בגוש  הקהילתי  מהיישוב  מתיישבים  חברים  בהן 
דקלים(. האגודות החקלאיות במושבים המשיכו להתנהל, 

אך כנראה לא היה להן כוח כאותן עמותות".
בלהט השיחה היא מספרת, שעד היום נראים אוטובוסים 
אפילו  חלקם  ניצן.  את  לראות  המגיעים  תורמים  של 
מקהילות יהודיות בחו"ל המבקרות בניצן, ומשאירות את 

תרומותיהן.
לקבל  זוכים  לא  המושבניקים  מדגישה,  היא  לצערם, 

אבודים  בניצן
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צור קשר עוד היום ותתחיל להרוויח!
ביותר תחת השמש השותפים הטובים 

שירות בדיקות מתקדמות למערכות סולאריות יתן מענה:
התקנת עם חברה אחרת?  מוטרד מביצועי המערכת? 

כשכולם יספרו קילו-וואטים, 
אתה תספור כסף.

בדיקה שנתית – ביקורת חשמלית ומכנית באמצעות ציוד מתקדם  

ניטור שוטף – זיהוי תקלה עוד לפני שיפגעו הביצועים  

ניתוח השוואתי לתפוקות – זיהוי מגמות בביצועי מערכות דומות    

תחזוקה מונעת – ביצוע פעולות תקופתיות למניעת תקלות   

תחזוקה מתקנת – צוות טכנאים לטיפול מיידי בתקלות  

שטיפת הפנלים – ציוד יעודי וצוות מקצועי  

 הסכם שירות ותחזוקה של ענבר יבטיח לך שקט נפשי ורווח מירבי 
מהמערכת הסולארית שלך. 

כולם ישלמו יותר על חשמל.
אתה לא. 

השתמש בשטח גג פנוי להפקת חשמל סולארי  

קבל מחיר נמוך משמעותית ממחיר חברת חשמל  

קיבוע מחיר החשמל להגנה מפני עליית מחירים   

הפחת פליטת מזהמים - חשמל נקי ותרומה לסביבה   

למערכת סולארית בתפוקה אופטימלית, ענבר היא השותף הנכון עבורך! 
מאות מערכות מותקנות   

מערכות איכותיות בעלות התפוקות הגבוהות בישראל  

מומחים בתכנון מערכות לביצועים מיטביים  

שירות ותחזוקה מובילים באיכות ובמקצועיות  

עוצמה פיננסית – מקבוצת פ.ק. גנרטורים  

אם יש לך גג, אתה יכול לקנות היום חשמל מוזל ל-25 שנה ולחסוך המון כסף.

האם המערכת תקינה ועומדת בביצועים המובטחים?

האם ניתן לשפר את ביצועי המערכת?

רביבים 2.5 מגה וואט

שירות ותחזוקההקמה במונה נטו
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טעון,  נושא  "זהו  העניין.  את  מכחישים  וכששואלים  כלום, 
במפונים  )הטיפול  המדינה"  למבקר  לבדיקה  להעבירו  שצריך 
התנהלות  את  קשות  ביקרו  והמסקנות  רשמי  באופן  נבדק 
המדינה, ח"ס(. "המצב בו אנו חיים", אומרת שושנה בעצב, "רק 
מזיק לבריאותם". בעלה יוסף, היא מציינת, היה אדם חזק בריא 
ופעיל כל השנים. מאז שהם כאן, בניצן, הוא רק אוסף מחלות, 

ומאז שקטעו את כף רגלו הוא אינו נייד.
נהיה אופטימיים?  יום 17 כדורים, איך  "הבן אדם מקבל כל 
קברניטי  שהחלטת  כואב  אך  המציאות,  עם  מתמודדים  אנו 
המדינה על הפינוי בעצם הרסה אותנו ומשפחות נוספות. חבל 
מאוד ששלושה חברים מהמושב כבר נפטרו מאז הגירוש, ורבים 

פיתחו מחלות קשות שונות עקב כך.
במקום  סתום.  למבוי  הגענו  הולכים?  אנחנו  בעצם  "ולאן 
להתקדם לקראת הגיל השלישי בנחת ובסיפוק, וליהנות מפרי 
עמלנו במשך השנים, אנחנו חיים בלא-נודע, מצב שלא מוסיף 
לבריאותנו". ארשת פניה מרצינה ומביעה צער, והיא מספרת 
שהדבר היחיד ששיפרו בניצן מאז שהגיעו המפונים הוא הכפלת 

שטח המרפאה ביישוב.
למה אתם לא עוברים לבאר גנים?

זיגדון מנמקת. "במהלך השנים בבדולח, בסביבות שנת 2000, 
הקמנו חברה להובלה במשאיות ושם לא הייתה לנו כל בעיה 
של מקום ששימש כסככה למשאיות. ועכשיו, כשמציעים לנו 
לעבור לבאר גנים, אין להם פתרון הולם למיקום עסק המשאיות 
שלנו. זהו העסק שממנו אנחנו מתפרנסים. למרות הקושי, לא 

נזוז, עד שלא יימצא לנו פתרון הולם".
נשוי  ושושנה,  יוסף  של  הבכור  בנם   ,)43( זיגדון  )דודו(  דוד 
בימים  חקלאים.  של  שלישי  דור  הוא  ילדים,  לחמישה  ואב 
הטובים ההם נחשב מגדל ירקות מצליח במיוחד. "בשנת 1991 
השתחררתי מצה"ל והתחלתי לעבוד במשק של אבא במרץ רב. 
גידלנו ורדים ועגבניות לייצוא, ב-94' התקבלתי למושב כחבר, 
התחתנתי ועברנו לחיות במשק שלי. התחלתי עם ארבע דונם 
עגבניות,  בגידול  ויותר  דונם  ל-40  הגעתי  ובשיא  עגבניות, 
לייצוא  מיועד  היה  הכול  הצבעים.  ופלפל מכל  עגבניות שרי 
ועמדתי בכל הקריטריונים המוקפדים. נחשבתי למשק חקלאי 

מצטיין למופת".
כשהגיע מועד הפינוי, כמו רבים אחרים, גם משפחת זיגדון 
המושבים  רבני  גם  לפועל.  הגזרה  תוצא  שאכן  האמינה  לא 
אמרו שימשיכו בחיים כרגיל. "דיברו אתי שאקבל כפיצוי את 
האדמות לעיבוד חקלאי בקצ"א בנגב", אומר דודו, "כמובן שלא 
ולמה  חקלאיים,  לגידולים  ראויות  לא  שם  האדמות  הסכמתי. 
הנחלות,  בעלי  מהחברים   95% בבדולח  לשם?  אותנו  לזרוק 
יחד  לעבור  רצינו  חקלאיים.  בגידולים  אדמותיהם  את  עיבדו 
כקהילה, אך חלק מהמושבניקים הגיעו למלונות שהוקצו, חלק 
לא ויתרו וקיבלו תנאים טובים, והתחילו חיים חדשים במקום 

אחר.
"עברנו עם רוב החברים לניצן וזאת אולי הייתה הטעות שלנו, 
כי מאז אנו תקועים כאן. מבית של 400 מ"ר עברנו למבנה זמני 
נראה  עתיד  ובלי  קבועה  בלי תעסוקה  גם  וכעת  מ"ר   90 של 
לעין. אשתי גננת והיא עובדת בניצן. הייתי חקלאי כל חיי וזה 

המקצוע שלי, וקשה להתארגן בכיוון אחר".
לעבוד  נסע  ואפילו  לחקלאות  לחזור  שניסה  מספר  דודו 
בחווה חקלאית באתיופיה, אך העסק לא צלח. ב-2008 הציעו 
זו  גם  זיקים.  בקיבוץ  חקלאים  שטחים  לעבד  למושבניקים 
הייתה בחירה שגויה, סבור דודו: "לא נשאר לנו הרבה ברירות, 
טעות.  הייתה  וזאת  זה,  פתרון  על  חתמו  מהחקלאים  וחלק 
הבעיה שהשטחים היו שונים מבחינת אדמה ואקלים מהתנאים 
שהכירו בגוש קטיף, והבעיות אכן הגיעו – חלק מהגידולים לא 
הצליחו והתעוררה בעיה מוכרת, בעיית הפועלים התאילנדים. 
את  ואכלו  שהשקיעו  הכספים  את  הפסידו  חלק  הזמן,  במשך 

חסכונותיהם. נוצרו חובות מההפסדים, שהלכו ותפחו.
"התחלתי לפתח שוב גידולים חקלאיים, בחממות, עם הרבה 
אופטימיות. מינהלת סל"ע )שטיפלה במפונים, במקומה הוקמה 
"תנופה", שפועלת במשרד הבינוי והשיכון מיולי 2013, ח"ס( 
סגורים'  היו  'השמים  התעכבו.  המענקים  אך  לסייע,  הבטיחה 
לפועלים תאילנדים, קשה מאוד היה להסתכל קדימה, להתחיל 
העונה  את  ממשיכים  איך  יודעים  כשלא  בגידולים,  להשקיע 
הזמנתי  לדוגמה:  קשיים,  הרימו  המוסדות  כאן  גם  בהצלחה... 
גם את  ובמקביל, לקבל  הייתי צריך להזמין שתילים  חממות, 

מינהלת סל"ע, שתפקידה היה לדאוג לשיקום המפונים 
מינהלת  הוקמה  ובמקומה  לפעול  חדלה  קטיף,  מגוש 
"תנופה", שבתחילה פעלה במשרד ראש הממשלה. החל ב-1 
ביולי 2013, עברו מינהלת תנופה, תפקידיה וסמכויותיה 

למשרד הבינוי והשיכון ולרשויות המקומיות.
מתוך רצון לברר מה יהא על המפונים שנמצאים עדיין 
לעסוק  ישובו  אם  יודעים  אינם  וחלקם  זמני"  ב"בית 
על  להגיב  בבקשה  תנופה  מינהלת  אל  פנינו  בחקלאות, 
שנאסף  המידע  פי  על  נוסחו  שאלותינו  שאלות.  מספר 
דבריו  על  ומבוססות  המרואיינים  מפי  הכתבה  לצורך 
ומטפל  מהמפונים  חלק  המייצג  אבידע,  רמי  עו"ד  של 
בעיות  למספר  המתייחס  מהמדינה,  בתביעותיהם 
שהתעוררו במהלך הזמן שעבר מאז הפינוי בתחום שיקום 
יחסי  ידי איש  המתיישבים. התגובה לדברים נמסרה על 

ציבור מטעם תנופה.
עו"ד אבידע: "בחוזה בנוגע להתנתקות שבין האגודות 
ומדינת  'הואיל  נאמר:  המדינה  לבין  קטיף  בגוש  שהיו 
יישובים  של  חליפית  התיישבות  לעודד  שואפת  ישראל 
בהכשרת  וסיוע  תמיכה  ידי  על  היתר,  בין  וקבוצות. 
המתיישבים  יעברו  שאליהם  חילופיים  מגורים  מקומות 
כקבוצה, תוך שמירה במידת האפשר על מסגרת קהילתית 

מוכרת ותומכת'.
"המפונים, כעיקרון, היו אמורים לקבל 'במעבר' בדומה 
למה שהיה להם בגוש קטיף )לא יותר ולא פחות(. רק חלק 
לנחלות  זכו  קטיף  בגוש  נחלות  בעלי  שהיו  מהמפונים 
שפונו  מהחקלאים  חלק  בפועל,  נקלטו.  בהם  ביישובים 
מגוש קטיף לא קיבלו חוזה כדוגמת החוזים במושבים, אלא 
לגבי  אחד  חוזה  חזני(  נצר  )כמו  ביישוב שהועתק  קיבלו 
)אינו  'מטעים'  נוסף בדומה לחוזה  וחוזה  חלקת המגורים 
דומה לחוזה נחלה( לגבי החלקות החקלאיות, שהוא חוזה 
הרלוונטיות  ישראל  מקרקעי  מועצת  החלטות  'בעייתי'. 

ליישובים בתנאי נחלה לא חלות על אותם מתיישבים".
רחבה  קשת  עמדה  המפונים  "בפני  תנופה:  תגובת 
שפנו  הקבוצות  כי  לומר,  וניתן  העתקה  אפשרויות  של 
על  במודע,  זאת  בחרו  אחד  למקום  קהילתית  להעתקה 

מעלותיו ומגרעותיו של יישוב היעד.
"בחירת המפונים בהסכם כלשהו נעשתה בעין פקוחה, 
תנאי  על  המינהלה  עם  ארוך  ומתן  משא  קיום  לאחר 
פי  על  גם  ההסכם,  על  שחתמו  לאחר  משכך,  ההסכם. 
של  טיפולן  בנושא  הממלכתית  הוועדה  של  דעתה  חוות 
השומרון,  וצפון  קטיף  גוש  במפוני  המוסמכות  הרשויות 

אין זה נכון לשנות פרט מפרטיו של הסכם כלשהו.
יצר  קהילתיות  העתקות  של  הגדול  שהמספר  "יצוין, 
הגיאוגרפי,  המיקום  ההסכמים:  בין  משמעותית  שונות 
בזכויות  גיוון  אף  ויש  הפיתוח  רמת  המגרשים,  שטחי 
הקנייניות שקיבלו המפונים במגרשים. חלק מן ההסכמים 
אחרים  שהסכמים  בעוד  נחלות,  הקצאת  על  התבססו 
וקרקע  לחוד  למגורים  מגרשים  הקצאת  על  התבססו 
לחקלאות לחוד. ובתיקונים שבוצעו בחוק יישום תכנית 
שלא  שבחרו  לחקלאים  מוגדל  פיצוי  ניתן  ההתנתקות 

לקבל קרקע חקלאית".
של  משותפים  מבנים  היו  שבהם  והשטחים  "המבנים 
האגודה בגוש קטיף, כגון צרכנייה, מועדון, מבנה משרדים, 

נגרעו משטחי האגודה ביישוב החדש".
מיוחדת,  החלטה  קיבלה  "הממשלה  תנופה:  תגובת 

הציבור  מבני  מספר  את  משמעותי  באופן  שהרחיבה 
שיוקמו בבאר גנים גם ובעיקר ביחס למס' מבני הציבור 
למרות  זאת,  דומים.  קהילתיים  ביישובים  הקיימים 
מבני  של  יותר  קטן  מספר  כי  נקבע,  ההעתקה  שבהסכם 
מהתקנים  שעולה  כפי  )יוקמו(  החינוך  ומוסדות  הציבור 
והכללים שהיו נהוגים בעת הקמת המוסדות וכפי שיהיה 

מקובל ביישובים קהילתיים דומים.
הם  'התאדו'.  לא  קטיף  בגוש  קיימים  שהיו  "המבנים 
נכללו בנוסחה על פיה תוקצב היישוב באר גנים לצורך 

הקמת מבני הציבור".
היו  גנים  באר  הקהילתי  ביישוב  שהתיישבו  "מפונים 
אמורים להתיישב כקהילות ביישובים נפרדים, דהיינו כל 
עצמאית  קהילה  להיות  אמורים  היו  מפונה  יישוב  חברי 

המנהלת את אורח חייה באופן נפרד.
"בפועל, הוקם יישוב אחד עם מספר 'אשכולות'. ביישוב 
לוועד  יבחרו  האשכולות  מכל  התושבים  כל  שהוקם, 
מקומי אחד. אין ביישוב אגודות המנהלות את הקהילות 
עם 'אמירה' בנוגע לגבי קליטה עתידית ביישוב )ועדות 
קבלה( ולא הוקמה אגודה. הנכסים הקהילתיים המשותפים 
שהיו לאגודות בגוש קטיף בעצם 'התאדו'. לוועד המקומי 
האזורית  המועצה  של  'זרוע'  והוא  משלו,  נכסים  אין 

הקובעת ומחליטה לגבי פעילותן.
תגובת תנופה: "כבר בשלבי התכנון הראשוניים שלאחר 
הפינוי, כאשר התכנון נעשה עם נציגי המתיישבים, היה 
יישובים חדשים בגודל  ניתן להקים תשעה  ברור כי לא 
אחד  יישוב  אלא  אחד,  כל  משפחות  ל-100   50 בין  של 
גדול וחזק. יש לציין, כי במס' מתחמים התקבצו, מבחירה, 
מתיישבים מקהילות מקור שונות וכן מס' קהילות מקור 
התפצלו בין מס' יישובי יעד. כך שמשלב מוקדם מאוד לא 

ניתן היה לדבר על קהילות מקור הומוגניות.
כגון  לגודל,  יתרונות  יש  אחד  ליישוב  כי  נציין,  "עוד 
אחזקת מבני ציבור, סף כניסה לשירותים מוניציפאליים 
יכול  מתחם  כל  אך  אחד,  מקומי  ועד  יהיה  אומנם  וכד'. 
עשו  מהמתחמים  וחלק  שיתופית  אגודה  לעצמו  להקים 

זאת.
"לעניין ועדות הקבלה, הרי שהן התבטלו במרכז הארץ 
בכנסת  שחוקק  לאחר  המשפטים  משרד  הוראת  פי  על 
חוק בעניין ועדות הקבלה בגליל ובנגב. כך שבכל ישות 
מוניציפאלית שהייתה מוקמת בבאר גנים, לא ניתן היה 

לקיים ועדת קבלה".
נווה-ים,  בקיבוץ  להתיישב  היו  שאמורים  "מפונים 
התיישבותם בקיבוץ לא הוסדרה עד היום. למרות שקיימים 
נדרשו  ולאחרונה  מאחר  וזאת  בעניין,  ברורים  חוזים 
ילדיהם על ידי מפרק הקיבוץ, בניגוד להסכם, לשלם כל 

אחד 250 אלף שקלים נוספים עבור התיישבותם".
עם  שחתם  מהסכם  בו  חזר  "הקיבוץ  תנופה:  תגובת 
משרד הבינוי והשיכון, לפיכך, פג תוקפו של ההסכם ואנו 
כלל  ההעתקה  הסכם  חדש.  הסכם  להכנת  היום  נערכים 
שונות,  מסיבות  לתוקף.  ההסכם  לכניסת  מתלים  תנאים 
הקשורות בקיבוץ, לא נתמלאו התנאים המתלים תוך פרק 

הזמן שהוקצה בהסכם ההעתקה.
"באשר לבנים, הרי שלדרישות שהועלו על ידי הקיבוץ 
אין קשר להסכם ההעתקה ותנאי הקבלה לקיבוץ הנם בין 

המתיישבים הפוטנציאליים לבין הקיבוץ".

תגובות

הסכם חתום וסגור
על פי תגובת תנופה, שתפקידה לטפל בשיקום מפוני גוש קטיף, 
אין זה נכון לשנות ולו פרט אחד בהסכם שעליו חתמו מתיישבים: 

"בפני המפונים עמדה קשת רחבה של אפשרויות העתקה; בחירת 
המפונים בהסכם כלשהו נעשתה בעין פקוחה"
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ב.ח. אקלים בנגב
תצוגת הקמינים מס‘ 1 בדרום
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ארכוש  שקודם  אתי  התווכחו  לכך.  התשלום 
את השתילים, ואביא להם את הקבלה. כל צעד 

שעשיתי, נתקלתי בים של מכשולים".
לא השאירו לזיגדון הרבה ברירות. הוא שתל 
והוא  רבות,  היו  וההוצאות  עגבניות  דונם   33
כשעשה  מכיסו.  הגידולים  על  לשלם  נאלץ 
חשבון, ראה זיגדון שההפסד גדל ולא השתלם 
היבול  שבהן  עונות  כמה  היו  אמנם  להמשיך. 
חדשה,  צרה  הופיעה  פתאום  אך  סביר,  היה 
בחלקות  סגול  כפרח  הנראה  טפיל  עלקת, 
העגבנייה. הטפיל "מתלבש" על הצמח וחונק 
לאחר  אותו.  ממית  שהוא  עד  שורשיו  את 
יש  ממנו:  להיפטר  אפשר  התגלה שאי  בירור 
לחטא את הקרקע במתיל ברומיד אולם משום 
על  איסור  חל  לייצוא,  מיועדות  שהעגבניות 

שימוש בחומרים כאלו.
"אי אפשר היה שלא לערוך חשבון. בבדולח 
לייצוא,  לעונה  טון  כ-13-12  מקבל  הייתי 
בקושי  הגעתי  בזיקים  החדשים  ובשטחים 

לחמישה טון. הבעיה של החיטוי נשארה ללא 
הבעייתי  הטיפול  על  לותר  נאלצתי  פתרון, 
היה  זה  השטח.  את  לעקור  החלטתי  ולבסוף 
אני  מאז  עליו.  להתגבר  שקשה  ענק,  הפסד 
קבע  בית  על  והחלום  בחקלאות,  עובד  לא 
רק מתרחק. בתקופה האחרונה, בעזרת מספר 
חברים, אנו מנסים להילחם שוב על זכויותינו 

לפיצוי הולם".

עברו לפני ארבעה חודשים 
לבאר גנים

פנחס בובליל )58(, דור שני לחקלאים, יליד 
הארץ ממושב שובה בנגב, היה מוותיקי מושב 
גדיד. נשוי למרים ואב לחמישה ילדים, חלקם 
עם  נמנה  ההורים.  בבית  מתגוררים  עדיין 
הקהילתי  ביישוב  להתגורר  החקלאים שעברו 
וחוויתי  חקלאי  אני  השנים  "כל  גנים.  באר 
עליות ומורדות, אך אין ספק, שתהליך הפינוי 
והגירוש מחבל קטיף הוא השיא הקשה ביותר 

בחיינו. רק לפני ארבעה חודשים נכנסנו לגור 
בביתנו החדש והנאה בבאר גנים, וזאת לאחר 
זמנית  בקרווילה  שנים  שמונה  של  מגורים 
בניצן, ועדיין הלב והבטן שלנו מלאים ברגשות 

של אי שוויון ואי צדק.
שוויון  אי  של  הנושא  זה  לנו  כואב  "הכי 
גני  מושב  לדוגמה,  המושבים.  בין  הפיצוי 
טל: החברים התעקשו וקיבלו משק ובית לכל 
חבר ליישוב החדש שלהם; או מושב רפיח ים, 
מבקיעים.  במושב  ובית  למשק  זכות  שקיבלו 
אנחנו כמובן דרשנו מה שהגיוני וצודק שיגיע 
לנו, אחרי שגורשנו ממשקינו ומבתינו. אמרו 
שאי אפשר, ושאף אחד לא מקבל מה שהיה לנו 

טרם הגירוש".
בובליל ממשיך להסביר, כי בפועל, החלוקה 
מהמפונים,  חלק  בעיני  צודקת  הייתה  לא 
"וגרמה להתקוממות, וגרוע מכך שאין עם מי 
לדבר. בנוסף, מה קרה למרקם החברתי שלנו 
מהקהילתיות  התפרקו  מושבים  במושבים? 
הטובה שלהם בדומה למושב שלנו, גדיד. היינו 
הגירוש  ולאחר  נחלות,  בעלי  חברים   50 יחד 
בנימין,  ליד  הצטרפו  חלקם  התפצל.  המושב 
לקיבוץ עין צורים וחצי מהחברים עברו לניצן. 
רק חלק הצליחו בינתיים לעבור לבאר גנים. 
לחובות  ונכנס  'נעקץ'  מהמתיישבים  חלק 
לבית  להגיע  יכולים  לא  הם  לכן  ובלגאנים, 
קבע. ההסבר הוא, שהיו חברים שחשבו שיקבלו 

יותר, ופנו ליישובים אחרים.
טורדניות  מחשבות  לעתים  יש  "אם 
שהיינו  מהמחשבה  נובע  זה  ומתסכלות, 
תמימים מדי, לא לחצנו מספיק על זכויותינו. 
האמנו לנציגים שייצגו אותנו בהסדרים, והם 
באמת  ונלחמו  כראוי  אותנו  ייצגו  תמיד  לא 
שלהיות  להבין,  צריך  זכויותינו.  על  ובתמים 
בעל נחלה, זה אומר משק, בית וזכות למשבצת 
צהובה, ובפועל, מה קיבלנו? מקום לבנות בית 
בבאר גנים ואדמה לעיבוד לגידולים בשטחים 

של קיבוץ זיקים, ללא משבצת צהובה.
"הבן הבכור שלי, איתן, רוצה לבנות ביישוב 
והוא יקבל הנחה מסוימת, אך אני מפסיד זכות 
ומתבגר,  הולך  אני  במשק.  ממשיך  בן  של 
שלנו  החקלאי  בשטח  המתעוררת  בעיה  וכל 
בזיקים, בלילה, בחום, בקור, מאלצת אותי או 
את הבן איתן לצאת לשטח, שהוא במרחק יותר 

ממחצית השעה מבית המגורים".
היה  "מי  שאלה:  מפנה  פנחס  דבריו,  בסיום 
מוכן לחיות כך? נכון שיש במושבים גם שטחי 
עדיין  אך  מהבית,  במרחק  ג'  או  ב'  חלקה 
בגבולות המושב. מי מהמושבניקים היה מוכן 
וזכויות בעליה? בכל מקרה,  נחלה  לוותר על 
להוציא  נאלצנו  רבים  וכספים  בנזק  יצאנו 

מכיסנו".
שלישי  ודור  גדיד  יליד   ,)33( איתן  הבן 
לחקלאים, מתגורר בניצן ומתכוון לבנות בית 
בבאר גנים. איתן הוא דוגמה לחקלאים מהדור 
החקלאות שלהם  את שטחי  המעבדים  הצעיר 
צעיר  בחור  "הייתי  מגוריהם.  למקום  מחוץ 

כשהגירוש מגוש קטיף התרחש. אני רק מודע 
לעובדה המצערת, שבמידה ואנו הדור הצעיר 
היינו נשארים בגוש קטיף, היינו עכשיו בעלי 
ילד  לעוד  ובנוסף,  ובית  משק  הכוללת  נחלה 
ההרחבה.  בשכונת  בית  מגיע  היה  במשפחה 

המציאות לגבינו השתנתה, ללא חזור.
 40 את  לעבד  פנחס  לאבי  לעזור  "נרתמתי 
אנו  ושם  בזיקים  כפיצוי  שקיבלנו  הדונם 
מגדלים צמחי תבלין, חסה ואחרים. זה בהחלט 
לכאן,  אותנו  שזרקו  היא  ההרגשה  קל,  לא 
גידולים  שהיו  התוצאה  ותמיכה.  ליווי  ללא 
שהפסדנו,  ועונות  גידולים  והיו  שהצליחו, 
מה  יודע  בפועל  מי שחקלאי  שונות.  מסיבות 
שלביו,  בכל  חקלאי  גידול  לגדל  אומר  זה 
וכשמגיע זמן הקטיף, בדיוק מתעוררות בעיות 

עם הפועלים התאילנדים".
הן תביעות לתשלום  מזכיר  הבעיות שאיתן 
תאילנדים  פועלים  אליהם  שהפנו  זכויות 
שעבדו במשק, למרות שלטענתו, שולמו לפני 
שהחל ההליך המשפטי. בגין התביעות, נצבר 
"הקשה  לכסותו.  להם  שקשה  גדול  חוב  להם 
מכל זאת העובדה, שבעצם המוסדות שטיפלו 
בנו הבטיחו דברים שלא קוימו, במיוחד לדור 

הצעיר, שנפגע ולא פוצה כראוי".

קיבל טופס 4
לשעבר,  גן-אור  ממושב   )45( ישראל  מירון 
בניצן  מתגורר  ילדים,  לארבעה  ואב  נשוי 
לבית  בקרוב  לעבור  ומתכונן  שנים  שמונה 
 "4 "טופס  קיבל  כבר  שם  גנים,  בבאר  הקבע 
עליתי  בהודו,  "נולדתי  לחשמל(.  )חיבור 
קבוצה  עם  שנים,   25 בן  צעיר  כבחור  לארץ 
של חברים. מצא חן בעיניי להגיע להתיישבות 
הציוני  הרעיון  את  ולהגשים  בדרום  חדשה 

ליישב את הארץ.
כנגר  בו  ועבדתי  גן-אור  למושב  "הגעתי 
מלפפונים,  גידלתי  בחקלאות,  וגם  וכמסגר 
עגבניות, חסה, כרוב ועוד". עם הפינוי, ישראל 
החליט לא להמשיך בחקלאות באופן עצמאי: 
"תהליך הפינוי היה קשה וטראומטי, ובהחלט 
לא הצדיק את ההחלטה. בנוסף, המדינה אכזבה 
במיוחד  והפיצוי,  ההתייחסות  בעניין  אותנו 
מהמתיישבים  בשונה  משקים,  בעלי  שאנו 
ביישוב הקהילתי נווה דקלים. כל הליך הפיצוי 
היה מתיש מאוד ומעייף. עוקרים אדם מביתו, 
גובה  על  המוסדות  עם  להתווכח  צריך  וכמה 

הפיצוי".
לרבים  המשותפת  מירון,  של  התחושה 
במיוחד  מעניינים  לא  בעצם  שהם  אחרים, 
את המוסדות המעורבים, וגם לא עניין אותם 
במיוחד שמושבניקים ימשיכו בחקלאות. מירון 
טובים,  חקלאים  הפסידה  שהמדינה  חושב 
החקלאיים.  לגידולים  ומסורים  חלוצים  שהיו 
חבל  משקי  בארגון  כשכיר  עובד  הוא  כיום 
עיבודים  על  האחראי  כפרדסן  )מח"ע(  עזה 

לפרדסים. אשתו עובדת כגננת במעון בניצן.

יוסף זיגדון: "הקמנו משפחה לתפארת, 
המונה חמישה ילדים ועשרה נכדים, בנינו 

בית גדול, קרוב ל-200 מ"ר. החיים שלנו היו 
מלאי עניין ותעסוקה, המשק פרח והיינו 

במצב כלכלי מצוין. אך כל זה נגמר ונמחק 
באוגוסט 2005, ומאז אנחנו כאן בניצן, 

תקועים, כואבים וחולים בגוף ובנשמה"

ילדי משפחת זיגדון בכניסה לבדולח

איתן בובליל עם בתו
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להיות אספן

מהבנים  אפק,  קיבוץ  בן  הוא  וסרמן  עקיבא 
העו מלחמת  בראשית  שנולדו  עהראשונים 
אי את  זוכר  הוא  מילדות  עוד  השנייה.  עלם 

סוף הצדפים הכפייתי שלו בחוף הים. הוא גם 
גילף בעצים שנפלטו מהמים ואסף כלי נחושת 
ומשקלות וכלים, ששימשו את היישוב היהודי 
סדר.  בו  היה  שלא  איסוף  ובירושלים,  בצפת 
ויפה,  כבריאה  זוכר  הוא  בקיבוץ  הילדות  את 
תזכורת  היו  ובאוכל  בצעצועים  המחסור  ורק 
באותם  הקיבוץ  חברי  כל  הקיומי שחוו  למצב 
נגר  זהב,  ידי  עם  אבא  לו  היה  למזלו,  ימים. 
שהיה מכין צעצועים מכל השאריות שנשארו 
בחצר ובנגרייה. הזיכרון החווייתי ביותר הוא 
מחומרים  הכין  שאביו  נדנדה,  עץ  סוס  אותו 
הים קרוב  חוף  ליד  של מטוס איטלקי, שנפל 
חומרים מהמטוס,  חיפש  החרוץ  האב  לקיבוץ. 

עשמהם יוכל להפיק תועלת, ויצר כמה צעצו
ומלוח  המטוס  מזנב  הטייסים,  מכיסאות  עים 

השעונים.
סוס העץ היה אטרקציה בלתי רגילה בקיבוץ, 
והילדים רבו על הזכות לרכוב עליו. כיום גר 
אחד  אחד,  ויום  בטבעון,  עם משפחתו  עקיבא 

מחבריו הביא לו את סוס העץ של ילדותו. 
למה החלטת להתרכז באיסוף צעצועים?

תקופה  מסמל  שהצעצוע  למסקנה,  “הגעתי 
הכי טוב, יש לו אורך חיים קצר, כחמש שנים, 
גדל,  הילד  ממנו.  נפטרים  הילדים  זה  ואחרי 
כמעט  כבר  האספנות  בשוק  משתנה.  המודה 

עשלא ניתן למצוא צעצועים מצללויד, כי החו
מר הזה דליק מאוד ומסוכן לילדים. אחר כך 
החלו לייצר צעצועים מבקליט, ובקליט הייתה 

צעצו לייצר  החלו  כך  אחר  בקלות.  ענשברת 
עים ממתכת, אבל גם מהחומר הזה צריך היה 

להיזהר.
אלה  טוב  ובמצב  רבות  שנים  שנשאר  “מה 
שלי  האספנות  שנות  בכל  מעץ.  הצעצועים 
נמשכתי לעבודות יד של ילדים שנעשו מעץ 
הנכדים,  למען  שייצרו  סבים  של  ולעבודות 
גילוף מכל הסוגים. גם היום, שאני כבר מאוד 
מתמצא בעולם האספנות, אחד הדברים שהכי 

עמרתקים אותי זה עבודות ילדים והורים בגי
לוף בעץ.

“היום בעבודות יצירה עם ילדים קצת קשה 
להלהיב אותם בעבודה בעץ, היום יש פימוודס 
ועוד חומרים, שקל יותר לעבוד בהם ולראות 

את המוצר המוגמר מהר יותר”.

שבחי הלגו
לעקיבא כמה מחסנים שבהם הוא מאחסן את 
האוסף האדיר שלו. בקיבוצו ניתן לו מחסן, יש 

נמצ מהצעצועים  וחלק  בירושלים,  מחסן  עלו 
לכל  למצוא  הוא  חלומו  בטבעון.  בביתו  אים 
הצעצועים אכסניה מכובדת יותר, שבה אפשר 

לראות וללמוד.
בתע יוצגו  האלה  שהצעצועים  רוצה  עהיית 

רוכה?
שם  מצרפת.  לקוח  שלי  המודל  “בהחלט, 
באחד מבתי המלון שהיינו, הבעלים אספן של 
ושל כלים מוזיקליים, פטפונים  נגינה  תיבות 
ישנים ועוד. האוסף מוצג ליד בית המלון. כל 

כך יפה ומפתיע. אוסף של מאה שנה”.
כמה צעצועים יש לך באוסף?

צעע בעיניי  צעצועים.   4,000 עד   3,000 -“כ
צוע הוא גם אותו סליל עץ שהילדים בשנות 

עהחמישים, היו סורגים בעזרתו מין תולעת ענ
קית של צמר, או חוט רגיל ומכינים תחתיות 

מכינים  שהיינו  משרוקיות  אותן  או  לסירים. 
מקש, או מסרקים מעץ חתוך. אני מחפש את 

עהיצירתיות, וברגע שאדם או ילד מייצר מכ
שיר, שבעזרתו הוא יכול ליצור דברים אחרים, 

בעיניי זה שווה איסוף”.
עעל בסיס מה נוצר צעצוע? אגדת עם או צר

כים של ילד?
הנוצרים  אלה  הם  ביותר  היפים  ויש.  “יש 
כתוצאה מרעיון, ממחשבה, מעיבוד עיצוב של 
לא  דבר  מייצרים,  שילדים  אלה  דווקא  ילד. 
ישווה להם. צעצועים מפורסמים נוצרו על ידי 
אותם.  להעסיק  ילדים,  לשמח  כדי  מבוגרים 
לפני שנים זה היה מאוד באקראי. מישהו פיתח 
משהו, נוצר ביקוש למשהו יפה, כמו המוצרים 

של מרגרט שטיץ, ואז נוצר מיד שוק”.
מי זו מרגרט שטיץ?

ע“מרגרט הייתה גרמניה עם חוש מפותח לע
סקים. היא עשתה בזמן הנכון את הדבר הנכון: 
הקימה מפעל לצעצועי ארנבים, פילים, פרות 

עוסוסים. החיות היו מצופות בבד המצופה בש
עווה וממולאות בנסורת. חלקן נעשו מעורות 

לצע הגדול  הביקוש  )פרה-סוס(.  עאמיתיים 
גדולה  והצורך לצאת עם כמות  צועים האלה 

לשוק שכללו לאט לאט את העשייה.
צעצועים,  לעשיית  מכונה  להמציא  האילוץ 

עלהמציא מנגנון לצעצוע או להמציא את הצ
עעצוע עצמו היה גאוני. קחי לדוגמה את הפל

טוב,  משהו  כבר  כשיש  הלגו.  ואת  יימוביל 
חייבים לשמור עליו ולרשום אותו כפטנט. יש 
ניסיונות להחדיר לשוק מאות ואלפי משחקים. 
לפעמים, עוברות שנים עד שצעצוע נכנס או 
את  מפיל  שלו  שהייצור  או  לשוק,  נכנס  לא 

עהמפעל והחברה או בזכותו החברה גורפת רוו
חים”.

מה אתה יודע לספר על משחק המונופול?

ע“המונופול הומצא על ידי יהודי מובטל שנק
רא ג’שוע כהן, אחרי המשבר הגדול בארצות 
הברית בשנת 1923. הבחור ביקש הלוואה של 
400 דולר )בזמנו הרבה כסף( לייצור המשחק. 
אחרי לבטים רבים אישר לו הבנק את הסכום. 
מומחים  ידי  על  שנבדקה  הראשונה  בגרסה 

ענאמר לו שאין שום סיכוי למשחק, הוא מסו
ומכירה,  קנייה  של  טעויות  הרבה  בו  יש  בך, 
יש שגיאות בניסוח, אינסוף מכשולים. ג’שוע 
חדשה  גרסה  הוציא  שנתיים  ואחרי  התעקש 

עמתוקנת יותר, זולה מאוד, שווה לכל כיס וה
משחק התקבל בבום ענקי. מי היום לא מכיר 
קטנים.  נדל”ן  לסוחרי  ספר  בית   - מונופול 

משחק מקסים”.
הגבוה  הדירוג  את  נותן  היית  משחק  לאיזה 

ביותר?
של  משחק  בעצם  הוא  הלגו  הדני.  “ללגו 
עיצבו  הדנים  השנים  במשך  יחידות.  בדידים, 
שאפשר  פרופילים  של  שלם  מערך  ופיתחו 
לעשות בו הכול: חלליות, מעבורות חלל וכל 

מה שמאפיין את החיים המודרניים.
ע“הדנים גם יודעים לשווק את המשחק באגר

סיביות רבה בכל המדינות. הלגו קיים משנת 
1936. זהו משחק ישן, שכל שנה הופכים אותו 
רואה  אני  סלר.  לבסט  נכונה  שיווקית  בדרך 

ובענ בהתלהבות  בונים  שלי  הנכדים  עאיך 
שהם  הדני,  במפעל  היפה  הלגו.  בקוביות  יין 
מוכחת,  רק אחרי שהאיכות  נותנים את השם 
חומר טוב הוא חומר של משחק אחרי כל כניסה 
ויציאה. הפשטות והיופי נותנים למשחק חיים 

ארוכים”.

טדי הדוב, ויני פו
מאליו.  מובן  דבר  לא  זה  לילדים  משחקים 
רק  מתחילה  ילדים  משחקי  של  ההיסטוריה 

משחק
אותה 

כ-3,000 עד 4,000 צעצועים 
יש לעקיבא וסרמן באוסף שלו. 

החלום שלו הוא למצוא לכל 
הצעצועים הללו אכסניה מכובדת, 
שאפשר יהיה להציג אותם וללמוד 

מהם. זה התחיל מסוס נדנדנה 
שאביו בנה לו מחלקים של מטוס 

איטלקי, שנפל ליד חוף הים קרוב 
לקיבוץ אפק

   עפרה בריל
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גם מהחומר הזה צריך היה להיזהר.
אלה  טוב  ובמצב  רבות  שנים  שנשאר  “מה 
שלי  האספנות  שנות  בכל  מעץ.  הצעצועים 
נמשכתי לעבודות יד של ילדים שנעשו מעץ 
הנכדים,  למען  שייצרו  סבים  של  ולעבודות 
גילוף מכל הסוגים. גם היום, שאני כבר מאוד 
מתמצא בעולם האספנות, אחד הדברים שהכי 

עמרתקים אותי זה עבודות ילדים והורים בגי
לוף בעץ.

“היום בעבודות יצירה עם ילדים קצת קשה 
להלהיב אותם בעבודה בעץ, היום יש פימוודס 
ועוד חומרים, שקל יותר לעבוד בהם ולראות 

את המוצר המוגמר מהר יותר”.

שבחי הלגו
לעקיבא כמה מחסנים שבהם הוא מאחסן את 
האוסף האדיר שלו. בקיבוצו ניתן לו מחסן, יש 

נמצ מהצעצועים  וחלק  בירושלים,  מחסן  עלו 
לכל  למצוא  הוא  חלומו  בטבעון.  בביתו  אים 
הצעצועים אכסניה מכובדת יותר, שבה אפשר 

לראות וללמוד.
בתע יוצגו  האלה  שהצעצועים  רוצה  עהיית 

רוכה?
שם  מצרפת.  לקוח  שלי  המודל  “בהחלט, 
באחד מבתי המלון שהיינו, הבעלים אספן של 
ושל כלים מוזיקליים, פטפונים  נגינה  תיבות 
ישנים ועוד. האוסף מוצג ליד בית המלון. כל 

כך יפה ומפתיע. אוסף של מאה שנה”.
כמה צעצועים יש לך באוסף?

צעע בעיניי  צעצועים.   4,000 עד   3,000 -“כ
צוע הוא גם אותו סליל עץ שהילדים בשנות 

עהחמישים, היו סורגים בעזרתו מין תולעת ענ
קית של צמר, או חוט רגיל ומכינים תחתיות 
מכינים  שהיינו  משרוקיות  אותן  או  לסירים. 
מקש, או מסרקים מעץ חתוך. אני מחפש את 

עהיצירתיות, וברגע שאדם או ילד מייצר מכ
שיר, שבעזרתו הוא יכול ליצור דברים אחרים, 

בעיניי זה שווה איסוף”.
עעל בסיס מה נוצר צעצוע? אגדת עם או צר

כים של ילד?
הנוצרים  אלה  הם  ביותר  היפים  ויש.  “יש 
כתוצאה מרעיון, ממחשבה, מעיבוד עיצוב של 
לא  דבר  מייצרים,  שילדים  אלה  דווקא  ילד. 
ישווה להם. צעצועים מפורסמים נוצרו על ידי 
אותם.  להעסיק  ילדים,  לשמח  כדי  מבוגרים 
לפני שנים זה היה מאוד באקראי. מישהו פיתח 
משהו, נוצר ביקוש למשהו יפה, כמו המוצרים 

של מרגרט שטיץ, ואז נוצר מיד שוק”.
מי זו מרגרט שטיץ?

ע“מרגרט הייתה גרמניה עם חוש מפותח לע
סקים. היא עשתה בזמן הנכון את הדבר הנכון: 
הקימה מפעל לצעצועי ארנבים, פילים, פרות 

עוסוסים. החיות היו מצופות בבד המצופה בש
עווה וממולאות בנסורת. חלקן נעשו מעורות 

לצע הגדול  הביקוש  )פרה-סוס(.  עאמיתיים 
גדולה  והצורך לצאת עם כמות  צועים האלה 

לשוק שכללו לאט לאט את העשייה.
צעצועים,  לעשיית  מכונה  להמציא  האילוץ 

עלהמציא מנגנון לצעצוע או להמציא את הצ
עעצוע עצמו היה גאוני. קחי לדוגמה את הפל

טוב,  משהו  כבר  כשיש  הלגו.  ואת  יימוביל 
חייבים לשמור עליו ולרשום אותו כפטנט. יש 
ניסיונות להחדיר לשוק מאות ואלפי משחקים. 
לפעמים, עוברות שנים עד שצעצוע נכנס או 
את  מפיל  שלו  שהייצור  או  לשוק,  נכנס  לא 

עהמפעל והחברה או בזכותו החברה גורפת רוו
חים”.

מה אתה יודע לספר על משחק המונופול?

ע“המונופול הומצא על ידי יהודי מובטל שנק
רא ג’שוע כהן, אחרי המשבר הגדול בארצות 
הברית בשנת 1923. הבחור ביקש הלוואה של 
400 דולר )בזמנו הרבה כסף( לייצור המשחק. 
אחרי לבטים רבים אישר לו הבנק את הסכום. 
מומחים  ידי  על  שנבדקה  הראשונה  בגרסה 

ענאמר לו שאין שום סיכוי למשחק, הוא מסו
ומכירה,  קנייה  של  טעויות  הרבה  בו  יש  בך, 
יש שגיאות בניסוח, אינסוף מכשולים. ג’שוע 
חדשה  גרסה  הוציא  שנתיים  ואחרי  התעקש 

עמתוקנת יותר, זולה מאוד, שווה לכל כיס וה
משחק התקבל בבום ענקי. מי היום לא מכיר 
קטנים.  נדל”ן  לסוחרי  ספר  בית   - מונופול 

משחק מקסים”.
הגבוה  הדירוג  את  נותן  היית  משחק  לאיזה 

ביותר?
של  משחק  בעצם  הוא  הלגו  הדני.  “ללגו 
עיצבו  הדנים  השנים  במשך  יחידות.  בדידים, 
שאפשר  פרופילים  של  שלם  מערך  ופיתחו 
לעשות בו הכול: חלליות, מעבורות חלל וכל 

מה שמאפיין את החיים המודרניים.
ע“הדנים גם יודעים לשווק את המשחק באגר

סיביות רבה בכל המדינות. הלגו קיים משנת 
1936. זהו משחק ישן, שכל שנה הופכים אותו 
רואה  אני  סלר.  לבסט  נכונה  שיווקית  בדרך 

ובענ בהתלהבות  בונים  שלי  הנכדים  עאיך 
שהם  הדני,  במפעל  היפה  הלגו.  בקוביות  יין 
מוכחת,  רק אחרי שהאיכות  נותנים את השם 
חומר טוב הוא חומר של משחק אחרי כל כניסה 
ויציאה. הפשטות והיופי נותנים למשחק חיים 

ארוכים”.

טדי הדוב, ויני פו
מאליו.  מובן  דבר  לא  זה  לילדים  משחקים 
רק  מתחילה  ילדים  משחקי  של  ההיסטוריה 
שמשחקים  חשבו  אז  עד  שנה.  כ-150  לפני 

עמביאים מחלות וזו ברכה לבטלה. האמונה היי
תה שמשחק בעצמות מביא את השדים. ילדים 
קטן  וחלק  הבית,  משק  בעבודת  עסוקים  היו 

עמהם הלכו לבית ספר. אחד המשחקים הוותי
לו  זה שעשה  כמו  העץ,  סוס  הוא  ביותר  קים 
אביו. הוא גם אחד המשחקים האהובים והיפים 

ביותר.
עקיבא: “יש לי תמונה בספר של ההיסטוריה 
את  רואים  שבה  והצעצועים,  המשחקים  של 
רוכבת  קטנה,  כילדה  אנגליה  מלכת  מרגרט 
1937. לסוס העץ יש היסע  על סוס עץ בשנת

גימיק  בו  יש  200 שנה בערך.  כ-  טוריה של 
עליו  לרכוב  אוהבים  שילדים  סוס  גם  משגע: 

וגם נדנדה, ולפעמים הוא גם יפה”.
עקיבא מביא סוס נדנדה ומציבו בסלון.

 “רואה את הסוס הזה? הוא עשוי בצורה מאוד 
הפשפ בשוק  טיילתי  כחודש  לפני  ערשלנית. 

שים בחיפה, ומצאתי את הסוס הזה קצת שבור 
המוכ סוס.  היה  הוא  סימנים שפעם  עם  עאבל 

צבע  פי  על  חפץ  להעריך  יודעים  בשוק  רים 
עהאבק; שכבת האבק נותנת את התיארוך, וה

סוס הזה, על פי שכבת האבק, נבנה בתחילת 
שנות ה-50. יוצר הסוס לקח חתיכות עץ של 
ארגזים שהגיעו מגולת צרפת, כי כתוב עליו 
בצרפתית. על פי דרך החיתוך, אני רואה שלא 
היו לו כלים לחתוך יפה את העץ. הסוס הזה 
לא היה בשימוש כמעט, כי מסיבה כלשהי הוא 
מחקר  ממש  לעשות  אפשר  שחוק.  לא  בכלל 

ארכיאולוגי על סוס עץ מרופט”.
עיש הרבה סיפורי ילדים מפורסמים שבעקבו

תיהם נוצרו צעצועים.
“כן ודאי, עולם הצעצועים משולב עם עולם 

האגדות. אניד בלייטון סופרת 
הפורייה  האנגלייה  הילדים 
כתבה  ה-20,  במאה  ביותר 
בין  העשרה.  ולבני  הרך  לגיל 
סיפוריה הבולטים היה עלילות 
נדי פעמוני. בעקבות סיפוריה 
נוצרו צעצועים רבים. כל דמות 
להיות  צריכה  הייתה  נדי  של 
זיוף.  למנוע  כדי  תווית,  עם 
סיפרה  שנים  תריסר  במשך 
אניד את סיפורי נדי, וכל שנה 
הוא היה בדמות אחרת. הטריק 
השיווקי הזה עזר לכל הצדדים. 

ברדיו  שמע  מסוימת  בשנה  נדי  שקיבל  ילד 
עסיפור על נדי חדש, ומיד רצה את הגרסה הח

דשה. לאט לאט נוצר אוסף של נדים נהדרים. 
יום אחד עמדתי מול עשרה נדים כאלה בחנות, 
ולא ידעתי במי לבחור, אבל זכרתי את גיבור 

הילדות שלי - נדי פעמוני - ובחרתי בו.
ילדה  על  גרמני  סיפור  פורסם  “ב-1850 
קטנה, שהתעקשה לא להתלבש חם בחורף הקר 
‘שרלוט הקפואה’,  של גרמניה. הסיפור נקרא 
שנאלצו  אימהות  לשרת  שבא  ילדים  סיפור 

עלהלביש את ילדיהן בימי החורף הקשים. ‘שר
נכתב  תרבות.  לגיבורת  הפכה  הקפואה’  לוט 

עליה שיר ונוצרו בובות בדמותה”.
מה לגבי צעצועים בדמות דובים? 

העולם  את  הכובשת  דמות  זו  הדוב  “טדי 
הדובון  נוצר  ב-1902  שנה.  ממאה  יותר  כבר 

האמרי הנשיא  עם  מתחיל  הסיפור  עהראשון. 
קאי, תאודור רוזוולט. רוזוולט הוזמן יחד עם 
עוזריו לשיחות בענייני סכסוכים על גבולות 
בין מדינות. כשהיה לו חצי יום פנוי הוא יצא 
לציד דובים ביער. אחד מעוזריו תפס דוב כזה 
בחבל ואמר לרוזוולט, ‘טדי תירה בו!’ רוזוולט 
אמר לו ‘תסלח לי, אני ככה לא הורג דובים’. 
אחד מעוזריו של רוזוולט שהיה נוכח באירוע 

פוסט’. מאז הצ ל’וושינגטון  עצייר קריקטורה 
טייר רוזוולט כמגנם של חיות הבר. כך גם טדי 
הדוב קיבל את שמו. טדי הדוב התפרסם לא רק 

בארצות הברית אלא בכל העולם.
“גם ויני פו, הדובה הגדולה מהספר ‘פו הדוב’, 
קיבלה את שמה בזכות דובה שקיבל גן החיות 

גדו עיר  מוויניפק,  קנדה  מממשלת  עבלונדון 
החיות,  בגן  הסתובבו  ובנו  הסופר  בקנדה.  לה 
התרשמו מהדובה והעניקו לדובה שבסיפור את 

שמה.
ע“לכל עם יש את הדובי שלו. הדובי הולך לי

אותו  מלווה  בבוקר,  איתו  קם  הילד,  עם  שון 
כתיק בלכתו לבית הספר. יש בדמות הזו עם 

העיניים הטובות משהו שמבקש קירבה.
“יש לי ספר שלם העוסק רק בדובונים. תראי 

עאת התמונות. תראי כמה שהם יפים. כשפור
צת מלחמה, גם הדובי מגויס במלחמת העולם 
ומשקפי  טייסים  כובע  לו  יש  כטייס.  השנייה 
טייסים, ויש שהוא לובש קסדה. בעונת השלג 
הדובי יוצא במזחלת, יש דובי קרקס הקופצים 
לבנים  דובים  למדניים,  דובים  יש  טרפז,  על 
ודובים  להתחתן  שהולכים  דובים  ושחורים, 

שעובדים במשמר המלכה”.
יש נטייה אצל יצרני הצעצועים להאניש את 

הצעצוע.
“נכון. צעצועים שלא מאנישים אותם פחות 
עשויים  שמהם  החומרים  גם  לילד.  מדברים 

הסינת הפרוות  השתכללו,  מאוד  עהצעצועים 
את  הופכות  העצובות  העיניים  הרכות,  טיות, 

תס ילדים.  אצל  בעולם  למוביל  הזה  עהמוצר 
תכלי על הבובה הזו, סיפורה נוגע ללב.

“קניתי אותה באחד הירידים של יום ראשון 
בלונדון. באחד הדוכנים עמדה בחורה מולטית, 
רק עם הבובה הזו. מיד נתפסתי לבובה בגלל 
האוטנטיות שלה, היא לא עשויה במקצועיות 

אלא בעבודת יד של ילידים.
הוריה  חמש  בת  שבהיותה  סיפרה,  “הבחורה 

והש לאיים הקריבים,  מולדת  ענסעו לחופשת 
עאירו אותה לבד עם סבתא. כשחזרו משם הבי

או לה במתנה את הבובה הזו. כילדה היא קצת 
מאוד  השנים  במשך  אבל  בתחילה,  התאכזבה 
נקשרה לבובה,  והייתה הולכת אתה לישון עד 
מחומרים  עשויה  הבובה  שמונה-עשרה.  גיל 
גסה אבל  מקומיים, מבדים פשוטים, בתפירה 

עם המון אהבה.
ע“פה יש לי עוד בובה שהיא מזימבבווה. הבו

בה הזו עשויה מאשפה, חוט ברזל מגולגל עם 
בד, כדי לתת לה את העובי. אבל תראי איזו 
כל  המאפיין  הישבן  את  תראי  נהדרת,  בובה 
כך נשים באפריקה. האישה שייצרה אותה לא 
טרחה לצייר לה פנים, אבל היא מאוד רצתה 
שתצא לה בובה יפה, אז יש לה כובע וסרטים 

ומחרוזת קטנה. תראי איזו יצירתיות”.
עאיזה סוג משחקים יש לילדים בעולם השלי

שי?
ע“היצירתיות שם עולה על כל דמיון. הם עו
עשים משחקים מחומרי פסולת, החומרים הזמי
ענים ביותר, פסולת של בנייה, פסולת של מת

שונים.  מסוגים  חומרים  ועוד  ריפודים  פרות, 
הם בונים יופי של דברים”.

שבי האבנים,  חמש  משחק  את  המציא  עמי 
לדותנו שיחקנו בו המון?

“הו, זה משחק חובק עולם. לישראל הוא הגיע 
מהתפוצות. מצאתי שמשחקים בו גם בארצות 

עהברית, בסין )בסין האבנים יותר עגולות( וב
צרפת. בצרפת הילדים היו משחקים בו בעזרת 
עצמות, ובהמשך הזמן ייצרו אותן מפלסטיק”. 

מה יש מאחורי סיפור פינוקיו?
“יש בו הרבה אלימות, בכלל באגדות האחים 

בגרמ בייחוד  אחרים,  ילדים  ובסיפורי  עגרים 
ניה, יש המון אלימות. תראי מה מקס ומוריץ 

עעושים. מעשי שטות הגובלים בסדיזם. מוצי
אים את המיץ לאנשים. המיוחד בפינוקיו הוא 
המסר לסבים - לכו תעשו צעצועים לנכדים 

שלכם.
ע“כשהייתי עושה סדנאות להורים, לסבים ולי

לדים הייתי אומר: בואו נהיה כמו סבא ג’פטו. 
זו  שונות.  צורות  אלפי  קיבל  כבובה  פינוקיו 
אחת הדמויות המפורסמות ביותר בעולם, אין 

עלו מקבילה, וברגע שוולט דיסני נכנס לתמו
נה ויצר מהסיפור סרט, הוא הפך אותו ללהיט 
עולמי. אולפני דיסני, ברגע שהם עשו סרטי 
מיקי  באני,  בקס  פינוקיו,  סיפורי  לפי  ילדים 
הדמויות  את  הפכו  הם  ועוד,  סינדרלה  מאוז, 
האלה לדמויות, שאין ילד בעולם שלא מכיר 
הניזון מאגדות  להיות כפר קטן  אותן. הפכנו 

עם מופלאות. ועל כך יש רק לברך”.
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י לינדנר ממושב  בעזרת הלב והידיים, ֻעּזִ
מולדת הקים גן ירק אורגני קהילתי, 

שמושך אליו את ילדי המושב. לינדנר, 
"איש ירוק" במראהו עם סבלנות רבה, 

מלמד את הילדים את סודות גידול 
הצמחים והאיזון שבין התועלת שאפשר 

להפיק מהאדמה לאהבת הטבע

אדמת מולדת

  כתב וצילם: טל חביב גליבטר

סיפרו לנו על איש מיוחד ממולדת, שהקים 
לילדי המושב גן ירק אורגני. הוא עושה זאת 
בזמנו הפנוי ובהתנדבות, וגם מדריך את ילדי 

גידול  ברזי  המקום 
כדי  ותוך  הירקות, 
אותם  מכניס  כך, 

האד עבודת  ־בסוד 
מה ובעבודה בכלל, 
אל  אותם  ומקרב 
האדמה,  אל  הטבע, 
מלמד אותם לשמור 
ועל  הסביבה  על 

איזון בחיים.
לראות  נסענו  אז 

המיוח הגינה  ־את 
באיש  ולפגוש  דת 

המסקרן.
למולדת  הדרך 

יפ התבור  ־מכיוון 
הפייה. כמה אנשים 

בכ נוסעים  ־כבר 
מכביש   716 ביש 
דבורייה  ליד   65
חרוד  עין  לכיוון 
דרך הכפרים טמרה 
בשבילי,  ונאעורה? 
זאת  פנים,  כל  על 

ראשו פעם  ־הייתה 
מבודד  המושב  נה. 

התח בגליל  ־מעט 
בתפר  המזרחי,  תון 
יזרעאל,  עמק  עם 
מרחבים  וסביבו 
במזרח  גדולים: 

ור צבאים  ־שלוחת 
שבק יששכר,  ־מות 

שוכנת  שלהן  צה 

בבדידות מזהרת "אחוזת שושנה" של מאיר הר 
ציון; מצפון הכפר הערבי א-טייבה; ממערב – 

מושב רמת צבי.

האיש הירוק
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כשהגענו, חיכה לנו האיש שבאנו לפגוש, ֻעִּזי 
לינדנר )עזי בלי וי"ו, הוא הדגיש(, ואתו שתי 
ילדות  ושתי  ונלהבות  ותיקות  מושב  חברות 
חמודות, שהכינו שלטים לגן הירק. כשהגענו, 
ניכר הקשר החזק שיש בין הילדים לֻעִּזי, וראו 

על פניהם שכיף להם במקום.
מספר  לחקלאים,  שלישי  דור  לינדנר,  ֻעִּזי 
שהוא "איש האדמה": "נולדתי באדמה, ב'רחוב 
במולדת,  גר  הוא  היום  עדשים".  בתל  הבוץ' 
לפיקוח  ביחידה  והגנים,  הטבע  ברשות  עובד 
מיד  שנים,  שמונה  לפני  פתוחים.  בשטחים 
גן הירק  כאשר הגיע לגור במושב, הקים את 
שבו אנו יושבים. במשך הזמן, מספר ֻעִּזי, עשה 
ובגינון  אורגנית  בחקלאות  קורסים  מספר 

אקולוגי בר-קיימא והוא "מוסמך בהשקיה".
הגינה שהקים במולדת נקראת בפיו "גן ירק 
אורגני קהילתי" והוא מבקש להדגיש כל חלק 
לאדמה  אהבתי  "מתוך  שהקים  המקום,  בשם 
ולחינוך הנוער". כאן, לדבריו, לומדים ילדים 
ולטפל  אותם  לגדל  כיצד  שונים,  ירקות  על 
על  גם  אותם  מלמד  הוא  רק.  לא  אבל  בהם, 
המשקל  שיווי  את  ומסביר  שבטבע  היסודות 
לתולעים  לציפורים,  הצמחים  בין  הביולוגי 

ולשאר בעלי החיים.
וה בהתנדבות,  בגן  העבודה  את  עושה  יֻעִּזי 

הסבר שלו פשוט: "נולדתי לתוך זה. תמיד היה 
נהנה  אני  גרתי.  שבו  מקום  בכל  ירק,  גן  לי 
מזה ואוהב את זה, ורוצה להקנות ערכים כמו 
בכמה  'אדמה'  הטבע.  ואהבת  האדמה  אהבת 
אדמה,  אמא  בשלטים:  שמופיע  כפי  מובנים, 
האדמה הטובה, אדמת מולדת )תרתי משמע(". 
על שלטים נוספים כתוב: גידול אורגני, מים 

חיים, שמש, אוויר חופשי.

יֻעִּזי עושה בגן הירק כמעט הכול וזו
שמתב מהקהילה,  רבה  לתמיכה  יכה 

באמצעים.  וגם  בהערכה  גם  טאת 
החק מהוועד  רב  סיוע  מקבל  יהגינה 

לאי במושב, התומך בה בציוד השקיה, 
יבזרעים, בקש ובזבל שהם עוזרים לה

ביא. גם ועד הקהילה מצטרף לתומכים 
ואפילו חברות מסחריות, שאוהבות את 
בזרעים  מסייעות  לקהילה,  התרומה 

ובשתילים.
יום שישי הוא היום שבו יש הכי הרבה 
פעילות בגינה. מיה, מדריכה במתנ"ס 
אדם  בן  "ֻעִּזי  מספרת:  ד'  כיתה  של 
מאוד טוטאלי ומשקיע בילדים בצורה 
ֻעִּזי  ענקית.  סבלנות  לו  יש  מדהימה, 
משרה על הילדים אווירה מאוד נעימה 

והם מאוד אוהבים לבוא אליו לגן.
בקבוצה,  להם  קשה  שיותר  "ילדים 
בשבילם זו ממש תרפיה להגיע לשם. 
אותם ילדים שצריכים יותר את השקט 
זה  את  להם  נותן  הוא  המרווח,  ואת 
את  שם  מלמד  הוא  מדויקת.  בצורה 
הילדים הרבה דברים, ובסבלנות רבה. 
בו, שהוא סבלני.  זה הדבר הכי נפלא 
וזה  עושה,  שהוא  מה  את  אוהב  הוא 

מאוד מורגש.
"לרוב הילדים פוגשים את ֻעִּזי בימי 

לי אין  שישי  בימי  ובחופשים.  ישישי 
לדים בית ספר, אז הם באים למתנ"ס, 

יואנו מצדנו אז קובעים עם ֻעִּזי. יש יל
ויש  דקות,  למספר  לשם  שבאים  דים 
זמן  אתו  לעבוד  באים  שממש  כאלה 

ארוך ומשקיעים.

"הילדים מאוד מבסוטים לבוא 
חדש,  מה  ולראות  בשבוע  פעם 
והשתילים  הזרעים  צמחו  ואיך 

שלהם".

כל צמח מצליח
ימי שהביאה לידיעתנו ולתשו

ֻעִּזי  של  הירק  גן  את  לבנו  מת 
ורד, ממושב תל עד רינה  יהיא 

שים, שמעידה על עצמה כי היא 
עבודתו  ושל  ֻעִּזי  של  מעריצה 
הילדים  עם  לדבריה  המופלאה 
ורד,  של  התיאור  לאחר  בגן. 
וכמובן אחרי שתיאמנו עם ֻעִּזי, 
לבקר  להזמנה  לסרב  היה  קשה 
במקום. ורד אמרה לנו: "גן עדן 
בפנינה  מדובר  אדמות.  עלי 
אני  הדעת.  על  להעלות  שאין 
מעריצה אדם, שיכול להזיז כזה 
מפעל בעזרת הלב ושתי ידיים. 
מבתי  מגיעים  שלא  לי  חבל 
הספר בסביבה, ולא מעגנים את 

המקום הזה".
מלבד הילדים שמבקרים תדיר 

יבפנינת הירק הזו במולדת, מגי
יעות לגן גם נשים מבוגרות מוו
ואס צבר  עדה  המושב,  יתיקות 

המקום  את  שאוהבות  רווה,  תר 
ועוזרות לֻעִּזי ביצירת דחלילים 
ואסתר  עדה  נוספים.  ובדברים 
ידיים  לך  יש  "ֻעִּזי,  לו:  אומרות 
שבו  צמח  שכל  משום  ירוקות", 
וֻעִּזי,  הוא מטפל מצליח לגדול, 

יממש כמו בשירו של יונתן גפן מ"הכבש השי
שה עשר", אומר על עצמו שהוא "איש ירוק": 
ירוקה,  חולצה  לובש  ירוקים,  במגפיים  הולך 
)הטנדר  ירוק  באוטו  ונוסע  ירוק  כובע  חובש 

של רשות הטבע והגנים(.
מג האורגני-קהילתי  לגן  שבאים  יהילדים 

בשביל  בעצמם,  אחרים  וצמחים  ירקות  דלים 
עצמם. "את כל התוצרת של גן הירק הילדים 
מסחריות.  מטרות  אין  לגן  הביתה,  לוקחים 
ירקות  נתנו  קח-תן'  'שוק  במושב  היה  כאשר 
אופן  בשום  אך  הקהילה,  לתצרוכת  לקהילה, 

אין כאן עניין מסחרי.
לאהבת  והנוער  הילדים  את  מחנך  "אני 
הטבע. למשל, גם כשאני רואה שבלול שעושה 
לנו נזק, או לחילופין עורב, אני אומר: 'זה חבר 
שלי'. גם על תולעים, על כל בעלי החיים אני 
אומר זאת לילדים, ואז גם הילדים מדקלמים 
זאת. מדוע אני אומר זאת? כי לכל בעל חיים 
יש תפקיד בטבע. זהו בעצם הנושא של שמירת 

איזון ביולוגי-אקולוגי.
"שמנו תיבות קינון לירגזים על העצים, ואז 
ואת  הפרודניות  את  ואוכלים  באים  הירגזים 
שאר התולעים שמזיקות אצלנו. יש איזון בין 
הנזקים שהציפורים עושות לבין התועלת שהן 

מייצרות בהדברת מזיקים".
כאן  שמבקרים  שהילדים  רוצה  אתה  מה 

יקבלו מהגן?
הכרת  האדמה,  אהבת  עם  ייצאו  "שהילדים 

ופר ירקות  וגידול  בייצור  וידע  הטבע  יחוקי 
חממה  להקים  רוצה  אני  בחקלאות.  ידע  חים, 
להשרשה וגידול שתילים, והייתי רוצה להפיץ 
את הבשורה, שבעוד מקומות יקומו 'גני ירקות 

אורגניים קהילתיים' כמו זה".

יֻעִּזי מפרט את העקרונות של גן הירק האור
גני-קהילתי ומסביר אותם:

מזבלים  רעלים.  ללא  מקום   – אורגני   .1
ציפורים  ידי  מזיקים על  בקומפוסט, הדברת 

ובעלי חיים.
הזיקה  למולדת.  זיקה   – לקרקע  חיבור   .2

מול המושב  לאדמת  דו-משמעית:  ילמולדת 
ניצב  בגן  )המולדת(.  למדינה  זיקה  וגם  דת, 

בגאון דגל ישראל.
מציירים,  הילדים  אישי-יצירתי.  טעם   .3
עצמה  והשתילה  קלאסית  מוזיקה  שומעים 

היא חלק מהטעם האישי.
4. יצרני – גידול מזון.

5. הערכה וכבוד לאיכות החיים שלנו. שיי
היה מקום שהוא נעים.

6. חינוך וידע לנוער – חוקי הטבע. מלמד 
שרואים  כפי  הטבע,  חוקי  את  הילדים  את 
האדמה,  הערוגות:  לפני  המוצבים  בשלטים 
המים, השמש והאוויר – ארבעת היסודות של 

יהטבע בעת העתיקה. הילדים המגיעים לגי
בעיקר  שבאים  מולדת,  של  הגנים  ילדי  נה: 
לראות ולהתרשם, ילדי כיתות א'-ד' שבאים 
חוג  אינו  זה  שרוצה,  )מי  לעבוד  שישי  בימי 

חובה(. לכל ילד יש חלקה משלו.
7. עושר מיני צמחים. בגינה יש סוגים רבים 
מאוד של ירקות, וגם סוגים של פרחים כדי 

שיהיה יפה.
ואקולוגי. לא מרי ביולוגי  8. שיווי משקל 

ססים, יש טורפים טבעיים שבאים, הציפורים 
שלהן אנו נותנים מים אוכלות את התולעים 

המזיקות.
9. מחזור. צמחים שמתו שמים בערימה גדוי
מקב לאדמה.  אותם  מחזירים  ובהמשך  ילה, 

לים זבל בעלי חיים מפינת החי שבמושב וגם 
מהרפת ומהלול, מייצרים קומפוסט ומחזירים 

לאדמה.
מרגיע,  מקום  היא  הגינה  נפשי.  שקט   .10
מושמעת בה מוזיקה, הילדים מציירים ונהנים 
מאוד. יש בעבודה בערוגות תחליף למחשבים 

בבית.
ליד  לרחוב.  ופרחוני  ירוק  "ריהוט"   .11
רואה  שעובר  מי  וכל  פרחים,  גדלים  הגדר 

מקום פרחוני וירוק.
12. הנאה! – כמובן, ליהנות מהמקום.

אורגני-קהילתי

עקרונות גן הירק
מה עושים, איך עושים ולמה
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ט"ו בשבט, ראש השנה החקלאית שהפך לחג אקולוגי, מזכיר לי את השתיל שקיבלתי בגביע 
פלסטיק בגן ואת השקדייה שאהבתי להכין מבריסטול ומנייר קרפ. העץ על פרחיו הוורודים הוא 
מתנה, שמזכירה לי שהעולם יפה ומיטיב. גם אנחנו יכולים להיות טובים אל העולם הזה, ולא רק 

פעם בשנה

האחרון  הגיליון  על  הדיו 
שוב  והנה  בקושי  התייבש 
ראש שנה. חמישה עשר )ט"ו( 
השנה  כ"ראש  נקבע  בשבט 

־לאילנות" מכיוון שרוב הגש
מים אמורים להסתיים עד יום 
זו תחילת השנה  ולמעשה,  זה 
החקלאית הטבעית של האילן, 
ונמצאו  באילנות  שרף  "עלה 
הפירות חונטים מעתה" )רש"י 
למסכת ראש השנה, שבה בית 
חל  החג  מדוע  מסביר  הלל 
בט"ו ולא בא' בשבט(. ברבות 
השנים, הפך החג להיות גם חג 
לנטיעות ובמאה ה-21 שודרג 

גם לחג אקולוגי.
כבר במקורות, במדרש קהלת 
רבה, ט' כתוב: "בשעה שברא 
האדם  את  הוא  ברוך  הקדוש 
הראשון, נטלו והחזירו על כל 
'ראה  לו:  ואמר  עדן  גן  אילני 
ומשובחים  נאים  כמה  מעשיי 
הם, וכל מה שבראתי בשבילך 

תק שלא  דעתך  תן  ־בראתי. 
לקל ותחריב את עולמי, שאם 

קלקלת, אין מי שיתקן אחריך'".
וח מחזור  קיימות,  הטבע,  ־נושאי שמירת 

יים ירוקים, שהפכו לדרך חיים עבור רבים, 
מגולמים היטב בחג הזה, שבו החמה מפציעה 
ליום אחד )השנה היא מפציעה להרבה יותר( 
שוב  להוריק  מתחיל  אותנו  הסובב  והעולם 
ומזניק מאדמתו עלוות ירקרקות וצבעוניות 

פרחונית.

געגועיי לשקדייה
הזיכרונות שלי מט"ו בשבט כילדה חזקים 
אשל  כוסות  מקבלים  היינו  בגן,  וברורים. 
וחלשלוש, שגורלו  קטן  עם שתיל  שקופות 
אבל  כנראה,  נקבע  כבר  קצרצרים  לחיים 
לו  להנעים  ממני  מנע  לא  העגום  העתיד 
את ימיו הקצובים. גם עבורי היו אלה ימים 
על  שלי  השתיל  את  ממקמת  הייתי  יפים. 

־אדן החלון, מדברת אליו דברי כיבושין וח
נופה ומשקה אותו כאילו הוא דג זהב.

שק מכינים  היינו  בגן  היצירה  ־בשעות 
דיות. הדבקנו על בריסטול רשת של ענפים 
גפן  ואז מקווצ'צ'ים כדורי צמר  חום  מנייר 
פלסטי  דבק  עם  אותם  ומדביקים  לבנבנים 

־על ענפי העץ – פעולה שהשאירה את הי
כותנה  בסיבי  ומכוסות  דביקות  שלנו  דיים 
שנדבקו אליהן. בסוף, היינו מכינים כדורים 
על  ומדביקים  ורוד  קרפ  מנייר  קטנטנים 
הצמר-גפן. אף פעם לא נמאס לי להכין את 
העצים האלו. אפילו עכשיו, כשאני חושבת 

עליהם, בא לי להכין כאלו שוב.
היצירה  ושעות  גדלתי  כשכבר  כך,  אחר 
בבית  השעות  ממערכת  חלק  היו  לא  כבר 
הספר, אני זוכרת את הטיולים הספונטניים 
על חשבון שעות מחנך. המורה ברח"ד, שהיה 
שהולכים  מכריז  היה  בתיכון,  שלי  המחנך 

לטייל במקום ללמוד, וזה היה אושר גדול. 
יום, אלא  לא רק בגלל שלא למדנו באותו 
בטבע  לטיולים  הרבה  יצאנו  לא  כי  בעיקר 
ברדיוס  שהייתה  למרות  כזאת,  יציאה  וכל 
כמה  לי  הזכירה  בודדים,  קילומטרים  של 
העולם יפה וירוק מחוץ לקירות התיכון. איך 
חזרנו מהטיולים  זוכרת שתמיד  אני  שהוא, 

־האלו יותר גבוהים בזכות סוליות הבוץ הע
בות שנבנו מתחת לנעלינו תוך כדי ההליכה 
הולכים  בשבט  וט"ו  )בוץ  הבוציים  בשדות 

אצלי יחד בזיכרונות(.
אני גם אוהבת פירות יבשים. בבית הוריי, 
אישית  קערה  לקבל  נהגנו  בשבט  ט"ו  בכל 
והיה  יבשים,  פירות  של  ומתוקה  צבעונית 
לנו טוב על הנשמה. היום, מכיוון שהתפכחתי 
)חלקית, וגם על החלק הזה אני מצרה לעתים, 
לכך  מודעת  אני  תמימות(,  מעריכה  אני  כי 
מפירות  בשבט  בט"ו  לאכול  אמורים  שאנו 
ארצנו ולא מפירות טורקיה, שכנתנו שמעבר 
לים. לכן, אני כבר מציינת את החג הזה פחות 
אבל  למיניהם,  יבשים-משמינים  בבליסת 

חשה עדיין את הקסם שסביב החג הזה.
ראשית, אני אוהבת לנטוע. תחשבו על זה: 
אתם נוטעים עץ שיש סיכוי שיהיה פה הרבה 
הזאת,  באדמה  שורשים  מכה  והוא  אחריכם 
המשפחתיים.  שורשיכם  גם  גדלים  שבה 
ושנית, השקדייה. יש עץ יפה ממנה בעולם? 
הסיבות  אחת  היא  השקדייה  לי.  נראה  לא 

־שאני יכולה להביט קדימה אל העתיד הצ

פוי לי ולדעת שיש דברים שאפשר 
ולא  מחדש,  שנה  כל  להם  לצפות 
השנים.  ברבות  פחות  אותם  לאהוב 
השקדייה ושאר האילנות הם מתנות 
של היקום אלינו, שנועדו לעזור לנו 

לא לשכוח שהעולם יפה ומיטיב.

תרומה צנועה 
לשלום הכדור

בהחלט אשמח לנצל את החג הזה 
על מנת להזכיר, לעצמי וגם לכם, 
יותר  טובים  להיות  צריכים  שאנו 
מאוד  מאמינה  אני  הזה.  לכדור 
אדם  בן  להיות  ומנסה  ב"קיימות" 
שמשתדל לעשות למען ההמשכיות 
של העולם. לא הגעתי עדיין לרמה 
של האנשים שמשתתפים בתחרויות 

־"המשפחה הירוקה" למיניהן, והעש
ייה שלי בנושא הזה מתרכזת במספר 
דברים עיקריים, אבל אני ממחזרת 
כל מה שרק אפשר, ומשתדלת לרכז 
ירוקים  בתיקים  שלי  הקניות  את 
ולא בשקיות ניילון )מתנצלת בפני 
הקופאיות בסופר, שלא מתות עליי, 
כי אני שמה את כל הירקות והפירות בתיק 

והן צריכות לשקול ללא שקיות(.
לש צנועה  תרומה  שזו  לכך  מודעת  ־אני 

לום הכדור, אבל זאת ההשתדלות העיקרית 
לעשות  יכולה  שאני  לי  ברור  כרגע.  שלי 
לי  במקום שניתן  זאת  ואוכל לעשות  יותר 
רעיון  או  טיפ,  יוזמה,  לכם  יש  אם  בעיתון: 
שיקדמו עוד את נושא הקיימות, שתפו אותי 

ואני אפרסם אותו כאן.
יש  עצים,  שמחבקים  אנשים  מכירה  אני 
שיש  יודעת  ואני  עצים  שמאמצים  אנשים 
אפילו אנשים שסורגים לעצים סוודרים כדי 
ליפות אותם. מנגד, אני גם מכירה אנשים 
כורתים  שהם  לפני  פעמיים  חושבים  שלא 
עצים לצורכיהם. אני לא שופטת אף קבוצה, 
אבל אולי הגיע הזמן שלנו להפסיק להיות 
כפויי תודה כמו שרק אנו, בני אנוש, יכולים 

להיות, ולגלות בחזרה נדיבות למיטיבנו?
אל  בשבט  בט"ו  צאו  אנשים,  קדימה  אז 
הטבע, טעו אילנות וחבקו כמה עצים, תיהנו 
מיופיים, מצלם ומפריים והראו להם שאתם 
אם  שגם  לכם  מבטיחה  אני  אותם.  אוהבים 
ולא  שומעים  לא  שהעצים  חושבים  אתם 

מבינים – לכם זה יעשה יותר טוב.
שנה טובה לכל האילנות, ושנה טובה גם 
למטפחי האילנות ולשומרי הטבע. מי ייתן 
ותמשיכו  שורשים  ותכו  פירות  ותצמיחו 

להיות נדיבים לסביבה.

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם 
הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן 

ואמר לו: 'ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים 
הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. 

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, 
שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך'"

)קהלת רבה, ט'(

קערת פירות יבשים. אנו אמורים לאכול בט"ו בשבט 
מפירות ארצנו ולא מפירות טורקיה
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בתי, שאהבה חיות, הכריזה שהיא לא תיתן לשחוט את תרנגול ההודו האחרון שנותר בלול, והצהירה שיגדל בחצרנו 
כמו כלב או סוס, וכך היה. התרנגול לא נשחט ולא נשקל, וגדל לממדים שאפילו זקני מקסיקו לא ראו כמותו בג'ונגלים 

של ארצם. כחיית מחמד גם נתנו לו שם: "אלפונסו"

תרנגול הודו ושמו אלפונסו

בר-כוכבא מדרשי

שלי  הצעירה  לבת  היה  ויתקין,  בכפר  שלנו,  בחצר 
הודו. נראה לכם בלתי- הדר חיית מחמד – תרנגול 

תרנגול  של  באופיו  קצת  להבין  כדי  ובכן,  אפשרי? 
־ההודו, קראו קצת היסטוריה וזואולוגיה: תרנגול ההו

דו, עוף קרקע גדול מסדרת התרנגולאים וממשפחת 
הפסיונים, גדל פרא ביערות אמריקה המרכזית, ובוית 
מכאן  האינדיאנים.  המאיה  שבטי  על-ידי  לראשונה 

לאירו שהביאוהו  הספרדים  בוא  לפני  עוד  שמו,  ־גם 
פה במאה ה-16. שני מינים לתרנגול ההודו המבוית 

))Melegris Gallopavo: המקסיקני והמזרחי.
ההודיה  בחג  הודו  תרנגול  אכילת  של  המסורת 

בי גדולות  בלהקות  בהימצאותו  מקורה  ־האמריקני, 
לכן,  האדם.  מבני  רתיעתו  ואי  ארה"ב,  מזרח  ערות 
ראשוני המתנחלים האירופיים ביבשת החדשה צדוהו 

בקלות למאכל וכך ניצלו מרעב.
שעברה,  המאה  של  וה-70  ה-60  בשנות  בארץ, 
מאות  כמה  המושביים,  בלולים  הודו  תרנגולי  גידלו 
בכל מחזור. אחר כך, השיטות והלולים גדלו ומי שלא 
יכול היה לעמוד בתחרות נשר משוק המגדלים. אחד 
מהם היה כותב שורות אלה. משום שהיינו רגילים אז 
במשך הגידול לשחוט )על-ידי שוחט הכפר( מדי פעם 
תרנגול הודו לצורכי הבית, והטעם היה טוב, מצאנו 

פתרון.
ומת גדולים  היו  כבר  הודנים  שמכרו  האימון  ־בתי 

מחזור. לאחר  בכל  הודנים  גודלו אלפי  ובהם  קדמים 
־מכירת ההודנים ללולים המסחריים, נשארו בידי המ

סוג  ובקיצור:  חלשים  מפגרים,  הודנים  קצת  גם  אמן 
בית  שבעל  משום  לסוחר.  עוברת  שאינה  סחורה  ב'. 
האימון חייב לפנות ולחטא את הלול לגידול הבא, הוא 
היה מוכר את הסוג ב' לדורשים ברבע מחיר. גם אני 
קניתי כ-20 הודנים וגידרתי בלול פינה לגידולם, וכל 
תרנגול הודו שהגיע לפרקו הובל אחר כבוד לשחיטה, 

ואכלנו תרנגולי הודו גם בלי חג ההודיה.

כל  נשחטו   ,1984 הייתה  שזו  לי  נדמה  אחת,  שנה 
)שהפריך  ובריא  חזק  אחרון,  זכר  רק  ונשאר  ההודים 
בגדול את התיאוריה שסוג ב' נשאר סוג ב'(. הוא היה 

־סוג א'-א'. הבת הקטנה שלי, הדר, שאהבה חיות, הכ
ריזה שהיא לא תיתן לשחוט אותו והוא יגדל בחצרנו 

כמו כלב או סוס.
הצהרה בומבסטית, אבל כך היה. תרנגול הודו זכר 
לאחר  חודשים,  חמישה-שישה  בגיל  לשחיטה  נשלח 
ואין  במשקל,  עולה  אינו  כמעט  אך  אוכל  הוא  מכן 
לא  הזה  התרנגול  מסחרית.  מבחינה  להחזיקו  כדאי 
נשחט ולא נשקל, וגדל לממדים שאפילו זקני מקסיקו 
לא ראו כאלה בג'ונגלים של ארצם. כחיית מחמד גם 

נתנו לו שם: "אלפונסו", שם ספרדי כשר למהדרין.
אלפונסו היה מגזע ניקולאס, שהובא לארץ על-ידי 
מדגרות "הוד לבן" במושב בית חרות, וארץ מולדתו 
לבנות  בנוצות  מכוסה  היה  כולו  ארה"ב.  קליפורניה, 
זיפית בצבע שחור, כמין  נוצה  מין  לו  הייתה  ובחזהו 
ש"העלו"  המדגרות  של  הסמל  גם  היה  )וזה  מדליה 

אותו ארצה(.
בלול  החיצונית  והדלת  הפנימית  הדלת  אחד,  יום 
של אלפונסו נותרו פתוחות. הוא לא חשב הרבה ויצא 
לולי  בין  בגאון  הלך  הוא  הרחב.  העולם  את  לראות 
שלהם  בקש  ונבר  העגלים  לסככות  הגיע  המטילות, 

סי את  והשאיר  הבית  לחצר  עלה  גרעינים,  ־למצוא 
מניו על הדשא. כמו כלב, הוא ידע בדיוק את גבולות 
שלנו.  המשק  חצר  מתחום  יצא  ולא  שלו  הטריטוריה 
לנפשו.  לו  והניח  אליו  התרגל  "בומר",  הכלב שלנו, 
וכך אלפונסו חי חיי חופש בחצר המשק כמו שאר חיות 

המחמד.
והוא ידע להגן על עצמו. אם מישהו הרגיז אותו, הוא 
היה מתנפח לממדים מבהילים, הדלדולים שעל מקורו 

־וצווארו האדימו כפליים והוא היה מהדס ברגליו ומנ
קר במקורו, וכל שומר נפשו התרחק ממנו. כאשר באו 
אורחים וישבנו על הדשא בחוץ, אלפונסו הסתובב בין 
את  "גונב  והיה  לארץ  שנפל  באוכל  ניקר  הקרואים, 

כיצד יודע פרח הדיוניאה לוכד הזבובים מתי לסגור את המלכודת 
שלו? האומנם הוא מצליח להרגיש את מדרך רגליו הזעירות והדקיקות 

של חרק? וכיצד יודעים עצי הדובדבן מתי עליהם לפרוח?
ב"צמח מה הוא יודע? - עולם החושים המפתיע של הצמחים", מציג 
תמונה  אביב  תל  מאוניברסיטת  חיימוביץ  דניאל  פרופסור  הביולוג 
מסקרנת ומפורטת של הדרכים שבהן חשים הצמחים את העולם, החל 

בצבעים שהם רואים וכלה בלוחות הזמנים שלפיהם הם חיים.
אח ובתחומים  בגנטיקה  ביותר  החדישים  המחקרים  על  ־בהסתמך 

רים, חיימוביץ מסביר כיצד מבחינים הצמחים 
בין מעלה ומטה, וכיצד הם יודעים, כי צמח 

חיפושיות רע נפל קרבן למתקפה של  ־ָׁשכן 
בתניות.

השמיעה,  המישוש,  בחושי  עוסק  חיימוביץ 
הריח והראייה ואפילו בזיכרון, וקורא לכולנו 
לשאול האם הצמחים מודעים באמת ובתמים 

לסובב אותם.
בספר מוצג דיווח נדיר על טיבם של החיים 
מנקודת מבטם של הדשא שאנו דורכים עליו, 
מטפסים  שאנו  והעץ  מרחרחים  שאנו  הפרח 
עליו. הוא מעניק לנו תפיסה רחבה יותר של 

המדע ושל מקומנו בטבע.
לחובבי הידע וחידושי המדע.

)מאנגלית: עמנואל לוטם, הוצאת מטר, 152 עמודים(

הקשר בין האדם לטבע
"פאְדֶרה ָּפְדרֹוֶנה", סרטם הנודע של הבימאים האחים טוויאני, זוכה 
ליצירה  קולנועי  עיבוד  הוא   ,1977 קאן  בפסטיבל  הזהב"  דקל  "פרס 
אבי,   – ָּפְדרֹוֶנה  "ָּפאְדֶרה  לעברית.  לראשונה  המתורגמת  ספרותית, 
אדוני" הוא ספר לופת ועז מבע שנכתב על ידי מי שעד גיל 18 לא ידע 
קרוא וכתוב. הספר ראה אור בשנת 1975 ומאז תורגם ל-40 לשונות.

זהו סיפורו האישי המרגש של גִווינֹו ֶלָדה, יליד 1938, בן למשפחת 
על-ידי  נלקח  שנים  שש  לו  שמלאו  לפני  שעוד  בסרדיניה,  איכרים 

עדר  את  לרעות  ונשלח  הספר  מבית  אביו 
־הכבשים של המשפחה. את שנות ילדותו ונ

ערותו העביר כרועה צאן, בבדידות, בתנאי 
מחיה קשים ותחת מרותו של אביו.

־ֶלָדה מספר את סיפור חייו כהווייתו, בישי
המיוחד  הוא מתאר את הקשר  ובאומץ.  רות 

בס החברתי  המערך  את  לטבע,  האדם  ־בין 
בעי אך  והמנוצלים,  המנצלים  של  ־רדיניה 
־קר, הוא מתאר את סיפור התבגרותו והתפ

של  ברודנות  למרוד  שהעז  נער,  של  כחותו 
אביו וכנגד כל הסיכויים, מימש את תשוקתו 

ורכש השכלה.
)מאיטלקית: מירון רפופורט, ספרית פועלים, 235 עמודים(

פירות ספרותיים

טבע, אדמה וכפר וגם קצת 
מזון מהאדמה לט"ו בשבט

עולם החושים המפתיע של 
הצמחים
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ההצגה", בייחוד בשביל העירוניים.
כאשר היה צעיר, קיבל את כל החיסונים הנדרשים. 
לפעמים,  אבל  מיוחדות,  בעיות  ללא  גדל  כך  אחר 
כשהילדים לא סגרו את הדלת בלולי המטילות והוא 
היה נכנס לביקור והולך בין האבוסים, התרנגולות 
היו נבהלות וקופצות בתאים ושוברות ביצים, דבר 
שלא הרשים את אלפונסו. הוא הרים את צווארו ואת 

ראשו וניקר בתערובת באבוסים התחתונים.
נופל  היה  אלפונסו  בלול,  הביקור  לאחר  כשבוע 
העופות,  של  הנשימה  במחלת  חלה  הוא  למשכב. 
שהן היו מחוסנות נגדה והוא לא. במשך כמה ימים 
שכב בפינתו, לא אכל כלום, רק השתעל וניקה את 
גרונו. לאחר כשבוע גופו החסון התגבר על המחלה 
והוא חזר להדס בחצר. לאחר שחלה במחלת הנשימה 
שלהן, אלפונסו היה מחוסן בפניה עד הלהקה הבאה, 

אז נדבק שוב ושוב הבריא.
ורגליו היו סחוסיות, גרומות ועם "קשקשים" ודור
ובנים עליהן, ואוי למי שנקלע לחבטת רגליו או לנ

וניגש לנבוח עליו  זר לחצר  קירתו. אם הגיע כלב 
או להתקיפו, "זכה" ההולך-על-ארבע בחבטת רגל 

וובנקירת מקור, שלימדוהו לקח לשמור מרחק מה
הודי.

אלי  ושנה  חודש  אחר  חודש  יום,  אחרי  יום  וכך, 
שנה, אלפונסו הגיע לשנתו הרביעית בחצרנו. ביום 
בלול.  בפינתו  אותו  סוגרים  בלילה  בחצר,  משוטט 

לא שקלנו אותו, אבל משקלו היה 
בספר  מרשימה.  חזותו  וגם  רב 
השיאים של גינס כתוב, שמשקלו 
ביותר  הכבד  ההודו  תרנגול  של 
הידוע להם היה יותר מ-34 ק"ג. 
עוד כתוב באותו ספר, כי תרנגול 
הגבוה  המחיר  את  שפדה  ההודו 
ביותר, זה היה בשנת 1977, נמכר 
לרשת האטליזים של "דיוהרסט" 
שטרלינג.  לירות   1,100 תמורת 

ואלדו במלון  התקיימה  והמכירה 
רף שבלונדון. כמובן שלאלפונסו 

ושלנו לא היה מחיר שראוי שיינ
תן בעדו. כי הוא היה חיית מחמד 
בנוצות.  עטוף  הודו  שניצל  ולא 

כמו שאר ההודים...
בארה"ב  מגדלים  אחת  בשנה 
בחג  הודו.  תרנגולי  מיליון   280
יום  בכל  הנחגג  עצמו,  ההודיה 
נובמבר,  בחודש  הרביעי  חמישי 

ולפי מסורת השמורה עם האמרי
 45 נאכלים   ,1621 משנת  קנים 

מיליון הודים )ביום אחד!(.
מסורת נוספת הראויה להערכה: 

ונשיא ארה"ב, בכבודו ובעצמו, מעניק "חנינה" לת
רנגול הודו או שניים, והם ניצלים מאש הצלייה... 
בשנת 2010 חנן הנשיא אובמה שני תרנגולי הודו 
במשקל 20 ק"ג כל אחד, שהביסו 23 תרנגולי הודו 
תרנגולי  שני  לחיות.  הזכות  על  בתחרות  אחרים 
ההודו שניצלו מאימת סכין השחיטה נשלחו לחיות 

ועד סוף ימיהם בביתו של הנשיא הראשון ג'ורג' וו
נו בחודש  וירג'יניה.  במדינת  ורנון  בהר  ושינגטון 

'חנינה' רק לתרנגול  אובמה  במבר האחרון, העניק 
הודו אחד.

אצלנו  גדל  הזרקורים,  מאור  והרחק  לדעת  מבלי 
מיו ליחס  וגם  בחנינה  שזכה  הודו  תרנגול  ובחצר 

חד ולמעמד של חיית מחמד. בסוף שנות ה-80' לא 
ידעתי על המנהג וגם אלפונסו לא ידע, והוא חי לו 

התר עם  החתולים,  עם  בומר,  הכלב  עם  ובנעימים 
נגולות ועם העגלים.

השת החמישית,  לשנתו  אלפונסו  נכנס  וכאשר 
נה מזלו. קודם כל, נהרג הכלב בומר בתאונה. הוא 
הבת  למוות.  ונחנק  שלו,  בשרשרת  בלילה  הסתבך 
שלי כל כך הצטערה על מות הכלב עד שאלפונסו 
כבר לא עניין אותה. מה גם ששוב חזרה אליו מחלת 

הנשימה.
לאחר שהבריא מהמחלה האחרונה היה מצבו ירוד, 
אותו  שנמכור  הוחלט  אתו.  לעשות  מה  ידענו  לא 
לסוחר הזבל שהיה בא מדי בוקר לכפר, לנקות את 
קנה  בא,  הסוחר  האינתיפאדות(.  כל  )לפני  הלולים 
עבורו.  ושילם   As Is"" כלומר  "דמאן",  ההודי  את 
שאל: "בן כמה הוא?", "בן חמש" השבתי. הוא חשב 
וכמובן  ידעתי שחמש שנים,  ואני  חודשים,  חמישה 
היריעה  הוא העמיס את אלפונסו על  לא שיקרתי. 
שמכסה את הזבל ויצא מהחצר, לכיוון רפיח, למסעו 
האחרון של אלפונסו עלי אדמות. חמש דקות אחרי 

ושיצא מהחצר ונסע הצטערתי על מה שעשיתי, וח
שבתי שחבל שלא נתתי לו למות מזקנה.

כך  על  והמחשבה  להשיב.  אין  הנעשה  את  אבל 
הציקה לי במשך הרבה זמן. סוחר הזבל המשיך לבוא 
כל בוקר לכפר, ואף פעם לא התלונן שהבשר היה 

קשה, לא אכיל או משהו דומה.
ניחמתי את עצמי, שלפחות במקום לחיות חמישה 
חודשים בלהקה מסחרית, כשהוא אנונימי, אלפונסו 
חי חמש שנים באהבה, בחיבה ועם שם הראוי לכבודו 

ולרום מעמדו.
אלה דברי ימי אלפונסו, שגדל בחצרנו, ועל השאר 

עוד יסופר.

אגדות לטיולים
והכלנית, הסביון, האלון וחבריהם בשדה ובחו

נפרד מהנוף הארצישראלי.  הם חלק בלתי  רש 
האם ידעתם שצמחים אלה הם גם גיבוריהם של 
קרובות  שונות,  מתרבויות  ואגדות  עם  סיפורי 

ורחוקות?
מהדורת הטיולים של "סיפורי איש היער" מאת 
ינץ לוי מכנסת מבחר אגדות צמחים בעיבודים 
עכשוויים, בשפה קולחת ורעננה: שלמה המלך 
והיונה,  הזית  עץ  היפהפייה,  הדס  כתר,  מחפש 
והסרפד  הראשון  הסרפד  התועלת,  חסר  האלון 

האחרון, קנים מרכלים, שיבולת החיטה הגדולה, 
כשנרקיס סוף-סוף מתאהב, הסבא והסביון.

מי שחפצים להתק ולכל  וליחידים,  נועד למשפחות מטיילות  והספר 
רב אל הטבע על כנפי הדמיון. ילדים והורים יפגשו את הצמחים ואת 
הפרחים וגם ילמדו עליהם בתעודות זהות בוטניות המופיעות בסוף כל 

סיפור.
והמעשיות מספרות על צמחים נפוצים מאוד, כך שלא משנה לאן יוצ

אים לטייל, מובטח למטיילים שימצאו לפחות סיפור אחד שיתאים לצמח 
שייקרה בדרכם.

)איורים: ליאורה גרוסמן, הוצ' זמורה ביתן, 79 עמודים, מנוקד(

מסרים עם הומור
סיפורי עם על אודות החיים בכפרים הסיניים, 
מתובלים בהומור ומחורזים, כונסו לספר ייחודי 

שיצא בימים אלה.
כל סיפור שמתחיל "בכפר סיני קטן" מעורר 

ומיד סקרנות ועניין. עולם מסתורי, מרוחק ומו
זר, אך באופן מפתיע, נראה קצת מוכר. בספר 
בוים מובאים 18  "סיפורי גאו שו" מאת אמנון 

וסיפורי עם סיניים. הסיפורים מתארים את מצי
על  ומספרים  העתיקה  בסין  הכפריים  חיי  אות 

והאדם הפשוט, על החיים בכפר, הפחדים, השמ
חות, מציאות שבחלקה מתקיימת עד היום.

בחרוזים  ונכתבו  תורגמו  נאספו,  הסיפורים 
כונה  שהוא  כפי  או  בוים,  אמנון  על-ידי  שנונים 

ובסין, "גאו שו", שזה בעברית "עץ גבוה". בסוף כל סיפור, חלקם מש
עשעים, יש מסר קטן, ברור ופשוט: חשיבותה של עזרה הדדית, כוחה של 
תדמית, משפט החמור והסלע, העכברה שרצתה להתחתן, האיכר ומוט 

הבמבוק.
ו"חיפשתי סיפורים שקשורים לחיי הכפריים ולמסורות הסיניות, שכו

הישראלי'",  ל'ראש  ויתאימו  בצדם,  השכל  מוסר  וגם  הומור  גם  ללים 
אומר המחבר.

עמוו  52 אוריון, הוצאת  קצב,  אינה   )איורים: 
דים(

100 מתכונים טעימים 
לחיים בריאים

מאת  המתכונים"   – הסודית  "השיטה  הספר 
לאכילה  מעשי  מדריך  גם  הוא  טלשיר  רחל 
מתכונים  מ-100  יותר  בתוכו  שאוצר  בריאה, 
יצרו שפים בריאותיים  רובם  שרחל בחרה. את 
וכולם עברו את המסננת  מן השורה הראשונה, 

הקפדנית של הכותבת.
ופ בריאים  טעימים,  מתכונים  תמצאו  ובספר 

שוטים להכנה: משקאות ושייקים בריאותיים )שייק פאי תפוחים, שייק 
חלבונים, מיץ עובדים, מיץ ירוק מועצם(; סלטים ורסקים )סלט ספגטי 
בהשראה תאילנדית, סלט כרובית טרייה ואדממה, סלט עם אבטיח, סלט 
ממולאים,  שטח  מלפפוני   – )פקוס  ומרקים  ראשונות  מנות  שמח(;  עוף 
פטריות ממולאות בטופו ואגוזי מלך, מרק קטיפת קישואים ושומר, מרק 

ושורש סלרי בחלב שקדים(; מנות עיקריות ותוספות )סושי טבעוני, קצי
וצות דלורית עם מטבלים, מסבחה דלעת, פשטידת תירס ובצל סגול, תב

שיל פריקה(; ואפילו פרק מתוקים מפתיע )גלידת קשיו ונענע, פאי של 
ותפוחים ודלעת, קרפצ'ו פפאיה, עוגת "גבינה" בלי אפייה(. לצדם, מופי

עים דברי הסבר על תכונותיהם ועל יתרונותיהם של מרכיבי המנה.
)איורים: עמוס בידרמן, הוצאת כתר, 196 עמודים(
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ט"ו בשבט הגיע 
– חג לאילנות

תשובות:

א – 4, הלחין: ידידיה אדמון.
ב – 3.
ג – 4.
ד – 2.
ה – 1.

amramklein@yahoo.com

טריוויה 
עמרם קליין 

א. מי כתב את השיר "כך הולכים השותלים/ 
רון בלב ואת ביד/ מן העיר ומן הכפר/ 

בט"ו  בשבט,  בט"ו   / ההר  ומן  העמק  מן 
בשבט"?

1. פניה ברגשטיין.
2. לאה גולדברג.
3. שלמה שנהוד.

4. יצחק שנהר.

קק"ל  בפיקוח  היערות  שטח  היה  מה  ב. 
בארץ נכון לסוף 2012?

1. 806,506 דונם.

2. 906,506 דונם.
3. 1,006,506 דונם.
4. 1,306,506 דונם.

ביערות  גדל  אינו  ברוש  של  סוג  איזה  ג. 
קק"ל?

1. ברוש אריזוני.
2. ברוש מצוי.

3. ברוש אטלנטי.
4. ברוש הביצות.

ביערות  גדל  אינו  אלון  של  סוג  איזה  ד. 
קק"ל?

1. אלון התבור.
2. אלון השעם.

3. אלון ארוך העוקצים.
4. אלון התולע.

טריוויה למתקדמים
ה. התאריך ט"ו בשבט הוזכר לראשונה כראש 
השנה לאילן במסכת ראש השנה במשנה, אבל 
לא נכתב שם על נטיעות. באיזה יישוב בארץ 
ישראל ובאיזו שנה יצאו התושבים לראשונה 

ונטעו כ-1,500 עצי פרי בתאריך זה?
1. יסוד המעלה, תרמ"ד )1884(.
2. פתח תקווה, תרמ"ט )1889(.

3. רחובות, תשנ"ה )1895(.
4. חדרה, תרס"א )1901(.

ילדים שותלים

עץ ברוש
עץ אלון

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

תשובות לתשבץ מס' 65:
מאוזן: 1. קולטים; 4. לפתע; 9. חמינאי; 11. סיטרואן; 12. הרה; 13. יפן; 15. 

ליגיונר; 18. כפר קרא; 19. ליטא; 21. חטוף; 22. התלהמה.
מאונך: 1. קונוס; 2. להטוט; 5. פונקה; 6. עריקה; 7. זמר נוגה; 10. יובל שרף; 13. 

יתכסח; 14. נצרבו; 16. ועידה; 17. רולטה; 20. מתיש.

תשבץ היגיון מס' 66 
מאוזן:

1. מה מקללת אחת מהעדר כשנגמר לה? )6(; 4. קיבל מכה עם הראש בטנגו 
חושני )4(; 8. ראו 20 מאונך; 9. מרים באוויר פריטים תואמים כהצהרת כוונות 

אידיאולוגית )6(; 11. הקוסמטיקה של זנדברג וקרדשיאן )7(; 12. )עם 13 מאוזן( 
היכתה נישא ומוטלת )6(; 13. ראו 12 מאוזן; 15. הביאו לעולם תערובת בנין לא 

בוגרת )ש( )7(; 18. בשובם הם רוקנו מחסנית על קוף בלי להניד עפעף )3,3(;
 19. )עם 3 מאונך( הוא לא התייחס ברצינות למה שצנח לו )4(; 21. קובר בבלבול 

כרטיס נסיעות )2,2(; 22. מושכים הפכים קיומיים )6(.

מאונך:

1. אם רק מיהרת היא היתה מדברת בשקט )5(; 2. מה האיר על הפרחים של 
אבשלום? )5(; 3. ראו 19 מאוזן; 5. חלק הגוף העליון של המכשפה הטובה ללא 

שרוולים )5(; 6. בעל איכות חיים גבוהה בזכות תרגילי הכושר )5(; 7. השחקנית 
הבחינה שהם השמיעו קול חייתי בין הדלת לנחל )4,3(; 10. לכל היותר חבר של 

מוריץ בעל פגם )ש( )7(; 13. יעזוב בגלל פס ביער )5(; 14. מסתבר ששחקן החוץ הוא 
בהמה שעשה סמים )5(; 16. מוסר ההשכל הנחות יגרום לאש לאחוז בה )5(; 

17. תעצור לפי איכות מוט הברזל )ש( )5(; 20. )עם 8 מאוזן( המזל החד-פעמי של 
עוזי )4(.
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 מתקין / בודק מז”ח מוסמך )40 ש”ל(

 דוגם מי שתייה א’ / ב’ )54 ש”ל(

 דוגם מי נופש ומקוואות )40 ש”ל(

 מפעיל בריכה )222 ש”ל(

 דוגם מי ביוב שפכים וקולחין )54 ש”ל(

 משאבות ומערכות שאיבה )80 ש”ל( 

 טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה )56 ש”ל( 

 טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים )40 ש”ל(

 תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה )80 ש”ל( 

 תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה )96 ש”ל(

 ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך )60 ש”ל( 

 תחזוקת מערכות מים וביוב )100 שעות לימוד(

חלק מהקורסים בלעדיים לרופין ורובם נערכים בשיתוף ובהסמכת משרד הבריאות 
הלימודים נערכים במתכונת בוקר ו/או ערב ונהנים מתשתית מעבדות מתקדמות

מים הם לא רק מקור החיים של כולנו, אלא אחד 
ממקצועות העתיד שהדרישה אליו תלך ותתגבר 

בעתיד הקרוב. בזכות התנאים הגיאוגרפיים 
והאקלימיים, ישראל נחשבת כמעצמת ידע בנושא 

הטיפול במים על שימושיהם השונים.

במכללה הטכנולוגית ובמרכז להשתלמויות רופין, 
פועלת מגמת סביבה ומים הכוללת תכניות לימוד, ומגוון קורסים 
עשיר וייחודי בשראל. בואו ללגום לרוויה מהידע ומהטכנולוגיות 

העדכניות, מהמרצים המובילים ומשלל האפשרויות וההשתלמויות 
הקיימות ברופין ותעלו על גל ההצלחה. 

קורסים והשתלמויות במגמת סביבה ומים
במכללה הטכנולוגית רופין 

ה ל ל כ מ ה
גית לו ו הטכנ

ת ו י ו מ ל ת ש ה ל ז  כ ר מ ה

לפרטים נוספים:
09-8303525
09-8303500

אתר רופין:

mtr.ruppin.ac.il

טיפת ידע יכולה
לעשות אותך מלך
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כל המודעות בלוח הירוק של עיתוני ההתיישבות

073-2369058
 

וקרוואנים.  מכולות   •

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6
0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9
0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2
0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

 – בע”מ  לצימר  זכאי   •

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים. פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

moc.el- iakaz.www

מבנים ניידים

נדל"ן

למכירה/להשכרהלמכירה

שונות

טיולים לחו"ל

בלבד!  לכורמים   •

מורכבים,  גפן  שתילי 

מיידית. נטיעה  גם 

יזרעם".  "חוות  מקור  

בע"מ"  גולדברג  "יקבי 

.0 5 2 - 2 3 3 9 7 4 4

חשבון שתילים למכירה רואי  משרד   •

אשראים  מגייס 

ועסקים  לחברות 

הון,  וקרנות  מבנקים 

0 5 8 - 6 8 0 0 0 0 0

ועקירה  גיזום  קבלן   •

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, זית, הדרים, 

אבוקדו, נשירים ועוד.. 

שורש                                                                                                                             והוצאת  דילול 

הארץ בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

קרקעות  איתור   •

ליורשים  אבודות 

 ,38 תמ"א  ליווי   +

דין עורכי  משרד  ע"י 

0 5 4 - 6 7 6 4 9 5 7

0 3 - 5 6 6 3 2 2 3

• מטבחים סטנדרטיים 

מטר   2  + עליון  מטר   2

תחתון + שיש, 2490ש"ח 

אלומיניום,  חלונות   +

וחדשים שניה  יד 

0 5 0 - 5 2 7 4 3 4 8

0 3 - 6 8 8 4 1 2 3

שתילי  למכירה   •

מובחרים,  אננס 

ענק( )זן  קאיין  מזן 

והזמנות לפרטים 

0 5 2 - 3 9 6 4 1 0 7

0 5 2 - 3 9 6 4 1 6 0

טל משק 

1. מכסחת שרשרת ועוד 

 1.80 רוחב  חדש  גיר 

מטר

דגניה  למרסס  בום   .2

12 מטר  מתקפל 

3. מכונה למריטת עלים 

תוצרת פילצור כחדשה

לפלטות  נייד  מבנה   .4

להרכבה  מפורק  בטון 

כולל גג איסכורית חדש 

4.5X10 מטר

לפרטים:

0 5 2 - 2 4 9 7 1 0 3

יזראל  עמק  רימקס   •

למשקים  מומחים 

התחתון  בגליל  ונחלות 

מבחר  יזראל,  בעמק 

משקים רחב, + דרושים 

חקלאיות,  נחלות 

הארכת שווי נכס חינם,

052-3067381 מאיר 

בנפאל  וטרק  טיול   •

בשמורת  טרק 

ה נ ר ו פ א נ א ה

 ,15.4.14 יציאה: 

28.4.14 חזרה: 

מובטחת( )יציאה 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

 82  ,21-40 •1. ג'ון-דיר 
במצב מכני מעולה

 72  ,20-30 2. ג'ון-דיר 
לרציניים בלבד

 79  ,42-40 3. ג'ון-דיר 
במצב מעולה 

,4X4 7000 4. קררו 
86 צר לכרם

5.  מלגזה שדה מנטו 
2000 במצב מעולה 

 7 6. מזבלת אורגנית 
קוב - יורן  

500 ליטר  7. מדשנת 
תוצרת איטליה

 9  ,7 8. מקלטרות 
רגלים קפיצי חדש

9. מקסחת שרשרת 
150 שנצקי חדש

 79  ,265 10. פרגסון 
לאחר שיפוץ  

8066 דר  11. פיאט 
87 למתאים 

12. מקצצת קש + 
משפך )דרסה( מתאים 

לחוות סוסים
 2500 13. מרסס פלחה 

ליטר משאבה גדולה
14.מלגזה חשמלית 

2006 במצב  הייסטר 
כחדש מתאים לבית 

אריזה 
15. מערבלת מזון 

גדולה במצב חדש + 
משקל בהזדמנות

 84  ,4650 16. ג'ון-דיר 
4X4 מכני למבינים 

60,000 ש"ח
 4X4 17. בל פנדנה

70 כ"ס צר  איטליה 
למתאים גלגלים 

2010 יצא  רחבים חדש 
מתצוגה

ת  ו ר ש פ א
נוחים לתשלומים 

מכירה  / קניה 
חקלאי ציוד 
מלגזות  / טרקטורים 

נוספים  לפרטים 
לשפריר לפנות  יש 
0 5 0 - 7 2 9 4 5 1 9

•1. מכונת מיון לפירות 

+ מברשות + מסועים

8 צלחות  2. דיסקוס 

24  +

 640 3. טרקטור פיאט 

78 מודל 

 540 4. טרקטור פיאט 

80 מודל 

5. עגלות לטרקטור 

ולטרקטורון

 1000 6. מרסס מפוח 

500 ליטר + 

 500 7. מרסס עשביה 

1000 ליטר + 

8. משאית דאבל 

קבינה להובלת פירות

9. מכסחת שרשרת

135 10. פרגיזון 

11. עצי זית במחיר 

מיוחד

12. הובלות טרקטורים 

לכל חלקי הארץ

לפרטים 0544917064

לרכישה

סדנאות

כתיבה  ללמוד   •

ברדוגו סמי  עם 

יום   - למתחילים 

20:30  - מ18:00  ג' 

יום   - למתקדמים 

12:30  - מ10:00  ג' 

הקיבוץ אמני  סדנת 

0 3 - 6 9 1 9 6 8 0
הנחות לחברי הקיבוצים

רפת  חיסול  עקב   •

ציוד  למכירה  במושב, 

שנים:  שלוש  בן  חליבה 

מיכל  טרקטורים,  שני 

ושתי  ליטר   4400 חלב 

בקר משקל  עגלות, 

: ם י ט ר פ ל

0 7 7 - 7 0 0 2 6 8 8
0 5 0 - 4 6 0 4 0 4 4

 4 1. עגלת הייבר   •

טון+7 טון 

2. טרקטרון ג`ון דיר 

מכסחת חדש

 500 3. רינ`גר הייסן 

4X4 2011 כחדש

3 נ`ק  4. מזלג אחורי 

2.5 טון עד 

 3 7 צלחות  5. דיסקוס 

נ`ק

6. קוליטוטור 7+9 

סכנים

7. מזלג + קילשון 

ריתום מהיר

8. מזלג אחורי לגזם 

9. עגלה4 גלגלים אורך 

5.70 מנרה

10. מכולה משרדית 

 12X2.40 + מחסן 

אלומניום 

11. לנדיני פאורפארם 

4X4 85 מודל 2008

 640 12. פיאט רומני 

89

85  275 13. פורגסון 

83  21-40 14. ג`ון דיר 

75  10-20 15. ג`ון דיר 

83  566 16. פיאט 

83  880 17. פיאט 

 3 18. מניטו חצי שדה 

99 טון 

 75 19. סאם פורטטו 

4X4  מודל 2000

 TNF 95 20. פיאט 

קבינה 2005

3000 מודל  21. פורד 

75

4610 מודל  22. פורד 

83

  10-40 23. ג`ון דיר  

83 מודל 

24. עגלה לכלים 

2002 נגרר מיכסה 

מכירה   * קנייה 
החלפה  * תיווך   *
0 5 7 - 5 2 6 2 5 2 6

• מעוניין לרכוש פרדסים 

סוגי  מכל  ומטעים 

מחיר  להעתקה,  הפרי 

ליצ'י למטעי  מיוחד 

050-5362732 חיים  

 052-8742266 דן 

ל                                                                                                 א פ נ •

מאורגן  טיול 

ביותר  הטוב 

טרק   , מדהימה  חוויה 

 . מקדשים  ספארי,   ,

ג'יפים   , אופניים 

לעצמאים. טיול   ,

  .   2014 16 יום באפריל 

קוצר גור 
0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0
קוצר גור  דוד 
 0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0
שושן דוד 

        0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4
www.elnepal .co . i l

דולב  מיכלי  להשכרה   •

חקלאית,  מטרה  לכל 

תעשיית ועוד, לתקופות 

ארוכות וקצרות.

0 5 0 - 5 2 1 1 0 8 4
04-6650029 פקס-
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כל המודעות בלוח הירוק של עיתוני ההתיישבות

073-2369058
 

הכרויות

מודעות

ל”לוח הירוק”

ניתן להעביר

20.1 ב’  יום  עד 
16:00 עד שעה 

03-5682878 טל 

03-5638728 פקס 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

הכרויות” “רעות 

הכרויות משרד 

נישואין  למטרת   •

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6

0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

מיוחדת  מחלקה   •

למסורתיים ומסורתיות 

רווקים,  הגילאים  בכל 

גרושים,  רווקות, 

אלמנים,  גרושות, 

אלמנות לפרטים לפנות: 

050-8220876 דגנית

052-4403890 אורלי

מהנדס  רווק,   50  •

מאוד,  נאה  אזרחי, 

מקסים  יצוגי,  איכותי, 

מעוניין  באישיותו 

להכיר רווקה אקדמאית 

 38 גיל  עד  אירופאית 

למתאימות  לנישואין. 

ניתן לכתוב לת"ד 6277 

חיפה הכרמל  מרכז 

054-4557780

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

• מכירת בתים,  נחלות,  משק חקלאי,  מגרשים  
• יעוץ מס שבח

• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
אם מכרתם משק, דירה או נכס

מקרקעין אחר ב-4 שנים אחרונות
וחוייבתם במס שבח יתכן ששילמתם יותר מדי

לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

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

מחפש עובדים?
לפרסום בלוח הירוק

073-2369058

דרוש/ה

קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל:

טבח/ית פס חם/גריל
עם ניסיון ממטבחי מסעדות

טבח/ית פס קר
עם ניסיון מעבודה במסעדות

או בתי קפה

erez@moshbutz.co.il

ארז, 054-8070209 סיגל, 054-8312338

תנאים מצויינים למתאימים.
בסיס + טיפים, אפשרות למגורים,

מוכר כמועדפת

קו למושב / 7713455 

סדנאות

כתיבה  ללמוד   •

ברדוגו סמי  עם 

יום   - למתחילים 

ג' מ18:00 - 20:30

למתקדמים - יום 

ג' מ10:00 - 12:30

אמני  סדנת 

ץ ו ב י ק ה

0 3 - 6 9 1 9 6 8 0

לחברי  הנחות 

ם י צ ו ב י ק ה
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חברת רם-אפ קיבוץ מענית ד.נ מנשה מיקוד 3785500
טל. 04-6375123 פקס. 04-6375599

נייד 052-6508885

מהוות את הפיתרון האידיאלי מלגזות השדה מבית    
לשינוע הסחורה מן השטח החוצה

המאפשרת  אוטומטית  דיפרנציאל  נעילת 
כוח גרירה מוחלט בתנאי השטח ובתפעול 
המפעיל  תא  משובשים.  משטחים  גבי  על 
חווית  ומספק  זעזועים  בולמי  על  מונח 

נהיגה ותפעול נוחים במיוחד.

בסיס הגלגלים הקצר מאפשר רדיוס 
באזורי  לתמרון  ומדוייק  קטן  פניה 

עבודה צפופים או מוגבלים.

מרווח גחון גבוה, ניידות ויציבות על 
מטען,  בלי  או  עם  משובשת  קרקע 
גלגל  לכל  מאפשר  מופרד  היגוי  ציר 
לעבור מכשולים בנפרד תוך שמירה 
על פילוס המלגזה והמטען, הינע צף 
כוח  מקנים  היגוי,  צמיגי  עם  יחד 

גרירה ויציבות מעולים.

בסיס הגלגלים הקצר מאפשר רדיוס 
באזורי  לתמרון  ומדוייק  קטן  פניה 

עבודה צפופים או מוגבלים.

 YANMAR מתוצרת  צילינדרים   4 מנוע 
עכשיו  המעולים,  בביצועיו  הידוע  יפן, 
הסולר,  בתצרוכת  חסכוני  ידך.  בהישג 

ובאורך חייו הארוכים.

מרווח גחון גבוה, ניידות ויציבות על 
מטען,  בלי  או  עם  משובשת  קרקע 
גלגל  לכל  מאפשר  מופרד  היגוי  ציר 
לעבור מכשולים בנפרד תוך שמירה 
על פילוס המלגזה והמטען, הינע צף 
כוח  מקנים  היגוי,  צמיגי  עם  יחד 

גרירה ויציבות מעולים.
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