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■ מזכירה והפקה אסתי כלפון 03-7648558
esti.halfon@maariv.co.il
■ עוזרת הפקה מזי עזרא 

■ גרפיקה מערכת שרה ראובן
■ גרפיקה מודעות ניקולאי קולניק ■ עורך דרור יוסף

■ סגן עורך סיון שדמון
■ מנהלת עיתון עדנה זיו 03-7648512

סיימתם 

 לקרוא? 

אנא השליכו 
את הגיליון לפח 
המחזור הסמוך 

למקום מגוריכם.

יועצי פרסום יעקב קניאל 054-4557780
Yoram.tabibi@maariv.co.il 052-2773132 יורם טביבי

kav_daf@maariv.co.il  מודעות

■  כתבים חני סולומון, יעקב לזר, 
נחמן גלבוע, עו"ד אפרת חקיקת, 

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

בר-כוכבא מדרשי, דפנה מאור,
יוסי ברג, טל חביב גליבטר

■ דואר אלקטרוני
dror.maariv@gmail.com

www.ihaklai.org.il :תנועת האיחוד החקלאי ˆ www.tmoshavim.org.il :קו למושב" גם באינטרנט - תנועת המושבים"

       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

הדואר בא היום, מחר לא
תושבת תלם מאמינה שהמצב ביישובה משותף למושבים רבים: קבלה 

מאוחרת של חבילות, חלוקת דואר יום כן-יום לא. "דואר ישראל": 
"חלוקת דברי הדואר ביישוב תלם מתבצעת כסדרה"

30 ק"מ מזרחית מקרר -טלי ספיר מתלם, כ
חברון,  הר  של  המערביים  בשיפוליו  גת,  יית 
שלחה אלינו מכתב ששלחה לשירות הלקוחות 
של "דואר ישראל" באמצעות אתר האינטרנט 

של החברה:
לפנייתי  המהיר  המענה  על  תודות  "רוב 

האינ באמצעות  שרכשתי  לחבילות  ־בנוגע 
טרנט ואשר לא מגיעות מחו"ל.

לשלם  לי  הוצע  לפנייתי,  שנשלח  "במענה 
של  מיוחד  משלוח  עבור  מיוחד  תשלום 
הצעה  ברשת.  רוכשת  אני  אותם  המוצרים 
זו הזכירה לי את המנהג של הבדואים בנגב, 
להציע לבעלי עסקים לשלם להם 'דמי חסות', 

־על מנת שאותם בדואים ינהגו כחוק, ולא יפ
געו בעצמם בעסקים שבעליהם הסכימו לשלם 

להם עבור 'שמירה'. 
משלמים  האנשים  רוב  בעוד  ועוד:  "זאת 
ושכניי  אני  בדואר,  רגיל  שירות  ומקבלים 
משלמים סכומים זהים, אבל מקבלים רק חצי 
שירות: בימים ראשון, שלישי וחמישי בלבד. 
כך גם כל מי שרוצה לשלוח אלי ואל שכניי 
דואר, ואחת היא אם מדובר בחברת החשמל 

ששולחת לי חשבון חודשי לתשלום, או בעל 
־חנות מקוונת בסין ששולח אלי מוצר שרכש

תי בכסף מלא.
"מאחר ואני לא מתחשבנת אתכם על הסכום 
שאתם מקבלים עבור שירות שאני לא מקבלת 
בימים שני, רביעי ושישי, אולי גם אתם לא 

־תהיו קטנוניים, ובימים ראשון, שלישי וחמי
־שי תטפלו לא רק במעטפות הממוינות שא

ערימת  באותה  גם  אלא  אליי,  להגיע  מורות 
חבילות מתגבהת שלי ושל שכניי, שהעובדים 

אמורים לעבור עליה טרם צאתם לנסיעה.
"גם אם לא דייקתי בתמונה שציירתי אודות 

־הכשל בתהליך הגעת החבילה מהסניף בירו
־שלים אליי )אחרי שחצתה בהצלחה חצי מכ

דור הארץ(, אני בטוחה שלא טעיתי בהרבה. 
־"בתודה עמוקה על חצי עבודתכם, חצי מהז

מן שאתם אמורים לעשות, ובציפייה שתעשו 
לפחות עבודה מלאה בחצי מהזמן שמשלמים 

לכם לעשות אותה, טלי ספיר".
"אני  למערכת:  מכתבה  בסוף  הוסיפה  טלי 
מאמינה שבקרב קוראי העיתון שותפים רבים 

נו היא  שמעתה  סיפרה,  לנו  דומה".  רלחוויה 

תנת את כתובת אביה ברחובות כמען שאליו 
יש לשלוח את החבילות שהיא מזמינה מחו"ל, 

רמכיוון שבדקה וראתה ששם מקבלים את הדו
אר מוקדם יותר.

"קו למושב" שאל את חברת "דואר ישראל" 
שלוש שאלות:

1. האם ביישוב תלם מקבלים התושבים את 
דברי הדואר הממוענים אליהם כסדרם?

או  ישראל  דואר  של  מדיניות  יש  האם   .2
מגיעים  דואר  דברי  לפיהם  עדיפויות  סדר 
יותר מאשר  ליישובי ספר בתדירות נמוכה 

ליישובים בתוך הארץ?
3. האם יש תשלום מיוחד שאותו נדרשים 

־לשלם לקוחות עבור משלוח מיוחד של חבי
לות שרכשו ובעדן שילמו דמי משלוח?

להלן תגובת חברת דואר ישראל באמצעות 
מחלקת הדוברות שלה:

"חלוקת דברי הדואר ביישוב תלם מתבצעת 
רכסדרה באמצעות קו דואר נע הפוקד את היי

שוב מדי יום.
התשלום עבור משלוח חבילות הינו בהתאם 
לסוג השירות, דהיינו דואר רגיל, דואר רשום, 

רדואר מהיר וכו' ומשקל דבר הדו
אר".

לאחר שהסבנו את תשומת הלב 
לכך שלא ענו על השאלה השנייה, 

זו הייתה תשובת הדוברת:
"חברת דואר ישראל מחלקת את 
יום-יומי  בסיס  על  הדואר  דברי 

בימים א'-ה' בכל חלקי הארץ".

מכתבים למערכת

סניף דואר. "אני ושכניי משלמים סכומים זהים, אבל מקבלים רק חצי שירות"                                 צילום:  שלומי שטיין 

תיקון טעות
בידיעה שפורסמה בגיליון 

815 )26.12.13, תחת 
הכותרת "יותר מחצי מיליון 

שקל ארנונה"( נכתב, כי 
מושב בית יהושע חויב 

בתשלום ארנונה למועצה 
האזורית דרום שרון ולא כך 

הדבר. כמובן, בית יהושע 
נמצא בתחום המועצה 

האזורית חוף השרון.
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1.928 מיליארד ביצים

הכנסת תאשר תקנות חדשות להמתת אפרוחים

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את מכסת הביצים הארצית ואת 
התקנות הנלוות לה. המגדלים בצפון: התקנות יחסלו את המשק 
המשפחתי ויפגעו ביישובי הגדר; השר שמיר: ניתן פתרון פרטני 

לכל יישוב

משרד החקלאות הגיש לוועדת החינוך בכנסת טיוטה של תקנות להמתת אפרוחים 
ולהשמדת ביצי דגירה. לפי ההצעה ביצים לא יוצאו ממדגרה לאחר היום ה-12 ויושמדו

ח"כ  בראשות  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
תקנות  את  אישרה  ברוורמן,  אבישי  פרופ' 
את  להסדיר  שנועדו  הלול,  לענף  המועצה 
ולפיהן  הבאה,  בשנה  ביצים  לייצור  המכסות 
בשנה הבאה תעמוד המכסה הארצית על 1.928 
ממשרד  דרש  הוועדה  יו"ר  ביצים.  מיליארד 
סוף  עד  לתקנות  תיקונים  להגיש  החקלאות 

מארס 2014, בהתאם לצורך.
בפתח  הבהיר  שמיר,  יאיר  החקלאות,  שר 
רביעי,  יום  בדצמבר,  ב-25  שהתקיים  הדיון, 
כי בכוונתו לעשות הכול לטובת השמירה על 
היה  כי  הוסיף,  השר שמיר  המשפחתי.  המשק 
שהוביל  לרפורמה  המגדלים  להתנגדות  ער 
השר לשעבר שלום שמחון, וכי התקנות שונו 
בהתאם, כך שמצד אחד, ניתן יהיה לשמור על 
לשמור  ובמקביל,  הצפון,  ביישובי  המגדלים 

עעל בריאות הציבור ולייצר את הביצים בתנ
אים סביבתיים נדרשים.

כי  אמר  כהן,  רמי  החקלאות,  משרד  מנכ"ל 
יי לכל  פרטני  פתרון  לתת  החליט  עהמשרד 

שוב, ובלבד שהפתרון ייתן מענה גם להנחיות 
כי  הוסיף,  הוא  הציבור.  בריאות  על  השמירה 
ישנם יישובים שרוצים להתחיל במהלך שדרוג 
הלולים, והמשרד מעוניין לאפשר להם לעשות 

זאת באופן מידי.
בוועדה,  חבר  מקום  וקנין, ממלא  יצחק  ח"כ 
 300 הוקצו  בעבר  כי  ואמר  לדברים  התייחס 

עמיליון שקל לטובת מענקים למי שירצה לשד
רג את הלול, אולם כיום אין תקציב למענקים. 
העשירים  תהיה שהמגדלים  התוצאה  לדבריו, 

ח"כ  יוכלו.  לא  ואחרים  הלולים  את  ישדרגו 
וקנין התייחס גם לסעיף למתן תוספת למכסה, 
שקבע מספר אפשרויות למתן תוספות של עד 
250 אלף ביצים. הוא הביע חשש, שאם יינתנו 
תוספות למגדלים רבים, הדבר עלול להוביל 
כלפי  פיפיות  כ"חרב  ולפעול  ביצים  לעודפי 
המגדלים". ח"כ איציק שמולי הצטרף לדברים 
התקנות,  באישור  הדחיפות  למרות  כי  ואמר, 
לדעת  כדי  השדרוג  עולה  כמה  לדעת  צריך 

לאיזה סיוע זקוקים המגדלים.
נציג המגדלים, שמעון ביטון מאביבים, אמר: 
התקנות  אבל  הרפורמה,  ביטול  על  "מדברים 
שהכרנו".  ממה  רעה  יותר  רפורמה  מביאות 

עלטענתו, שדרוג הלולים עולה כסף, וכדי לאפ
שר זאת, צריך להבטיח את המשך תכנון הענף 
לעוד 15 שנה. חברת ארגון מגדלי המטילות 
שהוקם לאחרונה, לאה יוגב משומרה, טענה כי 

ע"איימו עלינו שנסכים לתקנות, כי אם לא נס
כים לא יהיה תכנון והמשק יקרוס. מצד שני, 
כל סעיפי הרפורמה הוכנסו לתקנות והשאלה 
היא רק לאיזה בור ניפול". מזכיר הארגון שבו 
חברה יוגב, יעקב כהן, טען כי תוספת המכסות 
אינן תחליף למענקי השקעות. הוא הזהיר, כי 
אישור התקנות כפי שהן יוביל את כל המחנות 
להתנגד להן. נציג המגדלים, יוסי אדוני, טען 

ויח יחסלו את המשק המשפחתי  עכי התקנות 
לישו את יישובי הגדר בצפון.

שמיר,  יאיר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
המגדלים  על  כופות  אינן  התקנות  כי  הסביר 
מי  את  מענישות  ואינן  הלולים  את  לשדרג 

למי  בונוסים  נותנות  אלא  זאת,  יעשה  שלא 
שכן יבצע שדרוג. לדבריו, המשרד כבר החל 

עלשבת עם ועדי היישובים כדי להתאים פתרו
ענות פרטניים לכל יישוב. השר הוסיף, כי בכ

וונת המשרד לפעול להשיג תקציב למענקים, 
אך מוקדם להתחייב על כך.

מוכן  המשרד  כי  אמר,  כהן  המשרד  מנכ"ל 
גדו ללולים  המעבר  צמצום  בדבר  עלהתפשר 

ולכן  זניחה  המכסות  תוספת  כי  והוסיף,  לים 
לא תסכן את התכנון בענף ולא תוביל לעודף 

עביצים. כמו כן, הבהיר השר שמיר, כי אם יתב
רר שיש צורך לבצע שינויים, הוא יפעל לתקן 

את התקנות.
הוא  כי  ואמר,  הדברים  על  בירך  וקנין  ח"כ 
ולפעול  הדופק,  על  היד  עם  להיות  מתכוון 
יובילו  שהתקנות  יתברר  אם  המצב  לתיקון 

הוו כי  הוסיף,  ברוורמן  היו"ר  ביצים.  עלעודף 
עדה בראשותו לא תיתן יד לפגיעה במגדלים. 
הוא אף דרש משר החקלאות וממנכ"ל המשרד 
לוועדה  ולהגיש  בשטח  הנעשה  אחר  לעקוב 

תיקונים, ככל שיידרש, עד סוף מארס 2014.

100 אלף ביצים 
תוספת ללול חדש

מכסות גידול הביצים לשנת 2014 הכלולות 
עבתקנות חדשות קובעות מספר שינויים, לעו

להעע הוחלט  השינויים,  שאר  בין   .2013  מת
מיד את המכסה האישית למגדל חדש על 500 
אלף ביצים לעומת 250 אלף בשנה. זאת, לאור 

המלצת גורמי המקצוע במשרד לגודל יחידות 
ייצור יעילות ורווחיות.

נוסף  מועד  פתיחת  לאפשר  הוחלט  כן,  כמו 
להגשת בקשות במהלך השנה. הקלה זו נועדה 
לאפשר לוועדת המכסות גמישות בהחלטותיה, 
כגון במקרים שבהם נותרה יתרה לחלוקה לאחר 
מכסת  את  להשוות  במטרה  בפועל.  ההקצאה 
המגדלים הוותיקים לחדשים לפי תקנות 2014, 
תינתן תוספת מכסה גם למגדלים שנקבעה להם 

בעבר מכסה בהיקף של 250 אלף ביצים.
חד- מכסה  תוספת  קובעות  אף  התקנות 
המגדל,  של  הקיימת  למכסה  השווה  פעמית 
במטרה לא לפגוע בהיקף הייצור של המגדל 

עבמקרה שעבר ללול חדש. כמו כן, נקבעה תו
ספת מכסה שהיקפה עד 25 אלף ביצים לכל 
ובמקומו  חקלאי  גידול  היה  שבו  קרקע,  דונם 

יוקם לול.
עבמטרה לחזק משקים קטנים ולעודד התייע

לות, תינתן תוספת מכסה של 100 אלף ביצים 
לכל מגדל שיקים לול חדש בהיקף של עד 12 
חייבים  שיוקמו  חדשים  לולים  מטילות.  אלף 
כדי  המגדל,  מתגורר  שבו  ביישוב  להימצא 

עלהבטיח שהלול אכן יהיה מקור פרנסה לתוש
בים, בעיקר ביישובי הפריפריה )למעט חריגים 
של גידול משותף שיאושרו באופן פרטני(. כמו 
כן, כדי לא ליצור לולי ענק תעשייתיים, מספר 

המטילות בלול יוגבל ל-50 אלף, לכל היותר.
עהתקנות אף קובעות, המגדלים נדרשים לע

מוד בהוראות רישוי עסקים ובתקנות חוק צער 
בעלי חיים כדי לגדל עופות בישראל.

תקנות חדשות לטיפול באפרוחים ובביצים 
הכנסת.  של  החינוך  ועדת  לאישור  הובאו 
שעוסקות  חיים,  בעלי  על  להגנה  התקנות 

עבהמתת אפרוחים ובהשמדת ביצי דגירה, נג
עזרות מחוק צער בעלי חיים. הוועדה דנה בש

בוע שעבר רק במבוא לתקנות ודיון באישורן 
ייקבע בהמשך.

לה תנאים  לקבוע  מוצע  התקנות  עבטיוטת 
של  דגירה  ביצי  ולהשמדת  אפרוחים  מתת 
)אינקובטורים(  במדגרות  יוצרו  אשר  עופות, 
לצורך ייצור ביצי מאכל או בשר למאכל, ואין 
בשלוחת  זכרים  אפרוחים  )כגון  שימוש  בהן 
ואפרוחים פגומים בשלוחת הפטם(,  המטילות 
ועל כן, על פי הפרקטיקה הנהוגה כיום בכל 

העולם, הם מומתים.
התנה רף  ולקבוע  להגדיר  עמטרת התקנות 

גות ברור ומעשי, שאינו כרוך בגרימת סבל 
המקובל  לתקן  בדומה  החיים,  לבעלי  מיותר 
קווים  נקבעו  האירופית  בחקיקה  באירופה. 

ומפו טכניים  כללים  בה  ואין  בלבד  עמנחים 
והש אופני המתה של אפרוחים  ערטים לגבי 

מדת ביצי דגירה שלא בקעו. עם זאת, מוגדר 
ההמתה  אמצעי  על  לפיו  יסודי,  עיקרון  בה 

לגרום למוות מידי.
כי  לקבוע,  מוצע  התקנות  בטיוטת  בהתאם, 
מתקן  באמצעות  רק  תבוצע  אפרוחים  המתת 

עשאושר על ידי הממונה לפי החוק ועומד בתנ
אים המבטיחים המתה מידית של אפרוחים או 

של עוברי אפרוחים שלא בקעו.
באמצעי  לאחרונה  נוקט  החקלאות  משרד 
אכיפה נגד מדגריות )משק של מערכות חימום 
ביצים, מדגרות( שמבצעות המתה תוך עינוי, 
התאכזרות והתעללות באפרוחים ותוך הפרת 

עחוק צער בעלי חיים, ופועל להסדיר את המו
תר והאסור בתחום זה. בכוונת המשרד לקבוע 
גם  עבירה,  תיחשב  שהפרתם  התנהגות  כללי 
בחוק צער  אינם התעללות כהגדרתה  אם הם 
בעלי חיים. עד היום, חויבו המדגריות לעבוד 
על פי הנחיות השירותים הווטרינריים במשרד 

החקלאות לעניין זה.
לאישור  השבוע  שהובאו  התקנות  בטיוטת 

לק למשל,  מוצע,  הכנסת  של  החינוך  עועדת 

דגי ביצי  להוציא  אפשר  שאי  במפורש  עבוע 
רה ממדגרה לאחר היום ה-12 להדגרה, מבלי 
שהושמדו במתקן מאושר קודם לכן. איסור זה 
מוצע כדי למנוע מצב שבו ביצים שהודגרו, אך 
לא בקעו, מושלכות לפח האשפה, ובו בוקעים 

בייסו מתים  טיפול,  היעדר  ובגין  עהאפרוחים 
לקבוע  מוצע  זה,  מעין  מצב  למנוע  כדי  רים. 
חובת  וכן  חובת המתת אפרוחים שלא שווקו, 
לפני  בקעו  שלא  פוריות  ביצים  של  השמדה 

הוצאתן מהמדגרה.
בתחי כבר  יחולו  התקנות  הטיוטה,  פי  עעל 

לת 2014, על מנת שהיתר העבודה למדגריות 
של  הימצאותה  יכלול  כבר  הקרובה  לשנה 

מכונה שעומדת בתקנות.

חדשות סיון שדמוןחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות
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ידיעות ˆ ידיעות ˆ ידיעות

שנה חדשה, ביטוח חדש

הבננות קיבלו נקודות שחורות

הקרן לנזקי טבע מחדשת את הביטוח בענפי הבקר לשנת 
2014. בעונה החולפת, הפיצוי למגדלי הבקר היה כ-14.5 

מיליון שקלים

מגדלי הבננות מדווחים על פגיעה בענף בשל שינוי במראה 
הפרי, ועל ירידת מחירים עקב הסערה והמצב הביטחוני בדרום

מסיכום נתוני 2013 של הקרן עולה, כי 
כ-14 מיליון שקלים שולמו בגין תמותה 
בקר שהועבב 25 אלף ראשי  יותר מ -של 

החלב  מרפת  פונו  אלף  כ-22  לכילוי,  רו 
בוהשאר פונו מהמרעה. בנוסף, החברה שי

למה כ-450 אלף שקלים בגין 850 ראשי 
בקר מפטמות שמתו ופונו לאתר כילוי.

במהלך השנה, התמודדו מגדלי הבקר עם 
מספר מחלות קשות בעדרים, כגון קטרת 
העור, מיקופלזמה בוביס ועוד, אשר בחלק 
בהיקף  בקר  לתמותת  גרמו  המקרים  מן 
באמצעות  קנ"ט,  רב.  כלכלי  ולנזק  ניכר 
מערך פינוי הפגרים, עוקבת אחר העלייה 

בבתמותה אצל מגדלים מבוטחים אלו ובו
בחנת את זכאותם לפיצוי בגין תמותה עונ

תית מצטברת זו. הקרן הודיעה, כי בשנה 
בהאחרונה השקיעה רבות בשיפורים טכנו

GPS )מערכת מיקום לווב  לוגיים תומכי
יינית(, במטרה לייעל ולשפר את הבקרה 

המבו מהמגדלים  הבקר  פגרי  איסוף  בעל 
המידע  וזרם  השליטה  הגברת  תוך  טחים, 

בזמן אמת.
טבע  לנזקי  הקרן  החלה  אלה  בימים 
בחקלאות בחידוש תכניות הביטוח עבור 
מגדלי הבקר לשנת 2014 והיא תאפשר 
בינוב  15 עד אליהן  להצטרף   לחקלאים 

תכניות  כי  מספרים,  החברה  אנשי  אר. 
הביטוח בענפי הבקר פותחו מתוך הכרה 
בצרכים הייחודיים של מגדלי הבקר, והן 
המגדלים  הכנסות  ייצוב של  מאפשרות 

הא בשנים  גדולים.  נזקים  של  בבמקרה 
חרונות, הציעה הקרן שורה של תכניות 

הבי ולצד  למגדלים,  חדשניות  בביטוח 
בטוח הבסיסי של רפת החלב יוכלו להר

ולהגדיל  הבסיסיות  התכניות  את  חיב 
את הכיסוי הביטוחי ואת הפיצוי במקרה 

הצורך.

ביטוח בקר לחלב 
ברפתות

בתכנית ביטוח הבקר לחלב ברפתות מע
ניקה כיסוי במקרי גניבה, שחיטה דחופה 
ומוות, בהתאם לחוזה הביטוח )לרבות נזקי 
אש והרעלה(, וכן כיסוי במקרה של אובדן 
תפוקת החלב בנזק שהוגדר מראש, באחד 

במשני מסלולים: "מחיר קבוע" ו"הדף הכ
חול המשופר", בשניהם תשלום הפיצויים 

תמו או  באירוע  נזק  של  במקרה  ביתבצע 
תה מצטברת במהלך העונה בהיקף חריג. 

בבמסלול המחיר הקבוע, סכום הפיצוי מו
תאם למחירי הבקר לחלב, תמורת פרמיה 

נמוכה.

ביטוח בקר לבשר 
במפטמות

קנ"ט הודיעה, כי תכנית הביטוח למגדלי 
הפטמות שהושקה בשנה שעברה הצליחה, 
השנה.  גם  אותה  להציע  החליטה  ולכן 
פינוי  ביטוח  לרכוש  אפשר  במסגרתה, 
וכילוי לעדר במפטמה וכן ביטוח המכסה 
את ערך הבקר במקרים של תמותה גדולה 

בתכ הוחרגה.  שלא  סיבה  מכל  בבמפטמה 
נית זו אפשר לבטח את כל עדר המפטמה, 
כולל: עגלים מיבוא, עגלים מעדר החלב 

ועגלים מעדר הבקר לבשר.

ביטוח בקר לבשר 
במרעה

תכ את  החברה  הרחיבה  שעברה  בבשנה 
בנית הביטוח עבור עדר הבקר לבשר במר

לצד  וכך  המגדלים,  לבקשת  בהתאם  עה, 
ביטוח פינוי וכילוי של פגרי בקר משטחי 

בהמרעה, הזוכה לתמיכה ממשלתית מוגד
לת, אפשר גם ב-2014 לבטח למקרים של 
תמותה בעדר הבקר לבשר במרעה. סכום 
נקבע  זה  בביטוח  העצמית  ההשתתפות 

במראש, והפיצוי משולם במקרים של תמו
תה בהיקף ניכר במהלך השנה.

אירועי הקרה שליוו את הסערה הגדולה 
למעבר  עזה  לרצועת  המעברים  וסגירת 
במגדלי  לפגיעה  גרמו  חקלאית  תוצרת 
בבננות  ובמשווקים. הקרה פגעה  הפירות 
הבננות  שלהן.  במראה   – כואב  במקום 

תופ שחורות,  בנקודות  כוסו  בבישראל 
המדריכים  לזקני  אף  זכורה  שאינה  עה 
 50 כבר  הענף  את  שמלווים  המקצועיים, 

שנים.
הבננות,  מגדלי  ארגון  מזכיר  לדברי 
שעל  השחורות  הנקודות  אריאל,  עופר 
הקליפה הן אמנם שינוי חיצוני בלבד ואין 
להן שום השפעה על הפרי עצמו, אבל הן 
מרתיעות חלק מהצרכנים שחוששים שהן 
להבשלת  סימנים  או  ריסוס  של  שאריות 
יתר. הארגון מתכנן לצאת במסע פרסום 

כדי להחזיר את הצרכנים לפרי האהוב.
בהירידה בביקוש לפרי בשל המראה החי
בצוני שלו מצטרפת לפגיעה בשיווק, שנגר

מת בימים אלה בסגירת המעברים לרצועת 
נהרג  שבו  הירי  פיגוע  על  כתגובה  עזה, 
אזרח עובד צה''ל ובעקבות החמרת המצב 
הרצועה  מתושבי  נמנע  וכך,  הביטחוני. 
הפלסטיניים לרכוש את הפרי ומהמגדלים 

הישראלים את הרווח ממכירתו.
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, איציק כהן, 
יעלון,  )בוגי(  משה  הביטחון,  לשר  קרא 
לפעול לפתיחה מהירה של המעברים כדי 
וגם  הישראליים  בחקלאים  פגיעה  למנוע 

הם  הטריים  שהפירות  הרצועה,  בתושבי 
שהבנ משום  שלהם.  בתזונה  מרכזי  בחלק 
בנות אינן נשמרות לאורך זמן, הופנו העו

ירידת  את  והחריפו  המקומי  לשוק  דפים 
המחירים.

מגדל צאן מחורה
חשוד בהעלמת מס

קאיד אבו קיעאן, מגדל צאן בן 53 מהיישוב חורה 
ובתנאים  עצמית  בערבות  ממעצר  שוחרר  בנגב, 
מגבילים לאחר שנעצר בחשד להעלמת מס. אבו 
קיעאן חשוד, כי בין השנים 2005 ל-2011 העלים 

מסים בגין מכירת כעשרת אלפים ראשי צאן.
החשדות במגדל הצאן התעוררו לאחר שרשות 
החקלאות,  משרד  של  ברשימות  נעזרה  המסים 
שדרכו הקפיד אבו קיעאן לחסן את צאנו ולקבל 
רישיונות להעברת הצאן. אבו קיעאן לא הקפיד 
ובמשרד  מידה,  באותה  המסים  דיווח לרשות  על 
מס הכנסה בבאר שבע נפתח לחשוד תיק שומה, 
והוא נדרש להגיש דוחות על פעילותו. הדרישה 
משרד  פתח  והשבוע  כשנה,  במשך  נענתה  לא 
חקירות מס הכנסה ירושלים בחקירה נגד החשוד, 
קשר  בחקירתו  בביתו.  חיפוש  נערך  במסגרתה 

עצמו החשוד לחשדות המיוחסים לו ונעצר.
הורה על שחרו בירושלים  בבית משפט השלום 

רו של החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית 
 100 בסך  ג'  צד  ערבות  שקלים,  אלף   200 בסך 
אלף שקלים, הפקדת 10,000 שקלים בקופת בית 

המשפט ועיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

תוספת ידיים עובדות 
למפונים מגוש קטיף

70 עובדים זרים למכסה המוב  הממשלה הוסיפה
תרת לחקלאים מפוני גוש קטיף.

עובדים  להקצאת  הקרובה  לשנה  החדש  הנוהל 
זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף מוסיף 70 עובדים 

בלטובת החקלאים שנפגעו מהפינוי. מכסת העוב
הכל המכסה  מתוך  תוקצה  הנוספת  הזרים  בדים 

לית של העובדים הזרים לחקלאות, כפי שתיקבע 
לאותה שנה.

תוספת ההיתרים מעבר למספר ההיתרים הרגיל 
ההקצ מודל  לפי  מפונה  חקלאי  זכאי  יהיה  בלה 

אה הכללי שייקבע תהיה מתוך המכסה הכללית 
בובכפוף לקריטריוני ההקצאה. כפי שנקבע, העוב

דים יבואו מקרב אלה שכבר נמצאים בארץ, ככל 
האפשר.

שריפה באחיהוד
שריפה פרצה באזור התעשייה בר לב באחיהוד 

ביום רביעי בשבוע שעבר.
צוותים של מגן דוד אדום העניקו טיפול במקום 
כתוצאה  קל  במצב  נפגעים  שני  ופינו  לפצועים 

משאיפת עשן לבית החולים בנהריה.

תאונה ליד מבוא 
מודיעים

443 סמוך למושב מבוא מוב  רכב שנסע בכביש
דיעים התהפך ביום רביעי בלילה, בשבוע שעבר. 

נהג הרכב נפצע באורח בינוני והועבר לטיפול.

תאונת עבודה 
בבורגתא

במושב  בבוקר  שישי  ביום  שעבד  בניין,  פועל 
מטרים  כשלושה  שגובהו  ממבנה  נפל  בורגתא, 
ונפצע בגפיו באורח בינוני. הפצוע פונה לטיפול 

בבית החולים מאיר בכפר סבא.

בננות עם נקודות 
שחורות. לא שאריות 
של ריסוס, לא סימנים 
להבשלת יתר
צילום: ארגון מגדלי הפירות
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מענק לחקלאות בענן

20 אלף שקלים לחוקרי
חקלאות צעירים

הידע ישראלי, 
הייחום הודי

כ-900 אלף שקלים מוענקים לקבוצת חוקרים שיקימו ויפתחו מרכז מידע
לטכנולוגיות מידע בחקלאות. בין כיווני הפעילות: אפיון מערכת "ענן נתונים" חקלאי

מרכז חקלאי עמק יזרעאל חילק מלגות לארבעה סטודנטים 
לתארים מתקדמים בחקלאות, תושבי נהלל, שדה אילן, כפר 

החורש ויקנעם המושבה

עגלות בהודו צוידו על ידי 
חברה ישראלית בתגים 

שידווחו על כניסתן לתקופת 
הייחום, בהתאם לשינוי 

בהרגלי התנועה שלהן

חדשות דרור יוסףחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

אמוץ  ד"ר  של  בראשותו  חוקרים  קבוצת 
חוק בהם  החקלאי,  המחקר  ממנהל  ־חצרוני, 

רים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב וממוסדות 
במענק  אלה  בימים  זכתה  אחרים,  אקדמיים 
מחקר של 900 אלף שקלים למשך שלוש שנים 
ממשרד החקלאות להקמת ופיתוח מרכז מידע 

או של  התקציבי  חלקה  מידע.  ־לטכנולוגיות 
ב-540  מסתכם  במענק  בן-גוריון  ניברסיטת 

אלף שקלים.
מחשוב  שירותי  לאפיין  אמור  החדש  המרכז 
מיפוי  לבצע  בחקלאות,  מגוון  מידע  עתירי 
של תמונת המצב הנוכחית וללוות את הרצת 
להרחבת  מוצע  מודל  הצבת  תוך  הפרויקט, 
הפעילות בתחום זה. מלבד חוקרי אוניברסיטת 
בן-גוריון, ד"ר גלעד רביד, ד"ר ליאור פינק 

להנדסת תעשייה  מהמחלקה  אבן,  אדיר  וד"ר 
מנהל  וולקני,  מכון  למחקר  שותפים  וניהול, 
המחקר החקלאי, אוניברסיטת בר-אילן, המכון 

וחדש טכנולוגיות  מדע  למדיניות  ־הישראלי 
נות ואגם חקלאות מתקדמת.

הקבוצה  בראש  העומד  רביד,  ד"ר  לדברי 
החקלאי  התחום  בן-גוריון,  מאוניברסיטת 

"המוד המידע.  את מהפכת  בחלקו  רק  ־אימץ 
עות קיימת ויישומי מידע נפוצים במידה זו או 

־אחרת כמעט בכל ענפי הייצור והסביבה החק
־לאית, אולם חרף מודעות הצרכנים וההתקד

מות המהירה בטכנולוגיות מידע, קצב אימוץ 
והטמעת הטכנולוגיה אטי".

היכרות  בין  פער  קיים  רביד,  ד"ר  לדברי 
המשתמשים במגזר החקלאי עם עולם המידע 

המקצועי.  בעולמם  הטכנולוגיה  יישום  לבין 
המנדט  את  תואמת  מידע  של  והנגשה  יצירה 

־ואת היעדים של משרד החקלאות, מנהל המח
ועומדת  בישראל  מחקר  ואוניברסיטאות  קר 

בקנה אחד עם מגמות של פתיחות לנתונים.
לשיתוף  מערכות  כי  מדגיש,  רביד  ד"ר 
הגדרת  מתוך  כלל  בדרך  פותחו  וידע  במידע 
הפרטים והדרישות אל מערכת כוללת )מודל 
מטה-מעלה(. "ואולם", אומר החוקר, "בעבודה 

מע )מודל  הרחבה  התמונה  את  נתכנן  ־זאת 
ישאבו  המערכות  שכלל  מנת  על  לה-מטה(, 
אנו  משותפים.  עיצוב  כללי  מאותם  כוחן  את 

־מתכוונים לקדם את האפשרות להעביר ולס
ולהתאימו  ומערכות  ארגונים  חוצה  מידע  פק 

למגוון רחב של יישומים, תרבויות ומונחים".

מחשוב  שירותי  אפיון  הן  הפרויקט  מטרות 
־עתירי מידע מגוון בחקלאות, מיפוי מצב נוכ

חי וליווי הרצת פרויקט בנושא זה תוך הצבת 
של  הכוונה  הפעילות.  להרחבת  מוצע  מודל 
קיימא,  היא ליצור בסיס למרכז בר  החוקרים 
שימשיך את פעולתו בכוחות עצמו לאחר סיום 
הפרויקט ויהיה מעורב בפעילות וביזמות של 

מחקרים חדשים.
המרכז  פעולת  תמוקד  הפרויקט,  בתקופת 

אפיו והגדרות,  סקר  עיקריים:  כיוונים  ־בשני 
נתונים  ענן  למערכת  סטנדרט  ויצירת  נים 
רלוונטי.  פרויקט  של  וליווי  בחינה  חקלאי; 

־הידע והניסיון שיירכשו במהלך הפרויקט יס
וביזמות  נוספים  ייעו בהשתלבות בפרויקטים 

של פרויקטים עצמאיים.

טקס חלוקת מלגות בסך 20 אלף שקלים 
בחק מתקדמים  לתארים  ־לסטודנטים 

במרכז  התקיים  במספר,  תשיעי  לאות, 
במסגרת  בדצמבר,  ב-25  העמק  חקלאי 
יום עיון בנושא חקלאות בת קיימא. הכנס 
עסק במגמות עתידיות בחקלאות בעולם 
ניקוז  רשות  מנכ"ל  חמי,  חיים  בו  והרצה 
קישון, בנושא ניהול ושימור קרקע באגן 
לארבעה  ניתנו  הפרסים  הקישון.  היקוות 
עמק  מועצת  ראש  במעמד  סטודנטים  
אייל  העמק  חקלאי  מרכז  ויו"ר  יזרעאל 
בצר, ראש מועצת גליל תחתון מוטי דותן 

ועודד גלזר, סגן ראש מועצת מגידו.
חקל מרכז  מנכ"ל  שחר,  בן  ־משה 
בהבט העיון  יום  את  פתח  העמק,  ־אי 

את  לעודד  היא  המלגות  "מטרת  חה: 
בני העמק הלומדים לתארים מתקדמים 
הבאות  בשנים  מאמץ  נעשה  בחקלאות. 

להגדיל את מספר מקבלי המלגות".
חולקו  שקלים  אלף   20 בסך  מלגות 
לתארים  מצטיינים  סטודנטים  לארבעה 
מתקדמים: ורד סיבוני מנהלל, המבצעת 
חיזוי  בנושא  יער  בנווה  מחקר  עבודת 
מוקדם של מחלות נשימה בעגלי פיטום; 
יואל שטראוס משדה אילן, רפתן ברפת 
הבודק  יער  בנווה  וחוקר  משפחתית 

הע טמפרמנט  בין  הקשר  את  ־במחקרו 
גלים לחיזוי מוקדם של מחלות נשימה; 
החוקר  החורש  כפר  מקיבוץ  גרדי  עידו 
במסגרת התואר השני סינון מים לטובת 

־שימוש חוזר; וטל שילה, מיקנעם המוש

בה, החוקרת הדברה מושכלת של עשבים 
בישראל ובעולם.

ד"ר  יער,  בנווה  המחקר  מרכז  מנהל 
עם  ההדוק  הקשר  כי  אמר  הנקין,  זלמן 
החקלאים והחינוך לחקלאות חשוב מאוד 
העמק,  חקלאי  ובמרכז  המחקר  במרכז 
אותו.  לחזק  נוספים  מאמצים  וייעשו 

־אייל בצר ביקר את היחס לחקלאים ול
"החקלאות  האחרונות:  בשנים  חקלאות 
יצרה את המהפך החוזר של עם ישראל 

בחק היום מתעמרים  זאת,  ועם  ־בארצו, 
לאות, כולם חושבים שאפשר לייבא חלב 

וגבינות, למשל.

מתגמלות  אחרות  מדינות  "בעוד 
בחקלאים  ורואות  חקלאים  ומסבסדות 
נכס וערך נופי, הרי שבישראל, לצערי, 
הורים מתקשים  להיום,  נכון  כך.  לא  זה 
בחקלאות  להמשיך  לילדיהם  להמליץ 

־והמשימה שלנו היא להשיב עטרה ליוש
נה – יש לנו המון רעיונות איך לעשות 
שזכו  הסטודנטים  את  בירך  בצר  זאת". 
דור  לטפח  לנו  שחשוב  "כפי  במלגות: 
של בנים ממשיכים בחקלאות, כך חשוב 
לנו לטפח דורות של חוקרים בחקלאות, 

־שיפיצו את הבשורה של החדשנות החק
לאית והמחקר החקלאי מהעמק שלנו".

לגידול  בחווה  הותקנה  מתקדמת  מחשוב  מערכת 
עגלות בהודו על ידי חברת אפימילק מקיבוץ אפיקים, 
רפתות  לניהול  ממוחשבות  מערכות  בייצור  המתמחה 
טאמיל  במדינת  הנמצאת  החווה,  מפעילי  צאן.  ודירי 
נמצאים  בנגלור,  מהעיר  רחוק  לא  הודו,  בדרום  נאדּו 

בתהליך קליטה של 600 עגלות.
המערכת הממוחשבת, "אפיאקט 2", מאפשרת לבעל 

־החווה לכסות שטח נרחב בקלות ולקבל מידע על כניס
־תן של העגלות לתקופת הייחום, כדי לבצע את ההזר
־עה במועד האופטימאלי. המערכת מצוידת ביכולת גי

בוי נתונים חשובים גם בעת הפסקות חשמל, שנפוצות 
מאוד באזורים אלה בהודו, כך שהמעקב אחר פעילות 

העגלות בחווה לא נפגע.
המערכת מבוססת על תגים שמוצמדים לעגלות ועל 

־מתקן שקולט את נתוני התגים מרחוק, ללא צורך במ
עבר ליד אנטנה. הנתונים נקלטים במרווחי זמן קבועים 

המער המשתמש.  וצרכי  נוחיות  לפי  לכוונם  ־שניתן 
לשינוי  בהתאם  בייחום  עגלה  על  להתריע  יודעת  כת 
בהרגלי התנועה שלה ומנתחת את סיכויי ההתעברות 

יכו להפגין  נדרש  שהמפעיל  מבלי  להפלות  ־והסיכון 
לת מקצועית יוצאת דופן. כך מופחת מספר ימי הסרק 

ברפת.
רונן קול, מנהל אזור המזרח הרחוק באפימילק, אמר 
הגדולים  האתגרים  אחד  הוא  בענף  הפוריות  ששיפור 
של הודו על מנת לספק את הדרישה ההולכת וגוברת 

־לחלב ומוצריו. ברחבי הודו יש רפתות וחוות רבות לגי
דול פרות ועגלות ואנו צופים ביקוש רב לטכנולוגיה 

לשיפור הפוריות. טקס חלוקת המלגות. לטפח דורות של חוקרים בחקלאות      צילום: דוברות מועצת עמק יזרעאל
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עובד זר תבע אתכם?

בסימן שאלה
כתובת לשאלותיכםעו”ד איילת רייך-מיכאלי

dror.maariv@gmail.com

נתבעים  רבים  חקלאים 
בס זרים  עובדים  ידי  רעל 

פי  ועל  יום תקופת ההעסקה 
רוב, התביעה מוגשת על ידי 

רעורך דין ישראלי בעוד העו
בד הזר נמצא מחוץ לגבולות 
הדין  שעורך  כמובן,  הארץ. 
לייצג  כדי  כוח  לייפוי  זקוק 
את התובע, וההתמודדות עם תביעה כזו צריכה 

להתחיל בדיוק במקום הזה.
שלח  בירושלים  לעבודה  האזורי  הדין  בית 
להשיג  זר  עובד  שמייצג  דין  עורך  לאחרונה 
הכוח  שייפוי  לאחר שהתברר  חדש  כוח  ייפוי 
בית  החוק.  בדרישות  עומד  אינו  שהחזיק 
המשפט ביקש לוודא, כי אכן ייפוי הכוח עומד 
עומד  אינו  שהוא  וגילה  החוקיות  בדרישות 
כללי  הכוח  ייפוי  אחת,  סיבות:  מכמה  בהן, 
מדי ומייפה את כוחו של עורך הדין בלי ציון 

נתבע-מע של  אזכור  או  המסוימת  רהתביעה 
סיק קונקרטי. כלומר, הדרישה הראשונית של 

רהחוק היא שיהיה כתוב באופן מפורש מי המע
סיק שנתבע על ידי העובד הזר.

את  המשפט  בית  פסל  שבגינה  אחרת  סיבה 
ייפוי הכוח: אישור הקונסול והאישור  תקפות 
לאחר שניתן  רבים  חודשים  בוצעו  הנוטריוני 
ייפוי הכוח על ידי הלקוח. בית המשפט קבע, 
כי זהו פגם מהותי ושלח את עורך הדין להשיג 
חתימת  אימות  הכוח,  לייפוי  נוטריוני  אישור 

רהנוטריון על ידי נוטריון ציבורי ואימות חתי
רמת האחרון על ידי נציג קונסולרי או דיפלו

מטי ישראלי.
זמן  קוצב  אינו  הראיות  לפקודת   30 סעיף 
עלול  בתביעה  שהדיון  כך  האימות,  להליכי 

להידחות בחודשים רבים.

האם הפרת חוזה גוררת בהכרח פיצוי כספי 
כמוסכם?

חשבתם שמה שכתוב וחתום בחוזה קובע? לא 
תמיד. במקרה של חוזה שהופר, גם אם קבוע 
בו במפורש סכום הפיצוי – שהוסכם מן הסתם 

רעל ידי שני הצדדים לפני חתימת החוזה, מת
ברר שהצד שהפר את ההסכם אינו חייב תמיד 

לשלם את מלוא הפיצוי.
בית  כי  ניכר,  הפסוקה  ובהלכה  בחוק  מעיון 

המשפט אינו מכיר, באופן חד-משמעי וגורף, 
בזכותו של הצד הנפגע לקבל את מלוא שיעור 
הפיצויים. מוכרים מקרים, שבהם בית המשפט 
ללא  הם  בחוזה  הקבועים  הפיצויים  כי  קבע, 
כל יחס סביר לנזק שהיה אפשר לצפות בעת 
כריתת החוזה והפחתה של הפיצויים אפשרית 

רמתוך בחינה בדיעבד של כוונת הצדדים לחו
זה, ותוך בחינת סבירותו של הפיצוי שנקבע.

מקרה כזה, שבו יחליט בית המשפט להפחית 
שבו  במקרה  רק  אפשרי  הפיצויים,  גובה  את 

רהנתבע מעלה את הטענות באופן מפורש ומצ
ליח להוכיח באמצעות ראיות שאין יחס סביר 

בין הפיצויים שנקבעו לנזק.
אפשר  בנושא  משפט  בתי  בפסיקות  מעיון 
להבין, כי סעיף הקובע פיצוי אחיד ושווה בגין 
כל הפרה של החוזה או בגין כל הפרה של אחת 
לפעמים  הוא  בה  הכלולות  ההתחייבויות  מן 
להבין  אפשר  כאלה,  במקרים  בלתי-סביר. 
שהצדדים לא נתנו את דעתם על שאלת היחס 
ולכן  הצפוי  הנזק  לבין  המוסכם  הפיצוי  בין 

הפחתת סכום הפיצויים אפשרית.
אבל אפשר להירגע. קודם כל, סמכותו של 

הפי להפחתת  ורק  אך  נוגעת  המשפט  רבית 
צוי המוסכם ולא לביטולו כליל. וגם זה אינו 
לכבד  היא  המשפט  בתי  נטיית  בקלות.  קורה 
לצמצם  נוטים  והשופטים  הצדדים,  רצון  את 
את התערבותם ולא למהר להתערב בתשלום 
יחס  קיים  עוד  כל  מראש.  מוסכמים  פיצויים 
לבין  הפיצוי  בין  דחוק,  גם  ולו  כלשהו,  סביר 
משאירים  מראש,  לראותו  אפשר  שהיה  הנזק 

את הפיצוי המוסכם בתוקפו.
ובכל זאת, נפגע עלול שלא לזכות באכיפתה 
של הוראת הפיצוי בחוזה ולכן התניה גורפת 
הקובעת פיצויים מוסכמים אינה חסרת תוקף, 
בית  של  ההפחתה  לסמכות  חשופה  היא  אלא 
את  בהסכם  לפרט  מומלץ  לפיכך,  המשפט. 
ואת  מוסכם  בפיצוי  המזכות  החוזיות  התניות 

גובה הפיצוי בגין הפרתן.

 * "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 
וליטיגציה.  מינהלי  המסחרי-חקלאי  בתחום 
המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי 
להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

יש בהחלט מה לעשות בנידון: בדקו את ייפוי הכוח. הופר הסכם שבו נקבע פיצוי. מה עמדת בתי המשפט כלפי הפיצוי?

מתנדבים לכיבוי

הוקמו שתי יחידות חירום לכיבוי ולהצלה המורכבות מאזרחים,
תושבי בת חפר ומועצה אזורית גן שורק

55, הצטרר 25 עד  בני  חפר,  25 תושבי בת 
פו ליחידה חדשה שיזמה תחנת כיבוי אזורית 
נתניה שבמחוז מרכז, בעקבות אירועי ההצפה 

שהב אשתקד,  בחורף  היישוב  שספג  רהקשים 
מענה  שיעניק  מקומי  בכוח  הצורך  את  ליטו 
חסותה  תחת  תפעל  היחידה  בחירום.  ראשוני 
של תחנת המשנה יכון, הנמצאת בשטח מועצה 

אזורית עמק חפר ובסמוך לבת חפר.
היחידה  חברי  עברו  האחרונים  בחודשים 

בחי אש,  בכיבוי  ועיונית  מעשית  רהכשרה 
לוץ ובהצלה, תחת הדרכתם של מפקד תחנת 

יכון, יובל לב, שמשמש גם 
והמדריך  היחידה,  כמפקד 
רס"ר  הקורס,  של  הראשי 

ררפאל קולני, ורכז המתנד
בטקס  צימרינג.  עמית  בים 
בדצמבר  ב-25  שהתקיים 
את  היחידה  חברי  קיבלו 

תעודות ההסמכה שלהם.
הודג הטקס  רבמהלך 
החד היחידה  יכולת  רמה 

רחב  תרגיל  באמצעות  שה 
בוצעו  שבמהלכו  היקף, 

חי של  תרחישים  רמספר 

מכלים  כיבוי  סנפלינג,  מנוף,  באמצעות  לוץ 
וחילוץ לכודים מתאונת דרכים. כמו  דליקים 
צימרינג,  לעמית  הוקרה  תעודת  הוענקה  כן, 
המתנדב בשירותי כיבוי נתניה מזה 28 שנה, 
המתנדבים  דורות  עבור  חיקוי  מודל  ומשמש 

הבאים.
בטקס שנערך בתחנת יכון, נכחו מפקד מחוז 
תחנת  מפקד  הראל,  מאיר  בכיר  טפסר  מרכז 
יכון,  תחנת  מפקד  שילן,  יצחק  טפסר  נתניה 
יובל לב, ראש מועצת זמר, דיאב גאנם, וסגן 

ראש מועצת עמק חפר, אלדד שלם.

רגם במועצת נחל שורק הוקמה יחידת מתנד
נציב  בהשתתפות  בטקס  והוצגה  אזורית  בים 
ראש  איילון,  שחר  רב-טפסר  והצלה,  כבאות 

המועצה אלי אסקוזידו ובני המשפחות.
נחל  האזורית  במועצה  המתנדבים  יחידת 
15 איש ותפעל בחסות תחנה אזור  שורק מונה
ררית רחובות. חברי היחידה יעניקו מענה רא

שוני ומשלים באירועי כיבוי וחילוץ שבשטחי 
מהתחנה.  הכיבוי  כוחות  הגעת  עד  המועצה 

רבמהלך ההכשרה, שארכה מספר חודשים, הש
תלמו החניכים בנושאים תיאורטיים ומעשיים 
בתחום הכבאות וההצלה ובטקס הסיום שנערך 
בקיבוץ חפץ חיים, לאחר ביצוע תרגיל מסכם, 

קיבלו את תעודות ההסמכה.

חדשות דרור יוסףחדשותחדשותחדשותחדשותחדשותחדשות

יחידת המתנדבים של נחל שורק. ההכשרה ארכה מספר חודשים                     צילומים: דוברות מחוז מרכזמתנדבי עמק חפר בפעולה. כיבוי דלקות וחילוץ לכודים מתאונת דרכים
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חדר אורחים

נשאר בחיים,תקציב המושב הוא פתח לשיתוף
למרות הרפואה

בעיה: גודל המושב הוא המפתח ליכולת ההנהלה שלו לטפל 
במחויבויותיה לתושבים משום שתקציבו תלוי במספר המשפחות 

תנו לגוף את החומרים הדרושים לו כדי להילחם המשלמות ארנונה. הפתרון קשור בשיתוף פעולה עם השכנים
במחלות. הרפואות הקונבנציונאליות שאנו 

מקבלים ניתנות לנו רק כאשר חלינו ולא לפני 
כן, למניעה. הסוד לאריכות חיים נמצא בספר 

שגיליתי במקרה

כתובת לשליחת מאמרים: 
dror.maariv@gmail.com

דורון נשרי, מושב אומץ

תקציבו של מושב – של כל מושב, הוא אבן הבוחן 
והעיקרית להצלחתו במתן שירותים איכותיים לתו
ושביו, על פי אמות המידה שבהן הם מחזיקים ומקו

בלות בהתיישבות הכפרית.
את  משלמים  אינם  תושביה  אשר  מקומית  רשות 

וחובותיהם לה באופן סדיר ומושלם, מערימים קש
יים על אותה רשות במתן שירותים, מכל הסוגים. 
אין זה המצב במושבים, שבהם גם אם כל התושבים 
משלמים את כל חובותיהם למועצה הממונה עליהם, 
ייתכן שתקציב המושב אינו עונה עדיין על הצרכים, 

מפני שגודלו מאפשר לו תקציב מצומצם ביותר.
קביעת  שיטת  היא  זה  למצב  העיקרית  הסיבה 
הסכום  מתקבל  שנה,  בכל  המקומי.  הוועד  תקציב 
המחולק לוועדים על ידי הכפלת מספר המשפחות 
המשלמות ארנונה באחוז מסוים מתוך אותה ארנונה 
החוזרת כתקציב ליישוב. מכאן, שגודל המושב הוא 
המפתח ליכולת ההנהלה שלו לטפל במחויבויותיה 

לתושבים. זו לקונה הזועקת לשמים!
וסך ההוצאות המוניציפאליות של מושב נגזר ממר

כיבים רבים מאוד, אולם מספר המשפחות המשלמות 
ארנונה וחיות בו אינו אחד מהם. לדוגמה: מושב שבו 
נוער עשוי להיות מאוכלס  סניף של תנועת  פועל 
ילדים  הסתם,  מן  בו,  יש  רבים.  צעירים  בתושבים 
רבים המשתתפים בפעילות אותו סניף. מימון שכרם 
של בעלי התפקידים בסניף עולה אותו סכום, ללא 

קשר למספר הילדים המשתתפים בפעילות.
בין העובדים מדריך בוגר )מד"ב(, ששכרו, מבחינת 
צריך שיהיו  ילדים  סכום עתק. להרבה  הוא  מושב, 

והרבה מדריכים, עלות קורסי מדריכים מושתת בח
לקה הגדול על היישוב השולח ומכאן יוצא, שמספר 
הילדים, ללא קשר למספר המשפחות החיות במושב, 

הוא הקובע את עלותו של סניף תנועת הנוער.
באמצעות  בלילה  מואר  המושב  נוספת:  דוגמה 
יותר,  או  פחות  רחוב,  פנסי  כמאתיים  רחוב.  פנסי 
ועלות  המושב  שטח  את  להאיר  הצורך  על  עונים 
הוועד  של  תקציבו  על  במלואה  חלה  הזה  החשמל 
זהה  ובעוצמה  זהה  במידה  יוארו  הרחובות  המקומי. 
אם במושב חיות 150 משפחות או 200 משפחות, מאי 
נפקא מינה, חברת החשמל, כמה משפחות משלמות 
ארנונה ונהנות מאותה תאורה? לא רק זאת: במושב 
קטן, שבו המרווח בין הבתים גדול, תעלה התאורה 

בדיוק אותו סכום כפי שיעלה למושב צפוף.
לפי  מחושב  הארנונה  תשלום  עצמה:  והארנונה 
לו  שיש  שמי  יוצא,  מכאן  במושב.  הבתים  גודל 
בית גדול ישלם ארנונה גבוהה וההיפך מכך. מושב 

ושבתיו אינם "ארמונות", אלא בתים מרווחים וסולי
דיים, תיגבה ממכלול תושביו ארנונה קטנה בהרבה 
ממושבים שבתיהם ראוותניים והתוצאה הישירה של 

המצב הזה היא תקציב קטן בהרבה למושב הצנוע.

מה הפתרון?
המועצות האזוריות צריכות לתקצב את המושבים, 
צורכי  פי  על  אלא  הארנונה,  גביית  היקף  ע"פ  לא 
אותו מושב, במכפלות ידועות מראש. אם בתנועת 
הנוער, למשל, במושב א' יש 100 ילדים משתתפים, 

מש באופן  גבוה  שלו  הנוער  תנועת  תקציב  ויהיה 
נוטלים חלק  ילדים  ב', שבו רק 50  מעותי ממושב 

בפעילות התנועה שבו.
ולהביא  שנה  מדי  להיעשות  צריכה  ההתחשבנות 

ובחשבון את אורך הרחובות המוארים, את מצב התש
תיות, את היכולת לקיים אירועי תרבות בשיתוף עם 
יישובים אחרים ועוד. מושב שבו יהיו מגרשים שאין 
בונים עליהם, או שאינו מוכן לקיים אירוע משותף 

עם מושב שכן, ייפגע תקציבו באופן ישיר.
בדרך זו נשיג שתי מטרות: האחת – המושב הקטן 

חיים מוניצי יוכל להרשות לעצמו איכות  ווהצנוע 
הוא עשיר מרוב  לזו של מושב שהיום  זהה  פאלית 
אינטרס  יהיה  למושבים   – האחרת  ארנונה;  גביית 
לנהוג בחיסכון, ביעילות ובשיתוף פעולה אזורי, מה 

שיעשה טוב לכולם.

אלי שילוני, מושב תימורים

הרפואה"  למרות  בחיים,  "להישאר 
)מאת יהודה מנור, יצא בהוצאת יהודה 
שהפך  הספר  שם  הוא  ב-2003(  מנור 
לתנ"ך שלי. נתקלתי בו במקרה כאשר 
פגשתי את עורך הספר במפגש חברים 

ומעניין לכשעצמו, דפדפתי בספר וש
אלתי את החבר היכן אפשר לרכוש את 
הספר. מכיוון שראה שאני מתעניין בו, 

נתן לי את הספר בתוספת הקדשה.
התחלתי לקרוא בבית ונדלקתי! הספר 
שכל  שאומרת  תיאוריה  לפניי  פתח 
המחלות ה"גדולות", מבחינת פוטנציאל 
המוות של החולה מהן, נובעות ממחסור 
והמחסור  בגוף,  ובמינרלים  בוויטמינים 
גדול,  כה  הוא  ובמינרלים  בוויטמינים 
שהאוכל הרגיל אינו יכול למלאו. האדם 
כ-30%  רק  מהאוכל  מקבל  הממוצע 
הנחוצה  והמינרלים  הוויטמינים  ממנת 
לגוף, וכאשר המחסור גדל מגיע הרגע 

שבו מופיעים תאים סרטניים.
מחלה-מחלה:  בספר  עובר  המחבר 
ועוד,  לב,  מחלות  אלצהיימר,  סרטן, 
ולכל מחלה הוא מראה איזה ויטמין או 

למ אותה,  למנוע  כדי  חסר  וכימיקל 
משום  הקונבנציונאלית,  הרפואה  רות 
אנו  כאשר  מקבלים  שאנו  שלרפואות 
ניתנות  והן  לוואי,  תופעות  יש  חולים 
רק כאשר חלינו ולא לפני כן, למניעה.

למחקרים  רבות  דוגמאות  יש  בספר 
הכתוב  פי  ועל  המחלות  סוגי  כל  של 
בו, הפתרון הוא לקחת "מולטי ויטמין" 
ימלא את המחסור, אולם לדעת  אשר 
המחבר, ה"מולטי ויטמין" שנרשם על 
לתינוק  מתאים  בארץ  הרופאים  ידי 
שמשקלו שני קילוגרמים ולא למבוגר 

במשקל 80 ק"ג!
למצוא  והצלחתי  השתכנעתי  אני 

וכדור אשר מכיל את כל החסרים בכ
שנים  כשלוש  ולאחר  המומלצת  מות 
ויטמין,  המולטי  את  נוטל  אני  שבהן 
אני מרגיש שאני מחוסן בפני המחלה 
הארורה הזו, טפו-טפו. חוץ מזה, בגיל 

744, אני מרגיש מלא מרץ ועובד שמוו
נה שעות ביום בעבודה פיזית, ועם כל 
ידיעה על עוד חבר שחלה אני מרגיש 
נקיפות מצפון, שלא באתי והצעתי לו 

לנסות למנוע את המחלה.
ובספר מתוארים הרבה ניסיונות שנ

עשו לגבי כל המחלות הבעייתיות של 
ימינו, כאשר הרעיון הבסיסי הוא לתת 
כדי  לו  הדרושים  החומרים  את  לגוף 
לדוגמה:  אותן.  ולמנוע  בהן  להילחם 

וכדי למנוע את התפתחות מחלת האל
צהיימר, יש להקפיד על אכילת פירות 

והי שהפירות  משום  טריים  ווירקות 
רקות שאנו אוכלים מאבדים בכל יום 
מהוויטו  15% כ הקטיף  מאז  -שעובר 

מינים שהיו בהם. כשלא היה המקרר, 
לאכול  צריך  היה  רבות,  שנים  לפני 
את הפרי או את הירק תוך מספר ימים 

מועט, לפני שיירקב.
בב שעומד  לרעיון  נוספת  ודוגמה 

סיס הספר היא אירוע שהתרחש בזמן 

הגרמנים  הראשונה:  העולם  מלחמת 
מאמרי קמח  שהביאו  אניות  וטיבעו 

קה לאירופה, ובאנגליה ניתנה הוראה 
ולייצר קמח מלא, שכלל את כל מרכי

בי החיטה, קליפות ונבט.
במשך  המחבר,  שמציג  מחקר  לפי 
ארבע שנות המלחמה ירדה התחלואה 
במחלות לב באחוזים רבים, ומיד לאחר 
המלחמה, כאשר חזרו לייבא את הקמח 

והלבן, חזרה התחלואה לממדיה הקוד
מים. מצב דומה היה במלחמת העולם 
השנייה ושוב ניתנה הוראה לייצר קמח 

מלא, ושוב הייתה ירידה בתחלואה.
ופ ופתרונות  דוגמאות  מלא  והספר 

בתובנה  להתחלק  צורך  הרגשתי  שוט 
קו מקסימום  עם  מהספר  ושרכשתי 

ואת  הסבל  את  להקטין  ואולי  ראים, 
האבל שנמצאים בכל עבר. בדיוק לפני 
שעה חזרתי מניחום אבלים על חבר בן 
הסרטן,  ממחלת  לעולמו  שהלך   50
ואמרתי לעצמי: "די, אני חייב לזרוק 
לציבור את החומר, וכל אחד יעשה בו 

כראות עיניו".

עמוד תאורה. מושב מרווח משלם לחברת חשמל כמו 
מושב צפוף

מושב שבתיו אינם "ארמונות", אלא בתים 
מרווחים וסולידיים, תיגבה ממכלול תושביו 

ארנונה קטנה בהרבה ממושבים שבתיהם 
ראוותניים והתוצאה הישירה של המצב הזה היא 

תקציב קטן

בגיל 74, אני מרגיש מלא מרץ 
ועובד שמונה שעות ביום בעבודה 
פיזית, ועם כל ידיעה על עוד חבר 
שחלה אני מרגיש נקיפות מצפון, 

שלא באתי והצעתי לו לנסות למנוע 
את המחלה
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הפתעת הבחירות

   יבל ברקאי

כרמל סלע )39.14%( ואבי קאופמן )32.99%( יתמודדו ביניהם על ראשות חוף הכרמל 
בסיבוב נוסף, ב-7 בינואר. ברוב המקומות, תוצאות המחצית השנייה של הבחירות 

למועצות האזוריות היו צפויות: בשליש מהמועצות היה רק מועמד אחד, והוא הוכרז 
כראש המועצה; בשביל חלק מהמועמדים זו כהונה שלישית ברציפות. ביישובים רבים לא 

הייתה קלפי נגישה לבעלי מוגבלות

המקו לרשויות  הבחירות  לאחר  קכחודשיים 
מיות, נערכו ב-24 בדצמבר הבחירות לראשי 
המועצות האזוריות ונציגיהן בכל רחבי הארץ. 
לקק התושבים  ניגשו  אזוריות  מועצות   25 -ב

מיוחדות,  הפתעות  ללא  הוכרעו  והן  לפיות, 
קלמעט במועצה האזורית חוף הכרמל, שם ייע
קרך סיבוב בחירות נוסף. שיעור ההצבעה הכל

לי לבחירות לראשות המועצות האזוריות היה 
האזוק המועצות   25 מתוך  ובשמונה   ,61.53%%

ריות כלל לא התקיימו בחירות לתפקיד ראש 
המועצה משום שרק אדם אחד התמודד בהן על 

קהתפקיד. ממשרד הפנים נמסר שהקלפיות נפ

תחו ללא תקלות והבחירות התנהלו כסדרן.
למוע הבחירות  של  השני  הסיבוב  קלמחרת 

כשנה,  לפני  התקיים  הראשון  האזוריות,  צות 
אלו, שהופרדו  בבחירות  התוצאות.  התפרסמו 
בחרו  אוקטובר,  בחודש  המקומיות  מהבחירות 
התושבים את ראשי המועצות, נציגי היישובים 

במועצות השונות והוועדים המקומיים.
ממשרד הפנים נמסר, כי הבחירות למועצות 
שיעור  וממוצע  כסדרן,  התקיימו  האזוריות 
הקק סגירת  עם   60.46% היה הארצי   ההצבעה 

לפיות. שיעור ההצבעה לנציגות במועצה היה 
בכל  המקומיים.  לוועדים  ו-67.98%   65.4%

המתמוד מבין  מועצה  ראש  נבחר  קהמועצות 
האזורית  במועצה  הכרמל.  בחוף  מלבד  דים, 
3%5 ק"מ הנושקים לים התיק  המשתרעת לאורך
המוע כשראש  הגדולה  ההפתעה  נרשמה  קכון 

צה המכהן, כרמל סלע, קיבל 3%9.14% מקולות 
על  מולו  שהתמודד  המועמד  ואילו  הבוחרים 

ראשות המועצה, אבי קאופמן, קיבל 3%2.99%.
קבמטה אשר, שבה היו בחירות במחצית הרא
קשונה של הסבב הנוכחי, ניגשו התושבים להצ

ביע שוב לראש המועצה. הבחירות המיוחדות 
שביט,  שיהודה  לאחר  כחודשיים  התקיימו 
שכיהן בתפקיד ב-18 השנים האחרונות ונבחר 

שוב לפני כשנה לקדנציה רביעית, נפטר מדום 
לב בביתו שבקיבוץ כברי והוא בן 62. בראשות 
מועצת מטה אשר זכה יורם ישראלי עם 62.1% 
מהקולות, והוא גבר על נורית ברקאי )3%6.3%%( 

ועל רן קרוטר )1.6%(.
התק שבהן  האזוריות  המועצות  קבמרבית 

האזוריות  המועצות  ראשי  זכו  הבחירות  יימו 
במו התושבים.  באמון  נוספת  פעם  קהמכהנים 
קעצה האזורית באר טוביה נבחר בפעם השלי

שית דרור שור, עם 62.5% מקולות המצביעים, 
וכך גם במועצה האזורית תמר, שם ניצח ראש 
מהקולות.   77.1% עם  ליטבינוף  דב  המועצה 

סיבוב 
נוסף 
בחוף 

הכרמל

בחירות למועצות המקומיות. אינן נגישות למצביעים מוגבלים בניידות                                                                                                                                                                             צילום: ראובן קסטרו

סיבוב 
נוסף 
בחוף 

הכרמל
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ליטבינוף החל בכהונה השלישית שלו כראש 
המועצה הסמוכה לים המלח.

שונות  היו  לא  התוצאות  נוספות  במועצות 
במיוחד: דני עטר נבחר שוב לראשות המועצה 

והאזורית גלבוע, פטר וייס ימשיך לכהן ברא
נבחר  בצר  אייל  גזר,  האזורית  המועצה  שות 
קרין  ויורם  יזרעאל,  עמק  מועצת  לראשות 

האזו המועצה  כראש  נוספת  לקדנציה  ונבחר 
רית עמק המעיינות.

כראש  תפקידו  את  מסיים  חי  בר  צביקי 
המועצה האזורית הר חברון, לאחר 14 שנים. 
עתניאל,  תושב  דמרי,  יוחאי  נבחר  לתפקיד 
והפסיד.  הקודמות  בבחירות  חי  בר  מול  שרץ 

וראש המועצה היוצא הודיע לפני כארבעה חו
דשים שיפרוש בסוף הקדנציה.

מועמד  התמודד  שבהן  האזוריות  במועצות 

בחירות  התקיימו  המועצה,  ראשות  על  יחיד 
לנציגי היישוב במועצה ולוועד המקומי בלבד, 
ובמקום בחירות לתפקיד הראש התקיים הליך 
של הכרזה. כך נבחרו ראשי המועצות הבאים: 
בבני שמעון - סיגל מורן, בגוש עציון - דוידי 
פרל, בגן רווה - שלמה אלימלך, בחבל אילות 
שמעון   - מודיעין  בחבל  גת,  עמיאל  אהוד   -
סוסן, במטה יהודה - משה דדון, בנחל שורק - 

ואליהו אסקוזידו, בערבות הירדן - דוד אלחי
אני.

ישראל לא דמוקרטית 
לבעלי מוגבלות

והבחירות האחרונות למועצות האזוריות הר
גיזו מאוד את אנשי עמותת "נגישות ישראל", 
שמנסה לקדם את הנגישות במדינה על מנת 

בחב להשתלב  מוגבלויות  לבעלי  ולאפשר 
יובל  ומייסדה,  העמותה  של  הראש  יושב  רה. 
וגנר, מחה על כך, שאנשים עם מוגבלות לא 

נגישה,  בקלפי  בדצמבר  ב-24  להצביע  יכלו 
נכתב ב-25  "נגישות"  ובאתר האינטרנט של 

ישר "מדינת  הבחירות:  לאחר  יום  ובדצמבר, 
אל אינה דמוקרטית לציבור הנכים! נכים לא 
אזוריות  למועצות  בבחירות  להצביע  יכולים 
לומדים,  לא  ה-24.12.13.  ג'  ביום  שהתקיימו 
לא משתפרים ושוב בחירות לא נגישות לנכים 
24 רשויות אזוו -בישראל, והפעם הבחירות ל

ריות.
ו"רק לפני מספר חודשים היו הבחירות לרשו

נגישות,  היו המון בעיות  בהן  יות המקומיות, 
גישה  בעיות  דרך  נכים,  בחניות  מחוסר  החל 
שהקלפי  זה  ועד  הקלפי,  ממוקמת  בו  לחדר 
עצמו אינו נגיש. על אף מכתבים ופניות לשר 
הבחירות  וממונה  הנושא  על  האחראי  הפנים 

ארצי – לא זכינו לכל תגובה.

נמצא  ישראל  נגישות  עמותת  "מבדיקת 
ושהבחירות לרשויות האזוריות שוב אינן נגי

שות! אין קלפיות נגישות בכל היישובים בהם 
דרכי  אודות  פרסום  ואין  הבחירות  נערכת 
ההצבעה לאנשים עם מוגבלות. מדובר במצב 

בלתי נסבל, נכון לסוף 2013!".
ועל פי העמותה, המסתמכת על נתוני הלש

כה המרכזית לסטטיסטיקה, ממוגבלות חמורה 
סובלים כ-15% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה 
וכ-43% בקרב בני 65 ומעלה. לדעת הפעילים 
למען הנגישות בישראל, היעדר קלפי נגישה 
היא  מוגבלות  בעל  מגוריו של  מקום  בקרבת 
"פגיעה בבסיס הכי עמוק של הדמוקרטיה – 

והזכות של כל אדם להצביע ולהשפיע", ומש
מוגבלות  עם  האנשים  ציבור  "עבור  מעותה 

מדינת ישראל אינה דמוקרטית!".
סער,  גדעון  הפנים,  לשר  קוראת  העמותה 
ולקבוע  הבחירות  חקיקת  את  לאלתר  לעדכן 
לפחות;  אחת  נגיש  קלפי  יישוב תהיה  שבכל 

ועצמאית  דיסקרטית  נגישה  הצבעה  לאפשר 
לקויות  ובעלי  עיוורים  ראייה,  ללקויי  גם 
ההגדרות  ואת  הדרישות  את  לשפר  שכליות; 

לקלפי נגישה.
לפי הודעתה, העמותה פנתה בנושא למספר 
גורמים בכנסת ובממשלה, ואנשיה מקווים, כי 

והגורמים שיש בידם לטפל בבעיה יסיקו מס
קנות לקראת הבחירות הבאות ויקיימו בחירות 

נגישות לכל בעלי המוגבלויות.
על פי חוק הבחירות לכנסת וחוק הרשויות 
כך  לפעול  המדינה  על  )בחירות(,  המקומיות 
נגישות  יהיו קלפיות  בארץ  במקומות  שבכל 
פועל  כך  לשם  בניידות.  המוגבלים  לאנשים 
שעורך  המרכזית,  הבחירות  בוועדת  צוות 
שבהם  מקומות  ומאתר  הארץ  ברחבי  סיורים 
אפשר לקבוע קלפיות נגישות, וממליץ לראש 
אגף הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות 
)כבא כוחו של שר הפנים( על קביעת קלפיות 

נגישות מיוחדות נוספות.
החל מהבחירות לכנסת ה-19 האיצה ועדת 

נוס קלפיות  לאיתור  התכנית  את  והבחירות 
הבחירות לרשויות  פות, על מנת לשרת את 
הקלפיות  מספר  מכך,  וכתוצאה  המקומיות, 
בהשוואה  ב-21%,  גדל  הנוספות  הנגישות 

האח בבחירות  הנגישות  הקלפיות  ולמספר 
רונות לכנסת, אולם כפי הנראה אין די בהן 

עדיין.
נמ איוב(  )רויטל  צה"ל  גלי  של  ובבדיקה 

צאו יישובים רבים שבהם אין קלפי נגישה 
היישובים,  של  חלקית  רשימה  וזו  לנכים, 

אביג במושבים  התחנה:  באתר  ושפורסמה 
וביצרון במועצה האזורית באר  דור, אחווה 
הגליל  ואלון  אלונים  ברק,  אחוזת  טוביה; 
בקיבוץ  יזרעאל;  עמק  האזורית  במועצה 
במועצה  אהרון  ובביתן  חפר  בעמק  אייל, 
האזורית דרום השרון; ובבת שלמה במועצה 

אזורית חוף הכרמל.

הכרעה ב-7 בינואר
במועצה אזורית חוף הכרמל ייאלצו להמתין 

וכשבוע נוסף עד שייבחר ראש הרשות האזו
רית, ביום שלישי הקרוב, 7 בינואר.

לאחר תום ההצבעה ב-24 בדצמבר לא קיבל 
אף אחד מהמתמודדים על ראשות המועצה 40% 
המועצה  ראש  של  לצוות  הבוחרים.  מקולות 

וסגנו  כרמל(  גבע  )מושב  סלע  כרמל  המכהן 
מודי ברכה )קיבוץ מעגן מיכאל( היה חסר פחות 
 – נוספת  בקדנציה  להמשיך  מהקולות  ממאית 

והשלישית של סלע, הראשונה של ברכה: "קי
בלנו 39.14%, היו חסרים לנו 80 קולות".

אבי  הוא  וברכה  סלע  מול  שמתמודד  הצמד 
משוק  שבא  אילה(,  עין  מושב   ,40( קאופמן 
)יו"ר  אייזק  ואסיף  המועצה;  לראשות  ההון, 
כסגנו.  החותרים(  קיבוץ  של  המקומי  הוועד 
בסיבוב הראשון, בקרב צמוד עם סלע-ברכה, 
הם קיבלו 32.99%. שני מתמודדים נוספים היו: 

אורן עוזרד, שהצליח לקבל 25.95%
שקיבל  תורג'מן,  ואליהו  הבוחרים,  מקולות 

את אמונם של 1.93% מהמצביעים.
ובמועצה אזורית חוף כרמל כל סוגי ההתיי

שבות: תשעה מושבים, שמונה קיבוצים, כפר 
והאמנים עין הוד והכפר הערבי עין חוד, והע

רים קיסריה ועתלית.

80.7% מהקולות
ראש המועצה המכהן של המועצה האזורית עמק 

יזרעאל, אייל בצר, ממשיך לקדנציה שלישית.
יזרעו זכות הצבעה בעמק  בעלי  23 אלף  -כ
זכותם הדמוקר ואל, מתוכם בחרו לממש את 

טית רק כ-45%, שבחרו ב-66 קלפיות ב-39 
יישובים במועצה. בסיום ספירת הקולות נמצא 
)כ-8,300  לבצר  הלכו  מהקולות  ש-80.7% 
זיו  למועמד  קולות(   1,975( וכ-19%  קולות(, 

ורהפטיג מאחוזת ברק.
הבחירות  במטה  בצר  שנשא  הניצחון  בנאום 
שלו, ובו המתינו עמו לתוצאות בני משפחתו, 
סגניו – חנה פרידמן ועידו דורי, צוות המטה 
ואחת  אחד  לכל  מודה  "אני  אמר:  ותומכיו, 
מכם, עשיתם עבודה מדהימה. אני מאוד אוהב 
את העמק, כנכד למייסדי העמק וכמי שמגדל 
לנו  החזירו  העמק  תושבי  הערב,  נכדים.  פה 

פריד חנה   – שלי  המנצח  הצוות  עם  ואהבה. 
מן ועידו דורי, ועם עובדי המועצה המסורים, 
לטובת  הזה  העמק  את  ולטפח  לשפר  נמשיך 

ילדינו ונכדינו.
העמק  את  חרשתי  האחרונים,  "בחודשים 
רבים  תושבים  עם  נפגשתי  ולרוחבו,  לאורכו 
לב,  מחמם  מדיאלוג  ונהניתי  קרים  בלילות 
מפשילים  אנחנו  בבוקר  מחר  ומפרה.  פורה 

שרוולים וממשיכים בעבודה, תודה לכולם".

נתוני הבחירות למועצות האזוריותמועצה אזורית
 אריה שרון )74.8%( גבר על ארז דרוריאלונה 

 דרור שור )62.5( גבר על מנשה סמירה ואהרן אמאנובאר טוביה 
 סיגל מורן )מועמדת יחידה(בני שמעון 
 דוידי פרל )מועמד יחיד(גוש עציון 

 פטר וייס )55.6%( גבר על ארז אוסישקין ואורן אבלהגזר 
 שלמה אלימלך )מועמד יחיד(גן רווה 

מוטי דלג'יו )51.7%( גבר על גיא קלמן ויצחק אזרידרום השרון 
 דני עטר )53.4%( גבר על עובד נור וריאד ח'לףהגלבוע 

 יוחאי יעקב דמרי )65.4%( גבר על יצחק זרגריהר חברון 
 אהוד עמיאל גת )מועמד יחיד(חבל אילות 
 משה ליבר גבר על אריאל בריח ויעקב קלייןחבל יבנה 

 שמעון סוסן )מועמד יחיד(חבל מודיעין 
 סיבוב שני בין כרמל סלע לאבי קאופמןחוף הכרמל 

 דני מורביה )66.7%( גבר על זאב שלמהלכיש 
 יצחק חולבסקי )57.1%( גבר על נחמיה רייבי ולירון שפיראמגידו 

 יורם ישראלי )62.1%( גבר על נורית ברקאי ורן קרוטרמטה אשר 
 משה דדון )מועמד יחיד(מטה יהודה 
 עמית סופר גבר על שלמה לוי וגילה יחיאלמרום הגליל 
 אליהו אסקוזידו )מועמד יחיד(נחל שורק 

 יורם קרין )71.4%( גבר על דב ויטנברגעמק המעיינות 
 רני אידן )56.2%( גבר על עפרה ברק ומטי יוגבעמק חפר 

 אייל בצר )80.7%( גבר על זיו ורהפטיגעמק יזרעאל 
 דוד יפרח )61%( גבר על שלמה בלגה, מרדכי מגער, יואב דבוש ומשה יובלעמק לוד 

 דוד אלחיאני )מועמד יחיד(ערבות הירדן 
 דב ליטבינוף )77.1%( גבר על גרשון רפפורט רביד וסרג' יטיב חייםתמר 

תוצאות ההצבעה, לפי א"ב:

"מדינת ישראל אינה דמוקרטית לציבור 
הנכים! נכים לא יכולים להצביע בבחירות 

למועצות אזוריות שהתקיימו ביום ג' 
ה-24.12.13. לא לומדים, לא משתפרים ושוב 

בחירות לא נגישות לנכים בישראל"

א 239,688 בעלי זכות בחירה
א 667 קלפיות
א 432 יישובים

א 58 מתמודדים
א 25 מועצות אזוריות )כולל בחירות מיוחדות במטה אשר(

א בשמונה יישובים היה מועמד יחיד, שהוכרז כראש מועצה נבחר
א שלוש מועמדות, בבני שמעון מועמדת יחידה

א סבב שני במועצה אזורית אחת, חוף הכרמל
א שיעור ההצבעה לראש המועצה: 61.53% בממוצע

א שיעור ההצבעה למועצה: 65.4% בממוצע
א שיעור ההצבעה לוועדים המקומיים: 67.98% בממוצע

הבחירות למועצות האזוריות במספרים:



  ||  162.1.14    

מה הרגשתם לאחרונה?

אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

מה שלום עולם הרגש שלכם? האם הוא סוער ומטלטל כמו שלי בחודשים האחרונים?
הניסיונות שעברתי בזמן האחרון עזרו לי לגלות דברים על עצמי ועל תחושותיי

בין  לנוע  לי  אפשרו  האחרונים  החודשים 
יותר  לי  נעמו  שחלקם  אינטנסיביים,  רגשות 
כדי  בחיים  דרמות  שצריך  לא  פחות.  וחלקם 
לגלות על עצמנו ועל הרגשות שלנו דברים, 
מעבדת  מעין  היו  האחרונים  החודשים  אבל 
ניסוי, ובה התרכזו סיטואציות שנועדו לבחון 
את התמודדותי, או חוסר התמודדותי, עם מה 

שהחיים מזמנים לי.

על עלבון
מחר  עד  מהיום  מנטרות  לזמזם  יכולה  אני 
על כך שאני לא נוחה ולא נוטה להיעלב, אבל 
אני  עצמי,  עם  כנה  אני  אם  יום,  של  בסופו 
שעוזר  מה  להיעלבות.  נוטה  די  שאני  מבינה 
לי להתמודד בדרך כלל עם הנטייה הזאת זה 
לי,  מצליח  זה  תמיד  לא  הומור.  חוש  בעיקר 
תלוי מאוד על איזה צד קמתי בבוקר, מה מצב 
ההורמונים הנשיים שלי באותו יום, או סיבות 

־עלומות אחרות, אבל קראתי קטע חמוד שהצ
חיק אותי ואני מנסה להפנים את התועלת שבו 

במלחמתי בהיעלבות:
־הרברט פון קריאן, מנצח במקצועו )אל תחו

אני  גם  אותו,  מכירים  אינכם  אם  נבוכים  שו 
לא הכרתי את שמו עד שקראתי את הסיפור 
בעירו.  המרכזי  ברחוב  אחד  יום  פסע  הזה(, 

שב באדם  התנגש  הרחוב  פינת  את  ־כשחצה 
דיוק בא מולו. שניהם זינקו לאחור מופתעים. 
"אידיוט!", צעק האיש על קריאן. קריאן הסיר 
את כובעו במחווה של ברכה והשיב: "קריאן". 

איזה כיף היה אם היינו מצליחים לא להיעלב. 
־יש אנשים דידקטיים עם אוריינטציה פסיכו

מבחינתי,  בלתי-מוכחת  אמירה  ולהם  לוגית 
להי אם  בוחרים  לנו שאנו  הם מטיפים  ־שבה 

עלב או לא, ובכך מסירים אחריות מהמעליב 
זה  אולי  לפעמים,  לנעלב.  אותה  ומעבירים 

נכון, אבל קשה לי להתחבר לכך תמיד.
לעלבונות  הנוגע  בכל  במיוחד  נכון  הדבר 
שמטיחים בי אנשים שאני אוהבת. אני מדמה 
את מילות העלבון לרסיסים של רימון יד. ככל 
שתהיה קרוב יותר לאדם שמשחרר את הנצרה 

תהיה  פציעתך  כך  לשונו(,  חרצובות  את  )או 
קשה יותר.

על שמחה
מה משמח אותי? מה משמח אתכם? לפעמים, 

־יש דברים גדולים וברורים שאני אמורה לה
יות שמחה בזכותם ואני מתקשה למצוא בתוכי 

־את השמחה, כי היא מסתתרת היכן שהוא. לפ
עמים, די והותר בציוץ של יונק הדבש המרחף 
של  במראה  או  הגינה  פרחי  מעל  בעדנה  לו 
החתולים שלי מתכרבלים בהנאה תחת שמש 

חורפית, ואני חשה את לבי מתרחב.
כך, לפני שבוע נסעתי לסופרמרקט לערוך 
קניות לשבת. בכנות, ואני מקווה שלא אשמע 
"קוטרית" מדי, זו משימה שאני מחבבת פחות 

־ופחות ככל שהשנים עוברות. אבל הפעם נכו
נה לי הפתעה. באותו יום היה בסופר "פסטיבל 
יין". רכשתי בכניסה, כמו קונים רבים אחרים, 
השעה  את  וביליתי  שקלים,  בעשרה  יין  כוס 
היין  דוכני  בין  אתה  מסתובבת  מכן  שלאחר 
ממש  היה  ושוב.  שוב  אותה  וממלאת  השונים 
לחיים  וסמוקי  שמחים  אנשים  לראות  נחמד 
מסתובבים בין המדפים ומורידים מהם לעגלת 

־הקניות אותם מוצרים שבחרו גם בשבוע הקו
דם, אבל הפעם הם עשו זאת בחיוך!

על התרגשות של 
התחלה חדשה

בנו החלטות  החלטתי  חודשים  מספר  ־לפני 
גע לדברים שאני רוצה להתחיל לעשות, אבל 

־בגלל הנסיבות, רובם נדחו וחלקם אף התבט
לו. אבל לפני כשבועיים הצטרפתי שוב לחוג 
אותה  עם  הזה,  בחוג  כבר  הייתי  פלדנקרייז. 
הכי  הייתי  ואז  שנים,  הרבה  די  לפני  מורה, 
צעירה בחוג. חשבתי שמכיוון שעברו כך וכך 

המש צעירת  אהיה  לא  כבר  אולי  מאז  ־שנים 
תתפות, אבל טעיתי. האמת? לא אכפת לי.

מת זומבה,  שרוקדות  חברות  לי  שיש  ־נכון 
רגלות יוגה ומתחטבות בפילאטיס, אבל ברור 

לי שהגוף שלי זקוק כרגע לפלדנקרייז. שעה 
בשבוע אני מורידה הילוך ומנסה להקדיש לכל 

נשימה את תשומת הלב הראויה לה. וכיף לי.
התחלה נוספת ומרגשת עד מאוד עבורי היא 
שהתחלתי ללמוד נגינה על חליל צד. זה חלום 
די ישן שלי ודחיתי אותו בעבר, כי לא ידעתי 
אם כדאי שאשקיע כסף בקניית חליל כשאני 

־לא בטוחה בנוגע למידת המחויבות שלי לענ
המו חברתי  את  בחלום  שיתפתי  למזלי,  ־יין. 

זיקלית גילי, שאמרה לי שאני מפגרת, ולמה 
לא סיפרתי לה לפני כן? יש לה חליל ששוכב 

שיגאל  למישהו  וכמה  בבית 
אותו מבדידותו השקטה.

קודם  נדחתה  הזו  התכנית 
החקלאי  של  הפציעה  בגלל 
התייצבתי  השבוע  אבל  שלי, 
הראשון  לשיעור  נרגשת  כולי 
עצמי  על  שלי  לתובנות  שלי. 
טור  מגיע  הזה  הסיפור  סביב 
אשתף  רק  אבל  עצמו,  בפני 
אתכם באחת מהן: הבנתי שאני 
את  לעצמי  לאפשר  צריכה 
ואת  הזאת  החדשה  הלמידה 
התהליך הארוך שילווה אותה, 

ופשוט ליהנות מהמסע.

הכרת תודה
אני כותבת את הטור הזה כבר 
חודשים ארוכים ולא תמיד יש 

ואם בכלל, קור מי,  ־לי מושג 
הקוראים  דעת  ומה  אותו  אים 
על הכתוב. מתוך כך, אני רוצה 
הנחמדים  לקוראים  להודות 
שהגיבו לקריאות המצוקה שלי 

ואפרו ובכלל...  העש  ־בנושא 
הן  התגובות שלכם  פו שמחה, 
דוגמה טובה למה ממש משמח 

אותי בחיים.
יש קוראים שנ ־ואם במקרה 

לחמים כמוני בעש האוכל, הנה 

היקרה: לשים עלים של  אירית  המלצתה של 
אבל  עלים,  השגתי  לא  אני  במזווה.  פטצ'ולי 
לומר,  הראוי  מן  פטצ'ולי.  שמן  קצת  שמתי 
שיותר משבוע לפני כן כבר לא הבחנתי בעש 
יותר  הוא  העש,  עם  מהיכרותי  אבל  במזווה, 
שהוא  ייתכן  ולכן  נראה  שהוא  ממה  ממזר 
)מבחינתו(  הנכון  לרגע  וממתין  יפה  מתחבא 
לעשות קאמבק. לכן, אני לא נכנסת לשאננות 
וממשיכה להילחם בו גם עם הטריק החדש של 

אירית.
תודה לכולכם ונתראה בשנה הבאה.

כוס יין. היה ממש נחמד לראות אנשים שמחים וסמוקי לחיים 
מסתובבים בין המדפים                                     צילום: ראובן קסטרו 

קוראים כותבים

בוסתן נאה שוכן ליד הבית
אבוקדו, תפוח, גפן וזית
העצים בשיח נתנו קולם
מי הפרי היפה מכולם

אמר התפוח:
"בגן העדן מקומי לא נפקד
ובמראי הנאה האדם נלכד

צבע קליפתי ירקרק-אדמדם
ובפיתוי לאכול לא עמד האדם".

האבוקדו שתק ונחבא אל הכלים
והגה לא הוציא על פירותיו הבשלים.

המשיך התפוח לפגוע כלהב
התפאר והגדיל בדברי הרהב.
סבלנות האבוקדו הלכה ופגה,
החליט לסגור את זו הסאגה.

אמר האבוקדו:
"הפרי שלי אינו חמוץ או מתוק,

תוכו צהוב ולבושו ירוק,

טעמו העדין מתחבר לכל טעם
לשלל גוונים חדשים בכל פעם.

 
וכאשר ימיי ספורים... אשחיר,

והאוכלים את הפרי ממק אזהיר.
לבי ופי בקולם שווים

צלולים וברורים כניגון התווים
ואילו אתה בשני קולות מדבר 
מסתיר פגמים ועדיין מתהדר,
כאשר בקרבך זוחלת תולעת

מעין הטועם את האמת מונעת
בכסות הירוק-אדמדם ויופי
מעמיד פנים שאין בך דופי".

מוסר השכל:
כיעור מוסתר והבלטת היופי
הטל ספק ותמצא בהם דופי,
ואילו הדוברים בלשון אחת

באמירת אמת גדולתם לא תפחת.

התפוח  והאבוקדו מאת: ישי הבר, מושב כוכב מיכאל
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ספרות
 www.readbooks.co.il    זהר נוי

ספר חדש לנתן שחם, חתן פרס ישראל לספרות. 
גם שרלוק הולמס חוזר עם עוזרו-ידידו ד"ר ווטסון 

וקלאסיקה לילדים, "סוד הגן הנעלם", שבה בתרגום 
חדש

חשבון רדום

תחייתה של שפה
בית  קיבוץ  חבר  ומחזאי  סופר  שחם,  נתן 
הישראליים.  הסופרים  מחשובי  הוא  אלפא, 
ב-50 שנים של קריירת כתיבה מפוארת זכה 
לה,  ומחוץ  בארץ  רבים  ספרותיים  בפרסים 
נאמנים.  קוראים  של  דורות  לעצמו  ורכש 

השנה הוענק לשחם פרס ישראל לספרות.
באהבת  ספוג  החדש,  ספרו  רדום",  "חשבון 

לסי עומק  משנה  ומעניק  העברית  והספרות 
ופור שבו עסק שחם ברומן הנפלא שלו, "רבי

עיית רוזנדורף": אהבתם הטראגית של יהודי 
גרמניה לאומה שהקיאה אותם מתוכה.

ובספר, מנשה שחר, גרוש תל-אביבי והבע
מחליט  מדשדשת,  ספרים  הוצאת  של  לים 
החידתית  דמותו  את  בספר  ולהנציח  לפענח 
המו"לות  מחלוצי  סבו,  של  הסתירות  ורבת 
מגייס  שהוא  לאחר  אולם  בוורשה.  העברית 
נוב,  גד  הסופר  מנוער,  חברו  את  כך  לצורך 

ומופיעה על סף דלתו של מנשה אישה מסתו
רית ובפיה טענה משונה, ומכאן ואילך יתפתל 
ויסתבך מסעם בעקבות הסב, באופן שאיש מן 

המעורבים בו אינו מעלה על דעתו.
ספר על תחייתה של שפה ועל אחריתה של 
שניצבה  עד  שלמים  חיים  שנמשכה  חברות 
מול מבחן מכריע. )הוצאת זמורה ביתן, 272 

עמודים(.

שרלוק הולמס חוזר
בעברית  אור  ראו  הולמס  שרלוק  סיפורי 
מזמן  אזלו  מאז  אך  ה-80',  שנות  באמצע 

העכ הקורא  את  סוחפים  הסיפורים  ובדפוס. 
הוו לונדון  של  האפלות  פינותיה  אל  ושווי 

מצמררות  תעלומות  בעקבות  יקטוריאנית, 
ומפתיעות שתחכומן עומד היטב במבחן הזמן. 

ווכידוע, כיום המבחן הזה אינו קל: בעידן סד
וה המתח  וסרטי  הטלוויזיוניות  הפשע  ורות 

האפקטים,  משופעי  ההוליוודיים  הרפתקאות 
ההיגיון הפשוט  וווטסון את  הולמס  מפגינים 
של האדם במיטבו: הבחנה מדוקדקת בפרטים, 

ידע נרחב, תושייה והסקת מסקנות גאונית.
למדפים  הספרים  חזרו  האחרונות  בשנים 
רואה  אלה  ובימים  מחודשת,  הוצאה  בזכות 

אור הכרך החמישי )והאחרון( בסדרת "שרלוק 
בסקר בני  של  "כלבם  הסיפור  עם  והולמס", 

וויל", שתרגמה רותי שמעוני, והסיפור "עמק 
שולמית  הנדלזלץ.  מיכאל  שתרגם  הפחד", 

לפיד כתבה את אחרית הדבר בספר.
שכתב  הסיפורים  כל  את  מאגדת  הסדרה 
הבלש  הם  שגיבוריהם  דויל,  קונן  ארתור 
שרלוק הולמס ועוזרו ד"ר ווטסון, ובכל כרך 
נוספה אחרית דבר על הולמס ועל דויל ועל 

הסי ואחריהם.  לפניהם  המתח  ספרי  ותרבות 
ופורים עצמם מובאים לפי סדר כתיבתם. הס

כל  את  כוללת  פלדמן,  מאיה  בעריכת  דרה, 
הסיפורים הקצרים וכן את ארבעת הרומנים. 

)בהוצאת מחברות לספרות, 315 עמודים(.

סוד הגן הנעלם
הודג'סון  פרנסס  מאת  הנעלם"  הגן  "סוד 
ומאז   1911 בשנת  לראשונה  פורסם  ברנט 
והנוער  הילדים  נותר אחד מספרי  היום  ועד 

והאהובים בעולם, יחד עם ספרים נוספים שכ
הקטן"  פונטלרוי  "לורד  כמו  הודג'סון,  תבה 
ו"נסיכה קטנה". הסיפור מעורר ההשראה של 
מרי לנוקס והגן הנעלם שלה יצא בימים אלה 
הסופרת  של  עטה  פרי  וקולח  חדש  בתרגום 

הגר ינאי.
ומרי לנוקס היא ילדה עשירה ומפונקת הג
ידי משרתים. כש ומטופלת על  ודלה בהודו 

הוריה,  שני  את  ממנה  לוקחת  כולרה  מגפת 
מר  דודה,  אחוזת  אל  היתומה  מרי  נשלחת 
הילדה  שבאנגליה.  יורקשייר  במחוז  קרייבן, 

והבודדה יוצאת לשוטט בין גני האחוזה הקו
באד קבור  ישן  מפתח  במקרה  ומגלה  ודרת 

סודי  גן  אל  רק  לא  דלת  פותח  המפתח  מה. 
גם  אלא  רבות,  שנים  במשך  שהוזנח  וקסום 
עם  מתיידדת  היא  מרי.  של  הסגור  לבה  אל 
קולין, בן דודה החולני, ועם דיקון, ילד טבע 

ומקומי שמדבר עם חיות, וביחד מפיחים שלו
את  להכיר  ולומדים  הנעלם,  בגן  חיים  שתם 
ושל  הידידות  המופלא של הטבע, של  כוחם 
פייטלסון, סדרת  )איורים: אסנת  כוח הרצון. 
306 עמוו  הרפתקה, הוצאות אוקיינוס ומודן,

דים(.

ימי התום של רומיאו

עמיר סגל
madorshira@gmail.com

צרויה להב, ששיריה נשמעים אלינו מהרדיו 
ומפי זמרים כריטה וכיהודה פוליקר, מכנסת את 

יצירותיה משלושה עשורים בספר ראשון - "ונציה 
היא לא מקום אמיתי"

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה

לזמרים  שירים  כתיבת  של  שנים  אחרי 
רבים, צרויה להב מוציאה ספר שירים ראשון. 
רבים משירי הספר מוכרים לכולנו והם אותם 
שירים המבוצעים על ידי זמרים ידועים: "ימי 

והתום", "דרך המשי", "רומיאו", "שרה ברחו
בות", "פרח", "אופליה" ורבים אחרים.

להב  צרויה  את  מכירים  שאנחנו  העובדה 
והמוכרים  המושרים  שיריה  דרך  שנים,  כבר 
ספר  של  בקריאתו  מרכזי  היבט  היא  מאוד, 
זה, החל בכריכתו האחורית ובפנייה האישית 
יציאתה  לכבוד  הקוראים  אל  להב  של  מאוד 
לאור כמשוררת, ולא רק כמי שכותבת עבור 
אחרים; המשך במבוא שכתב אריאל הירשפלד 
לספר זה, אשר בו הוא דן בכובד ראש בשיריה 
של להב – מה שקורה אך מעט מאד בספרי 
שירה. כך גם המאמץ המאולץ למדי, להפוך 

ובמאמר מבוא זה את צרויה להב למעין ממ

שיכתה של רחל המשוררת. בנוסף, דפי הספר 
עבים במיוחד, כך ש-169 דפי הספר מקבלים 
נפח גדול למדי. כל אלו נדמים כהשתדלות 

וכמאמץ יתר.
של  שיריה  את  להפריד  צריך  ולא  אפשר  אי 
וצרויה להב מהעובדה שהם מושרים, ידועים ומצ

ליחים. משום שכשירים מושרים המתחברים אל 
והניגונים המוכרים לנו – הם טובים מאוד. כש
ומנתקים אותם מלחניהם, רבים מהם אינם מרשי

מים כל כך. אולי כעדות לכך, כל השירים בספר 
מופיעים ללא ניקוד, בחירה מובנת מאליה לשיר 

מושר, אך חריגה לשירה המופיעה בספר.
לרוב, שיריה של צרויה להב ישירים וברורים, 
אך מותירים מקום לנחמה, גם כשהם קשים – 

וובזה כוחם. בשיר "חרציות", סיום האהבה מתו
אר באמצעות דימויים מוכרים, אך לא שחוקים. 

והשיר מסתיים בתקווה קטנה: "כשייגמרו המש
חקים / חלום ישוב אל תוך הרוח / אולי תמצא 

אהבתי מקום / שבו תוכל לנוח".
בו  עשה  פוליקר  שיהודה  "רומיאו",  השיר 
שימוש מתוחכם מאוד בשנים האחרונות, הוא 

רו לכרוך  להב  של  ליכולת  מצוינת  ודוגמה 
מנטיקה, סנטימנטליות ועצב יחדיו. גם השיר 
הזה מסתיים בתקווה, גם לאחר הפרידה: "ואני 
יודעת, המרחק מוחלט ואמתי / ובמרחק אתה 

קרוב, אתה תמיד אתי".
חשוב לומר, צרויה להב היא כותבת ראויה 

ווטובה. גישה מתאמצת פחות אל שיריה היי
תה נותנת להם בדיוק את היחס לו הם ראויים 

ו– כטקסטים מרגשים, שמחים ועצובים ובעי
קר מלאי סנטימנטליות שהיא-היא בדיוק מה 

הסי דווקא  למשל,  לכן,  בשיריה.  ושחיפשנו 
שהו יוצאת",  אני  בערב  "בשש  הקצר  ופור 

סיפה להב בסוף הספר – אינו תורם דבר, אך 
רשימת המלחינים והמבצעים של שיריה היא 

תוספת הכרחית לספר זה.
להב מסוגלת לגעת בעוולות המלחמה דרך 
לה  יש  "פרח";  בשיר  אחת  ילדה  על  העצב 
"ימי  יכולת להתעצב על מות האהבה בשיר 

והתום", אך גם יכולת לכתוב בלדה יפה כמכ
תב בשיר "מעיל הגשם הכחול" ובמיוחד לנוע 
מפתיעות  מטאפורות  שטחיים,  דימויים  בין 
אנו  שבו  המקום  אל  בדרך  חופשיות  ומילים 
כמו  בנו.  ייגע  עלינו,  ישפיע  רוצים שהשיר 
למשל בשיר "כאן החיים שלנו" שהירשפלד 

מזכיר במאמר המבוא לספר, בצדק רב.
משוררים  מעט  שלא  בנושאים  נוגעת  להב 

סנ רומנטיקה  רק  לא   – היום  מהם  ונמנעים 
משירים,  לגמרי  כמעט  הנעדרת  טימנטלית 

ואלא גם אנטישמיות ושואה, הטלת ספק תה

ומי באל ובאמונה וגם בלדות שנדמה שיצאו 
מתקופה אחרת, מעידן אחר.

מו יש  אך  מוכשרת,  להב  צרויה  וככותבת, 
ההנאה  מן  מפחית  זה  אין  אך  ממנה,  כשרים 
אשר  שבו,  ומהעניין  שלה  השירים  שבספר 

מהשי שרבים  מהעובדה  בדיוק  נובע  וחלקו 
רים הללו כבר מוכרים ושתוך כדי קריאתם, 

הדמיון משמיע את השיר בליווי הלחן שלו.

ונציה היא לא מקום אמתי – שירים -2011
1980, צרויה להב, הוצאת עם עובד, 2013, 

169 עמודים.

צרויה להב היא כותבת ראויה וטובה. גישה מתאמצת פחות 
אל שיריה הייתה נותנת להם בדיוק את היחס לו הם ראויים 

- כטקסטים מרגשים, שמחים ועצובים ובעיקר מלאי 
סנטימנטליות שהיא-היא בדיוק מה שחיפשנו בשיריה

צרויה להב על 
כריכת "ונציה 
היא לא מקום 

אמתי". בלדות 
שנדמה שיצאו 
מתקופה אחרת
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תשובות:

א – 4.
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ה – זכרון יעקב קרויה על שם יעקב רוטשילד )1868-1792(, אביו של הנדיב הידוע 
בנימין )אדמונד( רוטשילד; מאיר שפיה קרויה על שמו של אביו של יעקב רוטשילד 
הנ"ל, מאיר אנשל רוטשילד, מייסד השושלת המפוארת )1812-1744(. כבר בגיל 16 

נכנס לתחום החלפנות והבנקאות והיתר – היסטוריה.

amramklein@yahoo.com

טריוויה 
עמרם קליין 

א. דני מורביה, ראש המועצה האזורית חבל 
לכיש החדש-ישן, הוא חבר מושב:

1. אחוזם.
2. זוהר.

3. יד נתן.
4. ניר ח"ן.

ב. דוד יפרח, ראש המועצה האזורית עמק 
לוד הנבחר, שהוא חבר מושב:

1. יגל.
2. ניר צבי.
3. צפריה.

4. גנות.

ג. שמעון סוסן, ראש המועצה האזורית חבל 
מודיעין, הישן-חדש, מתגורר ביישוב:

1. כפר הנוער בן שמן.
2. מושב בן שמן.

3. אחיסמך.
4. כפר טרומן.

האזורית  המועצה  ראש  סופר,  עמית  ד. 
מרום הגליל החדש-ישן, מתגורר ביישוב:

1. כפר שמאי.
2. אמירים.

3. שפר.
4. בר יוחאי.

טריוויה למתקדמים
זכרון  היישובים  שמות  בין  הקשר  מה  ה. 

יעקב ומאיר שפיה?

דני מורביה
עמית סופר

דוד יפרח

4
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תשובות לתשבץ מס' 63:
מאוזן: 1. מחילתך; 4. גחמה; 9. קרובים; 11. אביזרים; 12. נמק; 13. גמל; 15. 

ידוענית; 18. עמימות; 21. יזהר; 22. בלעדית.
מאונך: 1. מופלא; 2. יסודי; 3. תאום; 5. חובבן; 6. העמיק; 7. טרומבון; 10. 

מרגישות; 13. גועלי; 14. לפיתה; 16. נעמיד; 17. תרמית; 20. סלון.

תשבץ היגיון מס' 64 
מאוזן:

1. אוכל הצומח תמה לגבי איכות הליבידו שלי )ש( )6(; 4. אלה שחוזרים נשמעים 
כדאיים )4(; 8. ראו 19 מאוזן; 9. את ההגשה המושלמת חילקו לתשלומים על כוס 

קפה )6(; 11. תואר שלישי בבידוק טורטיות )7(; 12. חשבו שסוזאן תחזור )3(;
13. קיבוץ שבדק )3(; 15. עכשיו על המסכים רק עם שידורי הלוויין )7(; 18. הנספים 

התלוננו בפני הילדות שצריך להדליק חימום )כ"ח( )6(; 19. )עם 8 מאוזן( לזה 
ששונה יש נכד/ה )ש( )4(; 21. אמר נואש בקבלו יתרון )4(; 22. הסוויץ' נשבע שהוא 

מתלבש יפה )6(.

מאונך:

1. שמו רגל לזה שזולל דלת )5(; 2. כדי שיהיה מה לעשות הם נתנו לקוף מסז' )5(; 
3. )עם 20 מאונך( היפות נשמעות כאילו הן בתנועה )4(; 5. טיפש, תן גז או שאני 

סוחר בך! )ש( )5(; 6. הביאו בברית דוקטור קולנועי עם אחד מפירותיו )5(;
7. אחמד לא הרשה לדעתן )7(; 10. נגנו לנו זמר שנרצח )4,3(; 13. דרשו בנימוס את 
התבן שלו שבלעתי )5(; 14. המושב אוגר כוחות בגלל גבינה בהכנה )5(; 16. המושיע 
דובר האמת יקבל דיור )5(; 17. כמחצית משנת הלימודים הפליק הדוד מאמריקה )5(;

20. ראו 3 מאונך.
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