
רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!

j_kimchi@netvision.net.il
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ערבה אמיצה
יחידת החילוץ ערבה זכתה 

בפרס אומ"ץ על פעילות 
מקצועית, נחושה ומיוחדת

גיוס מילואים
"אנחנו מכינים גיוס מילואים 

של חקלאים ליציאה למאבק", 
הודיע מאיר צור, מזכ"ל תנועת 

המושבים ויו"ר התאחדות 
החקלאים בכנס הנהגות 

המושבים

המאבק על הצלחת
פעילים לזכויות בע"ח חדרו 

ללול של יוסי קליינמן ברמות 
השבים ולטענתו היכו אותו 

ואת רעייתו לעיני ילדיו
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חה"כ איתן ברושי הגיש הצעת אי 
אמון בממשלה על רקע מלחמת 

החורמה שהיא מנהלת נגד החקלאים
יעקב לזר

ה"כ איתן ברושי מהמחנה הציוני, הגיש ביום ב' השבוע ח
�הצעת אי אמון בממשלה על רקע יחסה לחקלאות ולחק

לאים בישראל. "ממשלת ישראל, בדעה צלולה ובכוונה 
ברורה, מפקירה את החקלאים, מחסלת את החקלאות ומייבשת 
חקלאי  את  מרסקת  הממשלה  ברושי,  אמר  והגליל",  הנגב  את 
ישראל על�ידי מדיניות עקבית של העדפת יבוא על פני תוצרת 
, העדפת הסוחר על פני המגדל, העדפת המתווך על  מקומית 
פני היצרן. כיצד יתכן שלכל מקום בעולם אליו מגיעים ראש 

החק הוא  בו  מתפארים  שהם  הראשון  הדבר  ושריו,  �הממשלה 
לאות הישראלית והישגיה הטכנולוגיים האדירים, ואילו אצלנו, 

בבית, החקלאות והחקלאים הם שק החבטות שלהם?"
"במקום לדאוג לתכנון מסודר של השוק החקלאי, לשמור על 
ביטחון ובטיחות המזון ולהבטיח את התקציב הדרוש" אמר חה"כ 

תקציב  עם  החקלאות  מול  מתנהלת  "הממשלה  בהמשך,  ברושי 
מו מדיניות  .אין  לשנה!  מיליוני שקלים  מאות  �חסר של שלוש 

סדרת והממשלה מעודדת ייבוא בטענה המופרכת שזה יוריד את 
יוקר המחיה".

הוא פנה לבנימין נתניהו ואמר: "אדוני ראש הממשלה, יוקר 
המחייה בישראל מדאיג את כולנו. המחירים שהצרכן הישראלי 
משלם עבור תוצרת חקלאית גבוהים. אולם עידוד הייבוא יביא 
לחיסול הייצור המקומי. הפתרון טמון בהורדה משמעותית של 

עלויות הייצור המקומי וצמצום פערי התיווך".
ואין  ציונות בלי התיישבות  אין  "אין חקלאות בלי חקלאים 
מדינת ישראל בלי המושבים והקיבוצים" סיים ברושי את נאומו. 
למעשים,  דיבורים  בין  נסבל  בלתי  ופער  כושלת  "מדיניות 
ביותר בתולדות החקלאות הישראלית.  הובילה למשבר הקשה 
לתושביה  מזון  לספק  המדינה  של  היכולת  על  מאיים  המשבר 

ולאחוז בגבולותיה, ולכן אנחנו מביעים אי אמון בממשלה".

"הניקוד שצברו רותם ישי וגיא זסלר רוכבי העילית הישראליים 
בתחרות  יתווסף לדירוג האולימפי של נבחרת ישראל

התקיימה >  (19.3) שבת  ביום 
בינ הרים  אופני  �תחרות 

ייצוג  תוך  בגלבוע,  לאומית 
מרשים לרוכבים המקומיים. בתחרות 
ונכחו  רוכבים   250 מעל  השתתפו 
מאות בני משפחות וקהל רב. התחרות 
האופניים  מועדון  באמצעות  אורגנה 
בשיתוף  בגלבוע,  וואט   500 המקומי 
ורוח גבית גדולה של מחלקת הספורט 
במועצה אזורית הגלבוע, קק"ל ואיגוד 

האופניים. 
המועדון:  מנהלת  רמות,  שחף 
"נקודת הזינוק למסלול יצאה בסמוך 
הקפה  כלל  והוא  בגלבוע  סקי  לאתר 
בת 4.3 ק"מ של מסלול מאתגר וקשה, 

מסי ומורכב  וטכנית  פיזית  �תובעני 
 4*4 דרכי  צר,  אופניים  נגל-שביל 
וטכניות  מתמשכות  ירידות  רחבות, 

סיבו סלעים,  מדרגות  שכללו  �מאד, 
בים חדים ודרדרות ועליות שפותחות 

את הלב והריאות". 
העי רוכבי  המקצוענים,  �הרוכבים 

8 הקפות על המ�  לית גברים, ביצעו
ראשונה  בהקפה  כבר  כאשר  סלול, 
4 רכבים פער מכו�  פתחה דבוקה של
לב הצליח  ישי  רותם  כשבסיום  �לם, 

רוח לדבוקת החוד וחצה את קו הסיום 
בפער קטן של 8 שניות. 

ישי  רותם  שצברו  "הניקוד  רמות: 
וגיא זסלר רוכבי העילית הישראליים 
בתחרות זו יתווסף לדירוג האולימפי 
יקבע  זה  דירוג  ישראל.  נבחרת  של 
הקריטריון  את  ישראל  תשיג  אם 
הקיץ  ריו  לאולימפיאדת  הבינלאומי 
הרים  אופני  רוכב  לראשונה  ותשלח 
הנבחרות   23 לאולימפיאדה.  ישראלי 

�הראשונות בדירוג בתום תקופת קבי
עת הקריטריון, שתסתיים בעוד תשעה 
שבועות, ישלחו נציג לאולימפיאדה. 

טטרייבה  אולגה  הרוסיה  בנשים, 
את  שהקדימה  לאחר  בתחרות  זכתה 
הישראליות מגאן בלצר ונוגה כורם. 
על  התקיימו  הבכיר  למקצה  מעבר 
הספורט� במקצי  תחרויות  המסלול 

יל נערים,  נוער,  לבוגרים,  �תחרותי 
קטק�  (11-12 (גילאי אפרוחים   דים, 
טים (גילאי 9-10) וכן מקצה לרוכבים 
בשם  ומטה   6 גילאי  מאד-  צעירים 

"אופניים לכולם". 
הצ קצר  המקומי  המארח  �המועדון 

של  מכובד  ספורטיבי  וייצוג  לחות 
ניצחונות  גם  ובסיום  הרוכבים  כלל 
מגבע מקום  ופודיומים - אורי אורן, 

לכו "אופניים  במקצה  כללי  �שלישי 
לם"; אוריה שלף כץ, מרם און מקום 
שני; יואב שתיל מקום שלישי במקצה 
שלישי  מקום  יוסף  שוהם  אפרוחים; 
ממושב  סלע,  עופר  קטקטים;  במקצה 
דותן  דבורה, מקום שלישי בקדטיות; 
בספורט  שני  מקום  ממולדת,  סלע, 
מקום  עזאייזה,  חוסיין   ,30+ גברים 
ורוכבים  שני, בספורט גברים 17-29 

הרא ובעשיריות  בחמישיות  �נוספים 
תצו לאחר  הגיל,  בקטגוריית  �שונות 

גת רכיבה חזקה נחושה ומוצלחת של 
כולם.
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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
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  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק�מ*דגם

LS ,'4, אוטx4 ,'זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי7.2בין-עירוני10.5עירוני  קבינה כפ

*נתוני היצרן, עפ�י בדיקת מעבדה. תקן: 2008 / 692&2007 / 715. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס�ט 2009

עפ"י נתוני איגוד יבואני הרכב בישראל  * ההצעה הינה לדגם קבינה כפולה,4x4, אוטומט. מקדמה בסך 99,960 ₪,
60 תשלומים של 2,499 ₪. כפוף לאישור הגוף המממן. המחיר אינו כולל אגרת רישוי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

2,499
חישוקי גלגל כהיםפסי גגון שחור קשת ספורט שחורה מערכת אנדרואיד 7"מדרך אלומיניום שחורגריל קדמי שחור

+מצלמה+חיישנים
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שעזב את ביתו ומאז לא נמצא. עדי (53), חולה בסכיזופרניה ופרנויה, 
החי>ישן ברחובות ומקבץ נדבות ואוכל מפחי אשפה, לא למעלה מחודש ימים נמשכים  �עדיין 

הנעדר  אחר  פושים 
 ,53) ליברמן  עדי 
גובה 1.90 מ'), ממושב גבעת 
חוט  קצה  לנו  "אין  יערים. 

ומודא מרוסקת  �המשפחה 
גת," אומרת אחותו נאווה.

מחודש  למעלה  "זה 
שאחי,  בפברואר),  (מה�14 
בסכיזופרניה,  חולה  עדי, 
ישן ברחובות ומקבץ נדבות 
תתארו  אשפה.  מפחי  ואוכל 
בת  אישה  שאימי,  לעצמכם 
שבו� שואה,  ניצולת   ,84

לעדי...  ומחכה  בלילות  כה 
מהציבור  מבקשים  אנחנו 

להסת בצילום,  להביט  �רק 
 - עין  ולפקוח  לצדדים  כל 
קשה  ברחובות,  כשהולכים 
גבוה  הומלס  לפספס  מאוד 

ומזוקן שמקבץ נדבות.
בסיכון.  נעדר  עדי,  "אחי, 
בסכיזו� חולה   ,53 בן  עדי, 

תנאי  למרות  ולכן,  ופרנויה  פרניה 
לו,  מעניקים  הנעימים שאנו  החיים 
כל  או  כסף  ללא  לרחוב  בורח  הוא 
נייד,"  טלפון  וללא  תשלום  אמצעי 

מוסיפה נאווה.
שליבר הראשונה  הפעם  זו  �אין 

נעלם  כשנה  לפני  מהבית.  ברח  מן 

שנמצא  עד  שנה,  חצי  של  לתקופה 
לבסוף מקבץ נדבות וחי ברחוב בעיר 
אשקלון. באותה תקופה ירד משקלו 
מ�130 ק"ג ל�70 ק"ג. לאחר שאושפז 
בביה"ח הפסיכיאטרי השתפר מצבו, 
הפעם  אך  נמלט,  ושוב  שוחרר  הוא 

�נמצא לאחר שבועיים, תודות למכ

שיר GPS שהוטמן בתיקו.
הנו שבבריחה  �אלא 

את  עדי  לקח  לא  כחית 
 GPSה� ולכן  עמו  התיק 
עדי  למעשה,  עליו.  לא 
היה אמור להשתחרר שבוע 
מבית  בריחתו  מועד  לאחר 
ביקשה  משפחתו  החולים. 
קצרה  לחופשה  שישוחרר 
של סוף שבוע, כדי שיוכל 
הקשישה,  אימו  את  לבקר 
גלגלים.  לכיסא  המרותקת 
לחופשה,  שוחרר  אכן  עדי 
המשפחה  בבית  התארח 
אמור  וכשהיה  שישי  ביום 

לשוב למוסד - נעלם.
להיות  בוחר  "עדי  נאווה: 
מהווה  הרחוב  אך  הומלס, 

�סכנה גדולה עבורו ואנו עו
למצוא  רבים  מאמצים  שים 
עדי  הביתה.  ולהחזירו  אותו 
נוהג לישון בבתי כנסת, על 
ציבוריים,  בגנים  ספסלים 

חדרי מדרגות וחצרות.
"לעדי יש משפחה אוהבת ותומכת 

- אנא, עזרו לנו באיתורו של עדי.
פייסבוק,  דף  עדי  עבור  "נפתח 

מוז אתם  ליבר),  עדי  השם:  �(תחת 
בחי חברים  ולשתף  להיכנס  �מנים 

פושים."

אושרה תכנית בניין עירונית להגדלת 
בישיבת הוועדה המקומית של המועצה האזורית עמק המעיינות, >ואכלוס הישוב מלכישוע

להגדלת  עירונית)  בניין  (תכנית  תב"ע  שעבר  בשבוע  אושרה 
ואכלוס הישוב מלכישוע.

הגל אב, לכל רכס  הזה קדם תהליך ארוך של הכנת תכנית  �לדיון 
בוע המזרחי. את תכנית האב הובילה וועדת היגוי שהורכבה ממשרדי 
ממשלה, ארגונים וגופים נוספים, היישובים שעל הגלבוע ונציגי ציבור. 
התוכנית עסקה בבחינה מעמיקה של כל הנושאים התכנוניים שקשורים 
בחיזוק ההתיישבות, כולל היבטים של חקלאות, תעסוקה, דיור, קליטה, 

מוסדות ציבור, סביבה ועוד.
התב"ע תובא בהמשך לדיון בוועדה המחוזית.

בנוסף התקיים במלכישוע טקס מרגש, בו הוענקו מדליונים לבוגרי 
הנוער.  קהילת  ופעילותה של  להקמתה  20 שנה  וצוינו  הנוער  קהילת 
הקמתה,  מאז  הנוער  קהילת  את  שליוו  רבים  פעילים  השתתפו  בטקס 
הנרגשים שזכו לקבל את המדליונים. הדרך לגלבוע  הבוגרים  וכמובן 
המיוחדת  הדרך  את  גם  מדגישה  הפריחה,  בשיא  שנמצא  אלו  בימים 

שעשו הבוגרים.

עדי ליברמן (53), תושב גבעת יערים - הומלס, מזוקן, בגובה 
1.90 מ', נעדר

יחידת חילוץ ערבה, אחת היחידות הכי עסוקות בארץ

תנועת אומ"ץ העניקה את אות אומ"ץ ליחידת החילוץ ערבה על פעילות מקצועית, נחושה ומיוחדת לאורך שנים • יחידת 
בשיתוף >חילוץ ערבה מורכבת ברובה מחקלאי הערבה הפועלים במסגרת יחידת החילוץ בהתנדבות מלאה אומ"ץ,  תנועת 

בי הרפואית  �ההסתדרות 
אות  את  העניקה  שראל, 
על  ערבה  החילוץ  ליחידת  אומ"ץ 
ומיוחדת  נחושה  מקצועית,  פעילות 

�לאורך שנים. הבחירה ביחידת החי
לוץ הוותיקה, היא יוצאת דופן היות 
שהיחידה אינה שייכת למערך גורמי 
הרפואה, שלהם לרוב האות מוענק. 

ברא הציבורית,  הוועדה  זאת,  �עם 
עדנה  ד"ר  בדימוס  השופטת  שות 
קפלן�הגלר, בחרה להעניק את האות 
של  הרבה  ההשפעה  בשל  ליחידה 
היכולת להציל ממוות  פעולתה על 
של  הפציעות  חומרת  את  ולצמצם 

מחולצים.
"יחידת חילוץ ערבה מבטאת את 

ומעו הדדית  ערבות  של  �הערכים 
הענקת  אחרים.  למען  פעילה  רבות 
הכרה  היא  היחידה  למתנדבי  האות 

ההתנ הפעילות  בחשיבות  �נוספת 
דבותית ארוכת השנים של מתנדבי 

המשמעות  בערבה.  החילוץ  יחידת 
בערבה  החילוץ  יחידת  פעילות  של 

(ויש רבים  היא עצומה למי שנזקקו 
כאלה) לעזרתה, ולנו תושבי הערבה 

ברמה יומיומית, חינוכית ומעשית," 
אומר ראש המועצה, אייל בלום.

הוקמה  ערבה  חילוץ  יחידת 
מענה  נותנת  והיא   1991 בשנת 
מטיילים  למצוקת  השעון  סביב 
הנדרש  המענה  הערבה.  באזור 

�באזור הוא למגוון עצום של אירו
היחידה  שבכולם  ומאפיינים  עים 
מתנדבים  של  צוותים  מפעילה 
מכל יישובי הערבה. 90 מתנדבים 

�פעילים כיום ביחידה, רובם המכ
ריע הינם חקלאים ובעלי משקים 

�ביישובי הערבה, הפועלים במסג
רת היחידה בהתנדבות מלאה.

2015 הייתה מעורבת היחי�  בשנת
בדרגות  חילוצים  ממאה  ביותר  דה 

סיכון וקושי שונות ואף לקחה 
והצלה  חילוץ  בפעולות  חלק 

�לאחר רעש האדמה הקשה בנ
ההתנדבותית  הפעילות  פאל. 

�של היחידה היא במסגרת מש
ובשיתוף  הדרומי  המחוז  טרת 
החילוץ  גורמי  כל  עם  פעולה 

וההצלה כולל מד"א וצה"ל.
"הבחירה של תנועת אומ"ץ 
העצומה  בחשיבות  הכרה  היא 
מתנדבי  של  בפעולתם  שיש 
אומר  ערבה",  החילוץ  יחידת 
סקר.  אלעד  היחידה,  מפקד 
"המקצועיות,  סקר,  לדברי 

והיכו התמידית  �המוכנות 
מורכבות  החלטות  לקבל  לת 
ודאות  אי  ובתנאי  במהירות 

למ להעניק  לנו  �מאפשרות 
במרחב  ולמבקרים  טיילים 

�הערבה רשת ביטחון ואנו שמ
חים על ההכרה בערכה".

�האות הוענק במסגרת אירוע הע
�נקת אותות ועיטורים לאישים ולא

למען  ומעבר  מעל  שפעלו  רגונים, 
ציבור החולים ואוכלוסיות מיוחדות.

של  ערבה  החילוץ  יחידת  לצד 
גם  האות  הוענק  הדרומי,  המחוז 
מהמרכז  שינפלד  יהודה  לפרופ' 
אור  ראובן  פרופ'  שיבא,  הרפואי 
מהדסה עין כרם, ד"ר שולמית בלנק 
מייסדת מרכז טיפולי "בני ארזים", 
בלשר,  יורם  ד"ר  הילדים  רופא 
ד"ר   Rewalkה� מכשיר  ממציא 
מה� עורי  אבי  פרופ'   , גופ רעמית 
מרכז השיקומי רעות וחברי "מבצע 

אברהם" פרויקט האיידס.
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אמר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל בכנס הנהגות המושבים שהתקיים בים המלח * 
והכותרות >"לא נשב בצד ונשתוק לספינים" הבוקר  "קמנו 

רפו על  שוב  הן  �בתקשורת 
פתח  כך  בחקלאות."  רמה 

�מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר התא
צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  חדות 

�שבוע שעבר את כנס הנהגות המו
ראשי  כ�500  מול  המלח  בים  שבים 

המושבים וראשי מועצות אזוריות.
שיח  יש  ונשתוק.  בצד  נשב  "לא 
לקידום  והחקלאות  האוצר  עם  טוב 
החקלאות, אך בשום אופן לא דובר 

וגזי מכסות  ביטול  על  סוכם  �ולא 
רות נוספות וברור שלא נסכים לזה. 
מכינים  אנחנו  לכולם,  ברור  שיהיה 
גיוס מילואים של החקלאים ליציאה 
למאבק וכמו במלחמה, ההפסד יהיה 

שלנו ושל המדינה.
התכנון  את  לבטל  ניתן  "לא 
שכ�3000  ניתן  לא  ובחלב,  בביצים 
משפחות בגבול הצפון, שמתפרנסות 
יהפכו  בחודש  שקלים  אלפי  בכמה 
ל�200 לולים גדולים. לא ניקח 800 
ל�20  אותם  ונהפוך  רפתות  מגדלי 
רפתות. אם מישהו ילך למהלך כזה, 
נהפוך את  הכוח,  בכל  זה  על  נלחם 

המדינה.
"יצאנו למאבק בכדי לבקש עזרה 

�מהמדינה לשמר את החקלאות והח
שעושים  חושב  מישהו  אם  קלאים. 

המע מס  על  ומוותרים  טובה  �לנו 
סיקים ביד אחת וביד שניה מפרקים 
ואנחנו  טועה  הוא  החקלאות,  את 

נאבק נגד זה."
�על הקרקעות צור אמר: "יש בה

העשתונות.  את  שמאבד  מי  נהגה 
�שולחים אותם לריב איתנו. התבש

רנו, שעולה חוק שמי שלא יפנה את 
או  מהוריו,  בירושה  שקיבל  המגרש 
שהגיע ליישבו לפני עשרות שנים, 
לטובת בניה ציבורית, ייכנס לכלא 
לשנתיים. זו המציאות של 2016. זה 
ושוב:  שוב  הצענו  עשתונות!  איבוד 
אם רק ניישם את ההחלטות הקיימות 
מגר� אלף   60 כ לנו  יש  ממ"י,  �של 

שים. והמדינה עשויה להרוויח כ�30 
אלף יחידות דיור ביום אחד. הצענו 

�לעשות צו שעה, כפי שהיה בתקופ
יבילים  מבנים  הסבת  שרון,  של  תו 
אחד  ביום  יכולים  אנו  לסטודנטים. 
דיור שישחררו את  יחידות  להכניס 

הערים."

שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, 
אמר בכנס כ�500 ראשי המושבים 
כי:  האזוריות,  המועצות  וראשי 
"ישנו קשר בין ביטחון, התיישבות 

מאוכלוסיית  כ�50%  וחקלאות. 
לאשדוד.  חדרה  בין  גרה  המדינה 

�חצי מאוכלוסיית המדינה גרה בע
התלם  שעובר  איפה  גדולות.  רים 

האחרון, החקלאי נמצא. יותר ממה 
המדינה,  את  צריכים  שהחקלאים 

החק את  צריכה  ישראל  �מדינת 
לאים.

חקלאות?  צריכים  אנחנו  "למה 
ובי השטח  תפיסת  לשם  �ראשית, 

סוס ההיאחזות בקרקע. יש חשיבות 
 2/3 את  למתוח  במעלה  עליונה 
ב�10%  היום  שגרה  מהאוכלוסייה 

המדי כל  פני  על  ישראל,  �משטח 
נה, גם בנגב ובגליל, לחיזוק הארץ. 
יחיו  עלינו להשקיע כדי שהאנשים 
משמעותי  צורך  ישנו  שנית,  שם. 
כדי  כלכלית�ישראלית,  בעצמאות 

זרים. המדי �למנוע תלות בשווקים 
מזון טרי במחיר  נה צריכה אספקת 
סביר לשוק הישראלי ויצירת ריאות 

ירוקות.
שואבת  אבן  היא  ישראל  "מדינת 
ותורמת למדינות  בתחום החקלאות 
רבות, בהן מדינות עולם שלישי. עם 
זאת, ישנם אתגרים רבים העומדים 
המים,  מחירי  החקלאים:  בפני  היום 

�פערי תיווך וסבך בירוקראטי, הכו
בלים את ידיהם. בנוסף, אין מספיק 
זהו  האדמה.  את  שיעבדו  ישראלים 
ידיים  עתיר  שהוא  תהליך  עדיין 
עבודה,  לכוח  זקוקים  ואנו  עובדות 
שישפיע על עלות העבודה. כשאנו 
הממוצע  הגיל  שבו  למצב  מגיעים 
מבי� אנחנו   63 הוא החקלאים   של 

צריכים  אתם  המשמעויות.  את  נים 
עושים.  שאתם  במה  גאים  להיות 
למדינה  קריטית  שלכם  העשייה 

כולה.
�"אנחנו צריכים להחיות את החק

אנחנו מחזקים  כיצד  ולתכנן  לאות, 
את דור העתיד שלה. עליכם לתכנן 

�את העתיד. צריך להסתכל על העו
נכונה  מצב  הערכת  ולעשות  בדות 

ולבחון כיצד מתקדמים הלאה."
"הכינוס  אמר:  ברושי  איתן  ח"כ 
מתקיים בצל מאבק על המשך קיומה 
של החקלאות וההתיישבות בישראל 
ואני בטוח שלסמינר הייתה תרומה 

חשובה".
מזכיר איגוד המושבים של הפועל 
המזרחי, יצחק אליה, אמר: "לא פשוט 
להיות חקלאי, מספר החקלאים קטן 
מאי פעם וזאת מהעדר כדאיות. גיל 
הממוצע של החקלאים הינו 63, גיל 
ישראל  מדינת  לפנסיה.  המתקרב 
התמיכה  ששם   ,OECDל� שייכת 
18.2% מה� הינה  הממוצעת בארגון 
תוצר החקלאי, אצלנו התמיכה היא 
אפשר  אי  ישירה.  אינה  וגם   9.2%
שכל נשיא וראש ממשלה מתפארים 

הישרא החקלאות  על  העולם  �בפני 
מאומה  כמעט  עושים  לא  אבל  לית 
להצלחתה. על הממשלה להבין שלא 
ניתן לסמוך על אף מדינה באספקת 

המזון הטרי."
"העובדה  עטר:  דני  קק�ל,  יו�ר 
היא  ארצנו  את  ליישב  שהפסקנו 

במ להביא  מנסה  אני  �בעוכרינו. 
מתיישבים  אלף   400 קק�ל  סגרת 
בגליל ו�400 אלף מתיישבים בנגב. 
את  לחזק  היא  למדינה  הנכון  הדבר 
יש  ובדרום.  בצפון  שלה  השוליים 
וויכוחים וקשים שהם חוצי מפלגות. 

לה הפתרון  של  ליבו  לב  �אנחנו 
תיישבות העובדת."

גלנט מרצה בפני קהל כנס הנהגות מושבים

מאיר צור ככנס הנהגות המושבים
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מגדלי העופות שדוחים את תוכנית האוצר, אותה הם מכנים: "קצבה 
במקום עבודה" • "שמענו את הסכומים שמופרחים לחלל האוויר של קצבה 

על >של עד 7000 שקל לחודש למגדל שיחדל לייצר. זה לא מקובל עלינו" דוחים  הביצים  יצרני 
להעניק  התוכנית  את  הסף 

מכ במקום  קצבאות  �להם 
סות היצור, כך אומר מזכיר ארגון 
המ� אלקבץ.  מוטי  עופות  ,מגדלי 
להתפר להמשיך  רוצים  �גדלים 

להפוך  יסכימו  ולא  מעבודתם  נס 
מבחינה  נכון  לא  זה  סעד.  לנתמכי 
חברתית, כלכלית וציבורית ויגרום 
במושבים  החיים  מרקם  של  להרס 
הוא  הביצים  שיצור  הצפון  בגבול 

מקור הפרנסה העיקרי שלהם.
עו מגדלי  ארגון  מזכיר  �לדברי 

פות, המגדלים שמעו את הסכומים 
שמופרחים לחלל האוויר של רנטה 
 7000�5000 של  בסכום  חודשית 

בי חודש למי שיפסיק לגדל  �לכל 
צים ויוותר על מכסתו. בכל מקרה 
הענף  לכך.  להסכים  בכוונתו  אין 

�מתנהל כיום בצורה מתוכננת ואח
את  יכניס  התכנון  ביטול  ראית. 
הן  ויפגע  ובוהו  לתוהו  המערכת 

בצרכנים והן בחקלאים.
"אנו סבורים שבהידברות עניינית 

הגורמים  כל  לבין  הממשלה  בין 
במערך היצור והשיווק של הביצים, 
ניתן להביא להוזלת המחיר לצרכן 
ביעד הלאומי של הפחתת  ולתמוך 
שקל   1 מכל  כיום  המחיה.  עלויות 
מקבל  ביצה  עבור  משלם  שהצרכן 

45 אגורות בלבד. חלק מה�  המגדל
פערים שבדרך מוצדקים, כיוון שיש 
הובלה  יש פחת,  הביצה,  למיין את 
והוצאות אחרות, אולם ניתן לכווץ 
את הפער באחוזים מסוימים," אומר 

מוטי אלקבץ.

כך החליט יו"ר וועדת הכספים בעקבות 
החלטת האוצר להוריד מכסים על תוצרת 

בתום דיון סוער במיוחד בעקבות החלטת האוצר להוריד מכסים >חקלאות
על תוצרי חקלאות שונים והגדלת מכסות הייבוא, הודיע יו"ר 
ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) על הקמת צוות 
מטעם ועדת הכספים, ש"ימליץ לוועדה על מתווה ורפורמה ארוכת טווח 
בחקלאות, כזו שתאזן בין הצורך להוריד את יוקר המחייה לצרכן ובין 

הצורך להגן על החקלאים ולהבטיח את עתיד החקלאות בישראל".
גפני קצב לצוות 60 יום להגשת המלצות. בצוות יהיו חברים ראשי 
השדולה החקלאית, הח"כים יצחק וקנין ואיתן ברושי. עוד יהיו נציגים 

מרשות המיסים, משרדי החקלאות והאוצר ונציג החקלאים.
ח"כ איתן ברושי, שיזם את הדיון בועדה: "אנחנו בעד הורדת מחירי 
המזון והפחתה של יוקר המחיה, אך לא על חשבון החקלאים. החקלאות 
מדובר  האם  עצמנו:  את  שואלים  אנו  רבים,  בקשיים  מצויה  בישראל 

באוסף של תקלות או מדיניות של הממשלה.
בשנה  והחקלאים.  החקלאות  עם  קשר  כל  איבד  החקלאות,  "משרד 
האחרונה תקציב החקלאות לא נדון בועדת הכספים, עלינו לקיים דיון 
בעדה בנושא תקציב החקלאות. הממשלה צריכה להגדיר איזו חקלאות 

היא רוצה ואיך מיישמים זאת."

אמר ראש מ.א גליל תחתון, מוטי דותן בכנס הנהגות המושבים • ראשי מועצות אזוריות דיברו על הבעיות בתחום 
האזוריים >החקלאות, הקרקעות ועל המרחב הכפרי כולו המועצות  ראשי 

הנהגות  כנס  במהלך  העלו 
קשות,  בעיות  המושבים 

עימן הם מתמודדים בחיי היום יום.
ראש מועצה אזורית (מ.א) מבואות 
חרמון, בני בן מובחר: "ללא קליטת 
זוגות צעירים, אין קליטה של ילדים 
לגנים ואין גנים. היום יש 8 ילדים 

בגן בכרכום.
"מחירי המגרשים והקרקע גבוהים 
לדונם.  שקל  אלף  ל�400  והגיעו 
לגור  לעבור  יכול  צעיר  זוג  איזה 
למג� ש�ח  אלף   600 ב �במרגליות 

החינוך  יתפרנס?  יעבוד?  במה  רש? 
שלנו הוא מהטובים בארץ אבל לגבי 

להציע לצ מה  לנו  אין   - �תעסוקה 
אנחנו  אצלנו.  לגור  שבאים  עירים 
השכפ�ץ של גבול הצפון. אם יורידו 
את המכסות ואת מחירי הביצים, אני 
מתחייב לסדר להם נסיעות לעבודה 

במרכז הארץ."
אידן:  רני  חפר,  עמק  מ.א  ראש 
"היום המושב, לאחר ההרחבות, הינו 
יכולת  ובעל  גדול  קהילתי  ישוב 

צריכה  המושבים  תנועת  השפעה. 
בלתי  חלק  החדש  במושב  לראות 
הכפרית,  ההתיישבות  מחזון  נפרד 

ולהישאר  להתחדש  ביכולתה  חלק 
רלוונטית, לא רק במאבק הקרקעות, 
אלא גם על דמות היישוב הקהילתי 

החדש."
מוטי  תחתון,  גליל  מ.א  ראש 
דותן: "הבעיה הכי גדולה שלנו היא 

ומב תשתיות  בין  העצום  �הפער 
נים לבין קליטת תושבים. יש מעט 
החקלאים  בלי  אבל  חקלאים.  מאוד 
גם ההרחבות לא ייהנו מהחקלאות."

ליטבינוף:  דב  תמר,  מ.א  ראש 
"ענף החקלאות לא זאת בלבד שהוא 
הינו  למדינה,  מזון  ביטחון  מהווה 
ביטחונה  על  לשמירה  מהותי  עוגן 
של ישראל וזאת הודות לעובדה כי 
מרבית הקרקעות החקלאיים יושבים 
כי  ובטוח  סמוך  אני  גבולותיה.  על 
למרחוק  ישמעו  עוד  הכנס  תוצאות 
בעולם,  הנמוך  המקום  ומכאן,  היות 

אפשר רק לעלות."
�שי דורון  ברנר  מועצת  ,ראש 

משפיע  גוף  היא  �המועצה  דלוב: 
אותו  של  הצביון  מה  וקובע  מחליט 
הישוב  איך  דרך  להתוות  המושב. 
ועד  שיש  חשוב  עצמו.  את  מחזק 

מקומי חזק וועד אגודה חזק."
�ראש המועצה האזורית ערבה תי

המשימות  "אחת  בלום:  אייל  כונה, 
�החשובות של הערבה היא עתיד הח
קלאות בערבה, בהשקעות ובמו�פ."

ראשי המועצות האזוריות. "בלי החקלאים גם ההרחבות לא ייהנו מהחקלאות"

מוטי אלקבץ. "המגדלים לא יסכימו להפוך לנתמכי סעד"
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שעבר  בשבוע 
הנה כנס  �נערך 

המושבים  גות 
תנו של  �השישי 

המושבים  עת 
נע  , המלח  �בים 

רכו בכנס דיונים 
הבוע �בנושאים 
�רים שעל סדר יומו של המרחב הכ

פרי בעיקר בנוגע לנושאי חקלאות, 
קרקעות, אגודות שיתופיות, מיזמים 

מסחריים וחוק ההתיישבות. 
יש מקרקעי  רשות  בנושא  �בדיון 

הרשות  בכירי  כל  השתתפו  ראל 
החכירה  חוזה  בנושא  בעיקר  ודנו 
לדורות (החלטה 1311) שייחתם עם 
ועל  א'  חלקות  על  הנחלות  בעלי 
עם  שייחתם  לדורות  החכירה  חוזה 
של  המשבצת  יתרת  על  האגודות 
המושב, מנכ"ל רמ"י עדיאל שומרון 
את  הדגיש  בכנס  דברים  נשא  אשר 
שיתוף הפעולה עם תנועת המושבים 
החלטה  ואת  החוזים  את  הניב  אשר 
 ,2013 בשנת  אותם  שאישרה   1311

הר מגייסת  אלו  בימים  כי  �ועדכן 
החתמת  לטובת  נוסף  אדם  כח  שות 
למושבי  מעבר  נוספים  מושבים 
הפיילוט הקיימים כיום בעבודה על 
מקבלים  החדשים  העובדים  החוזים, 
לדורות  חוזים  באגף  הכשרה  כעת 
יישלחו  הכשרתם  שתסתיים  וברגע 
להוות  הרשות  מרחבי  אל  העובדים 
יהיה  שתפקידם  ייעודיים  צוותים 
החכירה  חוזי  החתמת  את  ליישם 
1399, בנוסף הבהר�  לדורות ויישום

נו למנכ"ל רמ"י כי העיכוב ביישום 
(979) אשר מאפשרת  החלטה 1399 
המגורים  חלקות  של  היוון  מסלול 
חורג ממתחם הסבירות והרבה בעלי 
נחלות מצפים ליישומה של ההחלטה 
ובניית  נחלה  פיצול  תאפשר  אשר 

�בית שלישי וכמו כן תאפשר את בי
טול החיכוך בין הרשות לבין החוכר 

החקלאי. 
היועצת המ נוסף שהציגה  �נושא 

ישראל  מקרקעי  רשות  של  שפטית 
של  מעמדם  היה  לייקין  מניה  עו"ד 
מבני ושטחי הציבור במושב, יועמ"ש 
כי  ודיווחה  הנושא  את  סקרה  רמ"י 

�הוקם צוות אשר בוחן כעת את הנו
שא ואמור בקרוב להמליץ למועצת 

הפעו דרכי  על  ישראל  �מקרקעי 
כי  הבהרנו  מצידנו  אנו  בעניין,  לה 
הינה שהזכות לבעלות על  עמדתנו 

�שטחי ומבני הציבור הינה של האגו

דה החקלאית ולכן השטחים צריכים 
להיכלל בחוזה החכירה לדורות של 
הרי  השימוש  זכות  ולגבי  האגודה 
שהיא צריכה להינתן לוועד המקומי 
שמבחינתנו  מודל  סמלי,  בתשלום 

מייצר איזון הוגן ביישוב.

�מנהל האגף החקלאי ברשות מק
הציג  ראפלד  אסף  ישראל  רקעי 
בפני חברי המושבים מספר נושאים 
האגף  מבחינת  הפרק  על  שעומדים 
לאישורה  להגיע  ועומדים  החקלאי 

הנו ישראל,  מקרקעי  מועצת  �של 
�שא החשוב ביותר הינו נושא השכ

רת הפעילות הלא חקלאית שכרגע 
אסור על פי החלטה 1265 של רמ"י, 
של  לבג"צ  עתירה  בעקבות  אולם 

מטה יהודה ותנועת המושבים הוקם 
צוות בראשותו של מר ראפלד שבחן 
בשנית את סוגיית ההשכרה ולאחר 

המוש תנועת  של  עמדתה  �שמיעת 
לאפ שעיקרן  מסקנות  גיבש  �בים 

פעילויות  של  מידתית  השכרה  שר 

לא חקלאיות שאינן פוגעות בצביון 
דרמ שינוי  ספק  ללא  זהו  �הכפרי, 

הנחלות  בעלי  מבחינת  ומבורך  טי 
ושינוי זה עומד להגיע לאישורה של 

מועצת מקרקעי ישראל הקרובה.
החק האגף  מנהל  עדכן  �בנוסף 

לאי כי בנושא תחנות דלק פנימיות 
יגובשו  בקרוב  עודפות  וקרקעות 

סופיים שיובאו בפני הנה �מסמכים 
לת הרשות. בימים אלו מסיים אסף 

האגף  כמנהל  תפקידו  את  ראפלד 
מרחב  מנהל  להיות  ועובר  החקלאי 

ראפ לאסף  מאחלים  אנו  �ירושלים, 
ומודים  החדש  בתפקידו  הצלחה  לד 
פעולה  שתוף  של  שנתיים  על  לו 
הסכמנו  הכל  על  לא  אם  גם  פורה 

הידברות  ערוץ  תמיד  ביננו  נשאר 
פתוח ומכבד .

חברי  את  עדכנו  תכנון  בנושא 
 35 תמ"א  של  שהעדכון  המושבים 
אושר  השלישית  ליחידה  בנוגע 
וכעת  הארצית  המועצה  ידי  על 
תקופת  של  לסיומה  ממתינים  אנו 
המחוזיות  הועדות  של  ההתנגדויות 

להס הקרובים  בשבועיים  �שאמורה 
ואז ניתן יהיה להתחיל לקדם  תיים 

להגדלת  הן  המושבים  של  תוכניות 
גודל  להגדלת  והן  הבתים  מספר 

חלקת המגורים.
ההתיישבות  חוק  נושא  לסיום 

באח מעט  לא  אותנו  מעסיק  �אשר 
ההתיישבות  חוק  על  הממונה  רונה, 
חברי  בפני  סקר  למדני  אריאל  מר 

�המושבים את עיקרי החוק ואת עבו
�דת "ועדת שרה אייל" שעסקה במ

דיניות יישום חוק ההתיישבות , אנו 
הבהרנו את עמדת תנועת המושבים 

יש לשמר את החוק אולם לאפ �כי 
שר במדיניות יותר גמישות בעיבוד 
בתוך עולם האגודות השיתופיות על 
מנת לשמר את הקרקע בתוך המושב 

�ולעודד הקמת אגודת חקלאיות מר
כזיות בתוך האזורים.

המוש הנהגות  כנס  כי  ספק  �אין 
בים הפך לאירוע המשמעותי ביותר 
האגודות,  המושבים,  חברי  עבור 
הפקידות הבכירה וקובעי המדיניות, 
שייצאו  הבשורות  כי  מקווים  אנו 

ושב בקרוב,  התממשו  אכן  �מהכנס 
כנס הבא נוכל לדווח על יישומן של 

�החלטות רשות מקרקעי ישראל וב
עיקר על החתמת בעלי הנחלות על 
היוון  ויישום  לדורות  החכירה  חוזי 

חלקות המגורים (979).

"העובדים החדשים מקבלים כעת הכשרה באגף חוזים 
לדורות וברגע שתסתיים הכשרתם יישלחו העובדים אל 
מרחבי הרשות להוות צוותים ייעודיים שתפקידם יהיה 
ליישם את החתמת חוזי החכירה לדורות ויישום 1399"

חוזי חכירה לדורות חדשים יוחתמו ע"י רמ"י
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 עיצוב חדשני  מנוע חדש  שלדה חדשה
אותו ריינג'ר דיזל מוצלח, עכשיו עם מנוע 1,000 סמ"ק!
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חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן

כולל מע״מ

עכשיו במחיר מבצע!

₪ 70,000
היחיד עם שנתיים אחריות 

ללא הגבלת שעות

1,000 סיבות
 להתקדם לדיזל החדש!
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רב >חני סולומון אמנית  שחר,  רעות 
מאמינה  ויזמית,  תחומית 
ביצירה האנושית בכללותה, 
סדנת  כשם  אמן",  נולד  אדם  "שכל 
בגלריה  מקיימת  שהיא  האמנות 
"קקאדו", הגלריה והסטודיו שרעות 
צפ� במושב  הקימו  אהרון,   ובעלה,

רירים. 
על  לנסוע  זה  לצפרירים  להגיע 
מדהים,  יערות  בנוף  מתפתל  כביש 

מתו תיכוני,  הים  החורש  רקע  �על 
מכל  ופרחים  רענן  ירוק  בהמון  בל 
בולט באזור כליל  זו  עבר. בתקופה 
מהכניסה  הורודים.  בפרחיו  החורש, 

סקר מעוררי  איזכורים  יש  �למושב 
כשמתקר "קקאדו".  לגלריית  �נות 

מבודד,  מבנה  מתגלה  לסטודיו  בים 
מכל  ופראי  טבעי  בחורש  הטובל 

עבר. 
רעות  מקדמת  האבן  שביל  על 
שבעלה  ומספרת  בלבביות  פני  את 
בקפידה  האבנים  את  בחר  אהרון 
"מבנה  ידיו:  במו  השביל  את  ובנה 
הסטודיו והגלריה הוא בבסיסו מבנה 

�לול עופות ישן, שעמד שומם ומוז
לפני  משק  את  קנינו  טרם  עוד  נח, 
כ�15 שנה. הגענו לכאן עם שלושה 
ילדים מירושלים, כי חיפשנו מקום 

�טבעי ולא נגוע בקידמה. משהו במ
מיגנט  צפרירים  של  ובאנרגיה  קום 
אותנו, הרגשנו שזה המקום בשבילנו 

ולילדינו. זה לא היה קל, צריך היה 
להתרגל לחיים מסוג אחר, המשפחה 
שאנחנו  חשבו  פרגנו,  לא  והחברים 
משוגעים, שעוזבים את ביתנו היפה 

במלחה, בירושלים." 
התרש לא  שחר  הזוג  בני  �אך 

ליבם  צוו  לפי  הלכו  מהגינויים,  מו 
ועתה, במבחן הזמן, אי אפשר שלא 

�להתפעל מכל העשייה הברוכה במ
רעות  של  ידיהם  מעשי  כולה  קום, 
כישרונות  שילוב  שחר,  ואהרון 

מדהים, עם המון יצירה ואהבה. 
ברכת  את  מקבלים  אנו  בכניסה 
ססגוניים  תוכים  מציוצי  המקום, 
חיים  אלה  ענק.  בכלוב  המעופפים 
של  בציוריה  מעוטרים  עץ  בתאי 

והגל במדרגות  עולים  אנו  �שחר. 
עשרות  הדרה:  במלוא  מתגלה  ריה 
מעשי  ובגדים,  רהיטים  מוצגים, 

הקי על  מוצבים  מוכשרות,  �ידיים 
רובם  השולחנות,  הכונניות,  רות, 

בצבעוניות  ומצוירים  מעץ  עשויים 

אופיינית, חלקם רשומים כפטנט. 
שרש המוביל  "המוצר  �רעות: 
של העץ',  'שטיח  הוא  פטנט  �מנו 

בצורות  עץ  חלקי  מכמה  עשוי  רוב 
בציור  המעוטרים  גיאומטריות, 
מפני  המגן  ייחודית,  לכה  ובציפוי 
מפות  כמותן  הזמן,  ופגעי  רטיבות 
אפשר  ואי  לשולחן.  מפוסלות  עץ 

השי הכיסאות,  את  להזכיר  �שלא 
מוצגי  המדפים,  השולחנות,  דות 
יודאיקה, מגשים, אגרטלים, מיכלים 

במ המעוצבים  ועוד,  מעץ  �שונים 
מוצגים  אחרת  בפינה  רבה.  קוריות 
של  מקוריים  ובגדים  תכשיטים  גם 

רעות. 
לשלושה  אם   ,(58) שחר  רעות 
את  מגדירה  לנכד,  וסבתא  בנים 
עצמה כאמנית רב תחומית: "למדתי 
כן  לפני  עוד  אך  בבצלאל,  אמנות 
הבנתי שכדי להיות אמן טוב ויסודי, 
צריך ללמוד מלאכות שונות באופן 
מסגרות,  למדתי  לכן  מקצועי.  הכי 
נגרות וצורפות מסורתית. בקורסים 
הללו הייתי אישה יחידה, אך זה לא 

הפריע לי להמשיך ללמוד ולייצור, 
תמיד הסתכלתי קדימה. מאז מתמיד 

�אהבתי לצייר, ולהכין יצירות משו
נות." 

�אין ספק שהגנים האמנותיים זור
מים בדמה של רעות, בתו של פרופ' 
ששימש  ידוע,  אמן  שאול,  בן  דדי 
לאמנות  המחלקה  וכראש  כמורה 

אמ שוחר  בבית  החיים  �בבצלאל. 
והחיים במשפחה שורשית, דור  נות 
עולם  בפניה  פתחו  מצפת,  עשירי 

וקסום. רבים מהאלמנטים המ �רחב 
ציפו המינים,  משבעת  הם  �צוירים 

רים, דמויות נשים ועוד. 
"בצבא הייתי בנח"ל, בשדה בוקר 
יום  המדבר.  ושקט  בקסם  ונשביתי 
מתגלגל  גמלים  צמר  מצאתי  אחד 
שהמפעל  התברר  בשדה.  כפסולת 

הוש והשאריות  נסגר  אותו  �שייצר 
לכו למדבר. החומר הטבעי עורר בי 

�את חושיי האמנותיים. מצא חן בעי

רעות ואהרון שחר יוצרים משלימים בכשרון

"אכן המוטיבים 
הנשיים ניכרים בכל 

יצירותיי. מאגרטלים, 
שטיחים, בובות, 

חנוכיות ועד רהיטים, 
תכשיטים ובגדים 

שאני מעצבת 
ותופרת. אני מחוברת 

מאד ליסוד הנשי 
שבי"
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ניי, שהצמר שמצאתי היה חומר גלם 
ראשוני, שלא עבר שום עיבוד. וכך, 
ארגתי  הרגילה,  לפעילות  מעבר 
שטיחים מצמר הגמלים, תוך המצאת 

טכניקה מיוחדת לעבודה." 
במו האוצרת  התרשמה  �לימים 

שחר,  של  מעבודתה  ישראל  זיאון 
וביקשה שתציג   25 בת  אז  שהייתה 
בהמשךך  במוזיאון.  שטיחים  מבחר 

האמנו בפעילותה  שחר  �המשיכה 
בינלאומית  כפסלת  התפתחה  תית, 

וב בארץ  רבות  בתערוכות  �והציגה 
עולם. 

צמחים  תה  ולוגמות  יושבות  אנו 
במי עטופות  זכוכית,  �מכוסות 

למטרה  במיוחד  מעוצב  מעץ  כל 
להשתמש  נהדרת  הרגשה  "זוהי  זו. 
במוצר שעיצבת ויצרת במו ידייך," 

היא אומרת.
ניכרים  הנשיים  המוטיבים  "אכן 
בכל יצירותיי. מאגרטלים, שטיחים, 

תכ רהיטים,  ועד  חנוכיות  �בובות, 
ותו מעצבת  שאני  ובגדים  �שיטים 

פרת. אני מחוברת מאד ליסוד הנשי 
שבי", אומרת שחר. 

השימושיים  ובמוצרים  בכלים 
הק את  בבירור  רואים  �למיניהן 

ווים המעוגלים והקימורים הנשיים, 
המודגשים, חלקן בקריצה היתולית, 

בציורי נשים שופעות וצבעוניות. 
�"המיוחד ביצירותיי שאני לא עו
�בדת עם שבלונות, הכל נעשה בע

בודת יד וכל מוצר עומד בפני עצמו. 
שפר מזלי שאהרון הוא נגר מקצועי 
ניסיון. פעמים רבות אני קמה  בעל 

המו את  מתרגם  ואהרון  רעיון  �עם 
צר לדגם מעשי בגלריה. בכלל זאת 
גדול  בפרגון  לחיות  גדולה  זכות 

אחד לשני." 

למה הגלריה נקראת "קקאדו"?
ציפו חובבת  אני  ומתמיד  �"מאז 

אוסטרלי  תוכי  הוא  ה'קקאדו'  רים. 
צי צהובה לראשו,  ציצית  �לבן, עם 

פור שמצאה חן בעיניי. בשנות ה�90, 
גידלתי  בירושלים,  כשהתגוררנו 
לו  כתפיי,  על  לשבת  שנהג  קקאדו 
אני חבה חלק מההשראה והרעיונות 
שזה  כמה  עד  בי.  וצמחו  שנבטו 
ישמע מוזר, הוא היה לוחש לי סודות 
בכלוב,  היה  לא  הזה  התוכי  באוזן. 
הוא שוטט בבית אך כשהייתי בשטח 

עד  שלו.  המאחז  הייתה  שלי  הכתף 
ההשראה  אך  נעלם,  אחד  שיום 
ממנו ממשיכה להגיע! גם שהוא לא 
נמצא איתי באופן פיזי. כששחשבתי 
השם  לי  קפץ  מיד  לגלריה  שם  על 

קקאדו."
את  שחר  הזוג  בני  פתחו  ב�1990 
ועד  בירושלים  "קקאדו"  גלריית 
בארץ  חנויות  לרשת  הפכו  מהרה 
הצלחה  סיפור  היה  המותג  ובעולם. 

כשי הפעיל  הטובים  �ענק, שבימים 
שים עובדים. 

"כשה� רעות,  מוסיפה   ",2005 �"ב
שינוי  העסק  עבר  לצפרירים,  גענו 
תפישתי. החלטנו להתמקד בגלריה 
אמנות  לשמורת  והפכנו  בצפרירים 

וק מבקרים  המושכת  הטבע,  �בלב 
בוצות. מגיעים אלינו מבקרים רבים 

שזכ כאלו  גם  שונות,  �ממסגרות 
למצב  הגענו  מירושלים.  אותנו  רו 
יש  ובעולם  בארץ  רבים  שלאנשים 
לפחות פריט אחד מהמוצגים שלנו, 
בשנים  בשבילנו.  רגיל  בלתי  הישג 
גם  בסטודיו  מתקיימות  האחרונות 

הכו תחת  שיטה  פיתחתי  �סדנאות. 
תרת 'כל אדם נולד אמן', המיועדת 

הכש ללא  הגילאים,  בכל  �לאנשים 

רה ורקע באמנות. גם בחופשת פסח 
הזדמנות  סדנאות,  יערכו  הקרובה 

בלתי רגילה לעבוד בידיים. 
לק סדנאות  מתקיימות  �"בנוסף 

מקורי  כך  כל  זה  ומשפחות.  בוצות 
שמתכנסת  משפחה  לראות  ונעים 
לסדנא, לציון יום הולדת 70 לסבא 
יוצרת  המשפחה  וכל  לסבתא  או 
חמסות או מוצר אחר, שהם לוקחים 
לבית כמזכרת. ככל שהטכנולוגיות 
מתרחקים  אנו  בעולם,  מתקדמות 
מעבודת הכפיים והמפגש עם אמנים 

�יוצרים והסדנאות מעניק לקהל גי
רוי מסוג אחר. 

לאחרונה הוציאה שחר דיסק בשם 
"תמיד", מוזיקה בטקסטים מקוריים. 
האוכל  "פסטיבל  במסגרת  בנוסף 
המועצה,  ברחבי  שיערך  הכפרי" 

�תשתתף שחר באירוח עם אוכל שת

בשל בסגנון אתני מקורי. 
"יכולה  אומרת,  היא  "האמנות," 
וסביבתו,  האדם  את  לשרת  וצריכה 

ויציר נוגעת  באופטימית  �ולתמוך 
בו  והממותג  המתועש  בעולם  תית. 

והאמנו הייחודי  התוצר  חיים,  �אנו 
תי שהאדם יוצר במו ידיו, מזין את 
ההשראה,  את  באדם  ומעורר  הנפש 

השמחה והאהבה." 
כסי הנשמעות  גבוהות  �מילים 

הללו  הרעיונות  לשחר  אך  סמאות, 
מהווים דרך חיים. 

אהרון שחר (60), אמן, נגר ומורה 
מעין  נדיר,  זן  אנחנו  "במושב  דרך: 
עליה,  לשמור  שיש  טבע  שמורת 

מהגל היא  פרנסתנו  ועיקר  �מאחר 
ויר פרי  עצי  מגדלים  אנחנו  �ריה. 

לא  אנחנו  ביתית,  לתצרוכת  קות 
חקלאים." 

�שפלת הרי יהודה משופעת באת
�רים ארכיאולוגים וטבע, הפורץ ומ

שתולל עד הבית. אלה גרמו לאהרון 
דרך:  למורה  ולהפוך  לצאת, ללמוד 
שהגיעו  אנשים  התבקש.  פשוט  "זה 
לגלריה וכל הזמן שאלו היכן אפשר 
שנים,  חמש  מזה  בסביבה.  לטייל 

יוצא לשטח עם מטיילים ומ �שאני 
תבל את הסיורים באתרים העתיקים 
חברנו  בנוסף  מקומיים.  ובסיפורים 
אופניים,  שכירת  שירותי  למפעיל 
למטיילים המעוניינים לרכב ולטייל 

עם אופניים."
יציר  הן  שלנו  "היצירות  רעות: 

מהמ ישראלית  ואמנות  רוח  �של 
במוצרי  במיוחד  המתבטאים  קורות, 
עלינו  השמירה  מגוונים.  יודאיקה 
ואמנותית  ייחודית  טבע'  כ'שמורת 

�במושב, צריכה להיות רצינית ומע
שית. עבודות ידיים אמנותיות רבות 
לפס  העולם  ברחבי  והפכו  נבלעו 

יצור תעשייתי. 
הם  בתוכנו  והכישרון  "האמנות 

המ שלנו,  העיקרי  הפרנסה  �מקור 
כחלוצי  יומיומית.  הישרדות  חייבת 

�אמנות במושב סללנו את הדרך לא
מנים נוספים שהגיעו למושב ולפני 
כמה שנים הוגדרנו כמושב תיירותי 
הרשויות  על  חובה  לכן  אמנותי. 
והמועצה האזורית שלנו מטה יהודה 
לשמור עלינו ולתמוך בנו בכל דרך 

אפשרית." 
עולים  ע"י  ב�1958  הוקם  צפרירים 
ממאמץ  כחלק  אפריקה,  וצפון  מהודו 
בני  אכן  עדולם.  בחבל  התיישבותי 
את  סללו  יצירתם  בעצם  שחר  הזוג 
ולהתפתחות  חדשים  ליזמים  הדרך 
כתוצאה  התיירותית.  באזור  רעננה 
מפעילות בני הזוג ומהצטרפות אמנים 

כמו צפרירים  הוכר  למושב,  �נוספים 
האזורית.  במועצה  יחיד  תיירותי  שב 
החיבור בין האמנות והכישרון היא כזן 
כל  כמו  עליו, ממש  להגן  נכחד שיש 

פרח ובעל חי בסכנת הכחדה.

רעות שחר: "פיתחתי שיטה, 'כל אדם נולד 
אמן', המיועדת לאנשים בכל הגילאים, ללא 
הכשרה ורקע באמנות. ככל שהטכנולוגיות 
מתקדמות בעולם, אנו מתרחקים מעבודת 

הכפיים והמפגש עם אמנים יוצרים והסדנאות 
מעניק לקהל גירוי מסוג אחר"

אהרון שחר במבנה הגלריה בצפרירים

קטע בגלריה "קקאדו" בצפרירים

24.3.2016     || 14



15 ||   24.3.2016

| |
email: kesher@inter.net.il | www.kesher-yami.co.il

|  TRADE IN  |

YXZ 1000YFZ 450



60

החודש, >עמוס דה�וינטר בתחילת  היה  זה 
'קי� מארגון  פעילים   60 �כ

ומ'החזית  שקופים'  רות 
טל  ובראשם  חיים"  בעלי  לשחרור 
הפרטי  המשק  לשטח  חדרו  גלבוע 
בכניסה  מנעול  פרצו  קליינמן,  של 

האחורית ונכנסו ללול.
למי שלא מכיר, גלבוע היא זוכת 

הכו ועיתונאית  הגדול"  �"האח 
באתר  מיוחד  טבעוני  בלוג  תבת 
את  אוכלת  "לא  בשם   ,MAKO

"האישה שחש נכתב:  ועליה  �אחיי" 
פה בפריים טיים וברייטינג שיא את 
בתעשיית  החיים  בעליי  של  הסבל 

המזון לא עוצרת..."
להופיע  מקפידים  ופעיליה  טל 
לתעשיית  הנוגעים  לאירועים 
בישראל  והביצים  החלב  הבשר, 
ולהפגין בפתח האירועים, תוך הנפת 
שלטים וצעקות לעבר הקהל שמגיע 

החק הפגנת  צעדה  כאשר  �לאירוע. 
משדרות  אביב,  בתל  הגדולה  לאים 
עד   – הקריה  לאורך  המלך,  שאול 

הפ להם  חיכתה  הממשלה,  �קריית 
לשחרור  החזית  של  הפגנה   – תעה 
הזמן  שזה  שהחליטו  החיים,  בעלי 

�לתפוש טרמפ על הסיקור התקשור
תי שקיבלה הפגנת החקלאים.

�בשנים האחרונות החלו האקטיבי

סטים לבצע מה שהם מכנים תיעוד: 
לרפתות,  שתולים  עובדים  החדרת 
לולים או בתי מטבחיים ותיעוד מה 

לבע הריכוז  "מחנה  מכנים  �שהם 
האולטימטיבית  המטרה  חיים".  לי 
יפסיקו  שאנשים  כמובן  היא  שלהם 
החי  מן  מוצר  כל  או  בשר  לאכול 
ויעברו לטבעונות. אין ספק שמדובר 
כאשר  קורה  מה  אבל  יפה,  במטרה 
אנשי תעשיית המזון מן החי מנסים 
זה  על  שלהם?  הפעילות  את  לתעד 

בכתבה שלפניכם.
יוסי קליינמן: "זה היה ביום שבת 

שכך  וכיוון  בלול  הייתי  בבוקר, 
ואז  פעלו.  לא  האזעקה  מערכות 

�לפתע עשרות חבר'ה צעירים וצעי
חיים  בעלי  לזכויות  מארגונים  רות 
הלולים  על  שלי,  המשק  על  פשטו 

�שלי שעומדים בכל התקנים הנדר
שים של מועצת הלול, כל דרישות 
משרד  של  הווטרינריים  השירותים 
סביבה,  באיכות  זה  אם  החקלאות, 

הכל".
"הם נכנסו פנימה ללול ללא היתר, 
לול שאנחנו מקפידים שלא ייכנסו, 
הווטרינריים  שהשירותים  במיוחד 
מקפידים לשמור עליו בבידוד מפני 

נכנ ווירוסים,  נגיפים  �מחלות, 
בקלות  שיכולים  אנשים  עשרת  סו 
להדביק את העופות בוירוסים, עשו 
שהם  התמונות  בשלהם,  כמו  בלול 

צילמו מדברות בעד עצמם.
�"איך הם נכנסו? שברו את המנעו

לים בכניסה האחורית, בעצם מדובר 
עוד  קרה  כשזה  דבר.  לכל  בפריצה 

הייתי במתחם הלול".

ניסיתי להתגונן? לגרש אותם?
מדובר  היה  אם  "תראה,  קליינמן: 
משהו  זה  אנשים  שני  אחד,  באיש 
נמצא  שאתה  תחשוב  אבל  אחר, 
בבית, אתה לא מפעיל שום מערכת 

�אזעקה וגנב יכנס לך מהחלון האחו
מה  ההרגשה.  הייתה  בדיוק  זו  רי, 
אני יכול לעשות מול 60 איש, רובם 

וחזקים  צעירים  יותר  הרבה  ככולם 
ממני"?

ואז מה קרה?
קליינמן: "דחפו אותי על הריצפה, 

�שברו לי את המשקפיים. פשוט הת
עללו בי ואשתי לעיני שני הילדים 
שלנו. מה עשו? צעקו עלינו ממרחק 
5 ס"מ מכל הכיוונים, 'אתה נאצי?,' 
אני  היטלר',  'אתה  רוצח,'  'אתה 
נספתה  שלי  שהמשפחה  אני  נאצי? 
בשואה? אני נאצי? אתה פשוט חסר 
שמתקיפה  נפשית  פגיעה  זו  אונים, 
אותך מכל הכיוונים, זה לא אחד או 

שניים זה עשרות אנשים.
לאתר,  נכנסו  ולא  יצאנו  "לבסוף 
רוצים,  שהם  מה  שיעשו  להם  נתנו 
אותם  לתעד  הייתה  שלנו  הכוונה 

יוצאים. אישתי הסריטה בט �כשהם 
ואת המכו �לפון הנייד את החדירה 

המספרים.  את  למשק,  שחדרו  ניות 
הם היכו אותה, הנייד נשמט מידיה 
את  הרימו  פשוט  נעלם,  כך  ואחר 
רוב  היה  שם  אותו,  גנבו  הטלפון, 
התיעוד שלנו של האירוע. נשאר רק 
לא  בעצמה  אישתי  שלהם.  התיעוד 
עובדת בלול, היא שמעה את הרעש 

ונזעקה ללול עם הילדים."

מה לדעתך המטרה שלהם?
להביא  שלהם  "המטרה  קליינמן: 
חיים,  בעלי  לשחוט  שיאסור  לחוק 

אתה  בשר.  לאכול  יפסיקו  שאנשים 
הייתי  כזה,  חוק  היה  אם  מה?  יודע 
וכל  חוק  שומר  איש  אני  בו.  עומד 
עוד אין חוק כזה והחוק מתיר לגדל 

עופות לביצים, זכותי לעשות זאת.
�"דמיין לעצמך שחבורה של מוסל

מים, שידוע שאינם שותים אלכוהול, 
עצמם  דעת  על  יקב  לאיזה  חודרים 
חושב  אתה  למקום.  נזק  ועושים 
אליהם  מתנהגת  הייתה  שהמשטרה 
כל  אצלי.  שהיה  כמו  משי  בכפפות 
זמן שאין את אותו חוק שהם רוצים 
במדינת ישראל אני עומד בכל חוק 
תחליט  הממשלה  אם  היום.  שקיים 

�שצריכים תקן אירופאי, שכל התר
נגולות תחיינה חופשי ולא בכלובים, 
באירופה  גם  אבל  זאת,  אעשה  אני 

לא הגיעו לזה."

נפגעת מהמחאה שלהם?
כמו שאכנס  זה  "תראה,  קליינמן: 
לבית של גברת טל גלבוע, המנהיגה 
שאגב  הגדול',  ב"אח  שזכתה  שלהם 
חבר  עם  יחד  המאבק  את  מובילה 

�שלה. נניח שאראה שיש לה שני יל
�דים בחדר ואומר להם: 'מה, את מג

דלת את הילדים שניים בחדר? אני 
משלו'.  חדר  יהיה  ילד  שלכל  רוצה 

נראה לך הגיוני? זו מחאה?
"גם אם מחר יחליטו לחוקק שכל 
מי  חופש,  לולי  יהיו  בארץ  הלולים 
מעוטות  משפחות  הן  מזה  שיפגע 
כי  ביצים,  לאכול  שיפסיקו  יכולת, 
הן תהיינה יקרות מידי. למה זה יותר 
מגדל  לא  אתה  מאוד,  פשוט  יקר? 
צריך  אתה  אלא  בקומות,  בכלובים 

להסתו תוכלנה  שכולן  גדול  �שטח 
בב מאושרות בשטח, נכון, זה לחות 
מה שהם רוצים, אז השטחים צריכים 
להיות הרבה יותר גדולים, זה עולה 

כסף."

הם מאמינים שתרנגולות שחיות 
בחופש יותר מאושרות...

לחו� מתאים  זה  "אולי  :קליינמן 
לדרום  אולי  באביב,  דש�חודשיים 
אירופה, אבל לא בארץ. אצלנו מזג 

�האוויר חצי מדברי. אתה חושב שה
תרנגולת בארץ רוצות לטייל בחוץ, 
תיכ� הן  לא,  ובשמש?  מעלות   40 �ב

מטילות בלול, התעללות בבעלי חיים או גידול לגיטימי המאושר ע"י החוק?

60

(מזכיר לכם שם  בעמוד הפייסבוק של "החזית לשחרור בעלי חיים" 
של ארגון אחר?) פורסמו תמונות של עופות מתות בלול של קליינמן, 
תחתן נכתב הכיתוב: "תיעוד ממחנה ריכוז למטילות ביצים - כך מגיעה 

החביתה שלכם לצלחת." עוד נכתב שם שהתמונות חוקיות לחלוטין,
באתר אנונימוס נכתב: "5.3.2016, פעילים של החזית לשחרור בעלי 
חיים תעדו לול של מאות אלפי מטילות ברמות השבים. המושבניקים 
תקפו אותם, חסמו את דרכם והזמינו משטרה, אך התמונות יצאו לאור. 
בהאנגר ענקי חיות מאות אלפי תרנגולות בחושך במשך שנתיים, לא 

�רואות בחייהן הקצרים אור שמש, במקום לעמוד על הקרקע הן עומ
�דות על רשת מתכת משופעת שמכאיבה לרגליהן ומעוותת את האצ

בעות...."
באתרי הפייסבוק של הפעילים באותם ארגונים מופיעים גם הפעילים 
כשהם עוסקים במלאכת התיעוד, לרוב כולם לבושים בבגדים שחורים 

וכן שערותיהם מכוסים במטפחות שחורות מה שמקשה על זיהויים.
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יש לנו בקרת  בו  נסנה חזרה ללול, 
נח  יותר  הרבה  בלול  טמפרטורה, 

להן.
שיש  טוענים  הם  משהו,  "עוד 
לי חדשות  יש  אז  תמותה בלולים... 
יותר  יש  חופש  בלולי  בשבילם: 
פשוט  הם  כלובים,  מלולי  תמותה 
מנקרות אחת את השניה. אני מכיר 

אור חופש  לולי  להם  שיש  �חבר'ה 
במדרגות  מאוכלסות  הן  שם  גניים, 
לא  שהתרנגולות  תופעה  שם  ויש 
המים,  והיכן  האוכל  היכן  לומדות 

הרא המדרגה  (ליד  מהם  �שרחוקים 
תר לעשות,  מה  מתות.  והן  �שונה) 

זו  מהר,  שלומד  כלב  לא  זה  נגולת 
שהם  עובדות  אלה  כל  המציאות, 
כל  קודם  שילמדו  בהן,  מכירים  לא 
שהם  לפני  המקצועית  המטריה  את 

יוצאים לקרב."

ואז מה קרה, הזמנת משטרה?
מה  משטרה,  "הזמנתי  קליינמן: 
כבר יכולתי לעשות. במקום להגיע 
הנסיעה  מרחק  דקות,   5�10 אחרי 
מתחנת כפר סבא, לקח להם למעלה 

�מחצי שעה להגיע אלי. ואז הם הגי
�עו עצרו את טל המנהיגה שלהם וע
שה טענו  האנרכיסטים  אותי.  �צרו 

כיתי שניים מהם בצורה קשה. נראה 
בגילי מרביץ לשני חבר'ה  אני  לך? 

צעירים, מול 60 מהחברים שלהם?
"לקחו אותי בניידת לתחנה, לקחו 
ממני טביעות אצבעות, לקחו טביעת 
ואני  נמלט  עבריין  כמו  ממש  ד.נ.א, 
לביצים.  תרנגולות  מגדל  הכל  בסך 
שעות   5 נעול  הייתי  תיק.  לי  פתחו 
באיזה חדר ולבסוף שחררו אותי. גם 
לא נתנו לי לצאת בעצמי מהתחנה, 
טל  של  שהחברים  אמרו  השוטרים 

�מחכים בכניסה לתחנה והם לא יכו
בי.  שיפגעו  הסיכון  את  לקחת  לים 

ויקח  שיבוא  מישהו  שאזמין  ביקשו 
אותי הביתה."

אתה מרגיש שהמשטרה הגנה 
עלייך?

קליינמן: "לא, אני מרגיש לא מוגן, 
לא  המשטרה  מרגיש  אני  עכשיו  גם 
שרק  יודע  אני  מספיק.  עלי  מגנה 
לפני מספר ימים שרפו בית מטבחיים 
באור יהודה. לא יודע מי עשה את זה, 
אבל אני בהחלט חושש. זו לא הפעם 
הראשונה שהגברת נעצרת ולא קורה 

להתמו יודעת  המשטרה  דבר.  �שום 
דד מול פורץ אחד או שניים, שפרצו 

לעשות  מה  יודעים  לא  הם  לדירה. 
60 איש. אז זה פתאום הופך לה�  מול

פגנה, אז זה לגיטימי. זה שפרצו אלי 
ללול, דחפו אותי לריצפה, שברו לי 
וגנבו לה  משקפיים, היכו את אשתי 

את הנייד זה לגיטימי?
הופ דיבורים  דיבורים,  �"לצערי, 

כים בסוף למעשים. בארה"ב הוציאו 
שם  כי  לחוק,  מחוץ  כאלו  קבוצות 
הגיעו למצב שחקלאים שגידלו בעלי 

חיים נרצחו. אני אומר שוב חד וחלק: 
אתם רוצים שאנשים לא יאכלו פרות 
באופן  זה  את  תעשו  תרנגולות?  או 

דמוקרטי."

טל טענה בכלי התקשורת 
שהמשטרה מתנכלת לה, שעוצרים 

אותה ראשונה בכל מחאה...
אותה  הציגו  יודע,  "לא  קליינמן: 

כמס רשף'  רפי  עם  'חמש  �בתכנית 
ייחוס  לה  יש  עיתונאית,  היא  כנה, 
אג'נדה.  לה  יש  כי  גבוה,  תקשורתי 
אוכל  שלא  מי  כל  את  מכבד  אני 

מש אנחנו  שלי  במשפחה  גם  �בשר, 

תדלים שלא לאכול בשר, אבל מה זה 
קשור? מה שהמדינה תחליט שאנחנו 
על  יחליטו  נעשה.  לעשות  צריכים 
לולי חופש, בבקשה, לול חופש דורש 
מאות דונמים בקנה מידה תעשייתי.

מכאיבים  שאנחנו  טוענים  "הם 
לבעלי חיים, כשאנחנו אוכלים בשר. 

�זה אולי נכון אבל בן אדם חייב לא
אותו  את  לטעון  יכול  אתה  כול. 
עוקר  זה שאתה  צמחים.  לגבי  הדבר 
גזר מהשורש שלו זה לא מכאיב לו? 
מה  דגים?  אוכלים  דוקא  מהם  רבים 
לא  לדגים  חיים?  בעל  לא  זה  דגים 

�כואב כשהורגים אותם? בגדול, מדו
בר בגוף מיליטנטי שעובר על החוק, 
לא בחבורת יפי נפש, הגשתי תלונה 
מזה  יצא  אם  בספק  אני  אבל  נגדם 

משהו".
להגיע  למושב"  "קו  ניסיונות  כל 
לטל גלבוע ולבקש את תגובתה עלו 
בתוהו. ניסינו להשיג גם את תגובתה 
קשת),   ,MAKO) עבודתה  במקום 
אך נתקלנו בסירוב לתת לנו לשוחח 
עימה או לקבל את מספר הנייד שלה. 

הקולי  בתא  הודעה  השארנו  לבסוף 
למייל שב לה שאילתא  �וכן שלחנו 

כתובת הפייסבוק "חלונות שקופים". 
לא זכינו לתשובה.

לסיכום, אז מי אתם חושבים תקף 
תקף  המבוגר  קליינמן  יוסי  מי?  את 
60 חבריהם הצעי� �שני חבר'ה מול כ
רים (בגילאי ה�25 עד 35) שפרצו לו 

ללול? או שאולי ההיפך?
השאלה הזאת לא ממש חשובה, כי 
הרי ברור שמדובר בטקטיקה מכוונת 
בסופו  שמביאה  מראש,  ומתוכננת 

�של דבר לסגירת שני התיקים, מחו
העיקרי  הרעיון  לציבור.  עניין  סר 
של אותן קבוצות שהן עדיין (גם אם 
שבמיעוט  מיעוט  בכך)  יודו  לא  הם 
רעש  לעורר  הוא  הישראלי,  בציבור 

�תקשורתי סביב הנושא. השאלה הח
�שובה כאן, אלו צעדים ינקטו המגד

לים בעתיד, כדי לשמור על רכושם 
מפני השגות גבול, מפני אלימות וגם 
שיוביל  הולם  תיעוד  לדאוג  כיצד 

לכתבי אישום.
קירות  מארגון  נמסר  בתגובה 
יוסי  "רוב טענותיו של  כי:  שקופים 

בע לשם  הגענו  כלל.  נכונות  �אינן 
התעללות  על  מודיעני  מידע  קבות 

הגע חיים,  בעלי  של  קשה  �והזנחה 
שעה  רבע  תוך  ויצאנו  צילמנו  נו, 
כל  כנכונות,  שהתבררו  הראיות  עם 

לר פתוחים  היו  והשערים  �הדלתות 
יוסי  נשבר.  אינו  מנעול  ושום  ווחה 

�הגיע למקום, התפרע, חסם את כני
סות היציאה מן הישוב, תקף פעילים 
ולצרוח,  לקלל  הפסיקה  לא  ואשתו 

שהגיעו  נוספים  לתושבים  קראו  הם 
במטרה  תקיפה  וכלבי  סוסים  בליווי 
מה  אלים  לעימות  כולם  את  לגרור 
שלא התרחש בסופו של דבר כמו כן 

�דרש שימחקו את התמונות ככל הנ
�ראה מפחד שהמראות יגיעו לתקשו
רת והציבור יצפה במחדלים מהלול.
מידע מצונזר מתע המון  עוד  �יש 

רואים  אנו  ולאחרונה  הביצים  שיית 
והדבר  בטלוויזיה  גדולים  תחקירים 
שישודר  התחקיר  כמו  מבורך  הזה 
10 ושום מניפו�  הערב (יום א) בערוץ
לצייה רגשית לא תעצור את המידע 
מלהגיע לציבור. זכות וחובת הציבור 
לדעת מה מתחולל בתעשייה הזו שזה 
בעיקר התעללות קשה בבעלי חיים, 

חיידקי צואה ודיוקסינים.

משטרת  תחנת  לדובר  פנינו 
בשו� פריידין,  זיוון  סבא,  כפר 
המתייחסות  שאלות  של  רה 
קליינמן  יוסי  של  לטענותיו 
למשל,  כמו,  המשטרה.  כלפי 
המשטרה  ניידת  הגיעה  מדוע 
שעה  מחצי  למעלה  אחרי  רק 
קליינמן,  נעצר  מדוע  לאירוע? 
ושורה  מבוגר  תרנגולות  מגדל 

של שאלות נוספות.
בתגובה מסרה משטרת כפר 
נקראה  ישראל  "משטרת  סבא: 
ואיומים.  גבול  הסגת  לאירוע 
עצרו  למקום  שהגיעו  שוטרים 
כנגדם  והחל  הסדר  מפירי  את 

הליך פלילי".
יוסי קליינמן: "לצערי, דיבורים הופכים בסוף 

למעשים. בארה"ב הוציאו קבוצות כאלה 
מחוץ לחוק, כי שם חקלאים שגידלו בעלי 

חיים נרצחו. אני אומר שוב חד וחלק: אתם 
רוצים שאנשים לא יאכלו פרות או תרנגולות? 

תעשו את זה באופן דמוקרטי"

הפגנת "החזית לשחרור בעלי חיים בישראל" בתל אביב

מטילות בלול של קליינמן (צילום "קירות שקופים")הלול של יוסי קליינמן (צילום "קירות שקופים")
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הטריאתלון בעמק המעיינות (צילום: ליאור סרבסטין)
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יום המעשים הטובים במועצה האזורית מטה אשר"צלילי טבע" (2015) ב"חוות תלמים" (צילום: רן פרץ)

קבוצת אריות מגידו – מקום שני בארץ ברובוטיקה
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ביקור משלחת הח"כים בבולגריה

קבוצת "מלכות בראש", עושות חייל
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העדליידע בביה"ס לתיכון סביבתי בשדה בוקר

הדבוראי גל גולן עם ילדים ממושב גילת

צעדת חוף הכרמל, בשלושה מסלולים
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כיתוב תמונה:

163  

4
amosquitoz@gmail.com אונות

מאוזן:
1. המייללים אמנם מוקפים במים אבל הם חזקים (6); 4. ארדן התבלבל והפך 
לסופרת (4); 8. (עם 3 מאונך) אף האלסטי בנמצא (4); 11. הירק טען שהצבע 

הלועזי בתוכו (7); 12. קיבוץ הוא בית במפעל מיצים (3); 13. עשויה לדקור 
את המפקד (3); 15. סיימון יישן עם צורה גאומטרית (7); 18. כלי הנגינה של 
גיבורת המגילה אצל מתקנות הבגדים (6); 19. ראו 20 מאונך; 21. באיזו רמה 

השער שלהן? (4); 22. לנחל טייל באבחון ובטיפול (כ"מ) (5) (ע"פ דובי זמר).

מאונך:
1. אבקש מהפרי לשבור חוטם (5); 2. מחפש שמחה בחשבון (5) (ע"פ אפרת 
ברנדס); 3. ראו 8 מאוזן; 5. מצאו גמל בסוכה (5); 6. מייצגת בפני התקשורת 

את הקיבוץ (5); 7. ברוס נהדר, הכי הרבה שאפשר (7); 10. היצורים הקסומים 
חיו עם המעריצות השרופות (7); 13. סימן שבמטוס תהליך שיווקי (5); 14. אם 

בראד היה חוזר היה תהליך פסיכולוגי (5); 16. ובכן, התעוררת? היא סוגרת 
חשבון (5); 17. שעון מחשבה (5); 20. (עם 19 מאוזן) מכללה אמריקאית שהיא 

אגדת ג'אז (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 162:
מאוזן: 1. קלישאה; 4. תמוז; 9. מה נשמע; 11. שימורים; 12. עלי; 13. ריץ; 15. 

רקדניות; 18. אמוניה; 21. מורק; 22. מטפורה.
מאונך: 1. קידוש; 2. יקנעם; 3. איטי; 5. מושבע; 6. זועבי; 7. להתמודד; 10. 

צרת רבים; 13. רואים; 14. צנובר; 16. יחישו; 17. תבונה; 20. שטני.
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וזיכרונות  טעמים  כמה   - שבת  של  אוכל 
�עולים למשמע המשפט הקצר הזה. ספר הבי
השף-קו מאת  שבת"  מגישה  "אפרת  �שול 

למי  גם  מיועד  ליבפרוינד  אפרת  נדיטורית 
שאוהבים לחדש ולגוון, ומעדיפים לעשות זאת 
הכנה  שלבי  דורשות  שאינן  מנות  באמצעות 

זאת הן  ועם  מורכבים והשקעה רבה, 
משובחות ונאות. פרקי הספר ערוכים 
בהתאם לסעודות השבת המסורתיות, 

ומתכו לשבת  שמיועדות  מנות  �עם 
ועם  להכנה  ופשוטים  עממיים  נים 
הכוללים  להגשה,  ונאים  טעימים  זה 
הוראות ברורות ומדויקות, כדי שכל 

�אחד יוכל להצליח בהכנתם. בין המ
בהם  סלטים  חלות;  מתכוני  תכונים: 
סלט אקזוטי; דגים בהם מאפה סלמון 
ותרד מוקפץ, פורל צלוי באגוזי מלך 

�ומייפל, נגיסי סלמון מתקתקים; עי
קריות – בין היתר, מרק עוף מסורתי 
עם קרפלך בשר, מרק קרם שורשים, 

וסי חצילים  ברוטב  פרגית  �קציצות 
על  בשרית  במלית  עוף  כדורי  לאן, 

�מצע מנגו, עוף ממולא קוסקוס ברו
טב רימונים ועגבניות; תוספות – בהן 
צהוב  אורז  ועוף,  תפודים  פשטידת 
מנוקד בכתום, קנלוני בטטה במילוי 
פרגית, כיסוני בשר פריכים; קינוחים 
– בין היתר, שטרודל תפוחים ופטל, 
כוסות שוקולד-תפוז מדהימות, עוגת 
שוקולד  עוגת  ושוקולד,  קפה  קשיו 
בציפוי מיליון דולר, קסטת ביסקוויט 
שקדים וגלידת חמאת בוטנים. כשר, 
(הוצאת "דני ספרים", 143  בתיאבון! 

עמודים)

מאת  ואלס"  רוקדים  "והם  הספר 
�ורדה בן דב, הוא רומן משפחתי היס

טורי, המבוסס על סיפורים אמיתיים 
המ משפחת  מחיי  פרקים  �והשזור 

הקורא  את  לוקחת  העלילה  חברת. 
אחורה בזמן, לווינה של שלהי שנות 
השלושים, שם חיה הנערה בלנקה עם 
משפחתה. יום אחד, אביה מסביר לה 
מוטב שלא  ואולי  השתנו  הזמנים  כי 
אט�אט  פארק.  ללונה  מעכשיו  ילכו 
נחשפת הזוועה שבקיום היהודי בווינה 

בת  בלנקה  אך  עת,  באותה  בכלל  ובאירופה 
המזל - עולה לארץ ישראל במסגרת עליית 
לחיים  להסתגל  לומדת  היא  בארץ  הנוער. 
לבד. בכפר הרואה היא פוגשת את צביקה חבר 

�ההגנה, אהבתה הראשונה. היא מתוודעת לת
�רבות השונה ופוגשת את אלכסנדר פן המשו

רר, וגם בית הספר החקלאי מקווה ישראל הוא 
נקודת מפנה בחייה. במקביל, היא יוצרת לה 
בכל  חברות.  וגם משפחה של  חדשה  משפחה 
ההגנה,  שליח  מנחם  של  דמותו  דרך,  אותה 
מדריכה המיתולוגי מההפלגה לארץ, רוקמת 
בית  הקימה  בלנקה  בנשמתה.  עדינים  קורים 

נות אך  ישראל,  בארץ  לתפארת  �ומשפחה 
רה בה תמיד נימה של עצב. מה היה מקורה? 

התיאורים הצבעוניים סוחפים לתוך האווירה 
לתחושה  ובעיקר  ושם  כאן   - פעם  ששררה 
בבתים רבים, שבהם לא ידעו מה עלה בגורל 

המשפחות. (הוצאת גוונים, 399 עמודים)

"הכי בעולם" מאת ליסה גרדנר, הוא מותחן 
שאנח מי  ועל  וסודות  אלימות  משפחה,  �על 

נו אוהבים הכי בעולם. בהתחלה זה 
הגנה  של  קלאסי  מקרה  כמו  נראה 

השוט של  האלים  הבעל  �עצמית. 
הג את  עבר  שוב  ליאוני  טסה  �רת 

בול, והפעם היא ירתה בו. אבל טסה 
בעלה  על  לא  מדברת.  לא  ליאוני 
המת, לא על פניה החבולות, לא על 
בתה בת השש שנעלמה. כשהבלשית 
די�די וארן נכנסת לתמונה, הדברים 
מתחילים להסתבך. היא תאלץ לנהל 
מירוץ נגד השעון כדי לחשוף סודות 
ולמצוא  רצח  לפענח  משפחתיים, 
בק,  רוני  (מאנגלית:  נעדרת.  ילדה 

הוצאת כנרת זמורה, 383 עמ')

17
רוברט  מאת  הסורגים"  "מאחורי 
לבני  הוא הספר השלישי  מצ'אמור, 
ריגול  ארגון  מלאך,  בסדרת  נוער 
סוכנים  מגויסים  שלשורותיו  סודי 
לאחר מיון קפדני, עוברים אימונים 
מפרכים וידועים במקצוענות שלהם. 
רשמית, הם בכלל לא קיימים, ובגיל 
17 הם פורשים. רשמית. ג'יין אוק�
מסוכנת  נשק  סוחרת  היא  ספורד 
וחסרת מעצורים, והיא מבוקשת על 
ידי האף�בי�איי. איש אינו יודע היכן 
היא נמצאת, וגם לא איך היא נראית. 
הבן שלה, קרטיס, יושב בכלא אחרי 

�שיצא למסע הרג ורצח שלושה אנ
שים. רק הוא יכול להוביל את האף�

של  המשימה  שלו.  אמא  אל  בי�איי 
במיוחד:  קשה  מלאך,  סוכן  ג'יימס, 
חברו  עם  יחד  לכלא  להיכנס  עליו 
להתחזות  צריכים  ושניהם  לארגון, 

�לאסירים, להתיידד עם קרטיס, לע
זור לו לברוח, וללכת בעקבותיו עד 
שאורבות  הסכנות  אמו.  אל  שיגיע 
כשבן  אבל  מספור,  רבות  בדרך  לו 
זוגו למשימה נפצע קשה תכף אחרי 
הסורגים,  מאחורי  נכלאים  שהם 

(מא בו.  תלוי  שהכול  יודע  �ג'יימס 
נגלית: רוני בק, הוצ' כתר, 240 עמ')

קסנדרה  אבודות" מאת  נשמות  "עיר של 
הפנט בסדרת  החמישי  הספר  הוא  �קלייר 

בת  פריי  קליירי  הנפילים".  "בני  לנוער  זיה 
גורלית  בנקודה  נמצאת הפעם  החמש-עשרה 
יפה  ג'ייס  של  גורלו  בה  בעלילה,  במיוחד 
התואר, מושא אהבתה של קליירי, נתון בידיה 
כדי שתו�  ועליה לבחור בחירה בלתי אפשרית

אכזר.  מגורל  כולה  האנושות  להציל את  כל 
(מאנגלית: ענבל שגיב נקדימון, הוצאת גרף 

צעיר, 470 עמ')



23 ||   24.3.2016

סניף נוסף רח' סחרוב דוד פינת לישנסקי ראשון לציון

 בלעדי לקוראי 
קו למושב
 גיליון היכרות של 
 נשיונל ג‘יאוגרפיק 

 המהדורה הישראלית 
בדמי משלוח בלבד!

 
  tmags.co.il למימוש ההטבה היכנסו לאתר

והקלידו קוד קופון greent או סירקו את הקוד.
tmags.co.itmags.co.i.co.ill לאתרלמימוש ההטבה היכנסו לאתר היכנסו הטבה המוש מוש ללמימ

הקוד. או סירקו את הקוד. את סירקו או greentgreent קוד קופון והקלידו קוד קופון והקלידוקל
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dorin.segev@tmags.co.il

הקלה משמעותית לסובלים מאסטמה
סינוסיטיס, אלרגיות וגודש אף

 NASOPURE  נזופיור -
בקבוק פטנט לשטיפת האף

Nasopure

 Nasopure

.®Nasopure
 Nasopure

 Nasopure

www.MedShop.co.il
03-9794711
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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