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ממושב  איתם,  אפי  במיל'  תא"ל  יושב  שבראשה  ישראלית,  חברת 
נוב, תחל בשבועות הקרובים סדרה של עשרה קידוחים ברמת הגולן, 
במטרה למצוא את "הזהב השחור". חברי המושבים והקיבוצים באזור 
מתנגדים לפגיעה האפשרית בסביבה ומקווים לשנות את "חוק הנפט" 
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המערכת והמנהלה
רח’ מנחם בגין 53, ת”א

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

מן המודפס בעיתון הזה.

dror.maariv@gmail.com   

מנהלת עיתון   ■
עדנה זיו  

כתבים חני סולומון, 	■
עו"ד אפרת חקיקת,   

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

אובליגנהרץ, בר-כוכבא  
מדרשי, דפנה מאור,   

טל חביב גליבטר  

גרפיקה מערכת   ■
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות   ■
אריה אנג'ל  

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

פקס' 073-2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום  	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום 	■
דניאלה גבאי, יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן-להב, יורם טביבי   

מודעות לוח 	■
זוהר מלאכי  

מודעות 	■
kav_daf@maariv.co.il  

"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il

תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il

חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

תוכן

המילים
שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,

"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו 
מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 
לסיפורים ולשירים שכתבתם, 

ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 

הצלם בשם קובץ התמונה, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

חודש שביל שבעת 
המושבים הראשונים

 בני נוער נרתמו לחידוש פניו של שביל שנכבש
 ביער לנדוי לזכר מושבי הפועל המזרחי שהוקמו

לפני קום המדינה
הסיפור מתחיל בחורף 2012 כאשר יששכר אופנהיימר, מכפר פינס, ארגן טיול משפחתי, 
על פי המלצתם של יהודה ומרים כהן משדה יעקב. יששכר יצא לבדוק את יער לנדוי ואת 
שביל מושבי הפועל המזרחי הנמצא ממול שדה יעקב. התברר שאין למצוא את הנתיב אשר 

הוזנח וצימח קוצים ודרדרים.
יהודה פנה לקק"ל, נמצאה שם נכונות ללוות קבוצות בני נוער ממושבי הפועל המזרחי, 

הבייעוץ, בהדרכה וכלי עבודה. לאחר למעלה משנה של משא ומתן והתארגנות, יצאו לאחרו
נה בני הנוער לביצוע המשימה: חידוש פניו של שביל מושבי הפועל המזרחי.

"הפועל  מראשוני  שהיה  לנדוי,  חיים  שח"ל, שמואל  הרב  של  שמו  על  קרוי  לנדוי  יער 
המזרחי" ומהוגי הקו הדתי ציוני. הרב לנדוי נפטר בגיל צעיר ואנשי שדה יעקב נטעו יער 

לזכרו.
בשנת 2008, כאשר מלאו 80 שנים למותו, סומן שביל המנציח לאורכו את מושבי "הפועל 
המזרחי", אשר הוקמו לפני קום המדינה: שדה יעקב, כפר אברהם, כפר פינס, כפר הרא"ה, 

הזורעים, נחלים ותקומה.
את תחילת השיקום ביצעו נערים מהישיבה התיכונית בשדה יעקב. את העבודה המשיך 
נוער כפר פינס. הם עשו עבודה ראויה לשבח וקידמו את הפרויקט, מעבר למצופה! שבחים 

רבים ניתנו להם מאנשי הקק"ל ומיהודה כהן.
רותי אופנהיימר

מכתבים למערכת

איזה נשיא נרצה?
הבחירות לנשיא המדינה בפתח ועל התפקיד מתמודדים 
מי שכבר הגיעו לשיא בתחום עיסוקם. מי ייצג את אזרחי 

ישראל, בארץ ובחו"ל?

20

12

10

חמסין
18 סיפורי חכמי סין הכפרית, 

העתיקה, שלא השתנתה במשך 
אלפי שנים, הועלו ארצה, 

התאקלמו בה והותאמו לעברית 
של ימינו, ואפילו בחרוזים

בול בשבילם
הכינורות שהיו שייכים ליהודי 
אירופה ושרדו את הקלגסים 

הנאציים משוקמים בידיים 
אוהבות של בונה כינורות 

ישראלי. בול מיוחד מוקדש להם

הכומר הטוב
בעיצומה של מלחמת העולם 

השנייה, הסבא של רבקה ויוסף 
שפירו הפקיד את גורלם של 

נכדיו הקטנים בידי איש הכנסייה, 
שסיכן את נפשו בהברחתם 

למקום מקלט

בני הנוער שעמלו על שביל "הפועל המזרחי". להנצחת שבעת המושבים אשר הוקמו לפני קום המדינה

מתנהל  הקרובים  וגם  האחרונים  בשבועות 
שבפעם  נראה  המדינה.  נשיא  לתפקיד  "מרוץ" 
עצמם  הרואים  אנשים  של  רב  מספר  יש  הזאת 
זה  בתפקיד  שאין  הגם  הרם,  לתפקיד  כראויים 
היום  המתנהל  החיים  אורח  על  להשפיע  כדי 

במדינה.
תפקיד הנשיא הוא בעיקר ייצוגי, ואמור בעצם 
והתרבות  המדינה  אופי  המאפיינים,  את  לשקף 
היום,  עד  ועולם.  עם  קבל  המדינה,  אזרחי  של 
רוב הנשיאים נבחרו כברירת מחדל או כ"סידור 
הצליחו לממש  מיני אנשים שלא  עבודה" לכל 
מילאו.  שאותם  בתפקידים  בעשייה  דרכם  את 

רובם באו מאותו מקום או מאותו רקע.

ראויים  עצמם  שרואים  האנשים  בין  כיום, 
הלתפקיד יש מי שכבר הגיעו לשיא בתחום עיסו

קם, כך שכבוד ויוקרה כבר יש להם. אם נבחן את 
הרקע שממנו באים כל האנשים שרואים עצמם 

הראויים לתפקיד, נראה שניתן לחלק אותו לש
לושה: צדק ומוסר; מדע וטכנולוגיה; פוליטיקה 

ושחיתות.
ופה נשאלת השאלה שכולנו צריכים לשאול 
את עצמנו, אך בעיקר את מי שאמור לבחור את 
הנשיא הבא של מדינת ישראל: "אילו פנים אנו 
רוצים להציג לעצמנו כעם, גם כלפי פנים אך 

בעיקר כלפי חוץ?".
יפרח סבלדי, מושב צופר
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חדשות
מיקי נירון

 19 פסח,  המועד  חול  של  בשבת 
הסמוך  אופיר  במצפה  באפריל, 
מובילי  הקימו  יואב,  גבעת  למושב 
המאבק בקידוחי הנפט ברמת הגולן 
מטרותיהם  את  הסבירו  שבו  מאהל 
חתימות  שיותר  כמה  להשיג  וניסו 

שיה מסמך,  על  האזור  תושבי  השל 
התנגדותם  על  משפטי  תצהיר  ווה 
לקידוחים. המארגנים תכננו לשהות 

הרא וביומה  ימים  שלושה  הבמאהל 
כמאה  הגיעו  ההתארגנות  של  שון 
המסמך,  על  לחתום  הגולן  מתושבי 
במיוחד.  שהגיע  דין  עורך  בנוכחות 
והה חתימות   500 כ נאספו  כה,  העד 

מחתימים מצפים לה500 נוספות
בדרום  יחלו  הקרובים  בשבועות 

ההגולן קידוחים למציאת נפט, שתב
וגז",  נפט  חיפושי  "אפק  חברת  צע 
הביןהלאומית  ג'יני  בקבוצת  חברה 
החברות  הפרויקט.  את  המובילה 
נמצאת  שבה  בקבוצה,  הישראליות 
רישיון  המחזיקה   IEI חברת  גם 
עדולם,  בחבל  שמן  לפצלי  חיפוש 
ישראל  "ג'יני  בחברת  מאוגדות 
הולדינגס", בראש הדירקטוריון שלה 
יושב חבר הכנסת והשר לשעבר תת 
אלוף במיל' אפי איתם, בעצמו תושב 
התושבים  הגולן.  בדרום  נוב  מושב 
לאתרי  הסמוכים  ביישובים  שגרים 

בפב שאושרו  המתוכננים,  ההקידוח 
כשבועיים  לפני  פתחו   ,2013 רואר 
את  לטרפד  שנועד  עיקש  במאבק 
המהלך ולקדם את שינוי חוק הנפט 

שנחקק בה1952.
מרקר"  ל"דה  בראיון  טען  איתם 

לפני כחצי שנה, כי הפרויקט ברמת 
הרשויות  של  מתמיכה  נהנה  הגולן 
שיתוף  "יש  והתושבים:  המקומיות 
פעולה של המערכת המוניציפאלית, 
ואנחנו עובדים בשקיפות מלאה, זה 
ממקרים  שונה  עבודה  מודל  יוצר 
יישאר  שהמצב  מקווה  אני  אחרים. 

ול לשקיפות  אותנו  מחייב  זה  הכך, 
אמינות".

ממו פוקס,  גלי  את  שואלים  האם 
פעילות  לדעתה  המאבק,  בילות 
דווקא  נגועה  בגולן  הקידוח  חברת 
רק  ולכן  מובהק  שקיפות  בהיעדר 
ההתנגדות:  החלה  שבועיים  לפני 
לאחרונה  רק  גיליתי  אישי,  "באופן 
על הקידוחים וכך גם רוב התושבים, 

ששמעו במקרה לפני כשבועיים על 
התכניות. זו התארגנות חירום, כיוון 
שרק עכשיו כולנו מבינים את גודל 

בסבי נפט  קידוחי  של  הההשלכות 
לחיפוש  מתנגדים  לא  אנחנו  בתנו. 

הנפט בגולן, אולם רוצים לקבל תשו
הבות בטרם ולא בדיעבד לכמה שא
לות גדולות הנוגעות לחיינו כאן".
בקי משק  ובת  סטודנטית  הפוקס, 

בוץ כפר חרוב, דואגת בעיקר בשל 
בקידוחים:  שטמון  הוודאות  חוסר 
זה  כיצד  יודעים  לא  פשוט  "אנחנו 
ישפיע על חיינו ובעוד כחודש כבר 
אמורה להיות תחנת קידוח ליד כפר 
חרוב מתוך עשר המתוכננות בקרבה 
זיהום  נוראי,  רעש  ליישובים.  רבה 
האוויר והקרקע, זיהום אקוויפרים - 
כל הסכנות קיימות, אבל הכול כרגע 
מאוד באוויר. אנחנו לא יודעים איך 

נפוצה אם ניפגע מהתהליך ובעצם, 
עומדים  אנחנו  מי  מול  יודעים  לא 

הומי מייצג אותנו, כי המועצה תומ
כת בפרויקט.

נקודות  הרבה  הנפט  בחוק  "יש 
בעייתיות, למשל - מה יעלה בגורל 
שיש  ברגע  החוק,  פי  על  השטחים? 
זכות  'תגלית', לחברה המבצעת יש 
לקבל חזקה על השטח. במקרה הזה, 
אז  דונמים,  אלפי  במאות  מדובר 
'תגלית',  תיחשב  מה  להגדיר  צריך 

הכי מדובר בשטח ענק ממנו מתפר
נסים רוב חקלאי הסביבה ומטיילים 

בו המוני אנשים לאורך השנה".
חברת  שלה,  האינטרנט  באתר 
על  מרבית  להגנה  מתחייבת  אפק 
הסביבה במהלך הקידוחים, בהתבסס 

"דרי מרכזיים:  כללים  שלושה  העל 
הקרקע,  פני  על  מזערית  רגל  סת 

ההפקה ללא פליטות והשפעה אקולו
גית מזערית". פוקס אינה מסתפקת 

שהבדי ומצפה  הזו  הבהתחייבות 
ממוסדות  יגיעו  וההתחייבויות  קות 
שצריך  חושבים  "אנחנו  המדינה: 
לא  הוא  כי  הנפט,  חוק  את  לשנות 
רלוונטי למציאות של ימינו. בניגוד 
דרך  שעוברים  אחרים  לפרויקטים 
כשמדובר  ובנייה,  לתכנון  הוועדה 
על פרויקט בסדר גודל כזה, שיכול 
להגנת  המשרד  שנה,   30 להימשך 
את  לעומק  לבדוק  אמור  הסביבה 
ההשלכות ולא להסתפק בתסקיר של 
חברה פרטית. המושבניקים חוששים 
לשטחיהם ולפיצוי שיקבלו, כי החוק 

הלא ברור. כל התשובות חייבות לה

הגיע בהקדם האפשרי מהמועצה הא
זורית גולן, כי היא זו שאמורה לייצג 

אותנו".
הצעד  רק  הוא  ההסברה  מאהל 
תימשך  שכנראה  במחאה,  הראשון 
פוקס:  שמתארת  כפי  מה,  זמן  עוד 
לגייס התנגדויות לווה  "הכוונה היא
שיעידו  מומחים,  של  המחוזית  עדה 
לסביבה,  הנזקים  על  אובייקטיבית 
הוועדה  על  ישפיע  שזה  בתקווה 
הגולן,  תושבי  התנגדות  המחוזית. 
שיתמכו  ציבור  ואנשי  פוליטיקאים 
בנוסף.  להועיל  עשויה  בהחלט  בנו 
כבר היה ניסיון בכנסת הנוכחית וגם 
אז  הנפט,  חוק  את  לשנות  בקודמת 

הברור שמדובר בעניין מהותי שההת
ייחסות אליו היא הכרחית בהקדם".

במהלך השיחה, סיפרה פוקס שיש 
בכוונתה לחזור בסיום לימודיה לכפר 
אם  אך  ביתה,  את  ולבנות שם  חרוב 

היקום שדה נפט בסמוך, כנראה שהח
לום מבחינתה יתפוגג.

על  הגיבה  גולן  האזורית  המועצה 
שהצי שקיפות  לחוסר  ההטענות 

 2013 אפריל  "בחודש  התושבים:  גו 
ישר ממדינת  'אפק'  חברת  הקיבלה 

בגולן.  וגז  נפט  לחיפוש  רישיון  אל 
המועצה  מול  פועלת  'אפק'  חברת 
וכלל הגורמים בגולן בצורה פתוחה, 
מספר  התקיימו  ושקופה.  מקצועית 
החברה  דירקטוריון  עם  מפגשים 
קשר  איש  ומונה  המועצה,  ומנהלי 
מטעם החברה לעבודת תיאום עם כל 
הגורמים הרלוונטיים ובכללם משרד 

ההאנרגיה, רשות הטבע והגנים, המש

רד להגנת הסביבה, רשות העתיקות 
וגורמים נוספים.

היתרים  להשגת  החוקי  "המהלך 
מקומיות  תכנון  ועדות  דרך  עובר 

הומחוזיות, ומחייב את המחפשים לע
מוד בנהלים מחמירים של שמירה על 

ההסביבה. יתרה מזו - החליטה המוע
שיכ פיקוח  גוף  של  הקמתו  על  הצה 

לול נציגים מהמשרד להגנת הסביבה 
הומרשות הטבע והגנים, יחידה סביב

תית גולן והיחידה לשטחים פתוחים 
ומטרתו בדיקה רציפה של  במועצה, 

עמידה בתנאים הסביבתיים.
רואים  אזורית,  כמערכת  "אנו, 

לאו חשיבות  כבעל  זה  הבפרויקט 
להוביל את מדינת  מית, אשר עשוי 
ולמצב  אנרגטית,  לעצמאות  ישראל 
בהיבטים  אסטרטגי  כנכס  הגולן  את 
מתבצעים  נפט  קידוחי  אנרגיה.  של 
במדינות רבות בעולם, ואף בסמיכות 

לאתרי תיירות.
מוע הנה  גולן  אזורית  ה"מועצה 

ירוקות  תכניות  המובילה  ירוקה  צה 
בין  סתירה  מצאנו  לא  דרך.  פורצות 
ל'חזון  בהתאם  הירוקה,  תפיסתנו 

ההגולן', לבין פעילות החברה, שאוש
רה על ידי הגורמים הירוקים והוועדה 
המחוזית לתכנון ובנייה. אנו שמחים 
על שממשלת ישראל אישרה לחפש 

נפט בגולן ומקווים שאכן יימצא".
אפק  "חברת  נמסר:  אפק  מחברת 

הלאו הפרויקט  את  להוביל  הגאה 
לאורך  בגולן.  הנפט  חיפושי  של  מי 
כל הדרך פעלנו בשקיפות ובשיתוף 

הרל הגורמים  כל  עם  מלא  הפעולה 
וונטיים, ונמשיך לעשות כן.

"כחלק מהמחויבות הסביבתית של 
היקף  רחבת  עבודה  נעשתה  החברה, 
שיינקטו  האמצעים  כל  פורטו  ובה 
לטיפול ברעש, בפסולת, בשמירה על 
איכות האוויר ובהגנה על מי התהום, 
וזאת כדי לשמור על הגולן ירוק ועל 

איכות חיי התושבים.
ה"התכניות הסביבתיות נבדקו ואו

שרו על ידי המשרד להגנת הסביבה, 
המועצה האזורית גולן, רשות הטבע 

רל וגורמים  המים  רשות  הוהגנים, 
רק  יחלו  הקידוחים  נוספים.  וונטיים 
לאחר קבלת אישור הוועדה המחוזית, 
מעקב  צוות  ידי  על  יפוקח  והביצוע 
הסביבה,  הגנת  משרד  נציגי  ובו 
אנו  ועוד.  המועצה  האנרגיה,  משרד 
מודעים לחששות ונשמח לענות לכל 

שאלה".

תושבי דרום הגולן הופתעו לגלות: קידוחי נפט 
יחלו בקרבת היישובים בעוד כחודש

במצפה אופיר הקימו התושבים אוהל הסברה שבו טענו לחוסר שקיפות של חברת קידוחי הנפט, שבראשה עומד 
תא"ל במיל' אפי איתם מנוב. גלי פוקס, ממובילות המאבק: "באופן אישי, גיליתי רק לאחרונה על הקידוחים וכך 

גם רוב התושבים, ששמעו במקרה לפני כשבועיים על התכניות". המועצה האזורית: "חברת 'אפק' פועלת מול 
המועצה וכלל הגורמים בגולן בצורה פתוחה, מקצועית ושקופה"

ארבעה צעירים שחתמו על מסמך ההתנגדות לקידוחים. ביום הראשון נאספו 100 חתימות

תושבי האזור ליד שלט המחאה. ניסיון לשנות את חוק הנפט
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הבעלי נחלות רבים החלו לבחון "פיצול מג
הרשים מנחלות" לאור החלטת מועצת מקרק

ביוני  ישראל 1155 מאז שאושרה בבג"צ  עי 
2011. ההחלטה קובעת, כי "דמי פיצול" ישוה

מע"מ,  בצירוף   ,33%  - מופחת  בשיעור  למו 
לעומת תשלום בשיעור 91% אשר נגבה עד 
היום בהתאם להוראת אגף חקלאי 62 בהליך 
הפרדת מגרש מנחלה. בנוסף, נקבע בהחלטה 
הפיצול,  הליך  בגין  נוסף  תשלום  ייגבה  כי 
התשלום  זאת,  למרות  אך  השבחה",  "היטל 
הכולל עבור פיצול מגרש מנחלה יהיה נמוך 
ידי  על  בפועל  מימוש  ויאפשר  משמעותית 
עד  זה  הליך  מלבצע  שנמנעו  נחלות  בעלי 
מקרקעי  לרשות  הגבוה  התשלום  נוכח  היום 

ישראל.
במרכז הארץ, אפשר לפצל מגרש ששטחו 
350 מ"ר כאשר הוא פנוי ואילו כאשר המגה

רש מבונה, הפיצול יתבצע באמצעות מדידה 
של קווי הבניין, כך שיתאפשר לקבל מגרש 

האפש את  לבחון  מומלץ  כיום,  יותר.  הגדול 
רות התכנונית לפיצול הבית מהנחלה בעתיד 
ולהתייחס לכך גם בצוואה בטרם בניית בית 

השני בנחלה עבור הילדים ובעתיד, נקווה כו
לנו שיהיה גם בית שלישי בנחלה.

לשני  מתחלק  מנחלה  מגרש  פיצול  הליך 
שלב  הקנייני.  והשלב  התכנון  שלב  שלבים: 
של  מדידה  מתבצעת  זה  בשלב   - התכנון 

מהנ שיפוצל  למגרש  תכנית  והכנת  ההשטח 
והגשתה  התכנית  על  האגודה  החתמת  חלה, 

לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
לאחר בדיקת התכנית, היא תועבר לרמ"י 
הוועדה  ידי  ולאחר מכן תאושר על  לאישור 

התכ המחוזית.  לוועדה  ותוגש  ההמקומית 
לה  יינתן  הדרך  ובסוף  תופקד, תפורסם  נית 

תוקף.
לתכ תוקף  מתן  לאחר   - הקנייני  ההשלב 

"עסקה".  לביצוע  לרמ"י  תועבר  היא  נית, 
האדם  שם  את  לרמ"י  להודיע  יש  זה,  בשלב 
שעל שמו יירשמו הזכויות במגרש המפוצל. 
רמ"י תשלח שמאי ולאחר מכן יומצא "מפרט 
הפיצול,  דמי  עבור  תשלום  שובר  כספי", 
העסקה תאושר, ולבסוף ייחתם הסכם חכירה 

על ידי החוכר ורמ"י.
כיום  אורכים  לעיל  המתוארים  ההליכים 
מספר שנים ואף לעתים אינם מגיעים לסוף 

ההדרך נוכח בעיות שונות - תכנוניות, קניי
ואח הניות, משפטיות, חברתיות, משפחתיות 

רות, אשר מקשות מאוד על תחושת הוודאות 
בקביעת מועד סיום הליכי הפיצול.

הליך שנמשך חצי שנה
בשל פערים בפעילות ובנהלי העבודה של 
הוועדות המקומיות, קיימות עד היום ועדות 

האשר ביצעו את הליכי הפיצול בסמכות מקו
בדבר  המחוזית  הוועדה  את  יידעו  ורק  מית 
אישור התכנית, מה שקיצר מאוד את הליכי 

התכנון לטווח של כשישה חודשים בלבד.
הבנושא זה נבקש להתייחס לפסק דין עקרו

ני שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל 
מינה לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  האביב, 

הדין  פסק  רונן(.  רות  השופטת  )כבוד  ליים 
קובע ומגדיר את סמכויות הוועדה המקומית 

אי ולאישור תכניות  ובנייה להכנה  הלתכנון 
חוד וחלוקה גם לגבי מקרקעין בבעלות אחת, 
מונח  שטחים,  )החלפת  שטחים  ול"הצרחת" 

שו ייעודים  ולהם  השחמט(  ממשחק  ההשאול 
נים.

במסגרת ההליך נקבע, כי אם בית המשפט 
יקבל את עמדת העותרות, הוועדות המחוזיות 

המקו הוועדות  כל  על  זאת  פרשנות  היחילו 
המיות בארץ. ואכן, בית המשפט קיבל את הע
זה את העמדה העק ובכלל  התירות במלואן, 

רונית כפי שהוצגה על ידי איגוד המהנדסים 
והאדריכלים בישראל, לפיה הסמכות בהליך 
איחוד וחלוקה )פיצול מגרש מנחלה( נמצאת 
של  "תוספת"  ואין  הואיל  המקומית,  בוועדה 
שטחים, אלא רק "הצרחה" של שטחים שלהם 

ייעודים שונים.
הפסק הדין קבע חדהמשמעית, בניגוד לעמ

דת הוועדות המחוזיות, כי בסמכות הוועדות 
גם  וחלוקה  איחוד  תכנית  להכין  המקומיות 
השופטת  כן,  כמו  אחד.  בעלים  קיים  כאשר 
שבסמכות  תכנית  במסגרת  כי  פסקה,  רונן 
ועדה מקומית אפשר לבצע "הצרחת" שטחים, 
כפי שטענו העותרות, זאת בכפוף למגבלות 
ובעיקר כאשר  והבנייה,  התכנון  חוק  שקובע 
הייעודים,  הכולל של  יהיה שינוי בשטח  לא 

כלומר אין תוספת של שטחים.
מרכזיות  סוגיות  שתי  הבהיר  הדין  פסק 

מח הייתה  לגביהן  והבנייה,  התכנון  הבתחום 
הוועדות  ובין  המחוזיות  הוועדות  בין  לוקת 
השלכות  תהיינה  ולקביעותיו  המקומיות, 
מעשיות ומידיות על הפעילות השוטפת של 

הוועדות המקומיות.
הסוגיות  בשתי  הממוקדת  לפסיקה  מעבר 
הפרשנות  את  המשפט  בית  דחה  האמורות, 

המחו הוועדות  ידי  על  הננקטת  ההמצמצמת 
זיות בכל הנוגע לסמכות הוועדות המקומיות 
מטרת  כי  והבהיר,  שבסמכותן  תכניות  לגבי 
43 לחוק התכנון והבנייה הייתה העבה  תיקון

לוועדות  המחוזיות  מהוועדות  סמכויות  רת 
המקומיות.

הליכי  לביצוע  הדרך  את  פותח  הדין  פסק 
הפיצול מגרשים מנחלות בלוח זמנים קצר וס

בעבודת  צורך  ללא  חודשים,  מספר  של  ביר 
ברור  מסר  הפסיקה שלחה  המחוזית.  הוועדה 
לוועדות המחוזיות, כי תכלית החקיקה בעניין 
זה היא העברת סמכויות לוועדות המקומיות 
ועל הוועדות המחוזיות בארץ להפנים תכלית 

זו, ולא לפעול כדי לעכב או לסכל אותה.
באגודות  מתמחים  הכותבים 

שיתופיות ובמיסוי

dror.maariv@gmail.com

איפה הכסף?
עו"ד אביגדור ליבוביץ

איתי זהבי, אדריכל

מירוץ הסמכויות בהליכי 
פיצול מגרשים מנחלות

פסק דין קבע: בניגוד לעמדת הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, 
הסמכות לאשר פיצול מגרש מנחלה נמצאת בוועדה המקומית אני חבר מושב ולאחרונה, 

הגשתי לוועדה המקומית 
בקשה להיתר לבניית רפת. 
ההיתר תואם את התכנית 

החלה על המושב, אולם מספר 
חברי מושב הגישו לוועדה 
התנגדות בטענה, כי הרפת 

תיצור מטרד. מה הסיכוי 
שבקשתי תתקבל?

המקומית  מהוועדה  מבקש  אזרח  כאשר 
לאשר "שימוש חורג" או "הקלה", על הוועדה 

הלשמוע את מי שמב
לכך  להתנגד  קש 
ולהכריע בהתנגדות 
)בהתאם לסעיף 149 

והבנ התכנון  הלחוק 
תשכ"הה1965(.  ייה 

ה"שימוש חורג" מוג
כשימוש  בחוק  דר 
בבניין  או  בקרקע 
הותר  שלא  למטרה 
לפי  בהם  להשתמש 
כל תכנית או תקנה 
על  החלות  אחרת 
הקרקע או הבניין, או 
"הקלה"  היתר.  לפי 

כה בחוק  המוגדרת 
רשאה לבצע עבודה 
היתר  טעונה  שהיא 
בסטייה  החוק  לפי 
מהוראות תכנית או 
תקנה אחרת החלות 
ושאין  הנדון  במקום 

בה משום שימוש חורג.
שאינה  בקשה  מגיש  אזרח  כאשר  לסיכום, 

ומב המקום  על  החלה  התכנית  את  התואמת 
או הקלה,  חורג  קש מהוועדה אישור לשימוש 
על הוועדה לפעול בהתאם לסעיף 149 לחוק, 

הלשמוע התנגדויות לבקשה, ככל שיהיו, ולהח
ליט.

בקשתך  כי  עולה,  משאלתך  זאת,  לעומת 
התכנית  את  תואמת  רפת  של  בנייה  להיתר 
ואינך  מתגורר,  אתה  שבו  המושב  על  החלה 
מבקש היתר לשימוש חורג או הקלה. בשורה 
כזה,  כי במקרה  נקבע,  דין  ארוכה של פסקי 

לאז קיימת  תכנית,  תואמת  הבקשה  הכאשר 
התכנית  אשר  את  לבצע  מוקנית  זכות  רח 
מאשרת ועל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 
המתאר  תכנית  את  לאכוף  חובה  קיימת  אף 
ולאפשר לאזרח ליהנות מהזכויות שהתכנית 

המאושרת מאפשרת למימוש.
מו התנגדות  זכות  אין  כי  נפסק  הלפיכך, 

באופן  תכנית,  תואמת  להיתר  לבקשה  קנית 
זו מוצתה בעת הליכי  עקרוני, משום שזכות 

בפ נשמעה  נוספת  עמדה  התכנית.  האישור 
לבקשה  יסרבו  התכנון  מוסדות  לפיה  סיקה, 
תואמת תכנית רק במקרים נדירים וקיצוניים 

לקב שהסיכויים  הרי  זאת,  כל  לאור  הבלבד. 

גבוהים.  בנייה מהוועדה המקומית  לת היתר 
המקומית אפשר  הוועדה  החלטת  על  בנוסף, 

לערור בפני ועדת הערר המתאימה.
באשר לטענה, כי הרפת תגרום למטרד – 
במחוז  הערר  ועדת  של  להחלטה  מפנה  אני 
הוועדה  נ'  רוחמה  )אליהו  והדרום  ירושלים 

במק יהודה(.  ובנייה מטה  ההמקומית לתכנון 
מוסך לטיפול  היתר להקמת  זה, התבקש  רה 
התנגדות  הגישה  העוררת  חקלאיים.  בכלים 
למטרדים  יגרום  המוסך  כי  בטענה,  לבקשה 

הרבים אשר פורטו בהתנגדות. הוועדה המקו
מית דחתה את ההתנגדות 

הואישרה את הבקשה להי
הוגש  זו  החלטה  על  תר. 

ערר לוועדת הערר.
דברי  יפים  לענייננו, 

למ בנוגע  הערר  הועדת 
טרדים במושבים: "נבאר, 
)הוועדה   1 המשיבה  כי 

רש אר"מ(  ההמקומית, 
אית להתנות את הבקשה 
להיתר בתנאים שיבטיחו 
המטרדים,  הקטנת  את 
ובתנאים אשר יבטיחו, כי 

בהת רק  שימוש  הייעשה 
אך  בתכנית,  למותר  אם 
לסרב  רשאית  אינה  היא 

הכליל לבקשה להיתר תו
במק אלא  תכנית,  האמת 
רים חריגים שבחריגים.

כי  אף  כי  לזכור,  "יש 
מדובר במושב, הרי את אופי 
החל  התכנון  מגדיר  המושב 
עליו. מושב, למרות האסוציאציה המידית של שקט 
ושלווה, הנו גם מקום בו קיימת פעילות חקלאית 
טרקטורים  כך,  מטרדים.  ליצור  כדי  בה  יש  אשר 

ההיוצאים מוקדם בבוקר לקציר, רפתות, לולים וכ
דומה בזה יוצרים כולם מטרדי רעש, ריח וכדומה.

חלק  הוא  גם  החקלאיים  בכלים  "טיפול 
אף  לכן  המושב,  של  החקלאית  מהפעילות 
כפי  בכך  לטפל  יש  מטרדים,  יוצרת  זו  אם 

השמטפלים במטרדים הנובעים מרפת או מה
שלא  כפי  הפעילות.  את  להפסיק  ולא  לול 
בגלל שהם  רק  במושב  לול  או  רפת  סוגרים 
במטרד  מטפלים  אלא  ריח,  מטרדי  יוצרים 

ההריח, כך אין מקום לסגור מוסך לכלים חק
לאיים רק בגלל המטרד, והדרך הנכונה הנה 

לטפל במטרד".
נדמה כי דברים אלו מדברים בעד עצמם, 
הנובע  מטרד  לגבי  טענה  כי  נובע,  ומהם 
בפעילות חקלאית במושב אינה מהווה תנאי 

מספיק על מנת למנוע אותה פעילות.
"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 

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

או ייעוץ מוסמך.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

אקבל היתר לבניית רפת?
אם מספר חברים במושב מתנגדים לבקשתי, אצליח לקבל 

אישור להקמת רפת?

"מושב, למרות 
האסוציאציה 

המידית של שקט 
ושלווה, הנו גם מקום בו 
קיימת פעילות חקלאית 

אשר יש בה כדי ליצור 
מטרדים. כך, טרקטורים 
היוצאים מוקדם בבוקר 

לקציר, רפתות, לולים 
וכדומה בזה יוצרים כולם 

מטרדי רעש, ריח וכדומה. 
טיפול בכלים החקלאיים 
גם הוא חלק מהפעילות 

החקלאית של המושב"
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עו"ד איתן מימוני

בית משפט השלום בבאר שבע דן בתביעת 
לשון הרע של מזכיר מושב ניר עקיבא נגד 
חבר המושב יעקב חיון, שפרסם מכתב המציג 
באגודה  העושה  מושחת  כאדם  המזכיר  את 

ובכספיה כבתוך שלו.
בנגב   - עקיבא  ניר  מושב  מזכיר  היה  א' 
הצפוןהמערבי, מצפוןהמזרח לנתיבות ומדרום 
לניר משה - והיה מועמד לתפקיד זה למשך 
המושב,  חבר  חיון,  יעקב  נוספת.  קדנציה 
פרסם מכתב ובו נכתבו פרטים שלדעתו, יש 
בכל אחד מהם וכמובן גם בהצטרפם יחד, כדי 
לצייר את הפרופיל של א' כאדם המנצל את 
הכלכלית  לטובתו  היישוב  כמזכיר  מעמדו 

האישית, באופן לא הגון.
זה  במכתב  שנכתבו  הדברים  א',  לטענת 
הם פגיעה קשה וחמורה בשמו הטוב והוצאת 

הלשון הרע. מנגד, חיון התגונן בטענה הידו
עה בשם "אמת דיברתי", כלומר לטענתו, כל 
הפרטים שפורסמו באותו פרסום היו נכונים. 
ולפניו  בדין  שישב  טישלר,  ישעיהו  השופט 

שהת פרט  כל  בחן  הצדדים,  טענות  ההוגשו 
פרסם במכתב בפני עצמו.

ה"מעילה באמון החברים" - טענת חיון היי
שונה  מסוימת  ישיבה  של  שהפרוטוקול  תה 
לאחר סיומה על ידי א' ופעולה זו היא מעילה 

הבאמון החברים. ביהמ"ש קבע שאמנם הפרו
טוקול אינו משקף באופן מדויק את ההחלטה 
שהתקבלה, אך התשתית העובדתית שהוצגה 
אינה מובילה בהכרח למסקנה אחת, כאילו א' 
באופן מטעה  במתכוון  הפרוטוקול  ניסח את 

הולא נכון, וכאילו מעל ביודעין באמון החב
רים. לדעת השופט, אפשרי גם הסבר תמים 

לפיו השוני נובע למשל מרצונו לקצר.
"לקיחת מוצרים בסופר" - נטען כי א' רכש 
ביהמ"ש  המושב.  חשבון  על  לביתו  מוצרים 
עיין בממצאים והסיק מהם, כי הוכחה טענת 
זה  פריט  לגבי  דיברתי"  "אמת  של  הנתבע 

ודחה את טענות א' בעניין.
ה"צריכת חשמל על חשבון המושב" - הפר

סום מייחס לא' שני מעשים שאינם תקינים: 
שלו  כבתוך  המשותף  ברכוש  עשייה  אחד, 
חיון,  של  כלשונו  "מתיישבים",  של  וחיבור 

תשלום  קבלת   - אחר  הציבורי;  לחשמל 
היה  הזה  התשלום  מתיישבים.  מאותם 
אמור להיכנס לקופה הציבורית, אבל על 
פי הנטען, נותר בכיסו של א'. ביהמ"ש 

ברכוש  שימוש  שעשיית  קבע, 
הט ואילו  הוכחה,  ההציבור 
לכיסו  שלשל  שא'  ענה 
כספים שקיבל אמנם לא 
הוכחה, אבל אין בטענת 
כספים  העביר  כי  א' 
הכנסת  לבית  אלה 
כדי להסיר את העננה 

מעל ראשו.
"תשלום קבוע של 

טלפון בזק בביתו של א' על חשבון המושב" 
א' שולמו  קו הטלפון הפרטי של  הוצאות   -
בהוראת קבע מחשבונה של האגודה. ביהמ"ש 
קבע, שאף על פי שהאגודה אישרה שתממן 
את חשבונות הטלפון בביתו של א', הכותרת 
ובהחלט  הרע,  לשון  מהווה  אינה  לכשעצמה 

האפשר לפרסם אותה מתוך רצון להביא לידי
עת הקוראים את העובדה, שא' עושה שימוש 
שימוש  מממנת  ושהאגודה  בטלפון  מאסיבי 

זה.
הכ כוונת   - לפורים"  מנות  ה"משלוח 

שחולק  שמה  הקוראים,  לציבור  לומר  תוב 
הציבו הקופה  מתוך  מומן  מנות"  הכ"משלוח 

רית ושהחלוקה לא נעשתה על בסיס שוויוני, 
האלא על פי ההעדפה הפרטית של א' ורעיי

בכסף  שימוש  כי  קבע,  ביהמ"ש  ובשמם.  תו 
יידוע של החברים שהמתנות  ציבורי מחייב 
עליהם  כן,  כמו  מכספם.  מומנו  קיבלו  שהם 
לדעת כי שימוש בכסף ציבורי חייב שייעשה 
הנתבע  זה  בעניין  גם  לכך,  אי  שוויון.  תוך 
בבחינת  היה  שהפרסום  להוכיח  בנטל  עמד 

"אמת דיברתי".
 - האזור"  לתושבי  פרחים  זרי  "משלוח 
עפ"י הטענה, א' שלח על חשבון המושב זרי 
פרחים לקרובי משפחתו, שחלק מהם אפילו 
לא היו חברים במושב. גם בהקשר הזה קבע 
ביהמ"ש, כי דבריו של חיון הם בחזקת "אמת 

דיברתי".
חיון,  גרסת  עפ"י   - לקבלנים  תשלומים 
התקיימו קשרי ידידות עמוקים בין א' לקבלן 
מסוים ולכן, הוא כפה על חברי הוועד לאשר 
את המחיר הגבוה שדרש חברו ולהעדיפו על 
פני קבלנים אחרים שהצעותיהם היו נמוכות 
באופן ניכר. גם בעניין זה קיבל ביהמ"ש את 

טענת חיון.
 - כולם"  את  וכופף  בכוח  לבדו  א'  "שלט 
זה  שהיגד  נראה  אגודה,  חברי  עדויות  עפ"י 

אינו מהווה לשון הרע.
השופט  לעיני  שהצטיירה  התמונה  סיכום 
הדין  מבעלי  מהתרשמות  הראיות,  משמיעת 
שאכן  היא,  בפניו  שהוצגו  ומהאסמכתאות 
א' עשה באגודה ובכספיה כבתוך שלו וחלק 
גם  יושר.  בחוסר  נגוע  היה  מהתנהלותו אכן 
אם פרט כזה או אחר בפרסום לא היה 
מדויק במאה אחוזים, הרושם הברור 
שנוצר הוא, שעיקר הדברים נמצא 

נכון.
היה  בוודאי  בפרסום  כן,  כמו 
חברי  עבור  לפחות  ציבורי,  עניין 
האגודה. אי לכך, בה2 במארס 
הצדדים,  בהיעדר   ,2014

תבי את  ביהמ"ש  הדחה 
יעקב  נגד  א'  עתו של 
לשון  בעילת  חיון 
את  וחייב  הרע 
בהוצאות  התובע 
10,000 שקה  בסך

לים.

dror.maariv@gmail.com
חדר אורחים

אמת דיבר
חבר מושב ניר עקיבא זכה בתביעת "לשון הרע" שהגיש 

מזכיר המושב נגדו, בטענה שפרסם מכתב המציג את 
המזכיר כמושחת

לטענת א', דברי חיון 
הם פגיעה בשמו 

הטוב. השופט: חלק 
מההתנהלות הייתה 

נגועה בחוסר יושר

קרה או לא קרה?

צוחק"  שמת  האיש  "תעלומת 
מאת טרקווין הול הוא ספר נוסף 
ויש  הבלש  הוא  שגיבורה  בסדרה 

בדי סיפורו  את  המספר  הפורי, 
אלוגים שופעים הומור.

בבוקר בהיר אחד, על מדשאה 
דלהי  ניו  בעיר  מרכזית  בשדרה 
בהודו, האלילה ההינדית "קאלי" 
מופיעה משום מקום ותוקעת חרב 
הודי  ג'ה, מדען  בחזהו של סורש 

טפ לאמונות  בהתנגדותו  ההידוע 
לות ודתיות בכלל. הוא מתמוטט 

ומת באמצע התקפת צחוק.
אמן  פורי,  ויש  הנודע  הבלש 
התחפושת וחובב כל מה שמטוגן 
ו"ספייסי", נקרא לחקור את הרצח 

ההמסתורי. הוא אינו מאמין שמק
רה המוות המוזר של ד"ר ג'ה הוא 
תוצאה של התרחשות עלהטבעית 
ויוצא בנחישות לגלות את האמת. 
דופן,  יוצא  בצוות  מצויד  בדרך, 

סמטאו בין  לעבור  יצטרך  ההוא 
הכושלים  הקוסמים  מלאות  תיה 
של הודו ויגיע עד העיר הקדושה 
הגנגס.  על  השוכנת  הרידוואר 
המסבכת  רשת  מוצא  הוא  כאשר 
יחדיו אמונה, מדע ופשעים יוצאי 
דופן, הוא מבין שיידרשו ממנו כל 

ההאמצעים שברשותו על מנת לה
גיע לחקר האמת. אבל קודם הוא 
יעצור לנשנש משהו מלוח. רומן 
אמין  זאת  עם  יחד  אך  משעשע, 
המסורת  ממיטב  ששואב  ומותח, 
)מאנגלית:  הבריטית  הבלשית 
מטר,  הוצאת  זקסהפורטל,  מרב 

280 עמודים(.

מבט מפוכח אך מלא חמלה
ה"חלומות של אחרים" מאת שו

למית לפיד הוא קובץ הכולל 16 
מחדש,  שנערכו  וישנים  חדשים  בהם  סיפורים, 

העל רגעים יוצאי דופן בחייהם של אנשים רגי
לים.

את  המגדלת  צעירה  נערה  הסיפורים:  בין 
אחיה הקטן בכוחות עצמה מוצאת דרך יצירתית 
לפרנס את שניהם; חייה של זמרת ג'אז נהרסים 

הבגלל סיפור שנכתב עליה; זוג חשוך ילדים מכ
ניס אל ביתו נער שעברו הבעייתי אינו מרפה 
מהם; סופר היוצא לנופש בפנסיון נדהם לפגוש 

שם סופר אחר החולם את חלומותיו.
בסיפוריה, לא פחות ואולי אפילו יותר מאשר 
של  כישרונה  מתגלה  שלה,  הגדולים  ברומנים 
במבט  האדם  בבני  להתבונן  לפיד  שולמית 
מפוכח, אך מלא חמלה, ולתאר את המפגש בין 
סביבתם החברתית לעולמם הפנימי. הסיפורים 

מש ישראל  ארץ  ברחבי  המתרחשים 
נות הה50' ועד ימינו, ומציירים מפה 
ואוניברסליים,  מקומיים  רגעים  של 
החיים  על  תובנות  צומחות  שמהם 
כאן, על אהבה בין בני זוג ובין הורים 
לילדיהם ועל מעשה הכתיבה )הוצאת 

כתר, 216 עמודים(.

המוכר והמוזר
ג'סטר"  אוון  של  המופלא  "הסוד 
שילוב  הוא  או'קונור  ברברה  מאת 
בסיפור  והמוזר  המוכר  של  מופלא 
שלושה  בו  שמעורבים  הרפתקאות 

מעצבנת, שמצי אחת  וילדה  החברים 
לה את המצב.

מקום  את  איבד  ג'סטר  אֹוֶון  אביו 
לעבור  נאלצת  ומשפחתו  עבודתו 
לבית הסב בקארטר שבג'ורג'יה. כאן 

ההוא נתקל באחות הסיעודית המתגו
ררת עם הסב, ארלין, שיודעת לסכל 
בִאבו כל רעיון טוב, ובמיוחד בוויולה 
וחטטנית  שתלטנית  ילדה  השכנה, 
חושבת  אפילו  היא  הכול.  שיודעת 
הצפרדע  טולי,  את  לשחרר  שצריך 
בעולם  ונהדרת  ירוקה  הכי  הענקית, 

שאוון לכד, בחזרה לאגם.
לילה אחד הוא שומע קול חבטה עז 
מכיוון מסילת הרכבת העוברת ביער 
נשמט  ומסתורי  גדול  חפץ  הסמוך. 
תרגום  עשר,  עד  שבע  )לבני  ממנה 

המאנגלית: רחל אהרוני, הוצאת הקי
בוץ המאוחד, 156 עמודים(.

הסוד של יהלי
או  כזה  בשלב  מתמודד,  הורה  כל 
אחר, עם שקרים שילדים ממציאים - 
לא  כדי  שקרו,  דברים  להסתיר  כדי 

מת בעצמם  שהם  במעשים  הלהודות 
יהלי", שכ הביישים בהם. "הסוד של 

תבה ואיירה אינה דוידוביץ', הוא ספר 
ילדים המעודד שיתוף, גילוי ולקיחת 
וגם  הצעירים  לקוראים  מבהיר  הספר  אחריות. 
להוריהם כי שלמות אינה אפשרית. כולנו בני 

אדם, וכל אחד מאתנו שוגה.
וכבן המשפחה הקטן  ילד רגיל,  הוא  יהלי 

הביותר הוא מתבונן בהוריו ובאחיו הגדול בה
המשפ כמוהם.  להיות  שואף  וכמובן,  הערצה 

יחדיו בכוכבים באמצעות  חה נהנית לצפות 
כשמת קורה  מה  אבל  במרפסת,  הטלסקופ 

גלה שהטלסקופ נשבר? יהלי מפחד להודות, 
החושש מאכזבת ההורים, פוחד שלא יוכל לג
הדול ולהיות כמו כל בני הבית. על ידי דוג

דרך  מוצאת  האוהבת  המשפחה  אישית,  מה 
יצירתית להראות לו שיש מקום גם לטעויות 
ומקלה עליו להשתחרר מהסוד הכבד )הוצאת 

אוריון, 29 עמודים(.

מוזר ומעניין
בלש חוקר רצח של מדען הודי בידי לא פחות מאשר האלילה 

ההינדית "קאלי"; אוסף סיפורי שולמית לפיד, ישנים וגם 
חדשים, על מקרים יוצאי דופן שאירעו בחיי אנשים רגילים
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דפנה מאור, מושב רמות

1949 העלו לארץ את ילדי בית היה   בשנת
תומים היהודי "תחכמוני" מבלגיה. כל הילדים 
על  שנבנה  "ניצנים",  למוסד  תחילה  הועברו 
מקומו של הקיבוץ שנחרב במלחמת העצמאות; 
קיבוץ ניצנים החדש הוקם בקרבת מקום. בין 
הילדים היו אחות ואח צעירים מאוד, רבקה בת 
יוסף בן השבע. השניים החלו  ואחיה  השמונה 
רסיסי  רק  להם  נותרו  חדשים. מהעבר  בחיים 
תמונות, בעיקר של סבא, אבל אף לא זיכרון 

אחד מהכומר.

כומר שמן מאוד
ברוילנדס יאן  הבלגי   הכומר 
ממה החוצה  בדרכו  היה   )Jan Bruylandts(

עשה  הוא   .)Mechelen( מכלן  המעבר  חנה 
מאמצים להיראות כמו כומר שמן מאוד, רגוע 
מאוד וגם ממהר מאוד. מתחת לגלימה הרחבה 
שלבש באותו יום במיוחד ומתחת למעיל הענק 
הקטן,  אברהם  לגופו  קשור  היה  עמו,  שהביא 
תינוק בן שלושה חודשים, ישן שינה עמוקה. 
איך מצא סבא אברהם וולף את הכומר האמיץ 
הזה? באיזה תירוץ נכנס הכומר למחנה? עובדה 
גדרות  את  בשלום  עבר  ברוילנדס  שיאן  היא 
קומות,  שלוש  בן  הענק,  לבניין  נכנס  התיל, 
בלגיה.  ליהודי  ומעבר  ריכוז  מחנה  ששימש 

מכאן שילחו אותם ברכבות לאושוויץ.
ומעיל גדול מאוד,  כך, עוטה גלימה רחבה 
לא  המחנה,  משערי  בשלום  הכומר  יצא  גם 
לבד, חצי שעה לאחר שנכנס. במחנה זה נולד 
לשושנה ולשלמה ספירו בנם, יוסף, אחיה של 

רבקה.

המשפחה מתפצלת
בלגיה.  יהודי  אחר  מצוד  החל   1942 בשנת 
נתפסו  איטה,  סבתא  ואמו,  שלמה  שושנה, 
 ,zipoהה אנשי  ידי  על  שבאנטוורפן  בביתם 
בלגיה.  ביהודי  ש"טיפלה"  בגסטפו  המחלקה 
הם נשלחו למחנה מכלן, דואגים ותוהים היכן 
הייתה  שושנה  לטייל.  שיצאו  וסבא  רבקה'לה 
התינוק  נולד   1942 באוקטובר  היריון.  בסוף 
בעלה  אותו,  היניקה  אמו  מכלן.  במחנה  יוסף 

וחמותה עשו כל מאמץ לספק לה אוכל ובגדים 
שבהם אפשר לעטוף את הרך הנולד.

הכומר, שהופיע פתאום בבניין שבו היו עם 
תרופה  עמו  הביא  אנטוורפן,  מיהודי  מאות 
להרדמת תינוקות ומכתב מסבא אברהם. סבא 

הכתב שהוא ורבקה מסתתרים ושלומם טוב, שי
מסרו את התינוק למוסר המכתב. רבקה הקטנה 
במקרה  אחיה.  כשנולד  וחצי  שנה  בת  הייתה 
יצאה עם סבא מהבית בעת המצוד וכך נשארו 

שניהם ללא שאר המשפחה.
המה הרגישה שושנה כשמסרה את בנה התי

ידעה  האם  שניצל?  שמחה  האם  לכומר?  נוק 
קיוותה לפגוש  אולי  גורלה במחנה?  יהיה  מה 
בו שוב בקרוב? אולי אמרה כמה מילים לפני 
שנעלם ממנה לעולמים, שהוא אוהב להירדם 
על הידיים, או אולי, שהוא קצת סובל מכאבי 
התירוצים  ארוכה.  לפרידה  זמן  היה  לא  בטן? 
של הכומר לשהותו במחנה של יהודים נגמרו 

וצריך היה לצאת.

התינוקות  שני  את  העביר  ברוילנדס  יאן 
לעיר ווטרלו, לשתי משפחות בלגיות. בעיר זו 
נאסר על יהודים לגור, אבל סבא אברהם מצא 
והעביר  נכדיו  אחרי  עקב  הוא  בעיר.  מסתור 

הבסתר כספים לידי המשפחות המאמצות. באפ
ריל 1943 נודע לאברהם וולף ספירו שאשתו, 
בנו וכלתו נשלחו באותו חודש לאושוויץ. הוא 
הוריהם.  למען  נכדיו  על  לשמור  שעליו  ידע 

עכשיו רק הוא נותר להם מכל המשפחה.
גד הילדים  את  ראה  שנים  שלוש  הכמעט 

בכנסייה,  ומבקרים  צוחקים  משחקים,  לים, 
במאי  סתר.  ממקום  מרחוק,  רק  תמיד  אבל 
1945 החל סבא אברהם להילחם על רבקה בת 
וחצי. המאבק לא  ויוסף בן השנתיים  הארבע 
היה קל. המשפחות לא ויתרו על הילדים. הם, 

הקטנים, לא הכירו את סבא שיצא ממחבואו. 
החיילים עבריים מארץ ישראל, חיילי הבריג

דרשו,  ביקשו,  לבתים,  אברהם  עם  באו  דה, 
ויחד חזרו  איימו ולבסוף שבו הנכדים לסבא 
והחל  ועזרה  לעיר אנטוורפן. סבא שכר בית 
לטפל בנכדיו ובעיקר לבנות מחדש קשרים, 
ילדה  מסבא  שבנויה  חדשה,  משפחה  להקים 

וילד.
סבא  פנה   ,1947 בשנת  שנתיים,  כעבור 
לאנשי בית היתומים היהודי "תחכמוני". הוא 
משימתו  עיקר  את  קצר,  שזמנו  וידע  חלה 
מילא. עכשיו העביר לבית יתומים יהודי ילדה 

הבת שש וילד בן ארבע עם כל הפרטים הדרו
שים. אברהם וולף ספירו נפרד מנכדיו הקטנים 

והלך לעולמו.

סבא של 
רבקה 

ויוסף
רבקה בת השמונה ואחיה 
יוסף בן השבע, שנותרו זה 
לזה מכל משפחתם, החלו 

ב־49' בחיים חדשים במוסד 
"ניצנים", שהוקם על חורבות 
הקיבוץ. מהעבר נותרו להם 

רק רסיסי תמונות, בעיקר של 
סבא אברהם, אבל אף לא 
זיכרון אחד מהכומר הטוב

איך מצא סבא אברהם וולף את הכומר האמיץ הזה? באיזה 
תירוץ נכנס הכומר למחנה? עובדה היא שיאן ברוילנדס עבר 

בשלום את גדרות התיל, נכנס לבניין הענק, בן שלוש קומות, 
ששימש מחנה ריכוז ומעבר ליהודי בלגיה. מכאן שילחו 

אותם ברכבות לאושוויץ. כך, עוטה גלימה רחבה ומעיל גדול 
מאוד, גם יצא הכומר בשלום משערי המחנה

רבקה עם הכלב של משפחת בונואה בווטרלו, בערך 
1944. במקרה יצאה עם סבא מהבית בעת המצוד

JMDV - Fonds Kummer :צילום מחנה המעבר במכלן, בלגיה. באוקטובר 1942 נולד כאן האח יוסף 
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מהשואה  שניצלו  לכינורות  המוקדש  בול 
ידי השירות הבולאי בחברת  הושק החודש על 

הדואר ישראל, לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבו
באפה  27 ראשון, יום  בניסן,  בכ"ז  שיחול   רה 

ריל. בבול, שעוצב על ידי דויד בן הדור וערכו 
9.60 שקלים, נראים כינורות שניצלו מהשואה, 
אושוויץהבירקנאו  הריכוז  מחנה  שער   - ברקע 
ומסילות הרכבת המובילות אליו. בשובל הבול 
- ציור של כליזמר מנגן בכינור. בשולי גיליון 

ההבולים - כינורות והגדר של אושוויץ. במעט
 Paul( פת היום הראשון - צילום של פול ריקן
Ricken(: תזמורת מלווה אסירים לפני הוצאה

תם להורג במחנה הריכוז מאטהאוזן, אוסטריה, 
בה30 ביולי 42'.

הקהילה  מחיי  חלק  תמיד  הייתה  מוזיקה 
מש באירועים  בעולם,  מקום  בכל  ההיהודית 

פחתיים כמו חתונה ובאירועים מיוחדים בבית 
הכנסת. הכינור היה אהוב על יהודים עוד לפני 
שתי מלחמות העולם, והיה חלק מחיי התרבות 
והכלי  אירופה  במזרח  היהודית  העיירה  של 

באי שהופיעו  הכליזמרים  בלהקות  ההמוביל 
ביצירות  גם  הונצחו  והכינור  הכליזמר  רועים. 
)בסיפורי שלום עליכם,  ואמנותיות  ספרותיות 
המאה  בתחילת  בעיקר  שאגאל(  מארק  בציורי 

הה20. 
נתנה  המוזיקה  הנאצי,  השלטון  בתקופת 
צד  לבטא  דרך  מגפיהם  תחת  ליהודים שסבלו 
מהמציאות,  לברוח  לאהאנושי,  בעולם  אנושי 

ש לבטא את השאיפה  פ ו ח ל
נחמה  ולמצוא 

פעי הותקווה. 
מוזיקלית  לות 
ענפה התקיימה 
 - בגטאות 

קרקוב,  בלודז', 
וילנה,  ורשה, 
ואף  טרזין, 
ת  ו נ ח מ ב

והש העבודה 
שהקימו  מדה 

הנאצים.
בנוסף לפעילות מוזיקלית מאורגנת, בוצעו 
ידי האסירים  שירים בגטאות ובמחנות גם על 
רבים,  שירים  שמאגדת  האסופות  אחת  עצמם. 

"לי )ביידיש:  והמחנות"  הגטאות  מן  ה"שירים 
דער פון די געטאס און לאגערן"(, יצאה לאור 
1946. השיר "אל נא תאמר - שיר הפרטיזה הב

קיין מאל"( הפך למעין המנון  ניט  )"זאג  נים" 
השואה בעצרות זיכרון לשואה, ותורגם לשפות 

האחדות. המילים לשיר זה נכתבו על ידי הפר

טיזנים של גטו וילנה והותאמו למנגינה רוסית 
שנכתבה לפני המלחמה.

הקימו  וההשמדה  הריכוז  ממחנות  בחלק 
ובהן  אסירים,  נגנים  של  תזמורות  הגרמנים 
תזמורת הנשים של אלמה רוזה )אחייניתו של 
גוסטב מאהלר(. חלק מהתזמורות אולצו לנגן 
ב"קבלת הפנים" של 
ם  י ר י ס א ה
ם,  החדשי
י  ו ו י ל כ
בצאתם 

הא השל 
ם  י ר י ס
לעבודה, 
לתאי  הלכו  וכאשר 

ההגזים. תזמורות אלו ניגנו גם להנא
הנאצים  והקצינים  החיילים  של  ולבידורם  תם 
במחנה. בנקודת זמן אחת, פעלו באושוויץ שש 

התזמורות. כמו כן, היו תזמורות קטנות גם במח
נות טרבלינקה, מיידנק, בלז'ץ וסוביבור.

הנא החרימו  השנייה  העולם  מלחמת  הבזמן 
חלק  רבים.  כינורות  היהודים  מבעליהם  צים 
מהכינורות נמצאו לאחר תקופת השואה, רובם 
שבורים והרוסים, ואלו היו כנראה מלכתחילה 

הכינורות פשוטים. בחלק מהכינורות של היהו
דים הופיע סמל של מגן דוד, בדרך כלל בגב 

הכינור, משורטט בעץ ולעתים כפסיפס עץ או 
אם הפנינה. 

"כי נקרא  מהשואה  שניצלו  הכינורות  האחד 
נורו של מוטל'ה", נער יהודי בן 12 בשם מרדכי 
שליין. קצינים נאציים ששמעו את מוטל'ה מנגן 
1944 הורו לו להופיע בפניהם במועה הברחוב ב
דונם. מוטל'ה ניצל את הופעותיו כדי להבריח 
לשם חומרי נפץ בתוך תיק הכינור, וכך פוצץ 

האת המבנה על יושביו. לימים נהרג במארב גר
מני, וכינורו הובא לישראל על ידי משפחה של 
חבר, שניגן אתו במחנה הפרטיזנים של דיאדיה 

מישה ביערות ווהלין, אוקראינה.
היה  מהשואה  שניצל  אחר  כינור  של  בעליו 
יהודי צרפתי שהוחזק במחנה המעצר דראנסי, 
ומשם נשלח ברכבת לאושוויץ. בדרך, זרק את 
וביקש  המסילה  את  שתיקנו  לפועלים  הכינור 
לנגן.  ימשיך  הכינור  לפחות   - יחיה  לא  שאם 
ילדיו של פועל המסילה שהחזיק בכינור הביאו 

אותו לבונה כינורות צרפתי.
כינורות, דוגמת זה האחרון, מצאו את דרכם 
אל אמנון ויינשטיין, בונה כינורות מתל אביב, 
אותם,  והשביח  תיקן  הוא  חייו.  למפעל  והפכו 

הוהסיפורים האנושיים שמאחוריהם תועדו. הכי
נורות זכו לחיים חדשים בקונצרטים של מיטב 

ממ והם  ובעולם,  בישראל  זמננו  בני  ההכנרים 
שיכים לנגן אחרי כה70 שנות שתיקה.

אוטוביוגרפיה של דובון צעצוע
הסיפור חייו של הדובון אוטו בתקופת השו

אה, שהיה עד ראייה לילדותם המאושרת של 
שני ילדים, יהודי ונוצרי, שהיו חברים לפני 

המלחמה. 
שקי פרווה  רך  דובון  יש  לכם  גם  ההאם 

בלתם מבן משפחה או מחבר? מה גורם לנו 
ישן, קרוע  הוא  גם אם  דובון,  וללטף  לחבק 

הומרופט? איך מרגיש אדם מבוגר שפוגש דו

בון שלא ראה מאז ימי ילדותו?
באמצעות סיפור חייו הנוגע ללב של 

אוטוביו  - "אוטו  בספר  אוטו,  ההדובון 
לנו  מספר  צעצוע",  דובון  של  גרפיה 
הסופר והמאייר טומי אונגרר, בעדינות 
הקשות  התקופות  אחת  על  ובישירות, 

השידעה האנושות, תקופת מלחמת העו
לם השנייה.

המתעד  ראייה  עד  הוא  אוטו  הדובון 
החב שני  של  המאושרת  ילדותם  האת 
הרים, דוד ואוסקר, ילד יהודי וילד נוצ

רי, לפני פרוץ המלחמה. הוא מתאר את 
הפרידה שנכפתה עליהם עקב המלחמה, 

האת הסבל שהיה מנת חלקם בתקופת המלח
מה ואת התאחדותם מחדש שנים רבות לאחר 

סיומה.
הדרך עיניו של הדובון אוטו נראים האלי

מות וחוסר ההיגיון שבמלחמה, שבה נפגעים 
ומבוגרים,  ילדים   - הצדדים  מכל  אדם  בני 
וגם בובות ודובונים. אבל דרך עיניו, אנו גם 

והפ הידידות  האהבה,  שבאמצעות  הלמדים 
יוס אפשר להשתקם, להירפא ולזכות מחדש 

דק,  מיכאל  )מגרמנית:  ושלום  שלווה  בחיי 
הוצאת צלטנר ספרים, 41 עמודים, מנוקד(.

זיכרון מארון הבגדים
מספר  דווילייה  לואיק  מאת  "המחבוא" 
של  המרגש  הישרדותה  זיכרון  את  באיוריו 

הילדה דוניה בשואת יהודי צרפת.
הבעוד הנאצים הולמים על דלת ביתה באי

שון לילה, הוריה של דוניה מחביאים אותה 
הבארון הבגדים. כאשר היא יוצאת ממנו בעז

רת השכנה, היא מגלה שהוריה אינם והדירה 
הצרפתית,  במחתרת  חברה  השכנה,  הפוכה. 

הלוקחת את דוניה תחת חסותה ושתיהן מע
מידות פני אם ובת נוצריות ומסתתרות יחד 
ניצלים  למעשה,  כך,  לפריז.  מחוץ  בחווה 
חייה של דוניה. עם תום המלחמה, השכנים 
הניצולה.  אמה  את  לאתר  לדוניה  עוזרים 

אביה לא שרד.
מספרת  שסבתא  כזיכרון  מסופר  הספר 
חוויית  את  גם  להעביר  ומצליח  לנכדתה, 

השומ הנכדה  אבי  באמצעות  השני  ההדור 
עת את הסיפור: בסוף הספר, בנה של דוניה 

מודה לאמו על שסיפרה את סיפורה לבתו, 
עמו  אותו  חלקה  שלא  על  צער  מביע  אך 

מעולם )והוא שמע אותו מבתו הקטנה(.
הספר מתאר ברגישות רבה את קורותיהם 
וישי,  משטר  תחת  יהודים  ילדים  אלפי  של 
ובקיצור  לקומיקס  השמורה  באסתטיקה 
אנגולם  בפרס  זכה  צעיר.  לקהל  המתאים 
2012, תערוכה העוסקת בשואת היהוה  לשנת

דים במדינה עוצבה בהשראתו, והיא נודדת 
בין בתי ספר בצרפת )תרגום מצרפתית: ניר 
רצ'קובסקי, ציור: מארק ליזנו, הוצאת כנרת, 

78 עמודים, מנוקד(.

 יום הזיכרוןשתי נפשות
לשואה ולגבורה

כינורו של מוטל'ה
לא רק מוזיקה: הנער מרדכי שליין, שאולץ לנגן במועדון קצינים נאציים, פוצץ את המבנה על יושביו. כינורו 
נמצא והובא לישראל. הונפק בול המוקדש לכינורות שבהם ניגנו יהודים באירופה במלחה"ע השנייה וניצלו

כינורו של הנער 
הפרטיזן מוטל'ה 

שליין. היה חבר 
בקבוצת הפרטיזנים 

של דיאדיה מישה 
ביערות וילנה

לכינורות שניצלו מהשואה. הפכו  בול 
למפעל חייו של מתקן הכינורות אמנון 
עיצוב: דויד בן הדור ויינשטיין 

לא רק למבוגרים
קשה להעביר את מאורעות השואה והמלחמה באופן 

שבו ילדים יבינו. ילדים צעירים עלולים להירתע משיחה 
על הנושא, שגם מבוגרים מתקשים לעסוק בו. שני 

ספרים חדשים עשויים להסביר ולו מקצת ממה שקרה 
באירופה בשנים הנוראות ההן

המחבוא". סיפורה של ילדה יהודייה בצרפת תחת 
שלטון וישי

"אוטו - אוטוביוגרפיה של דובון צעצוע". האלימות 
וחוסר ההיגיון דרך עיניו של דובון
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חזרתי! אני לא יודעת מה אתכם, אבל אני 
התגעגעתי. אומנם היה לי ממלא מקום רענן 
את  שוב  לקבל  טוב  אבל  עודד,  בשם  וצעיר 
תואר "אם החיטה". אז כמו שבני היקר דיווח 

לכם - נסעתי עם בתי לטוסקנה, איטליה.
הבת שלי, שהיא חובבת הרפתקאות ובעלת 

כרו התנדבה  ולטבע,  לחקלאות  חזקה  הזיקה 
חודשים,  מספר  לפני  גלילית  בחווה  צאן  עת 
שנקרא  ביןהלאומי  לפרויקט  התוודעה  ושם 
)ב"קו למושב" התפרסמה כתבה   WWOOF
הזה  הפרויקט  שנה(.  חצי  לפני  הפרויקט  על 

המרכז חוות מכל העולם, שמעוניינות במתנד
מעניקות  ובתמורה,  בשדותיהם  שיעבדו  בים 

קורת גג, אוכל והרפתקה.
הזה,  הקדוש  מהשילוש  שהתלהבה  בתי, 
זה  את  לעשות  כיף  ממש  יהיה  שזה  חשבה 
שיש  עינה  קלטה  ברשת  ובשיטוטיה  בחו"ל, 
אותה.  לארח  שישמחו  חוות  הרבה  בטוסקנה 

ההיא אמרה לי: "אימא, אני רוצה לנסוע לטוס
קנה להתנדב שם בחווה. מה דעתך לבוא אתי 

הולשמור עליי שלא אלך לאיבוד בדרך?". לאו
לנסוע  רוצה  אני  "אימא,  כך:  נשמע  זה  זניי 
לטוסקנה להתנדב בחווה ובגלל שאני כל כך 
אוהבת אותך ורוצה לבלות כל רגע פנוי שלי 
אתך, יותר מאשמח אם תבואי אתי ונבלה זמן 

איכות של אם ובת"...
לא משנה מה הגרסה הנכונה, כשהבת שלי 
שהמצב  בדקתי  מתייצבת.  אני   - לי  קוראת 

ההכלכלי לא גרוע יותר מתמיד )הוא לא(, בדק
תי שהחקלאי יכול להסתדר בלעדיי שבועיים 
שאני  בדקתי  יותר...(,  גם  יכול  )הוא  רצופים 
יכולה לקחת חופש מהעבודה )עבודה אף פעם 

"נוס תשובה:  לה  והחזרתי  אותי(  עצרה  הלא 
עים".

מטרות  מספר  הזה  למסע  היו  מבחינתי, 
שרציתי להשיג. קודם כל, מנוחה. חצי השנה 
האחרונה הייתה מאוד מעייפת וממש נזקקתי 
לזמן בדד שבו אוכל לבהות בעולם ללא מטרה 

כש ולרווחתי  לעצמי  רק  ולדאוג  המוגדרת 
השאלה הכי חשובה שבה אצטרך לעסוק היא 
מה אוכל היום בכל אחת מהארוחות )וגם לזה 
אני לא צריכה להקדיש זמן רב, כי אני בדרך 
כלל בוחרת פיצה(. בדמיוני כבר ראיתי שדות 
מפר  החרקים  זמזום  שרק  ירוקים,  טוסקניים 
את השקט שלהם, ואותי, שוכבת פרקדן, ספר 

בחיקי, כוס יין בידי ושמש בעיניי.
עם  איכות  זמן  לי  שיהיה  המחשבה  שנית, 

ההבת שלי ממש שימחה אותי. כשיש לך שלו
לתת  תתאמצי  כמה  משנה  לא  זה  ילדים  שה 
לכל אחד את תשומת הלב המגיעה לו, זה לא 
קטן  באוטו  רצוף  שבועיים  לבלות  כמו  יהיה 
)פיאט 500 מיניאטורית( ולחלוק מיטה במלון, 
ומכיוון שהיא מתגייסת לשורות הצבא )מספר 
לי  נראתה  זו  הזה(  הגיליון  צאת  לאחר  ימים 

ובוו בחיים  הרבה  לא תקרה  האפשרות שבטח 
דאי לא בשנתיים הקרובות. אם כן, כמו שאנו 
שרים בפסח, אם זה יהיה טיול שישלב נופים 
ויחסי רעות עם בתי - דיינו, ואכן כך היה, אבל 
בסופו של דבר, זה היה גם טיול של מפגש עם 

אנשים וסיפורים, ומבחינתי, דבר כזה בהחלט 
מקפיץ את החוויה.

נוס כבר  שנים  מאות  לטוסקנה.  ה"נוסעים 
בין עריה  עים לטוסקנה, מכל העולם, לטייל 
היפות, ליהנות מנופיה המיוחדים, לנוח בבתי 
משכירים  שתושביה  שלה  העתיקים  הכפר 
לאורחים. המילה טוסקנה מצלצלת בכל שפה 
וחדה קסומה  כמוה,  שאין  לחוויה  הזמנה  כמו 

פעמית - טבע ותרבות, אוכל ויין, עבר והווה, 
דרך  היא  טוסקנה  בהרמוניה.  בזה  זה  שלובים 
לגעת ביופי, להאזין לפעמי ההיסטוריה מעבר 
לקירות האבן העתיקים, להתבשם מהחיים"...

לורי  אביבה  הקסומה"  "טוסקנה  הספר  )מתוך 
ושלמה פפירבלט, הוצאת אריה ניר, 2005(.

אז נסענו. לא ארחיב כאן על חמדותיה של 
טוסקנה ועל עברה ההיסטורי העשיר והעתיק, 
רק אשתף אתכם בכמה סיפורים שפגשתי "על 

הדרך".

מוזיאון העוגבים ע"ש סנטה צ'צ'יליה
שתחכך  כדי  אחת  חוויה  מספיקה  לפעמים, 
כפיך בהנאה בסופו של יום ותאמר "אחח, איזה 
המוזיאון  חווית  הייתה  גם  וכך  היה".  זה  יום 
הזה. מוזיאון העוגבים על שם סנטה צ'צ'יליה 
נמצא בעיירה בשם מאסה מריטימה, שהיא יפה 

ככל העיירות הטוסקניות העתיקות.
הגענו אליה ביום קר וגשום במקצת )בשבוע 
הראשון לשהותנו היה ממש קר( וחיפשנו את 
צ'מבלו,  אורגנים,  אוסף של  המוזיאון שמכיל 
אבל  נוספים.  עתיקים  נגינה  וכלי  עוגבים 
הסיפור הוא לאו דווקא על המוזיאון, אלא על 
האֹוֵצר שלו. כשאני באה לספר לכם עליו כעת, 
אני מבינה שאין לי מושג איך קוראים לו, אבל 
הראשונים  במשפטים  היטב.  אותו  זוכרת  אני 
הרדידות  את  להשמיץ  הספיק  כבר  הוא  שלו 
התרבותית בארצו )"איטליינו איגנורנטה"...(, 

בג תתגשם  לא  שכנראה  משאלה  הולהביע 

אולי  או   70 כבן  לי  נראה  )הוא  המבוגר  ילו 
אחרת,  לארץ  המוזיאון  את  להעתיק   - יותר( 
שבה יעריכו יותר את פועלו ואת אוצרו. היעד 

המבוקש מבחינתו - ישראל.
כן, הוא אוהב את ישראל. מאוד. הוא חושב 
הוא  יותר,  גבוהה  אצלנו  התרבותית  שהרמה 
חושבת  באמת  אני  יותר.  טוב  שאצלנו  חושב 
שאנשים בארץ היו שמחים על מוזיאון מיוחד 

מפ קצת  אבל  אותו,  להעריך  ויודעים  השכזה 
קפקת בפניו בכך שבישראל טוב יותר מאשר 
באיטליה. בתי מחזקת אותי ואומרת שלדעתה, 
ואינה  כללהעולמית  היא  התרבותית  השקיעה 

נחלתה של איטליה בלבד.

המוזיאון,  את  לנו  מראה  שהוא  לפני  עוד 
הוא משמיע לנו מוזיקה מלאכית שממלאה את 
החדר. תחילה איננו שמות לב, אך מהר מאוד 
אנחנו  זה?"  "מה  בעברית.  מבינות שהשירה... 

השואלות, והוא מסביר לנו שזה דיסק של מק
הלת בית הכנסת בברלין שיצא לכבוד שיפוצו 

מחדש של ההיכל.
האדם  הבנתם,  לא  עדיין  אם  מקום,  מכל 
מוזיקה. במוזיאון שלו שוכנים כלי  ונושם  חי 
בעצמו.  ומשחזר  משפץ  שהוא  עתיקים  נגינה 
וכן, הוא כבר מבוגר והבריאות לא משהו )הוא 
נפוחה  שנראית  שלו,  ימין  יד  את  לנו  מראה 
פחות,  יכול  כבר  הוא  לנגן  וגם  וחולה(  מאוד 
אבל בכל זאת הוא מסכים לנגן לנו קצת על 

חלק מהכלים.
נכון שיש קלישאות שמתארות מטמורפוזה 
שאנשים עוברים בזמן חוויה רוחנית? כך גם 

מת גופו  פניו,  את  עוזבת  החומרה  כל  הפה, 
מעל  וגמיש  צעיר  כנער  מתכופף  והוא  רכך 
מאוד  )הוא  כך  כל  ממנו  הנמוכים  המקשים 
רק  לתאר  שאוכל  במה  מוארות  ופניו  גבוה( 

לכנ הולך  אתה  "האם  זוהר.  שמימי  הכאור 
סייה?" בתי שואלת אותו, הוא עוצר מהליכתו 

והוא מוקף באור החי הונעמד, מאחוריו חלון 
וור והאפרורי שחודר ממנו לחדר. "לא, מזמן 
לא", הוא עונה, ואז פורס ידיו לצדדים ואומר 

הבקול: "זו הכנסייה שלי". אינני יכולה להת
עלם מהאפשרות שמישהו יביט עכשיו מבחוץ 
אל חלון המוזיאון, וכל מה שיראה הוא קדוש 
הדרת  וכולו  לצדדים  פשוטות  שידיו  מסוגף 

קדושה ואור.
כשאנחנו נפרדות ממנו, הוא נותן לנו שתי 

תנג "תנגני,  שלי:  לבת  עצה  אחת,  המתנות: 
ני, זה הדבר הכי חשוב בחיים". העצה השנייה 
מגיעה מאחד הספרים העתיקים שהוא מחזיק 
על המדף. הוא מראה לנו את הספר, מסביר לנו 
שהוא משנת 1604 ואז פותח דף אקראי, תולש 
למה  הבנו  לא  במתנה.  אותו  לנו  ונותן  אותו 
זכינו לכך, אולי כי אנחנו ישראליות )אם כן, 
לזכותנו הישג: קבלת הטבה  לזקוף  נוכל  הרי 
כי  אולי  או  הישראליות שלנו(,  בזכות  בחו"ל 
התעניינו בפרויקט חייו, או סתם כי מצאנו חן 

בעיניו, אבל כך או כך, זה ריגש אותנו מאוד.
הבעיה היא שאני לא יכולה להפסיק לחשוב 

העליו מאז. מה יהיה אחרי שימות? אין לו שו
ליה, אין לו ממשיך דרך, מה יהיה על כל כלי 
מהם  להפיק  ידע  מי  הללו?  הנפלאים  הנגינה 
אם  ומה  יודע?  שהוא  הטהורים  הצלילים  את 
האיטלקים הם באמת "איגנורנטה" כמו שאמר 

ולאף אחד לא יהיה אכפת?
בשביל זה נסעתי לטוסקנה, לחזור עם עוד 
ולא  כן?  לפני  הכרתי  שלא  חדשות  דאגות 
ואומרות:  מקום  להן  מפנות  ישנות  שדאגות 
"עכשיו תורכן, תפדאלו, אנחנו עוזבות". לא, 
מה פתאום, הן פשוט מצטרפות למחסן הצפוף 

ומוצאות להן פינה בה הן יכולות להצטנף.
על  הבא:  בשבוע  זה.  לשבוע  כאן  עד  זהו, 
חלום החמורים של דונה המילנזית ועל לינה 

במקום קצת אחר.

machita106@gmail.com
אם החיטה

מירי דג

ד"ש משמש טוסקנה
בתי התאהבה בשילוש שמציעות חוות בחבל טוסקנה בארץ המגף: קורת גג, אוכל והרפתקה וביקשה ממני להצטרף. מלבד זמן 
איכות של אם ובת, בדמיוני ראיתי שדות טוסקניים ירוקים ואותי, שוכבת פרקדן, ספר בחיקי, כוס יין בידי ושמש בעיניי. טור בשני 

חלקים על מקומות קצת אחרים

עוגב. האוצר הביע משאלה הביע משאלה שכנראה לא תתגשם בגילו המבוגר - להעתיק את המוזיאון לארץ 
Jebulon :צילום אחרת, עדיף לישראל 
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"בכפר כ שמתחיל  סיפור  ל 
מיד  מעורר  קטן",  סיני 
עולם  ועניין.  סקרנות 
ומוזר,  מרוחק  מסתורי, 
נראה  מפתיע  באופן  אך 
לקורא  מתגלה  מוכר,  קצת 

)בהוצ שו"  גאו  הב"סיפורי 
מדריך  בוים,  אמנון  של  ספרו  "אוריון"(,  את 
טיולים מוסמך וטייל ותיק, על אודות החיים 

בכפרים הסיניים.
בוים )71(, תושב רמת ישי, שהה בסין במשך 
מסעות  וערך  הסינית  השפה  את  למד  שנה, 
במהלך  זו.  ארץ  ברחבי  כתרמילאי  וטרקים 

השהותו בה, הכיר את המסורות, המנהגים, הד
שנים  ומזה  הסינים  של  החיים  ואורחות  תות 

ההוא מלווה תיירים ומדריך טיולים לסין, ומר
הצה על המדינה שנפתחת לעולם בליווי תמו

הסינית  החוויה  את  המביאות  מרהיבות  נות 
לכאן. "סיפורי גאו שו" הוא ספרו השני.

18 הסיפורים של בוים - על החיים בכפר, 
על הפחדים והשמחות, על חשיבותה של עזרה 

הדדית ועל כוחה של תדמית - נאספו, תורגמו 
ועובדו על ידו והם מתובלים בהומור ומחורזים. 
הסיפורים מתארים את החיים בארץ המרתקת 
בתקופה העתיקה ובסוף כל סיפור ממתין מסר 

הקטן, ברור ופשוט. הספר מנוקד ומלווה באיו
ריה של אינה קצב.

קטיף עלי תה עם נשות שבט מיאו
בוים שאב השראה לכתיבת הספר מסיפורי 

העם סיניים, שתרגם וחרז, שחלקם נאספו במה
לך שהותו בסין, וחלקם במהלך השנים לאחר 
מכן. "חיי הכפר בסין העתיקה, וגם סין כיום, 

שקרא זו  דורות,  במשך  והסובלת  הענייה  הזו 
זוהי סין שבאמת  נו ושמענו עליה בילדותנו, 

עניינה אותי.
"במהלך שהותי בסין טיילתי רבות באזורים 
העניים של דרום המדינה, גרתי בכפר של בני 
המיעוט שנקרא מיאו, עבדתי עם נשות השבט 
של  בחריש  הכפריים  ועם  התה  עלי  בקטיף 
ערוגות האורז המוצפות תוך התבוססות בגללי 
הבופאלו. הסיפורים שבספר נוגעים כולם בחיי 

אהבתי,  שבאמת  סין  את  ומתארים  הכפריים, 
הציווי דורסנות  ונעלמת תחת  הולכת  הואשר 

ליזציה ה'מפותחת' והקפיטליסטית".

מה גרם לך להתחיל לכתוב?
ביטחון  בי  נטעה  הראשון  הספר  "כתיבת 
זה.  מסוג  בפרויקט  להצליח  ליכולתי  בקשר 
נשאבתי  גם  שדרכם  הסיפורים  את  אהבתי 

הרא הניסיון  הסינית.  ולתרבות  לשפה  היותר 
אבל  הסיפורים,  של  תרגום  פשוט  היה  שוני 

ההתוצאה הייתה "ענייה" מדי, חסרת יופי ושט
חית. הדחף לשנות ולהוציא משהו יותר שמח 

הוטוב כיוון אותי לעבר החריזה, והתוצאה שי
מחה אותי יותר.

ארכה  ותרגומם  הסיפורים  חיפוש  "תקופת 
שקשורים  סיפורים  חיפשתי  חודשים.  מספר 
שכוללים  הסיניות,  ולמסורות  הכפריים  לחיי 
ויתאימו  בצדם,  השכל  מוסר  וגם  הומור  גם 
ל'ראש הישראלי'. השוני התרבותי בין העמים 
למאורעות  שונות  ופרשנויות  הבנה  מאפשר 
הסינים,  את  שמצחיק  מה  שונים.  ולסיפורים 

הרבה פעמים  לנו.  מובן  אינו  קרובות  לעתים 
'מה  עצמי:  את  שאלתי  סיפור  קריאת  לאחר 
אמור  זה  'האם  או  כאן?',  להגיד  המספר  רצה 
להצחיק?'. תהליך החיפוש והסינון הותיר בידי 
 18 נבחרו  שמתוכם  סיפורים,  עשרות  כמה 

הסיפורים".

החוויה הסינית
מהמרתקים  היה  סין  דרום  לשבטי  "הטיול 
שלי",  הסינית  בחוויה  ביותר  והמעניינים 
מספר אמנון, "תמיד ענינה אותי סין הכפרית, 
העתיקה, זו שלא השתנתה במשך מאות שנים. 

הזו סין שקראתי עליה בילדותי - סיפורי מס
העות והרפתקאות, שזורים בתיאורי חיי האיכ

רים בכפרים, המשובצים בכל רחבי הממלכה 
האדירה.

נק החלום  הגשמת  את  לחוות  ה"ההזדמנות 
מלימודי  הקיץ  חופשת  בתקופת  בדרכי  רתה 
בעיר  שפות  ללימודי  באוניברסיטה  הסינית 

האו החודשיים  בת  הקיץ  בחופשת  הטיאנג'ין. 
ניברסיטה סגורה, והסטודנטים מתפזרים - מי 

שנת חלום

השנה שבילה אמנון בוים בסין היא הגשמת חלום ילדות. הסיפורים העתיקים על חיי 
הכפריים בארץ המרתקת נתנו לו השראה והוא אסף אותם, תרגם 18 מהם לעברית ועיבד 

אותם בחרוזים. בסוף כל סיפור הושיב זקן סיני ובפיו משפט חכמה

חרישת שדות אורז בבופאלו. בניסיון לשלוט בו, קיבל צעקות עידוד מבעל האדמה
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הלביתו בסין או מחוץ לה, מי לעבודות מזדמ
נות למימון המשך לימודיו ומי לטיולים ברחבי 
סין. את הטיול הזה תכננתי מזה זמן, ועכשיו 

הגיעה העת למימושו".
40 שעות ברכה ההטיול התחיל בנסיעה של כ

בת שינה לעיר קונמינג, בירתו של מחוז יונאן 
שהוליך  פתלתל  במסלול  "משם,  סין.  בדרום 

הנסי הדרום.  של  המיעוטים  כפרי  בין  האותי 
עה בכבישי הדרום הגבוהים והצרים באוטובוס 
מפחידה  בכביש  המהמורות  בין  ומקרטע  ישן 

האו לחלונות  "מבעד  אמנון,  נזכר  הלעתים", 
טובוס נגלים מראות של כפרים, נופים ירוקים 
וערוגות חקלאיות על המדרונות עד לגבהים 
גדות  לאורך  מתפתלים  הכבישים  עצומים. 
נהרות, מתרחקים ומתקרבים, עולים ויורדים, 
חוצים גשרים ודרכי עפר צרות. בתי הכפרים 

ההכהים נגלים ונעלמים בעמקים הירוקים, מו
סתרים בין עצי יערות ירוקים. ציפיתי בקוצר 
לחוות  מקרוב,  לראותם  לכפרים,  להגיע  רוח 
את  חוגגים  בהם  ולחזות  חייהם  מאורח  קצת 
שבין  בתקופה  הסתיו,  אמצע  פסטיבל  החג, 
השתילה  עונת  ובין  האורז  קציר  עונת  תום 

החדשה.
רבים,  אתניים  מיעוטים  בני  קיימים  "בסין 
שחלקם הגדול מאכלסים את כפרי דרום סין. 
לי  אפשרה  הסינית  בשפה  החלקית  השליטה 

המגע ותקשורת עם הכפריים, בעיקר עם הצעי
הרים שלומדים את שפת סין הרשמית, מנדרי

במקומות  הכפרים,  בין  והילכתי  נסעתי  נית. 
ידי  על  ובסקרנות  בעניין  התקבלתי  רבים 
בחלקם  שמחים  אך  יום,  קשי  חביבים  אנשים 
חואה'  'נאן  הכפרים,  באחד  במדינתם.  וגאים 
שמו, ובעברית 'פרח הדרום', הוזמנתי על ידי 
משפחה כפרית להיכנס לביתם. לאחר קבלת 
להישאר  מהם  לבקש  העזתי  מהוססת,  פנים 

בביתם למשך שבוע.
"במהלך השבוע גרתי בביתם, אכלתי אתם, 
יצאתי עם שחר ביחד עם זקנות הכפר לקטיף 

העלי התה בערוגות התה שעל המדרונות הגבו
פוסקים,  שלא  ממטרים  תחת  והתלולים,  הים 
עם סל קש צמוד לגבי. ניסיתי לשלוט בתאו 

ההמים במהלך חריש ערוגות האורז כהכנה לה
ללא  לפעמים  השתילה,  עונת  לקראת  צפתן 
גם לצעקות  אך  רב,  הצלחה שגרמה לתסכול 
בגללי  בוססתי  ואף  השדה,  בעל  מצד  עידוד 

החזיר שברח וניסיתי להחזירו לדיר.
"אבל בעיקר ספגתי את תחושות הכפריים, 

אמנון בוים ומוכרת סינית. "החוויה הפכה להיות במובן מסוים גם המציאות שלי"

שדות אורז בסין. "ספגתי את תחושות הכפריים, אורך חייהם, מנהגיהם, מאכליהם"

"מבעד לחלונות האוטובוס 
נגלים מראות של כפרים, 

נופים ירוקים וערוגות 
חקלאיות על המדרונות 

עד לגבהים עצומים. 
הכבישים מתפתלים לאורך 

גדות נהרות, מתרחקים 
ומתקרבים, עולים ויורדים, 

חוצים גשרים ודרכי עפר 
צרות"

אורך חייהם, מנהגיהם, מאכליהם, יחסם לבני 
המשפחה ולזרים כמוני, שנראו רק בטלוויזיה. 

הראיתי אותם בבית ובשדה, בחיי היוםהיום וב
כיצד  ולמדתי  חברתיים,  ובמפגשים  אירועים 
להיות שמח בחלקי ולקבל את אשר אינו ניתן 
לשינוי". לפני שלמד את שיעורו, ניסה אמנון 
ילדי  את  ללמד  והתאמץ  סביבתו  את  לשנות 

בית הספר המקומי חשבון, אך ללא הצלחה.

הגשמת חלום
זהו ספרו השני של בוים, וגם הראשון, "גאוה

)הוצאת  שנים  שמונה  לפני  אור  שראה  שו" 
"כותרות"(, מספר על סין. אמנון: "הספר 'גאוה

הגשמת  הסינית שלי,  החוויה  תיאור  הוא  שו' 

חלום של חיים בסין, שבאה לידי ביטוי בשנה 
בעיר  לשפות  באוניברסיטה  למדתי  שבה 
בסין  ביקרתי  הה90'  שנות  במהלך  טיאנג'ין. 
ביקור  ובכל  עבודתי,  במסגרת  פעמים  מספר 

ההרגשתי שאני נמשך יותר ויותר לכל מה שק
והמוזרים  הזרים  ובתרבות  במדינה  בעם,  שור 
רק  אם  אחד,  שיום  המחשבה  בי  קיננה  האלו. 
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אוכל, אחזור לסין כדי להישאר תקופה ארוכה 
יותר, כדי להבין ולספוג את העולם הסיני.

קורס  סיימתי  הנסיעות,  בין  "במקביל, 
חיפה.  באוניברסיטת  לחו"ל  קבוצות  למלווי 
בסיסית  לי, שללא שליטה לפחות  ברור  היה 

הבשפה הסינית, אין סיכוי שמחשבה כזו תתמ
מש. לאחר מסכת ארוכה של חיפושים מצאתי 
הצעדים  את  עשיתי  ובעזרתה  לסינית,  מורה 

ההראשונים בדרך למימוש המטרה. לאחר שנ
סתיימה עבודתי בסין, ביקשתי וקיבלתי שנת 
ללימודי  נרשמתי  עבודתי,  ממקום  חופשה 
בעיר  שפות  ללימודי  באוניברסיטה  סינית 
רעיה  אשתי  יצאנו,   2001 ובשנת  טיאנג'ין, 

ואנוכי, לסין. 
חשיבותה  מה  מסביר  בספר  הסיפורים  אחד 

השל עזרה הדדית: "עזרה לחבר היא חובה שע
ליה לא ניתן לוותר, כי היום זה אתה שתושיע 
חבר, ומחר, אם תקרא לו, הוא יצילך ממשבר. 
לא  תקרה,  אם   - צרה  בשעת  ההשכל:  מוסר 
משפחה,  יצילנו?  מי  לפנות?  יש  למי  עלינו, 
חברים או אחים לצרה - רק מאלו עשויה לבוא 
העזרה. אך אם איש מכל אלו לא יגיע לתמוך, 
צרת היחיד לצרת רבים תהפוך. מפח אלי פחת 
כולם אז ייפלו, ואין איש המושיע, את עונשם 

יקבלו".

האם חלק מהסיטואציות בספר קשורות 
להתרחשויות במציאות שלך?

"אני יליד קיבוץ רמת דוד והחקלאות וחיי 
וחיי כצעיר בקיבוץ.  הכפר הם חלק מילדותי 
במהלך שהותי בסין, ספגתי את החוויה הסינית 
שהפכה להיות במובן מסוים גם המציאות שלי. 
איני  לטיולים,  קבוצות  כמלווה  בעבודתי  גם 
המתוכנן  במסלול  הקבוצה  בהובלת  מסתפק 

מש אני  הזמנים.  ובלוחות  ביעדים  הובעמידה 
תדל להעביר למטיילים את מה שמשך אותי 
היוםהיום  בחיי  באמת  שמעניין  מה  את  לסין: 
ומכירים  יודעים  שאנו  ממה  האחרת  במדינה 
וזאת  והמדינה,  העם  של  בייחודיות  במערב, 

בהיסטו בשפה,  שלי  והידע  ניסיוני  סמך  העל 
וב בתרבות  בחינוך,  בממשל,  בכלכלה,  הריה, 

שליחות,  בעבודתי  רואה  אני  הסיניים.  דתות 
הסיני  לעולם  המטייל  את  להכניס  שמטרתה 

ולנסות להבינו.
סיני  בפתגם  בוים  מסכם  הדרך",  "בסוף 
עתיק, "תצטער יותר על מה שלא עשית בחייך 
מאשר על מה שעשית - אנשים מצפים ממך 

לעשות את הצפוי. אל תוותר על חלומות".

אמנון בוים בסין. קיבל שם מקומי, "גאו שו"

"חיפשתי סיפורים שקשורים לחיי הכפריים 
ולמסורות הסיניות, שכוללים גם הומור וגם 

מוסר השכל בצדם, ויתאימו ל'ראש הישראלי'. 
השוני התרבותי בין העמים מאפשר הבנה 

ופרשנויות שונות למאורעות ולסיפורים שונים"

הסיפורים  מספר 
אמנון  של  בספריו 
בוים הוא "ָגאֹו שּו" - 
בסינית.  גבוה"  "עץ 
זה השם שבו חבריו 
־של אמנון באוניבר

בסין  סיטה לשפות 
לו,  לקרוא  בחרו 
הצלי שלא  ־לאחר 

להגות  להתרגל  חו 
העברי  שמו  את 
מילים  אין  )בסינית 
בעי ־שמסתיימות 

צור(.
בגרמנית  "בוים" 
ואמנון  "עץ",  הוא 
גבוה;  איש  עצמו 
השם "גאו שו" הוא 
גם שם סיני מקובל 
ונפוץ. אמנון מספר, 
התרגלו  שהסינים 
עד  כך  כל  לשמו 
לו  הדפיסו  שאפילו 
סיום  תעודת  את 
הלימודים עם השם 

"גאו שו".

העץ הוא גבוה

מה משמעות גאו שו?

כריכת הספר "סיפורי גאו שו". "עזרה לחבר היא חובה שעליה לא ניתן 
לוותר"
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מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

הייתי  כך  מפתיעה,  אמביוולנטיות 
בקריאת  אותי  שתפסה  לתחושה  קורא 
של  הראשון  ספרה  בחשמל",  "ניסויים 
נדלר  כי  אמביוולנטיות,  נדלר.  מיהטל 
הבחנה,  חדת  מוכשרת,  משוררת  היא 
כתיבה  יכולת  מוצגות  משיריה  בחלק 
שלה  היומרות  גדולות.  ויומרות  טובה 
גדולות כל כך, שבספר זה היא ניסתה 

קול המתאר מצי  - כללי  קול  הלהביע 
אות, אולי אפילו "קול של דור". לטוב 

ולרע, היא הצליחה.
כשגבנו  "יצאנו  בשורות  למשל, 
מופנה אל כל מה שעד לרגע האמנו 

הבו. / בחוץ הסתובבו שמועות שמיל
הים מסוימות החלו להיעלם / מן המי

מילים  באילו  זכר  לא  איש  אך  לון, 
 X" מדובר", מהשיר הפותח את הספר

הימים אחרי מגפת אמנזיה", יש רפר
מעין  אורווליאנית,  ספרות  אל  נסים 
"שיחדש" של "1984", או לפחות אל 
השפעותיה. בנוסף, יש בהן אבדן דרך 
שליטה,  תרבות,  אבדן  של  ותחושה 
של  התחושה  באמת  זו  ושפה.  מרחב 
צעירים רבים – אבל זו התחושה של 

פולי מאזורים  מסוימים,  הצעירים 
טיים, אתניים וגיאוגרפיים מסוימים. 
מאמצים  שעושה  מסכנות  תחושת  זו 

ציבו בשיח  באמנות,   - עצמה  את  הלתקף 
רי, באמצעים פוליטיים. כך גם בשיר הזה, 

בספר הזה.
המצביאים  לפסלי  לועג  "גבורה"  השיר 
ולכן לערך הגבורה הצה"לי ולמקום של ערך 
אמיץ  מעשה  זה  היה  הישראלית.  בחברה  זה 
שנים,   50-40 לפני  היה מתפרסם  השיר  אם 
ובעיקר  לאהרע  הכתוב  שיר  זהו  היום  אבל 
קלישאתי. השיר "תקווה" מדגים זאת היטב: 
"וגם כאן, עץ האורן החולה / המנסה להתחבב 
מדי יום על האדמה, / הוא הטבע הדומה לנו: 
 / / תקוע במקום שאליו תמיד תיפתח דלת 
המסתירה קיר לבנים המסתיר / מניין שלם 
שורש".  שנצמיח  חשבתי  מהן   / חבלות  של 
תחושה  וברורה  פשוטה  בצורה  מתאר  השיר 
מסכנות,  תחושת  אותה  זו  אבל  רבים,  של 

התמסכנות.
ששמו  בגלגל"צ",  הצלפים  "קולות  השיר 

הק מבחינת  בו,  מה שיש  בדיוק את  המעביר 
הרדיו,  בתחנת  תכנית   - הפוליטית  לישאה 

למו שמקשיבים  מחיילים  הפתעה  התחושת 
צי וצובעת  בסלנג  שמדברת  ושכנה  הזיקה 

אחד  שיר  בנוסף,  פוקסיה.  בוורוד  פורניים 
מוקדש למשוררת סילביה פלאת', כי כנראה 
יש לנדלר תחושה שצריך, אך כל אלה אינם 

מוסיפים דבר.
שיר ללא שם )עמוד 42( מדבר שוב בקול 
שנדלר חוזרת אליו: "באתי עד לכאן לא סתם 
/ באתי לתעד, לתאר, אפילו לטהר / אבל בין 

פעולה לפעולה הייתי חייבת / לאכול משהו". 
קטנונית  ציניות  עם  יומרנות  של  השילוב 
ואיזו עליבות של העולם שהמשוררת מזמינה 
מה  את  בדיוק  אומר  משהו"  "לאכול  בדמות 
שהוא - יומרה שקורסת אל מסכנות, עליבות 

ולמעשה התמסכנות.
הלנדלר יש כישרון כתיבה, אך שיריה חס
הבע ועיקר  כלשהו,  מצלול  מוזיקה,  הרים 

יה בהם היא ההוויה שהם מציגים. לא נעים 
הלקרוא דברים כאלו - לא משום שהם ביקו
פולי עמדה  איזו  בגלל  או  במיוחד,  הרתיים 

טית, אלא משום ששורות כמו "הכל זר כאן. 
שוב  עצמה  העלתה   / המנורה  מת,  הטלפון 
באש. / את עומדת יחפה על הרצפה הקרה, 
מחליטה שהבית בוער" פשוט אינן מעוררות 
הזו, אל  ומשיכה אל המסכנות  הזדהות  שום 

הקרבנות הזו.
לה יכולה  נדלר  מיהטל  כמה  להבין  הכדי 
השו את  לקרוא  ראויה אפשר  היות משוררת 

רות הללו, הנעימות והמתנגנות, גם אם לא 
מושלמות, המסיימות את השיר "קיץ בעונה 
יום שבת פשוט  היה  "זה  ואת הספר:  אחרת" 
ויפה. / בחוץ לא הייתה מלחמה והכלב בהה 
בחלון / החתולים זה בזה. את אמרת שהכי בא 
לך עכשיו / חביתה, ואני חשבתי / בחיי, אני 

יכולה לחיות ככה לנצח".

נדלר,  מי־טל  בחשמל",  "ניסויים 
ספרי   - ספרים  ידיעות  בהוצאת 

חמד, 2014, 63 עמודים

1984 ב־2014
ג'ורג' אורוול, מחבר הדיסטופיה "1984", ולעג למצביאים, 

לצד ניסיון לדבר בקול הדור, נמצאים בספרה הראשון של מי־
טל נדלר, "ניסויים בחשמל". צעירים ימצאו בשיריה תחושה 

המשותפת להם: אבדן דרך, מרחב ושפה

"ניסויים בחשמל". תחושת מסכנות שעושה 

צילום: עטיפת הספר מאמצים לתקף את עצמה 
מאוזן:

1. טיל של חתול ופיראט )6(; 4. להכריח מישהו לשים כיסוי ראש )4(; 8. ראו 19 
מאוזן; 9. גרגרי הסלע ישמרו על גורם המהומות )6(; 11. יחסים קרובים על בסיס 

קונספירציית משחק המקלות )4,3(; 12. )עם 13 מאוזן( על היפה לקבל תבלין 
בבית החולים )3,3(; 13. ראו 12 מאוזן; 15. מה שהבחורות צריכות להחזיר זה חוסר 

מקצועיות )7(; 18. לזאת שטווה יש עין שאפשר להשתלט עליה )6(; 19. )עם 8 
מאוזן( נחו על פני המים פה למרות שאין הרבה מקום )4(; 21. קו הופיע לפתע כדי 

לגזור ציפורניים )4(; 22. ברח בגיר אל הקיבוץ! )6(.

מאונך:
1. אחוריים של ראוותן וטיבטית )5(; 2. רקוב, מזמר ומכיר אנשי מפתח )5(; 3. ראו 20 

מאונך; 5. השור יסית עם האצבע )5(; 6. המיילל פה למד לפני שהתקיף )5(; 7. קנו 
שבדי לציפור )3,4(; 10. הכשרון הטבעי שלך פרץ למקום שבו מפתחים )4,3(; 13. 

בשובי קלעתי צמה למי שעתיד להציק לי מאוד )5(; 14. למרות שנתן מכות, הנקוק 
צדיק )5(; 16. מה קרה למים בעקבות מעשה הפלאים של הרכב? )5(; 17. חישוב 
העלויות יחכה עד שובו של סרחון הנפטר )5(; 20. )עם 3 מאונך( היכן התאשפזו 

ומאין הגיעו מנפצי הצלחות? )4(.

מאוזן: 1. האמנתי; 9. התנצלה; 11. כובד ראש; 12. נער; 13. משק; 15. 
מתנגנים; 18. שחר פאר; 19. נדבקים; 21. מולך; 22. אור הנר..

מאונך: 1. הודרך; 2. מרטיב; 3. תא; 5. קיצון; 6. מתהדר; 7. התחשבנה; 10. 
פרסם כאן; 13. מקשרם; 14. קורנל; 16. נרדמה; 17. מיסטר; 20. מוטל..

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 72:

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות



 || 2224.4.14    

השיר "פתאום נפל עליי אביב" הולחן  א. 
על ידי גידי קורן. מי כתב את המילים?

להלן הבית הראשון:  

פתאום נפל עליי אביב
ישר מן האוויר,

פתאום בכל המרחבים
צועק ירוק בהיר.

ורם טהרלב.  .1
אילן גולדהירש.  .2

עמוס קינן.  .3
יהונתן גפן.  .4

ב. השיר "אביב" הולחן על ידי משה 
וילנסקי. מי כתב את המלים?

להלן הבית הראשון:  

כשבשמים הכחולים צומחת קשת
או כשכפתור ראשון נפתח בצווארונים

וכשבגן הציבורי אחר הגשם
כל עץ ירוק כל כך בעניינים.

יואל ריפל.  .1
חיים חפר.  .2
יוסי גמזו.  .3

רחל חלפי.  .4

ג. השיר "איך יודעים שבא 
אביב" הולחן על ידי 

דתיה בן דור. מי כתב 
את המילים?

להלן הבית הראשון:  

איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב

ואם רואים שאין עוד בוץ 
בשבילים

ואם רואים שנעלמו 
המעילים...

רינת בר.  .1
2. דתיה בן דור.

3. שייקה פייקוב.
אבי קורן.   .4

ד. השיר  "חגיגת אביב" 
הולחן על ידי שייקה 

פייקוב. מי כתב את 
המילים?

להלן כמה שורות:  

האביב שוב צוהל
ואתי משתולל

איזה לילה, איזה לילה
איזה לילה, איזה ליל.

דפנה אילת.   .1
זאב חבצלת.  .2

יובב כץ.  .3
דודו ברק.  .4

ה. השיר "רוח אביב" הולחן על ידי משה 
וילנסקי. מי כתב את המילים לשיר 

הנפתח במילים אלו:
מבוקר בשדרה 

מנוף הצמרות 
מלובן הענן שמעלינו 

עולה היא כבשורה 
מארץ הבשורות 

לנגוע בפקעים ובעינינו...

יחיאל מוהר.  .1
יורם טהרלב.  .2

אברהם ברוידס.  .3
אמיר אור.  .4

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

שיר אביבי
א. 2
ב. 3
ג. 2
ד. 4
תשובות:ה. 1

סודוקו

קל

קשה

בינוני
יורם טהרלב

רינת בר

חיים חפר
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