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נפרדים מעוזי
=עוזי גדיש (76), ממקימי 
עין יהב ואחד החקלאים 
הבולטים באזור הערבה, 

נהרג בהתהפכות רכב

 
נשימה נכונה

חמוש בקילוגרמים של 
ציניות וסקפטיות ביקר 
אבי אובליגנהרץ בביתה 

של ננה אפרתי-חן, מטפלת 
מוסמכת ב"ריברסינג", 

ממושב ניר צבי והופתע 
לטובה

חוגגת עצמאות
ביום העצמאות נדבקה 

אלמוג סורין בוירוס 
והרהרה: האם הייתה 

בריאה הייתה יוצאת לבלות 
עם המוני ישראל? מדור 
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

,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, הקלידו

:מאמרים ויצירות ושלחו אל
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
,גם בפייסבוק

 בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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2016
1370

עוה“ד דודו קוכמן

 בשנים האחרונות הפך כל מו�
שבניק-חקלאי להיות משפטן 
הגזירות  עקב  כורחו,  בעל 
ישראל  מקרקעי  רשות  של  השונות 

�והמדינה. ההתעלמות של הממשלה מה
הח שינוי  המחייבת  המשתנה  �מציאות 

המשפחתי,  למשק  הנוגע  בכל  שיבה 
לקבל  השונים  המוסדות  את  מאלצת 
טלאי  על  טלאי  בבחינת  החלטות, שהן 

ולעיתים סותרות זו את זו.
רמ“י  מועצת  קיבלה   2014 בשנת 

�החלטה שנויה במחלוקת, שאפשרה הק
בקרקע  מהוונים  בנכסים  בעלות  ניית 
עירונית וגם בנכסים מסוימים שהוחכרו 
למטרת מגורים בישוב קהילתי ובישוב 

חקלאי.
ההחלטה (1370) זכתה לביקורת רבה 
האיחוד  גם  ובהם  רבים  גופים  ידי  על 
ידי  על  בג“צ  נגדה  הוגש  ואף  החקלאי 
העובדה  לאור  חלוקתי,  לצדק  האגודה 
שמדובר בהטבה של מיליארדי שקלים 

לבעלי זכויות בשכונות מבוססות בעיר. 
לגבי המגזר הכפרי ההחלטה לא עסקה 

�בנחלות, אלא בנכסים שהוונו, כמו מג
רשי הרחבה, משקי עזר או בתים לבעלי 

מקצוע, כמו רופא או רב.
ההחלטה  והבג“ץ  הביקורת  בעקבות 
אחרת  בהחלטה  בוטלה  ואף  הוקפאה 
נקבעו   2016 בנובמבר  אך   ,(1478)
הוראות מעבר לחוכרים שיוכלו ליהנות 
מההטבות המפליגות של החלטה 1370, 

�אם יעמדו בתנאים מסוימים לפני המו
עד הקובע, 28/9/16 (מועד חתימת השר 
1478) ובשל חשיבותם מפו�  על החלטה

רטים להלן:
�א. חוכרים שהסדירו את מלוא התש

במזומן  (בין  הבעלות  הקניית  בגין  לום 
ובין בתשלומים לפני המועד הקובע.

בינוי  עסקאות  במסגרת  חוכרים  ב. 
בפועל שביקשו הקניית בעלות, שילמו 
זכויות  דמי חכירה מהוונים בגין יתרת 
הבניה או יתרת התמורה החוזית על פי 
לפני  הוגשה  שהבקשה  ובלבד  הנדרש, 
ובכפוף לתשלום הסכום  המועד הקובע 

הנקוב בשובר במועד הנקוב בו.
להק בקשה  שהגישו  חוכרים  �ג. 

והגישו  בניה  תוספת  ו/או  בעלות  ניית 
לפני  אלו  לפעולות  החובה  מסמכי  את 
המועד הקובע, ובכפוף לתשלום הסכום 

הנקוב בשובר במועד הנקוב בו.
ד. חוכרים שנשלחה להם הודעה על 
כוונה להקנות להם בעלות ללא תמורה 

לפני המועד הקובע.
הוראות  בתנאי  שיעמדו  אלו  חוכרים 
המעבר יוכלו ליהנות מ“בעלות קניינית“ 
בשלב ראשון, שמשמעותה למעשה זכות 
להארכת חוזה החכירה ב-98 שנים, ללא 
תוספת תשלום לרשות מקרקעי ישראל 
יעוד,  שינוי  בניה,  תוספת  יש  אם  גם   -

ניצול ופיצול של הנכס.
טוב יעשו חוכרים שעומדים בתנאים 
מקרקעי  לרשות  יפנו  אם  המצוינים 
זכויותיהם  למצות  מנת  על  ישראל, 
זכויותיהם  את  ראשון  בשלב  שיבטיחו 

הכלכליות.
הכותב הינו מזכ“ל תנועת כפרי 
האיחוד החקלאי

תמונת השער: חגיגה אביבית
 עמית פורת, מהישוב הקהילתי צוחר (גרעין הראל), שבמועצה האזורית אשכול, בתוך שלל צבעים 

שבשדות הפרחים של קיבוץ ניר יצחק, שבחבל הבשור (צילום: נועם יעקוב מדואל) 
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"אם בת"א היו מנתקים את הקליטה הסלולרית לשבוע כל הכנסת הייתה על הרגליים, אבל 
כשזה קורה ברמת הנגב לאף אחד לא אכפת," אומר ח"כ איתן ברושי, שפנה בנושא בדחיפות 

לשר לביטחון פנים, חה"כ גלעד ארדן
פנה  ברושי  איתן  הכנסת  חבר 
לביטחון  לשר  שעבר  שבוע  בסוף 
שיפעל  בבקשה  ארדן,  גלעד  פנים, 

�להשבת הקליטה והשידור הסלולא
המע בנגב  הנגב  רמת  לתושבי  �רי 

רבי.
"בשבוע  ברושי:  חה"כ  לדברי 
סלולרית  קליטה  ללא  הם  האחרון 

�בגלל שהמשרד לביטחון הפנים הח
וניתק  הקל  הפתרון  על  ללכת  ליט 
את כל אזור כלא קציעות מקליטה. 
בינתיים, תושבים יקרים המיישבים 

�את גבולות המדינה לא יכולים לה

ומפסידים  חירום  לשירותי  תקשר 
כסף כי עסקיהם לא יכולים לפעול. 
לא  ההתיישבות  באנשי  הזה  הזלזול 

יכול להימשך."
במכתב ששלח חה“כ ברושי לשר 
ארדן,  גלעד  חה"כ  פנים,  לביטחון 
מ.א  תושבי  ניתוק  "הנדון:  נכתב: 
רמת נגב מקליטה סלולרית ומציאת 

פתרון דחוף. 
"מכובדי, לאחרונה, על מנת לשבש 

ביטחו אסירים  של  פעולותיהם  �את 
נותקה  קציעות  בכלא  הכלואים  ניים 
ובסביבתו.  בכלא  הסלולרית  הקליטה 

ימים שתו �כתוצאה מכך, כבר שבוע 
שבי מועצה אזורית רמת נגב סובלים 
באזור  הסלולרית  הקליטה  מניתוק 
להתקשר  יכולים  אינם  הם  מגוריהם. 
הצורך,  במקרה  החירום  שירותי  עם 

ועס היות  כספים  מפסידים  �וחלקם 
יכולים לפעול ללא קליטה  קיהם לא 

וטלפונים סלולריים. 
בשי הגדולה  החשיבות  �"למרות 

בוש פעולותיהם של האסירים בכלא, 
איני יכול שלא לחשוב שפתרון כזה 
הקושר את גורלם של תושבי האזור 
אותם  ומנתק  האסירים  גורל  עם 

באזורים  מתקבל  היה  לא  מקליטה 
אחרים של הארץ למשל בתל אביב 

או בירושלים. 
זלזול  הוא  מקליטה  "הניתוק 

ובתוש בהתיישבות  וקשה  �עמוק 
בים היקרים שגרים בקרבת גבולות 
בנוכחותם.  עליהם  ומגנים  המדינה 

המש עם  יחד  ששב"ס  מבקש  �אני 
רד לביטחון הפנים עליו אתה אמון 
ימצאו פתרון אחר אשר אינו מנתק 
את תושבי האזור מקליטה סלולרית 

�ואינו מזלזל בהם כפי שעושה הפת
רון הנוכחי.“

הדיון בהנהלת שירותי בריאות כללית. יוצב רופא משפחה נוסף (צילום: אלון קוברסקי)

נקבע בדיון שנערך בהנהלת קופ“ח כללית 
בהשתתפות חה"כ איתן ברושי, סמנכ"ל 

שירותי הבריאות הכללית, ראש המועצה, אייל 
בלום וצוות נוסף לרבות הרופא האזורי

ביוזמתו  דיון  התקיים  לאחרונה 
ח"כ איתן ברושי, בהנהלת שי�  של
�רותי הבריאות הכללית בנושא הע

בדיון  אילות.  חבל  הדרומית-  רבה 
השתתפו סמנכ"ל שירותי הבריאות 
הכללית, מיכאל אורן, ראש המועצה 
בלום  אייל  תיכונה,  ערבה  האזורית 

וצוות נוסף לרבות הרופא האזורי.
זמן  לאורך  הדרומית  בערבה 
בין  מוצדק  לא  פער  ישנו  ממושך 
לבין  והמרחקים  האוכלוסיה  היקף 
שירותי הרפואה אותם הם מקבלים. 
סוכם  "בדיון  ברושי:  איתן  ח"כ 
כי יוצב תוך זמן קצר רופא משפחה 

נוספת  אזורית  מרפאה  ותוקם  נוסף 
האזורי  הבריאות  מערך  לשיפור 
העיר  עם  משותפת  תכנית  ותיבנה 
מענה  למתן  יוספטל,  וביה"ח  אילת 

במגוון תחומים נוספים.
"בערבה הדרומית מטופלים 2400 

�אנשים אצל רופא יחיד למרות שה
מצב  זה   .1400 הוא  העליון  גבול 
בלתי נסבל, אני שמח שנמצא פתרון 

ומקווה ליישומו המהיר."
סמנכ"ל שירותי הבריאות הכללית 
בערבה  ספורים  שבועות  תוך  יבקר 

והתושבים,  האזור  ראשי  עם  וייפגש 
את  ולשפר  התכנית  את  לקדם  כדי 

מערך הבריאות לאזור חשוב זה.
"חשוב שנמשיך לפעול יחד למען 
בפריפריה,"  והבריאות  ההתיישבות 

אמר חה"כ ברושי.

מעבודותיו של האמן דב אור נר 
המוצגות בתערוכה

נפתחה  תימורים  במושב 
ראשונים"  "צריף  בשם  גלריה 
עבודות  תערוכת  מוצגת  ובה 
דב אור נר, חבר קי�  של האמן
בוץ חצור. שמה של התערוכה, 
השואה:  ליום  צמוד  שנפתחה 
דב  בוכנוואלד". האמן  "קיבוץ 
 ,90 בן  שואה  ניצול  נר,  אור 

�עדיין עובד ופעיל בשדה האמ
נות הפלסטית ומציג במקומות 

שונים בארץ ובעולם.

בטקס יום הזכרון ובערב שרים לזכרם
האזו הזכרון במועצה  יום  �טקס 

רית עמק יזרעאל התקיים במעמד 
יו“ר  בצר,  אייל  המועצה,  ראש 
עמק  מכללת  של  המנהל  הוועד 
אורנה  במיל‘  האלופה  יזרעאל, 
השכולות  המשפחות  ברביבאי, 
שושן,  בן  נוקי  העמק.  ותושבי 

יז עמק  ותיקי  עמותת  �מנכ“לית 
המש בשם  דברים  נשאה  �רעאל, 

פחות השכולות וסיפרה על אחיה, 
במלח� שנהרג   , ז“ פלצר  ליחיאל 

שבת,  במוצאי  הכיפורים.  יום  מת 
לז ”שרים  המסורתי  הערב  �נערך 

כרם“, בו צעירים ומבוגרים סיפרו 

על חללי העמק ושרו שירי זכרון. 
נציגי הנוער, עילם סורוקה מגזית 
נשאו  ברק,  מאחוזת  אלפסי,  ועדן 

דברים. 
בחלק המוסיקלי של הערב ניגנו 
ושרו תלמידי בית האמנויות. כמדי 

שנה, הוקראו שמות נופלי העמק. 
הזכ ערב  נערך  שבת,  �במוצאי 

הפקה  לזכרם“,  ”שרים  השנתי  רון 
משותפת של דליה שלומי ומחלקת 
הערב  במהלך  במועצה.  התרבות 
יקיריהם:  על  העמק  אנשי  סיפרו 
אביו  על  סיפר  מגבת  בלנדר  יוסי 
סי� מתמרת,  שמי לימור   אהרון, 

חדווה  שמי,  יובל  בעלה  על  פרה 
ני� גלעד,  בנה  על  סיפרה  רפיש 
שאו דברים לזכרו של אורי פייבל, 
ממושב היוגה ושרון מגן משמשית, 

סיפרה על אביה ג‘רי ברגמן. 
סוף  בלוך,  ליאורה  וניגנו:  שרו 
סלע, אהוד גולדיק וזמרים מהעמק 

שהפליאו בשירה. 

ערב הזכרון השנתי בעמק יזרעאל ”שרים לזכרם“
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כחלון הטיל על ראש המטה האוצר לכנס פגישה בין ראשי החקלאים 
בצפון לאנשי אגף התקציבים, כדי לדון בפיצויים

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, נפגש השבוע 
משה כחלון, בנוגע לפיצוי חקלאי הג�  עם שר האוצר,
�ליל העליון, בעקבות שנת הבצורת והקיצוץ האגרסי

בי במכסות המים לחקלאות. הפגישה נערכה ביוזמתו 
יצחק  והמחנה הציוני,  יו"ר האופוזיציה  ובתיווכו של 

הרצוג, שגם לקח חלק בפגישה.
שר האוצר היה קשוב לבעיות שהציג מזכ"ל התנועה 
הקיבוצית והטיל על ראש המטה שלו, נדב שיינברגר, 

�לכנס בהקדם פגישה בין ראשי החקלאים בצפון לא
נשי אגף התקציבים, כדי לדון בפיצויים וכן, על מנת 
לנתק כל קשר ביו פיצוי זה להמשך העיסוק בהשלכות 

תיקון 27 לחוק המים.
מאיר ניר סיכם את הפגישה: "שר האוצר מבין שאי 
ואני שמח  הצפון,  בגבול  אפשר לחסל את החקלאות 

�שהביע נכונות רבה לפיצוי החקלאים, בעקבות הקי
צוץ במכסות המים, כפי שקרה במקרי בצורת בשנים 

מאמין  ואני  ופוריה  טובה  הייתה  הפגישה  קודמות. 
שבהמשך שיתוף פעולה עתידי נוכל ליישב ולהסדיר 
סוגיות בוערות נוספות העומדות לפתחה של התנועה 

הקיבוצית."

 

גדיש היה ממקימי יחידת החילוץ ערבה תיכונה, בה התנדבה משפחתו ונחשב לאחד ממגדלי הפלפלים המוכרים בארץ
מאות אנשים מהערבה ומכל רחבי 
הארץ ליוו את עוזי גדיש, תושב עין 

ואחד ממגדלי הפלפ �יהב שבערבה 
�לים המוכרים בארץ, בדרכו האחרו

נה, בהלווייתו שהתקיימה ביום שני 
השבוע. גדיש נהרג בהתהפכות רכבו 
במוצאי שבת בלילה. רעייתו, ציפי, 
לביה"ח  בהכרה  פונתה  שנפצעה, 

סורוקה בב"ש, ויצאה מכלל סכנה. 
מבי� חזרה  בדרכם   ,22:30  בשעה

בעין  לביתם  בכמהין  משפחתי  קור 
שלא  מסיבה  השניים  התהפכו  יהב, 

בכ התרחשה  התאונה  �ברורה. 
מעלה  של  הירידה  אחרי  ביש 227, 
אובות.  מעיר  רחוק  לא  עקרבים, 
מהמשטרה נמסר כי מדובר ב"תאונה 
נהג  עוזי  פרטי."  רכב  של  עצמית 

ברכב בעוד אשתו ישבה לצידו. 
אך  עזרה  להזעיק  ניסתה  ציפי 
כאזור  מוכר  המקום  הצלחה.  ללא 

כע ורק  בסלולארי  קליטה'  �'אין 
מזמן  שעות  משמונה  למעלה  בור 
התאונה, עבר רכב של שומר בכביש 
הדיווח  הגיע  למד"א  עזרה.  והזעיק 
לפ�  .06:44 בשעה רק  האירוע   על 

נותר  לא  לזירה  שהגיעו  רמדיקים 
אלא לקבוע את מותו של עוזי.

בבי"ס  בנעוריו  למד  גדיש  עוזי 
חקלאי והיה מאנשי הגרעין הראשון 

למו הפכה  שלימים  ההיאחזות  �של 
כשהייתה  ציפי  את  הכיר  הוא  שב. 
ב-1967,  נישאו  והם  גננת-חיילת 
היה  עוזי  קבע.  ליישוב  המעבר  עם 
אב לארבעה ילדים: דרור, עידן ז"ל, 
יהלי ומעין. ב-1997 עידן, בנם של 

�הזוג גדיש, נהרג בתאונת אולטרא
לייט. 

בחק חייו  כל  לאורך  עבד  �גדיש 

לאות. משפחת גדיש התנדבה במשך 
שנים ביחידת החילוץ ערבה. רעייתו 
היחידה.  בפעילות  השתתפו  וילדיו 
מכירות  כמקדם  גדיש  עבד  כן  כמו 

בהדר עסק  בעולם,  "נטפים"  �של 
יהב.  לעין  כשחזר  גם  ובטפטוף  כה 
ראשי  שרים,  התארחו  גדיש  במשק 
שבאו  זרים,  ומנהיגים  ממשלות 
הישראלית  החקלאות  את  לראות 

האחרו בשנים  במדבר.  �משגשגת 
וחציל  גידל פלפל, מלון  גדיש  נות 
ושימש כמשווק תחת המותג "איחוד 

חקלאי הערבה".
יהב:  מעין  עמית,  אורי  לדברי 

במו מהלכת  אוטוריטה  היה  �"עוזי 
בתחום  רבות  שנים  עבד  הוא  שב, 
החקלאות, חקלאי בכל רמ"ח אבריו, 
ולא  נטש  לא  האחרון  הרגע  שעד 
חשב לנטוש את הענף. למרות גילו 
ולמרות שהרגליים כבר לא סחבו - 
את  להריח  לשדות,  רץ  עדיין  היה 
שורשית.  במשפחה  מדובר  העפר. 
לטייל  אהב  מעורה,  מאוד  היה  הוא 
ונטישת  אחרים  במשקים  ולבקר 

החק את  הממשלתיים  �המוסדות 
לאות מאוד הטרידה אותו. הוא היה 

דמות ססגונית, פשוט מלח הארץ."
לחוביצר:  דובי  מחבריו,  אחד 
שנים  יקר.  מאוד  איש  אבד  "עצוב, 
עוד  הדוק,  קשר  לנו  היה  רבות 
מהימים שישבנו על העגלות בשבע 
בבוקר, עם קפה וסנדוויץ'. הוא היה 

לח מזמנו  שנתן  חרוץ  מאוד  �איש 
ליווה את  בין היתר  קלאים אחרים. 
חקלאי מושב צופר בימיו הראשונים.

"איש טוב שתמיד היה סוחב איתו 
ירקות ברכב, כדי שיוכל לחלק למי 
היה  לגרמניה  כשנסע  גם  שהכיר. 

קצת  צ'רי,  קצת  עם  מזוודה  לוקח 
וחברתי  חם  איש  היה  עוזי  מלונים. 
'שלום  במלחמת  מאוד.  פה  שיחסר 
הגליל' הופיע אצלי בדלת עם תמ"ק 

�עוזי והציע לטייל בהרי השוף בלב
נון, כדי לראות ארזים...

נהרג,  בנו  אסונות,  עבר  "הוא 
היה  ותמיד  בתאונה  נהרגה  אחותו 
אומר: 'הכל טוב,' האסונות לא הפכו 
אנשים.  הכיר  תמיד  למריר.  אותו 
את  ושואל  קפה  בבית  יושב  היה 
אתה  בארץ?'.  את  'מאפה  המלצרית 

בושות'  תעשה  אל  'עוזי,  לו:  אומר 
ובסוף מתברר שהוא מכיר את אבא 
היה  דרך,  קיצורי  אהב  הוא  שלה... 
ולנאות  השכנים  למושבים  נוסע 
הכיכר דרך השטח ולארץ תמיד דרך 
מעלה עקרבים. זה היה חובה אצלו, 

הוא אהב אנשים ואת השטח."
שני  ביום  למנוחות  הובא  גדיש 

�השבוע בשעה שש בערב, בבית הע
למין של עין יהב. בן 76 היה במותו.

מסרה:  המושבים  תנועת  דוברת 
את  מרכינה  המושבים  "תנועת 

ראשה על מותו של עוזי גדיש ז�ל, 
�שנהרג הלילה בתאונת דרכים ומש

תתפת בצערה העמוק של המשפחה. 
ומרא אשכולות  איש  היה  �"עוזי 
�שוני החקלאים בערבה. במשך עש

רות שנים הדריך עוזי חקלאים רבים 
מכל רחבי הארץ לעסוק בחקלאות, 

הח את  ואהב  אדמה  של  אדם  �היה 
לח חסר  יהיה  עוזי  והארץ.  �קלאות 

הכפרי  ולמרחב  לחקלאים  קלאות, 
כולו."

יהי זכרו ברוך!

שר האוצר וניר מאיר. פיצוי בגין הבצורת

הרכב בו נסעו בני הזוג גדיש לאחר ההתהפכות (צילום: מד"א)עוזי גדיש ז"ל מכין את הזרמת גז החיטוי לשדה (צילום: דובי לחוביצר)
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יום עיון ראשון בנושא מיסוי מקרקעין והיטל השבחה 
במרחב הכפרי התקיים השבוע

ימי העיון של מרכז ההכשרות של תנועת 
העיון  יום  נפתח  השבוע  נפתחו:  המושבים 

�הראשון בנושא מיסוי מקרקעין והיטל השב
חה במרחב הכפרי, שהתקיים במכללת ספיר.
במ� העיון,  ליום  הגיעו  מושבניקים   40 -כ

עו�ד  של  מעניינת  הרצאה  התקיימה  סגרתו 
בנושא  מנהל  "החלטות  בנושא  יהושוע  טלי 

מיסוי מקרקעין".
יפרח,  עמית  עו�ד  פתח  העיון  יום  את 

�יועמ�ש וראש אגף קרקעות של תנועת המו
מרכז  לדרך  יצא  שנה  כחצי  "לפני  שבים: 
ההכשרות של תנועת המושבים, כאשר אנחנו 

הנוג נושאים  שיותר  בכמה  לגעת  �מנסים 
הדרך  בתחילת  אנחנו  הכפרי.  למרחב  עים 

ואנ תכנים  שיותר  לכמה  להגיע  �ובכוונתנו 
יומה  סדר  על  נושאים  מספר  קיימים  שים. 
בה  בנקודה  נמצאים  אנחנו  ההתיישבות.  של 
סיימנו אחרי הרבה שנים את ההתנהלות מול 

המ מול  החכירה  חוזי  את  וסידרנו  �המנהל 
נהל."

לפרטים נוספים על ימי העיון וההשתלמויות 
להיכנס  או  המושבים  לתנועת  לפנות  ניתן 

www.tmoshavim.org.il -לאתר

עו“ד עמית יפרח ביום עיון השבוע
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רינה דותן-טוביהו ז“ל (צילום: גור דותן)

עמוס דה-וינטר

בשנת  נולדה  דותן-טוביהו  רינה   
עם  התיישבה  גבע,  בקבוצת   1926
דוד וליזה טוביהו במושב יר�  הוריה

קונה, עם היווסדו בשנת 1932 - הלכה בימים 
אלו לעולמה. 

90) שירתה בפלמ"ח והייתה פעי� (רינה ז"ל 
�לה במפלגת העבודה. בנוסף, הקימה את שדו

ארגון  ממקימות  והייתה  בישראל  הנשים  לת 
העבודה  במפלגת  פעילה  היתה  רינה  נעמ"ת. 
ויחד עם יעל דיין דחפה לקידום מעמד הנשים 
בישראל. אביה, דוד טוביהו, נקרא לדגל על 
הנגב,  בן-גוריון על מנת לפתח את  דוד  ידי 
באר  של  הראשון  הישראלי  העיר  ראש  והיה 
ילדים,  שלושה  מאחוריה  הותירה  רינה  שבע. 
באפריל  ב-21  נינים.  ו-11  נכדים  עשרה 

�הובאה רינה דותן-טוביהו למנוחות בבית הע
למין ירקונה-גני עם.

חברתה, עדנה פיינר, יו“ר ועד האגודה של 
החיים  ”כדרכם של  לה:  ספדה  ירקונה,  מושב 

- נפרדים אנו ממך היום רינה ומלווים אותך 
ולס להספידך  נרגשת  אני  עולמים.  �למנוחת 

פר במעמד זה, מקצת מפרקי חייך בשמי ובשם 
ציבור התושבים והחברים בירקונה. 

כאן,  נמצאים  בעיני שכולנו  הוא  סמלי  אך 
ברחבת בית העם ומועדון המושב, סמוך לפינת 

שבט בגן  ולמייסדים,  לנופלים  �האנדרטאות 
בורו של המושב, אותו כה אהבת ועליו כל כך 
חלק  הנך  רינה  את  כי  וכתבת.  שמרת  הרבה 

בלתי נפרד מנוף מולדתנו וילדותנו.
היוזמת  היית  ז“ל  פרדקין  גרשון  עם  ביחד 

�של אירועי הנצחה משמעותיים וחגים בירקו
סי נאספו  הנכדים“,  ”חג  נחגג  בזכותכם  �נה. 

פורי חיי המייסדים ונאגדו לאוגדן. בו זמנית 
ערכתם את ספר ”חמישים לירקונה“, המהווה 
עבורנו ”ספר הספרים“, הונחה אבן למייסדים, 

הגן שופץ והפך להיות גן על שמם.
�כן נחגגו יובל החמישים, השבעים ויום הול

דת שמונים. כה צר לנו על העדרותך בשנים 
הבאות...

ודבקות  לנחישות  מעבר  הארגון  יכולת 

המושב  מזכירות  את  הניעו  שלך,  במשימה 
לעשייה תרבותית ענפה. את ראית בהם אות 
הנפילים  לדור  וכבוד  זיכרון  להנצחה,  וסימן 

שהלך לעולמו.
יוצאת  כתיבה  בכישורי  התברכת   - רינה 
לעת  כתבת  מיוחדים.  וזיכרון  בצלילות  דופן 
שנותיך  כל  ומכאוב.  הספד  ולעת  ומועד  חג 
המושב.  בטקסי  בקריינות  פעיל  חלק  נטלת 
מיוחד מחוספס מעט,  צליל  הוסיף  הרם  קולך 

�איטי ובהטעמה שהוסיף צבע לכל אירוע וחגי
גה. לימים גם שקשתה עליך השמיעה, הראיה 
וההליכה הנעת את עצמך וכיבדת את העושים 
במלאכה הציבורית בנוכחותך, כי כך לדעתך 

צריך וראוי לכבד את העושים למען הציבור.
רינה היקרה - גידלת דור מנהיגות ופירגנת 
ואין פגישה  להן ללא גבולות. נפגשנו רבות, 
שיצרת  המיוחד  הקשר  על  לי  סיפרת  שלא 

�לאורך השנים עם אותן נשים צעירות, ”המסו
מנות“ על ידך כמנהיגות. אני ישבתי בצינעה 
כאן  המשותפת  דרכנו  על  וחשבתי  הקשבתי 

בירקונה.
כיו“ר  ז“ל, שכיהן שנים רבות  וממוני  ממך 
ועד המושב, ינקתי בשקיקה תורה שלמה של 
דרך עשייה, הסתכלות קדימה לצורך הגשמת 
המטרה. איך לעבור מכשולים בדרך, ולהמשיך 
ניחם  שעצר  שמניע,  המנוע  לי  היית  הלאה. 
והרגיע, נדלק מחדש והניע את מסעו קדימה. 
גם אם היה פער גילי ביננו טווינו ביחד חוטים 

והערכה, כפי שנהגת לע ידידות, אהדה  �של 
�שות עם פעילים נוספים, חוטים שזורים שיח
סרו לי מאוד להמשך דרכי הציבורית במושב.

אחת,  לא  לי  אמרת  האחרונה  בתקופה 
הקשיש,  לצרכי  להקשיב  לביקור,  שלהיכנס 
תשורה  להעניק   - מהנעשה  לעדכן  לעודד, 
קטנה לחג או סתם עוגייה - כל אלו הדברים 
הקטנים שעושים לך טוב והם עבורך גדולים. 

�הפנמתי והמשכתי עד יום מותך שגם אם הת
כוננתי אליו, היכה אותי בכאב חד ובתדהמה.

לא אוכל לסיים את ההספד, ואתנצל שלא 
אותך  מלהכיל  קטן  הדף  כי  לקצרו,  יכולתי 
רינה ואת פרקי חייך העשירים, מבלי להזכיר 

�את ביתך, ספרייתך, משפחתך וגינתך המלב

לבת תמיד.
�נכנסתי לבקרתך פעמים רבות כשאת יוש

אלפי  עם  ספרים  ומסביבך  כורסתך  על  בת 
מאלטנוילנד   - והנצחה  ספורים  של  דפים 
הפלמ“ח  דרך  עבור  המדינה,  חוזה  הרצל  של 
והפלמח“איות, שאת היית אחת מהן, עד ארץ 
הנגב ובאר שבע בירת הנגב. מההיסטוריה של 
דרך  עבור  בציביליזציה“  בשחר  ישראל  ”עם 
את  כתב  פרס  פרס.  ושמעון  גוריון  בן  ספרי 

�הספר ”לך עם אנשים“ והקדיש לך מספר מי
לות הוקרה.

ומנהיגי  אנשים  ובין  עם  הלכת  את  ואכן, 
בספרייתך  שוכנים  לך.  יקרה  שכה  המדינה 

�מיותמים סיפורי חברים רבי מעש, חלקם אל
מונים, סיפורי המשפחות הקרובות לך, שחלקו 
המשפחתי  התמונות  אלבום  ועבר.  דרך  אתך 
על  היה  שתמיד  חן,  בננו  עם  ביחד  שערכת 
וההנאה  זוכרת את דברי השבח  ואני  שולחנך 
ביתך.  מבאי  קרובים  של  רחבה  לקשת  שגרם 
מצויות עבודות גמר ומחקרים בתחומי הנהגה, 

וש גאווה  ועשייה ציבורית שגרמו לך  �נשים 
מחה. ספרי הארץ האהובה שלך, סיפורי בתים 

ונופים חבויים בין אלפי הדפים.
חמי שדור   - הענפה  �ומשפחתך 

של  מקור  לך  היו  בגאווה,  העמידה  שי 
האחרונים.                                                                            לרגעיך  עד  ואהבה  אושר 
”לשמור על היחד המשפחתי,“ הייתה משימת 

חייך לאורך כל הדרך ובכך באת על סיפוקך.
כצב בשנים  עשרות  במושב  ידועה  �גינתך 

עונית ופורחת. כל עונה והפרחים שלה והצבע 
שתילייך  שדרות  כך  לצווארך,  כעדי  שלה, 

המלבלבים המובילים לביתך הצנוע.
רינה - אוהבת הארץ, אוהבת האדמה, אוהבת 
המשפחה הלכת לעולמך בשיבה טובה ולאחר 
לחימה עיקשת על חייך עד הדקות האחרונות. 
היום אנחנו מלווים אותך למשכן נצח בסמוך 
המושב.  למייסדי  ובסמוך  בעלך,   ז“ל  למוני 
העלמין  בבית  כאן  הנצחי  השקט  את  תמצאי 
המקומי והצנוע שלנו – בצילן של הקזוארינות 

עתיקות הימים.
רינה - תחסרי לי מאוד.

יהי זכרך ברוך.“
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זה הוא רק אחד מהסעיפים שעלו לדיון שקיים 
חה“כ איתן ברושי עם שמואל אבוהב, מנכ“ל 

משרד החינוך
נועד לאחרונה  ח"כ איתן ברושי 
שמואל  החינוך,  משרד  מנכ"ל  עם 
אבוהב והשניים דנו במספר נושאים 

�החשובים לחינוך במרחב הכפרי, בי
ניהם:

בחינוך  בעבודה  להכרה  החוק   .1
צבא  למשוחררי  מועדפת  כעבודה 

שזכה לתמיכת המנכ"ל וצוותו
2. חיזוק החינוך ההתיישבותי במ�

לחוק.  הפיכתו  ידי  על  החינוך  שרד 
המנכ"ל אישר את המגמה ויבחן את 

הדרכים לביצוע.

מורים,  להסמכת  הנוהל  תיקון   .3
כך שיובטחו איכות המורים וביטחון 

התלמידים.
4. תיקון שם התפקיד "קצין הבי�

קור הסדיר" (קב"ס).
מחודשת  בחינה   - לאור"  "סל   .5
של תקציב המדינה לפנימיות ולבתי 

הספר החקלאים
בתי  של  הקרקעות  שמירת   .6

הספר החקלאיים.
ברושי:  חה"כ  אמר  הדיון  בתום 
"אני מברך על הדיון החשוב והחיובי. 

ח“כ יעל כהן-פארן ציינה שתתמוך במועצה 
במאבקה וכי נקבע דיון בנושא בכנסת

המו שמנהלת  המאבק  �במסגרת 
נגד הקמת  עצה האזורית עמק חפר 
בסמוך  או  בשטחה  התעופה  שדה 
אליו, נפגשו ראש המועצה האזורית 
אלדד  וסגנו,  אידן  רני  חפר,  עמק 
�כהן יעל  הכנסת  חברת  עם  שלם 

פארן.
ומו שהובילה  כהן-פארן,  �חה“כ 

ציבוריים  מאבקים  בכנסת  בילה 

בנושאי סביבה, הגיעה לפגישה כדי 
על  ולהתעדכן  הנושא  את  ללמוד 

בנו מקיימת  שהמועצה  �המאבק 
לחה“כ  הסביר  המועצה  ראש  שא. 
השונות  החלופות  על  פארן  כהן 
ההשלכות  ועל  במרחב  הקיימות 
התעופה  שדה  הקמת  הקשות של 
בעמק חפר, על ערכי הטבע הרבים 

בתו הפגיעה  ועל  קשות,  �שיינזקו 

ח“כ יעל כהן-פארן בעמק חפר

שבים, זאת בהתייחס לכל תשתיות 
החוצות  ישראל  מדינת  האורך של 
את עמק חפר. בהמשך קיימה ח“כ 
כהן פארן סיור במקומות הנבחנים 

על ידי גורמי התכנון ובאגמון חפר, 
להיפגע  ועלול  מכבר  לא  שנחנך 
חלופת  על  ויוחלט  במידה  קשות 

עמק חפר.  

ממראה  התרשמה  פארן  כהן  ח“כ 
במועצה  שתתמוך  ציינה  עיניה, 
במאבקה ואף הדגישה כי נקבע דיון 

בנושא בכנסת.  

יצי� באחרונה  הכינה  יהב,  מעין  תחומית  רב  אומנית  מטמון  ,דליה 
רה, ”מנדלת קשת“ שמה (בתמונה), שעשויה כולה מירקות, מהתוצרת 
המקומית של הערבה. מטמון מתמחה בפסיפס ועוסקת במגוון רחב של 
חומרים, כגון: אבן, עץ, ברזל, חוטי ברזל, ירקות, מחזור פסולת חקלאית 

ועוד.  
מנדלות  (לוגו),  סמלילים  מפסיפס,  שלטים  פסלים,  עבודותיה:  בין 
מחומרים שונים ועוד. כיום מעבירה חוגי פסיפס במתנ“ס ערבה ומתנ“ס 
חבל אילות, מנחה פרויקטים קהילתיים באומנות ועורכת סיורי אומנות 

באזור. 
דליה (47), נשואה לעדי, חקלאי ומורה דרך בעיסוקו ויחד מגדלים 4 
ילדים. היצירה הוכנה בשיתוף פעולה עם בעלי ”מלא הטנא“ - חקלאות 

אורגנית, שסיפקו את הירקות. 

שר החקלאות פנה לשר הביטחון בבקשה כי צה"ל יגדיל את צריכת 
הגזר # המשרד רואה חשיבות גדולה למנוע ככל הניתן את הפגיעה 

במגדלים, בזבוז מזון ומניעת השמדתו # בכל שאלה והצעה יש לפנות 
למועצת הצמחים

2/3 מכמות הגזר המיוצרת בי� -כ
של  הייצוא  לשווקי  מופנית  שראל 
1/3 לצריכת שוק מקו�  ישראל וכ-
�מי. בימים אלו צפויים בישראל עוד

פי ייצור של גזר עקב שינויים בלתי 
ישראל,  של  היצוא  בשווקי  תלויים 
הגזר  שמרבית  הרוסי,  בשוק  בעיקר 
לייצוא מופנה אליו. על מנת למנוע 

�השמדת גזר מתוצרת חקלאית מקו
מית, משרד החקלאות פונה לארגוני 
את  להרחיב  מוסדיים  ולגופים  סיוע 

המ מזון  ובמוצרי  בגזר  �השימושים 
החק שר  פנה  במקביל,  גזר.  �כילים 

הביטחון,  לשר  אריאל,  אורי  לאות, 
צה"ל  כי  בבקשה  ליברמן,  אביגדור 
בבסיסים  הגזר  צריכת  את  יגדיל 

צבאיים.
ולמנוע  נזקים  למזער  מנת  על 
פנה  השמדת התוצרת, המשרד כבר 

�לארגון "לקט ישראל" על מנת לק
התברר  אך  הייצור,  עודפי  את  לוט 

ביכו ואין  מלאים  כבר  �שמחסניהם 
�לתם לקלוט עוד עודפים. לכן, המ

ולגופים  סיוע  לארגוני  קורא  שרד 
לצריכה  אפשרות  לבחון  מוסדיים 

מוגברת של גזר ומוצריו.
לפנות  יש  והצעה  שאלה  בכל 

�למועצת הצמחים. עודפים שלא יק
וגופים  ארגונים  אותם  ידי  על  לטו 
בהמות  להאבסת  יועברו  מוסדיים 
ולהעשרת השדות החקלאיים בחומר 

אורגני.

חה“כ איתן ברושי ושמואל אבוהב, מנכ“ל משרד החינוך
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ננה במושב. כחובבת טבע מושבעת היה ברור לה שיום אחד תחזור לגור בבית קרקע

23 20
20

#

אבי אובליגנהרץ

שפמ מאמין  היה  �י 
טריוויאלית,  עולה 
מבצע  אני  אותה 
ודי  מאמץ  כל  ללא 
באופן אוטומטי מאז 
לאוויר  שיצאתי 
תוך  מנשוא  לקשה  תהפוך  העולם, 
שנשימה  מסתבר  ספורות?  דקות 
היא עסק מתיש, אמוציונלי ומטלטל 
דקות   45 במשך  נדרש  אתה  כאשר 
ולשחרר  הפוגה,  ללא  עמוק  לנשום 
את הפסולת הפיסית והנפשית הרבה 

שהצטברה לאורך השנים בגוף.
ננה  של  הצנוע  ביתה  דלת  על 
אפרתי�חן קבוע שלט, עליו נכתב: 
”זה בסדר, אפשר לנשום“, שבעצם 
אומר הכל עלינו ועל בעלת הבית, 
ב“ריברסינג“,  מוסמכת  מטפלת 

ממושב ניר צבי.
שהרוח שכלתני  לאדם  �כיאות 

רגליו  ושתי  והלאה  ממנו  היא  ניות 
נטועות בקרקע, הגעתי אליה מצויד 
בקילוגרמים של סקפטיות וציניות, 

והנינו הקצרים  להסבריה  �האזנתי 
�חים על החוויה אותה אני עומד לע

מצאתי  מכן,  לאחר  קלה  ושעה  בור 
עצמי שוכב על הגב מעל מזרון דק 
עצומות  כשעיני  הטיפולים,  בחדר 
וכל גופי נע כמטוטלת - כמו בסצנה 
טיפוסית מ“מגרש השדים“, בניסיון 

�להיפטר מהמטען העודף, ממנו בח
רתי קודם לכן להיפרד.

חמצן  לאספקת  אחראית  הנשימה 
ופלי אנרגיה  הפקת  לטובת  �לדם 

אדם  מהגוף.  דו�חמצני  פחמן  טת 
נשימות  אלף   23�20 נושם  ממוצע 
אוויר  ליטר  אלף  כ�20  וצורך  ביום 
כדי להתקיים. הנשימה מגשרת בין 
םהגוף והנפש ובין כל הרבדי - הר�
גשי, הפיזי, השכלי והרוחני - ולכן, 
יהיו  נכון  באופן  שנושמים  אנשים 
.בריאים נפשית וגופנית כאחד למ�

מושפע  שלנו  היומי  רות שהתפקוד 
בני  רבות מאיכות הנשימה, מרבית 

הנ בקצב  לשלוט  למדו  לא  �האדם 
שימות, עומקם ואיכותם.

המ מודעת  נשימה  �”ריברסינג“, 
כונה גם ”לידה מחדש“, היא בפועל 
ולשחרור  במחלות  לטיפול  שיטה 

�חסימות ולחצים ברמה הפיזית, הר
�גשית והשכלית. המתודולוגיה הומ

לאונרד  ידי  על  ה�70  בשנות  צאה 
לידה  אקראי  באופן  שחווה  אור, 
ניתן  כי  והבין,  באמבטיה  מחדש 

�באמצעות טכניקות של נשימה נכו
בגוף  שנצרבו  טראומות  לרפא  נה 
האדם מאז ילדותו. היות וכל נשימה 

�מביאה להרפיה, הרי שנשימה מוד
עת מפיגה את המתחים שהצטברו - 
ומכניסה את הגוף למצב של מרגוע 

ושלווה.
ארצה  עלתה   (55) אפרתי�חן 
מגאורגיה,  משפחתה  עם  ב�1973 
 17 ובגיל  ביאליק  קריית  אל  הישר 
כחובבת  לחולון.  המשפחה  עברה 

אפ לעיר  המעבר  מושבעת,  �טבע 

קשה,  מאוד  לה  היה  וצפופה  רורית 
תחזור  אחד  שיום  לה  ברור  והיה 

האד אל  קרוב  קרקע,  בבית  �לגור 
את  ממנה  מנעו  שהוריה  כיוון  מה. 
צניעות,  מטעמי  בצה“ל  השירות 
לחזור  החליטה   20 בגיל  החליטה 
הייתה  שנים  שבע  ובמשך  בתשובה 
ליושב  שתפילותיה  לאחר  דתית. 
במרומים להציל את אביה לא נענו 
והלה נפטר בן 48 בלבד, היא חזרה 
בשאלה והמשיכה לחפש את עצמה. 
שאין  יתכן  שלא  לעצמי  ”חשבתי 

�בעולם הזה משהו מעבר לאכול ול
שתות. כל הזמן חיפשתי משהו דרכו 

אוכל להגשים את עצמי.“

אפרתי�חן  נרשמה   ‘93 בשנת 
ודוד  ציפור  אצל  מודעות  לקורס 
מהות  על  למדה  במסגרתו  שוסטר, 

צמי שינוי,  כמו  ונושאים  �האדם 
 11 וזרימה.  נתינה  והתפתחות,  חה 

נפט הלימודים  מתחילת  �חודשים 
השישי  בחודש  שהייתה  אחותה,  רה 
להריונה מסיבוכים בלידה ואפרתי�

את  לפגוש  כדי  לארה“ב,  טסה  חן 
שנולדו  הטריים  ואחייניתה  אחיינה 

פגים, דורון ודפני.

דורון לקה בשיתוק מוחין כתוצאה 
הרופאים,  לדברי  בלידה.  מסיבוך 
של  במצב  להיות  היה  אמור  דורון 
נכות קשה ומרותק למיטה. אבל לא 
אחת כמו ננה תוותר בקלות והבהירה 
לרופא שלא יקום ולא יהיה, ”באותו 
מעמד הבטחתי לו וגם לרופא, שיום 

ובי עצמו  בכוחות  ילך  דורון  �אחד 
ובין  הליכון  עם  הולך  דורון  נתיים, 
כותל הבית הוא מהלך עצמאית. כל 
זה בזכות המודעות, שהצילה לי את 
אותי לקחת אחריות  ולימדה  החיים 
על הבחירות שלי. זה נתן לי הרבה 
שאני  מה  את  לעשות  כוחות  יותר 
קורבנות  לחוש  מבלי  בכיף,  עושה 

ולהאשים אחרים במה שקורה לי.“
למיקי,  נישאה  היא   ‘96 בשנת 
הביאו  שנה  וכעבור  התאומים  אבי 
ב�2001  דינה.  את  לעולם  השניים 
ומשתקעת  ארצה  המשפחה  חוזרת 
כל  שלאורך  וננה  צבי,  ניר  במושב 

בלימו עצמה  את  העשירה  �חייה 
ועוד,  אסטרולוגיה  גרפולוגיה,  די 
במשרות  עובדת  עצמה  את  מוצאת 

�פקידותיות, רק כדי לא להפוך למ
�טפלת. ”כמו שאני לא אוהבת שנכ

נסים למרחב שלי כך אני לא אוהבת 
�להיכנס למרחב של אדם אחר, ובג

זה נמנעתי במשך שנים לעסוק  לל 
בטיפולים.“

חוקים  יש  כידוע  למציאות  אבל 
מקשיי  סבלה  וננה  מאחר  משלה. 
וחצי  כשנה  לפני  נרשמה  נשימה, 
לסדנת ריברסינג בהדרכת טלי וחנן 
זוהר מ“בית להיוולד מחדש“. אחרי 

ושא לחנן  פנתה  השלישי  �השיעור 
לה מדוע הוא עוסק בתיאוריה יבשה 
התשובה  מעשי.  לתרגול  עובר  ולא 
הוא  אותה.  הפתיעה  מאוד  שקיבלה 
אמר לי ’כשאת מטפלת במישהו את 
ומה  איך את מטפלת  צריכה לדעת 
את עושה. נרשמת לקורס מטפלים.‘ 
הייתי בשוק וככה היקום עקף אותי, 
מהות  שזוהי  יודעת  הייתי  אם  כי 

בהדר הולכת....  הייתי  לא  �הקורס 
הריברסינג  של  למהות  נכנסתי  גה 
זה  כי  בטיפול,  לעסוק  והשתכנעתי 
אתה  שבו  היחידי  המקום  לטעמי 
לא נכנס לתוך ההילה של המטופל. 
אתה פשוט תומך בו, כמו שהמיילדת 
תומכת ביולדת ולא יולדת במקומה. 
המטופל יודע לבד מה לעשות ואני 

רק מכוונת אותו.“
הפעולה הראשונה שעושה תינוק 
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ננה בסיום קורס טיפול בילדים בריברסינג בשיטת להיוולד מחדש

ננה אפרתי�חן מטפלת בריברסינג

�מחוץ לרחם באופן עצמאי היא לנ
�שום ובכך הוא מפעיל את כל המע

רכות בגוף. לכן מסבירה אפרתי�חן, 
כי  ”ריברסינג,  קרויה  שהטכניקה 
ברגע  מחדש.  לידה  היא  נשימה  כל 
הרי  נשימה,  ומוציא  מכניס  שאדם 
אלא  מחדש.  עצמו  את  יולד  שהוא 
ולהשתדרג,  להשתכלל  שבמקום 
היכולת לנשום נכון הולכת לאיבוד 
כי  האדם,  בני  רוב  אצל  השנים  עם 

והג מסכות  עצמנו  על  עוטים  �אנו 
נות וכתוצאה מכך, עוצרים ואוצרים 
הריברסינג  הכאב.  את  גופנו  בתוך 

�דומה למקלחת פנימית שנועדה לנ
מהרעלים שהצטברו,  הגוף  את  קות 
את  ומחזקת  רגשי  מתח  משחררת 
אוויר  שאיפת  העצבית.  המערכת 
מכניסה לגוף אנרגיה וכל המערכות 
האוויר.  של  מהסירקולציה  ניזונות 
בשאיפות  יותר  שמעמיקים  ככל 
יותר  האוויר מתאפשר חיבור עמוק 
לרפא  לגוף  מאפשרים  ואנו  פנימה, 

את עצמו.“
הריברסינג חולל לדבריה פלאות 
בעיות  העלים  אחת  ובבת  בגופה 
רבות.  שנים  סבלה  מהם  ותחלואים 
”החמצן זרם לפתע במרץ לכל חלקי 
אותו מתחלואים  וריפא  החייה  גופי 
כאבי  קשה,  מעייפות  החל  שונים; 
נוספות,  ותופעות  מיגרנות  צוואר, 

הרי בהגברת  לי  סייע  �ומאידך 
ותחושת  עצמי  בטחון  המנטלי,  כוז 

שמ הבנתי  אט  הנפשי. אט  �השקט 
צאתי את הייעוד שלי בחיים: לטפל, 
לעזור ולהנחות אנשים להעצים את 

נשימ בעזרת  וגופם  רוחם  �נפשם, 
תם.“

לקורס  נרשמה  היא  הקורס  בתום 
וממשיכה  בילדים  לטיפול  המשך 

נפ אפרתי�חן  מאסטרים.  �לקורס 
שהתחולל  העצום  השינוי  מן  עמת 
בה: ”אני בפירוש כבר לא אותו אדם 
עם  הראשון  המפגש  מאז  שהייתי 

הריברסינג.“
בשיחה  נפתח  סשן  או  טיפול  כל 

המטפ מנסה  במהלכה  �מקדימה, 
סובל  מהן  המצוקות  על  לת לעמוד 
הטיפול  לו.  לסייע  וכיצד  המטופל 
 45 לאורך  מעגלית  בנשימה  נמשך 

�דקות ברציפות של המטופל, ובשי
והחוויות  מה שאירע  על  סיכום  חת 

שחווה והמועקות אותן פרק במהלך 
הטיפול האינטנסיבי, שלאחריו הגוף 

מגיע לרגיעה מוחלטת.
מה עושה לך הטיפול באנשים והניסיון 

לשפר את איכות חייהם?
זה  כי  טוב,  מאוד  לי  עושה  ”זה 
לחיים.  ממש  אותי  חיבר  כל  קודם 

מחו הייתי  ולא  בחוץ  חייתי  �תמיד 
הייתי  לכן  בכלל.  שלי  לגוף  ברת 
נופלת הרבה כי לא שמתי לב להיכן 
הייתי  הילדים  עם  גם  הולכת.  אני 

דו יותר  הרבה  נוקשה,  יותר  �הרבה 
רשת והיום אני במקום אחר לגמרי. 
בחיי  הכניס  שהריברסינג  הרכות 
והאגו שכמעט נעלם כליל, זה פשוט 
לא יאומן. יש בי איזון פנימי, שלווה 

�והיום אני יכולה לנשום, לעלות מד
רגות ולעשות דברים בסיסיים שעד 
לקחתי  לעשות.  התקשיתי  מזמן  לא 

שמחה  ואני  שלי  החיים  על  פיקוד 
בידי,  שיש  החשוב  הכלי  שבעזרת 
בעזרת  בעיה  כל  לפתור  יכולה  אני 

הנשימה - וזאת תחושה נהדרת.“
אילו  ועם  אנשים  אליך  מגיעים  כיצד 

בעיות?
”היות ואני סולדת מפרסום, הכל 
נעשה למעשה מפה לאוזן. אני תמיד 
לנשימות  שהגעתי  שכמו  אומרת 
יידע  שצריך  מי  עצמי,  בכוחות 
אני  וירצה.  במידה  אלי  להגיע  איך 
רואה בעיסוק הזה שליחות. המטרה 
היא לעשות טוב לאנשים שסובלים 
מבעיות  חודשים  או  שנים  במשך 
חרדות,  מתחים,  בטן,  כאבי  שינה, 
סוכרת,  הפרעות,  שונות,  טראומות 
תלוי  הטיפול  אורך  לא.  ומה  דכאון 
המטופל.  של  ובפתיחות  במוכנות 

פסי כדורים  מטופל שלקח  �למשל, 

ריבר לו  שעשיתי  ומאז  �כיאטריים 
סינג הוא כבר שנה לא לוקח כדורים. 
המאסטרים  בקורס  התלמידות  אחת 
ובאמצעות  מבקע  השנים  כל  סבלה 

בני עצמה.  את  ריפאה  �הריברסינג 
טי קונבנציונליים,  לטיפולים  �גוד 

פולי ריברסינג הם ממוקדים וקצרי 
זמן יחסית.“

להקל  לפחות  או  לרפא  ניתן  האם 
אינו  כשהוא  גם  האדם,  מצוקת  על 

מתמסר ומשתף פעולה?
כי  בכוח הרצון שלנו  ”הכל תלוי 
כדי  בגופנו.  טמונה  הריפוי  יכולת 
יעבוד אדם צריך להיות מודע  שזה 
כמו  עובד  זה  ואז  זה  את  ולרצות 
כפפה ליד, בדיוק כמו אימון גופני. 

וביכול מקום  לכל  מגיעה  �הנשימה 
תה לתקן כל דבר שהגוף יצר, כולל 

�בעיות נשימתיות כמו אסטמה, בת

נאי שהאדם מוכן ’לוותר‘ על הבעיה 
סובל. אדם שסובל מדי הוא  �ממנה 

כאון, חרדה ולמעשה מכל בעיה, יש 
לו איזושהי טובת הנאה מכך. ברגע 
שהוא יסכים לוותר על אותה טובת 

�הנאה, על תחושת המסכנות והקור
בנות שמלווה אותו ומגוננת עליו - 
הדרך לריפוי והחלמה פתוחה בפניו.

שלי  המרכזיות  המטרות  ”אחת 
למודעות  להביא  היא  כמטפלת 
בהפרעות  לטפל  שניתן  ההורים, 
הילדים  אצל  למיניהן  וריכוז  קשב 

רי במקום  ריברסינג,  �באמצעות 
להן  שיש  אחרות,  תרופות  או  טלין 
ריברסינג  מזיקות.  לוואי  תופעות 
הנו תהליך טבעי שמתאים לגברים, 

המ הגילאים  בכל  וילדים  �נשים 
המטענים  מכל  להתנקות  עוניינים 

הרגשיים שהצטברו כסרח עודף.“

”הכל תלוי בכוח הרצון שלנו כי יכולת הריפוי 
טמונה בגופנו. כדי שזה יעבוד אדם צריך 
להיות מודע ולרצות את זה ואז זה עובד 

כ‘כפפה ליד‘, בדיוק כמו אימון גופני. הנשימה 
מגיעה לכל מקום וביכולתה לתקן כל דבר 

שהגוף יצר, כולל בעיות נשימתיות כמו 
אסטמה, בתנאי שהאדם מוכן ’לוותר‘ על 

הבעיה ממנה הוא סובל“
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�מוע 31.12.13 פרסמה   ביום
צת מקרקעי ישראל את החלטה 
נל� בשימושים  העוסקת   1316
בנח החקלאית  לפעילות  �ווים 
�לות שבמושבים. במסגרת ההח

טיפול,  שירותי  כי  נקבע  לטה 
אחסנה, וליטוף בעלי חיים, כמו גם רכיבה טיפולית 
לפעילות  נלווים  שימושים  הינם  רכיבה,  ולימודי 

�החקלאית ואינם שימושים חקלאיים. על חברי המו
שבים המעוניינים לבצע אחת מן הפעילויות האלו, 
שהדבר  תוך  בנחלה,  א'  חלקה  בשטח  זאת  לעשות 
מותנה בקבלת אישור לפי חוק התכנון והבניה לכך, 

וכן תשלום דמי חכירה בעבור הפעילות.
המדינות  במרבית  תאוצה  הצוברת  זו,  מגמה 
המפותחות והופכת את המרחב הכפרי למגוון ורב�

החקלאות,  באופי  השינוי  את  משקפת  תפקודי, 
בתעסוקה ובהכנסת תושבי הכפר. מרבית היוזמות 

�קטנות יחסית במספר העובדים ובשטחן, אך תרומ
�תן לפיתוח המקומי והאזורי ולחוסן הקהילתי מש

מעותית ביותר. 
הסיבות להחלטה טמונות בקושי המתגבר בשנים 
החקלאית,  מהנחלה  ורק  אך  להתפרנס  האחרונות 

מש כלכליות  בפעילויות  הצורך  את  שהציף  �מה 
חק תלוי  או  חקלאות  תומך  צביון  בעלות  �לימות, 

לאות, שיאפשרו לבעלי הנחלות להתפרנס בכבוד. 
ההחלטה גם נותנת מענה לבעלי הנחלות שהקימו 

�פעילויות כאלה במשקם ונותרו ללא מסלול המס
דיר את מצבם.

שני האישור  הוא  בהחלטה  העיקרי  �החידוש 
תן לבעל הנחלה למקם את המבנה בכל חלקה א', 

�שהיא כל השטח הרציף שנמצא מאחורי בית המגו
רים ולא רק בשטח המגורים, כפי שהיה עד כה. בין 
היתר מדובר גם על הקמת חנות לממכר התוצרת 
לרבים  יתאפשר  בכך  הנחלה.  בעל  של  החקלאית 
להגדיל את הפעילות המכניסה שלהם ללא מגבלת 
מקום. השימוש במבנים, אגב, לא ניתן להעברה או 

להשכרה. 
של  יעוד  שינוי  מצריכה  אינה  המבנה  הקמת 
חקלאי  כשטח  ייחשב  חלקו  חקלאית:  הלא  הקרקע 

תיחס בכך  לא-חקלאית.  כפעילות  ייחשב  �וחלקו 
והבירוקרטיה  כנה לבעל הנחלה העלויות הכבדות 

�הרבה, שהיו מנת חלקו עד עתה בהקמת מבנים תו
מכי חקלאות. שטח המבנה לתעסוקה לא-חקלאית 
לא יעלה על 500 מ"ר ועל מנת להסדירו מבחינה 

�קניינית, על המושבניק לשלם רק על השטח שמו
יחולו הנחות  גדר כלא-חקלאי. על תשלומים אלו 

אזורי עדיפות לאומית.
חברי  העותרים  המשפט  לבית  שהגיע  במקרה 
ב'  חלקה  כלבים בשטח  פנסיון  רות, שהקימו  כפר 
בנחלה, בה הם ברי רשות. במסגרת טיפול בבקשה 
פעילותו  דבר  נתגלתה  לרמ"י,  העותרים  שהגישו 

�של הפנסיון ורמ"י התנתה את אישור בקשת העו
חק שימוש  מהווה  שאינו  הפנסיון,  בסילוק  �תרים 

לאי. לאור זאת, הגישו העותרים תביעה לביהמ"ש 
אולם  חקלאית,  כפעילות  בפנסיון  להכיר  המחוזי 

תביעתם נדחתה ולכן הוגשה עתירה זו.
�העותרים טענו כי יש לשנות את החלטת המוע

צה 1316, באופן שהסעיף המגדיר שימושים נלווים 
לפעילות חקלאית לא יכלול שירותי אחסון וטיפול 
בבע"ח, כמו גם רכיבה טיפולית ולימודי רכיבה, שכן 
יש להכירם כשימושים חקלאיים. לחילופין ביקשו 
העותרים לבטל את התנאים שהוטלו על השימושים 
הנלווים, כתשלום דמי החכירה וההגבלה על ביצוע 
הפעילויות רק בחלקה א'. בנוסף טענו העותרים, כי 
ההגבלה לבצע את השימושים הנלווים רק בחלקה 
א' המיועדת למגורים, יוצרת מטרד סביבתי מכיוון 

�ובע"ח גורמים לריחות לא נעימים, לרעש ואף למ
חלות. לטענתם, גם החיוב לקבל היתר לשימושים 
לגבות  שתפקידו  מיותר  בירוקרטי  מכשול  מהווה 

תשלומים בגין השימושים הנלווים.
מנגד טוענות רמ"י ומועצת מקרקעי ישראל, כי 
ההחלטה הינה סבירה ועומדת בקנה אחד עם חובתה 
של רמ"י לשמור על עקרונות הצדק החלוקתי, מה 
עוד שבסמכותן של המועצה ורמ"י לפרש את המונח 
שימושים לפי התוצרת החקלאית המופקת ולא לפי 

מהות הפעילות.
השוויון  עקרון  כי  בפסיקתו,  קבע  המשפט  בית 

חק בקרקע  נלווים  שימושים  להתיר  שלא  �מחייב 
לאית ללא הגבלה, שכן מדובר בקרקעות המדינה 
שהם משאב מוגבל ובמתן אישור לחקלאים לעשות 
בקרקע שימוש לא חקלאי למטרות רווח, יש משום 

�חוסר שוויון כלפי אלו שלא מקבלים קרקעות למ
טרות אלו.

ביהמ"ש אף קבע, כי מכיוון ואין באחזקת בע"ח 
למטרות רווח כדי לענות על ההגדרה של שימוש 
חקלאי, ראוי וסביר לקבוע כי העושה שימושים אלו 
יידרש לאישור מיוחד לפי חוק התכנון והבניה. כמו 
ואין  אלו  שימושים  בגין  תשלום  לגבות  ראוי  כן, 

לראות בכך מכשול בירוקרטי.
בלבד  א'  לחלקה  השימושים  הגבלת  לעניין  גם 
שאחזקת  הוכיחו  לא  העותרים  כי  ביהמ"ש,  ציין 
וכי  סביבתי,  מטרד  מהווה  המגורים  בחלקת  בע"ח 
להם  אל  כזה,  ממטרד  להימנע  מעוניינים  הם  אם 
ביהמ"ש  לכך,  מעבר  כלל.  כלבים  פנסיון  להפעיל 

המגו לסביבת  רק  הוגבלו  לא  �מציין שהשימושים 
נראה  ולכן  א'  חלקה  שטחי  בכל  הותרו  אלא  רים 
ניתנה  וההחלטה  בחקלאים  התחשבות  נעשתה  כי 

לטובתם.
לסיכום , דחה ביהמ"ש את העתירה, וקבע כי אין 

פגם בהחלטת המועצה.
* הכותב הינו יו"ר אגף הקרקעות והאגודות 
השיתופיות בתנועת המושבים
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משחק ”אוצרות מרחבים“
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מאוזן:
1. ארץ ישראל רעננה על הצלחת (6); 4. שמחה שהצבא בבעלותה (4)8. ראו 19 
מאוזן; 9. אף בעל קיום עצמאי יכול לגלות אלסטיות (6); 11. כשסרט הפעולה 
יוקרן הפוך הם יצרפו לנצרות את השרוי בתענית (3,4); 12. חשב על צליל קולי 
(3); 13. שן דבר (3); 15. בתוך פיות תלמידיו של המקווה המלוח (7); 18. לזאת 
שנתנה המעופפת השחורה יש מוצא מגוון (6); 19. (עם 8 מאוזן) עולם מילה (4); 
21. הצמחיה לקחה אחריות (4) (ע"פ יגאל פרנקל); 22. התובע מחזיר נשק עממי 

(6) (ע"פ יגאל פרנקל).

מאונך:
1. אמלא את החסר במושב (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 2. משורר, דוב, במאי (5) (ע"פ 
יגאל פרנקל); 3. (עם 20 מאונך) הוא נוכח בעוד שהם נמו (4); 5. הרבץ לחברת 
הממשלה בעת האימונים (5); 6. הפחדה של הנישא שלא ענה נכונה (ש) (5); 7. 
במידה והמוטלות שלה בעלות שאפתנות (7); 10. הסירו את שיער צמד הבתים 
של הבשלן (4,3); 13. השגיחו על הבירור! (5); 14. התלוננו על שיעורי הבית שנתן 
הזהיר (5); 16. ייצור תרשים כשמקבלים טלפון במצב שקט (5); 17. קוסם שחק 

מכשלה (5); 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 213:
מאוזן: 1. ערמומי; 4. נמסק; 9. פנדורה; 11. גיא גודס; 12. שבי; 13. טיל; 15. 

צייתנים; 18. אפשרית; 19. שקמה; 21. פישר; 22. אכסדרה.
מאונך: 1. עינוג; 2. מתחבא; 5. מנומש; 6. קלהרי; 7. פנטסטית; 10. מוחצנים; 

13. טראמפ; 14. לחשוש; 16. ניקוד; 17. מנוסה; 20. נכחד.

רוזמרי  בביוגרפיה עטורת הפרסים ”בתו של סטלין" מתארת 
סאליבן את חייה המרתקים של סווטלנה יוסיפובנה אלילויבה, בתו של 
סטלין, שנולדה בשנים הראשונות לייסודה של ברית המועצות ובילתה 
מעמיק  תחקיר  ערכה  סאליבן  את ילדותה מאחורי חומות הקרמלין. 
בורדונסקי,  אלכסנדר  סטלין,  של  נכדו  עם  שערכה  בריאיון  המגובה 
וכן במסמכים מתוך הארכיון של הממשלה הסובייטית, ארכיון של ה�
FBI ובשיתוף פעולה מלא של הבת של סווטלנה. מעמדה של סווטלנה 
הקנה לה הגנה מהרעב ומהטיהורים שחוללו שמות ברוסיה, אך חייה לא 
היו נטולי טרגדיות. היא איבדה כמעט את כל מי שאהבה, כולל אמה, 

אחיה ורבים מקרובי משפחתה. כשהחליטה לבסוף לערוק, היא נאלצה להשאיר מאחור את שני 
ילדיה. מה משמעות הדבר, להיוולד כבתו של אחד העריצים האכזריים בהיסטוריה, לשאת את 
נטל השם הזה כל החיים ולעולם לא להיות חופשיה ממנו? כמו רבים אחרים היא התקשתה 
להסביר את מעשיו של אביה. היא דחתה מכול וכול את פשעיו, אבל הוא היה האב שבזיכרונות 

ילדותה העניק לה אהבה - עד שחדל. (מאנגלית: עתליה זילבר, הוצאת כתר, 620 עמודים)

סיפור  ראשון.  בגוף  נכתב  קרמר,  נדב  מאת  כלום",  מבין  "לא 
שיום  עד  הקפיטליזם  של  בקצפת  שחי  הייטק  איש  של  ואישי  אמיתי 
והוא  התפרקה  ואמו, משפחתו  אביו  נפטרו  חודשים  שישה  בתוך  אחד 
איבד את רוב ממונו לאחר שחברת ההזנק השנייה שהקים ובה השקיע 
מהאקזיט  המעבר  את  מתאר  הסיפור  עיניו.  מול  התרסקה  כספו  את 
ומההצלחה למשבר כלכלי ומשפחתי. נדב מאבד בעקבות פרשת מיידוף 
בספר  גירושין.  לתהליך  ונקלע  שמנהל  החברה  את  שצבר,  ההון  את 
מתואר ברגישות תהליך ההתמודדות שלו, ממרומי גיל חמישים, ללא 
שהוא  תוך  העצמי,  תוך  אל  למסע  יוצא  כורחו  ובעל  תומכת,  זוג  בת 

יועץ רוחני� יכול להציע. מפגש עם פסיכואנליטיקאי, מפגש עם  מסתייע בכל מה שהיקום 
יהודי מסתורי, טיולי התבודדות אל תוך הלילה בשדות מושב בני עטרות ודייטים עם נשים 
חדשות בחייו. בסוף התהליך נדב חוזר בתשובה ופותח בפרק משפחתי חדש בחייו. הספר מכיל 
חוויות מרגשות כמו היחסים המתחדשים עם ילדיו בעקבות הגירושין, היחסים עם כלבו סיימון 
וחיזוקם בעקבות הבדידות הגוברת וכן אהבה חדשה. שש שנים של מסע מסתיימות להן באותה 
הנקודה, אך הפעם תוך הבנה ברורה של שאלת המיליון דולר – אז מה לעזאזל משמעות החיים. 

(הוצאת ניב, 296 עמודים)

על רקע המציאות הסוערת של שנות מלחמת העולם השנייה רוקמת 
"בעקבות הלהבות", שיצא לאחרונה במהדורה  דבורה עומר, בספרה 
יוון,  יליד  יהודה,  בשם  צעיר  נער  שגיבורו  מרגש,  סיפור  מחודשת, 
המתגייס לצבא הבריטי בתקווה להציל את אחותו הקטנה חוה, שנותרה 
מתוודע  אחותו  אחר  חיפושיו  בעקבות  באתונה.  יהודי  יתומים  בבית 
ישראל  מארץ  החיילים  של  והאמיצה  העיקשת  לחימתם  אל  הקורא 
לחוה,  יהודה  של  ומסירותו  אהבתו  סיפור  הבריטי.  הצבא  במסגרת 
הנקלעת לתוך אש המלחמה ועוברת תלאות, סכנות ותהפוכות, ייחרת 

בדמיונו של הקורא כסיפורה של תקופה רבת גבורה וסבל. רוב גיבורי הסיפור הם פרי הדמיון, 
הצלה  ובמשימות  נשק  בהשגת  ה"הגנה",  ובשירות  הבריטי  הצבא  בשירות  פעולותיהם  אך 

ועלייה, אכן התרחשו במציאות. (הוצאת שרברק/דני ספרים, 320 עמודים)

"המת של מגרה", מאת ז'ורז' סימנון, הוא תעלומה נוספת בסדרת 
על  סימנון  כתב  קצרים  סיפורים  ו�28  רומנים   75 מגרה".  "הפקד 
לדורותיה.  הבלשית  בספרות  הגדולות  הדמויות  אחת  מגרה,  הפקד 
הפקד מגרה, אדם מרשים, הר אדם חסון וקר רוח המשתהה בעבודתו 
המפותחים  החושים  על  מבוססת  שלו  החקירה  טכניקת  הבלשית. 
שלו ועל הבנת אישיותם של הדמויות המרכזיות בחקירה. הוא עובד 
פעם  לא  אך  וסביבותיה,  בפריז  פועלו  רוב  כן  ועל  פריז,  במשטרת 
הוא נשלח על ידי המחבר לפעילות מחוץ לפריז, ואף מחוץ לצרפת. 
הגנה  ומבקש  קפה  מבתי  למגרה  מתקשר  נמלט  אדם  העלילה:  על 
ומנסה להרוג אותו. למחרת מתגלה  מהמשטרה: מישהו רודף אחריו 
גופתו של האיש בכיכר הקונקורד. מגרה חש קירבה בלתי מוסברת 

נרצח.  ומדוע  האיש  היה  מי  לגלות  כדי  חייו  כולו להרכבת פרטי  כל  נרתם  והוא  הזה,  למת 
החקירה מובילה את המשטרה אל משכנות המהגרים העניים ונבכי העולם התחתון האפלים 
של פריז, בנתיביה של כנופיית רוצחים בדם קר שטרם נראתה כמוה. (מצרפתית: רמה איילון, 

הוצאת עם עובד, 230 עמודים)
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טרקטור המשא האולטימטיבי
תוצרת                     

יוצא לעבודה? אתה מוזמנ להכיר את TRAXTER - השותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה.
הוא מצטיינ בעבודה עמ מבנה קשוח, יכולות מצוינות בעומ� ועמ אמינות מוכחת. וכדי להקל עליכ

במהלכ יומ העבודה הוא מעניק לכ ולנו�ע מרחב ייחודי, נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
.CAN AM טרקטור משא חדשני של TRAXTER

אולמ תצוגה ראשי, רח' ה�דנה 6 תל אביב, ואצל המפיצימ המורשימ, המחיר לדגמ HD8 לפני מע"מ ואגרת רישוי ב�כ 474 ₪.
אזור דרומ: ליאור – 052-3276900 | אזור מרכז : לירנ – 052-7231414 | אזור צפונ – �מדר – 052-7243055

שנתיימ אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה

טיפול כל 200 שעות

מנוע ROTAX עתיר מומנט מ�וג
V-TWIN עמ מוניטינ מוכח

TRAXTER HD8TRAXTER PRO HD8

₪ 65,765
ב 12 תשלומימ ללא ריבית

כולל אבזור מקורי
 גג, חלונ זכוכית עמ מגב ומתז מימ
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