ראה 41
מ'
ע

חבר ועד אגודה!!!
הגורל הכספי של קרקעות המושב בידך!

ęĕčĥđĚč ĐģđĝĞĦ ĕģĤČĠ

מומחים בתיכנון¨ ייזום ובניית
פארקי תעסוקה במושבים
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הבית של החקלאות הישראלית
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 40%מביקוש הדבש השנתי בישראל ,כ 1,600-טון דבש ,משווקים
לקראת ראש השנה וימתיקו את סעודות חגי תשרי .על-פי תחזית
מועצת הדבש ,כ 500-דבוראים יפיקו מ 100-אלף הכוורות הישראליות
כ 3,000-טון של הנוזל הזהוב-מתוק עד סוף שנת  »¿2015
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חיים שוורץ היה פרטיזן בפולין .הפרטיזנים רכבו על
הסוסים ביערות פולניה ועשו צרות לאוקראינים וגם
לגרמנים .כשנגמרה המלחמה ,קבוצה של פרטיזנים
עלתה ארצה ,חלק מהם הלכו לקיבוצים וחלק למושבים.
גם חיים עלה אתם ארצה והשתתף בכל המלחמות בארץ.
במלחמת יום הכיפורים איבד חיים עין .בכל זאת ,הוא
התחתן וקיבל נשק וטיפל יחד עם אשתו בחריצות במש
 Ŷ

קו .נולד להם בן אחד ,וכמו שכל האמהות הפולניות רצו
~
שהבנים שלהן ילמדו מה שהן לא יכלו ,ככה לאט-לאט
~ Ŷ
כל הבנים עזבו את המשקים ,וגם הבן של חיים.
 
וכמו כל דבר ,הפרטיזנים לשעבר עבדו ,הזדקנו
 Ŷ
ולאט-לאט עלו לשמים .גם אשתו של חיים נפטרה.
dorin.segev@tmags.co.il
הוא המשיך ללכת כל יום לדואר לקחת עיתון ועם העין
   3w35
היחידה הוא יכל לקרוא רק את האותיות הגדולות .יום
3w3
אחד מצא בתיבת הדואר שלו שלושה דפים .דף אחד

Ŷ
היה מודפס באותיות קטנות ,אז הוא לא היה יכול לק
~

רוא אותו ,אבל הדפים האחרים היו תכניות של משקים

Ŷ

וכתוב היה מ"מנהל מקרקעי ישראל" ,וזה סימן לצרות.
 ~~w
הוא לא ידע מה לעשות אז הלך לשכן שלו ,שהוא גם
~
חבר שלו ,ושאל" :יענקל'ה ,גם אתה קיבלת את זה? ומה
 Ŷ

כתוב שם?" יענק'לה אמר" :זרקתי את זה לפח הזבל,
dorin.segev@tmags.co.il
אני לא רוצה לדעת ואם יבואו פקידים אני ארסס אותם
עם מים" " -אבל אתה תיכנס לבית הסוהר!" אמר חיים,
~~ ~
"שטויות" ,אמר יענק'לה" ,זקנים כמונו כבר לא מכני
סים לבית הסוהר אז אל תדאג".

חיים הלך הביתה וחשב :לבן שלי אני לא יכול לכ
  ~53

~ תוב ,כי הוא יגיד לי כמו תמיד  -תמכור ותלך לדיור
~~
~~~ מוגן ,אבל אני לא יכול להגיד לו שעם עין אחת אני
 
רואה את כל הפינות בבית ושאני עשר פעמים ביום רץ
סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לשירותים ,הוא לא יבין את זה .אז החלטתי עוד מקום
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.
אחד שאני אפנה אליו .הוא עמד לכיוון ירושלים ואמר:
"אלוהים בשמים תעשה לי טובה ,אני כבר לא מבין את
העולם עכשיו ואני לא רוצה לחיות בו .קח אותי למעלה,
אף פעם לא הייתי גנב או שקרן ,ותעשה לי טובה ותיקח
אותי למעלה" .הלך חיים לישון ,וחלם על ...הזמן שבו
היה צעיר וחזק ויכול היה להילחם .אבל עכשיו הוא זקן,
בודד וחלש.
כשבא הבן לבקר אותו למחרת מצא את אביו מת ,עם
חיוך על הפנים .הוא אמר לו" :אבא ,זה מה שרצית ,וקי
קוראים יקרים,
בלת".
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש
שנה טובה!
בו מקום לתגובותיכם על הכתבות
אסתר דוברוב,
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
מושב בצרה
לסיפורים ולשירים שכתבתם,
~ 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם
כל נהג צעיר שעובר טסט מקבל ממורה הנהיגה שלו
ונשמרו במצלמתכם .כתבו את שם
שלט .בשלט כתוב "נהג חדש" וכמובן ,יש גם פרסומת
הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
הכוללת את שמו של מורה הנהיגה עם מספר הפלאפון
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
שלו.
editor_kav@tmags.co.il
החוק קובע ,שהנהג הצעיר והחדש צריך לתלות את
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שלט על החלון האחורי בזמן נהיגתו .לא צריך להתא
מץ כדי להבין ,שמטרת השלט היא לא פרסום של מורה
הנהיגה ,שאצלו למד נהגנו החדש ,אלא להזהיר ולה
תריע בפני שאר נהגי ישראל :לפנינו נוהג נהג חדש,
"כבדהו וחשדהו".
בדרך-כלל ,הנהג החדש נוהג לאט יותר ,הביטחון
העצמי שלו נמוך יותר והוא קצת מתקשה להשתלב בת
נועה ,ויותר מפעם אחת הוא לא "זורם" .השבוע נסעתי
אחרי נהג כזה .כל הסימנים מאחור הראו שהוא נהג חדש,
אבל משום מה ,לא היה שלט שמעיד על כך תלוי מאחור.
רק כשהוא נכנס לחנייה שלו בבית שמתי לב שלפניי
נסעה אימא של חבר טוב .מצוין שאישה בת  83נוסעת
באוטו לבד ,ללא מלווה .כמו שילד שאך קיבל רישיון
מרגיש את תחושת העצמאות ,כך גם בוודאי מרגישים
הנהג או הנהגת הוותיקים  60שנה ויותר אחרי שקיבלו
את הרישיון.
אבל מה לעשות ,הגיל עושה את שלו ,התגובות קצת
יותר איטיות ,והרגל לפעמים לוחצת חלש מדי על הגז,
והאוטו בצומת נראה קרוב ,וכדאי להמתין עד שלא יראה
אוטו בכלל ,וכל זה ועוד מביא אותי לידי יוזמה חדשה.
אני מקווה שהנהגים של "הגיל השלישי פלוס" לא
יכעסו .זה בא ממקום טוב ,חיובי ומכבד .אני מציע ,שכל
נהג שעבר נניח את גיל  ,80שפעם נקרא "גבורות",
ונוהג עדיין ,יתלה שלט מאחור עם הכיתוב "נהג ותיק".
רועי יעקובי,
באר טוביה

נגמרה שנה
ניר מאיר בכנס במשואות
יצחק" :אין סיבה שנתבטל
בפני גורמים המנסים לעשות
'מסחרה' משנת שמיטה"

8

 108אתרוגים

פינת שיר

המכס תפס בנתב"ג מזוודה
מלאה באתרוגים ,בשווי
אלפי שקלים ,שניסה
להבריח אזרח בריטניה

דווֹת ֵק ָיס ְריָ ה
ְ
יס ְריָ ה
%דווֹת ֵק ָ
ְ
ִמ ְת ַפּ ְלּלוֹת ְל ֵא ָלהּ

34

̌ʤʕ̊ʔʧʬ ʓ
ˋʤʕʩʸʍ ʱʕ ʩʒʷʺˣʥʍʣ
ʤʕʩʸʍ ˣʨʍʱʩʑʤʺˣʴʩʑʶʮʍ
̌ʠʕʮˣʸʬ ʓ
ˋʤʕʩʸʍ ʱʕ ʩʒʷʺˣʥʍʣ

משפחה מתחדשת

ʩʒ˗ ʔ̌ ʧʍ ʮʔ ˎʍ ʺˣʲʕʬʡʍ ʑʰ

כמו לפני  80שנה ,נשב גם
בראש השנה הקרוב סביב
השולחן ,עם בני המשפחה
שההורים לא פגשו עדיין

ʳˣʧʔʤ
איציק רייכר ,עין ורד

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
ęđĕ
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מצילים את החקלאות :ייפתח מו"מ על הסכם ל 15-שנה

ראשי התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל התנועה הקיבוצית נפגשו עם ראש אגף התקציבים באוצר וניסחו קווים מנחים
ליציאה מהמשבר בענף החקלאות

<

מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל מאיר צור ,מזכ"ל
ההתאחדות אבשלום וילן ומזכ"ל
התנועה הקיבוצית ניר מאיר נפג
שו עם ראש אגף התקציבים באוצר
אמיר לוי ועם צוותו לדיון בדרכים
ליציאה מהמשבר בענף החקלאות.
לפגישה קדמו פגישות אישיות עם
שר האוצר משה כחלון ועם שר הח
קלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל.
בשיחה עם אנשי אגף התקציבים
הועלו כל נושאי הליבה של החק
לאות הישראלית וסוכם ,כי צוות

משותף למשרדי האוצר והחקלאות
ולהתאחדות חקלאי ישראל יכין
הצעה משותפת לפתרון כולל של
בעיות היסוד .הצוות יעבוד מספר
חודשים ויגבש הצעה מוסכמת
שתגובה במשאבים כספיים .כבסיס
למשא ומתן עם משרד האוצר ומש
רד החקלאות התקבלו מספר קווים
מנחים.
א .תמיכות :הגדלת אחוז הת
מיכות לרמת ה ;OECD-מעבר
לתמיכה ישירה חלף מכסים  -רק
לאחר בדיקה מדוקדקת של צורכי
כל הענף; הגדלת חלקה של המדי

נה בביטוח ל ,70%-במקום הקטנת
חלקה; הגדלת מענקי השקעה בכל
הארץ ,במסגרת מנהלת ההשקעות
 במקום מתן מענקים ייעודייםרק מול רפורמות; תמיכה ייעודית
בנושאים סביבתיים; תמיכה קבועה
במחקר ופיתוח.
ב .עובדים זרים :הורדת מס מעסי
קים; הורדת האגרות; החזרת נקודות
הזיכוי; עדכון מחיר להורדות בגין
מגורים; ביטול או החרגה של הכ
ללת עובדים זרים בהסכם הקיבוצי;
טיפול יעיל בעובדים עונתיים.
ג .מים :הורדת מחיר המים לחק

לאות; הוצאת רכיב עלויות התש
תיות ממחיר המים; תמיכה בהמשך
פיתוח מפעלי קולחין; המשך פיתוח
רעיון הניהול האזורי תוך שיטוח
עלויות המים ופיתוח מקורות מים
שוליים חדשים; השוואת עלויות
המים והביוב לצריכה הביתית במ
גזר הכפרי למגזר העירוני.
ד .שיווק :טיפול בחוק פערי
התיווך; בניית שוק סיטונאי; שיווק
ישיר )פעילות מכירה של תוצרת
חקלאית תיחשב לפעולה חקלאית(.
ה .הון :יצירת נגישות טובה יותר
לחקלאים לקרנות הון חוזר והון

השקעה.
ו .ייצוא :תמיכה בשיווק; שערי
מטבע; תמיכה בשינוע.
ז .הסכם ארוך טווח בענפים לול,
רפת ,צאן ,פטם ודגים.
ח .פיתוח הכפר :תמיכה בפי
תוח הכפר ליד החקלאות; צו שעה
לשימושים חורגים :מגורים ופל"ח;
תכנית נתמכת וארוכת טווח לפי
תוח מקורות תעסוקה לא-חקלאית
בישובים כפריים; החזר תקציב שי
קום תשתיות ביישוב הוותיק; יישום
החלטות ממ"י  979והסכם חכירה
לדורות.

"החקלאים לא אשמים
ביוקר המחיה"

תמיכה מרוב סיעות הכנסת בדרישת השדולה החקלאית:
"על המדינה לטפל בשורש בעיות החקלאות .יש להוציא
את הפטם והצאן מחוק ההסדרים באופן מידי"

<

השדולה החקלאית בכנסת
התכנסה לדון במצב הח
קלאות ובחוק ההסדרים.
לישיבה הצטרפו חברי כנסת מה
קואליציה ומהאופוזיציה ,שהביעו
תמיכה גורפת בחקלאים.
בכינוס הלובי החקלאי ,בראשות
הח"כים עומר בר-לב ,דני עטר,
איתן ברושי )המחנה הציוני( וחיים
ילין )יש עתיד( ,השתתפו  21חברי
אופוזיציה וקואליציה :יו"ר האופו
זיציה והמחנה הציוני יצחק הרצוג,
יו"ר מרצ זהבה גלאון ,מרב מיכא
לי ,יו"ר ועדת הפנים דוד אמסלם,
ניסן סלומיאנסקי ,ינון מגל ,איציק
שמולי ,מיקי רוזנטל ,נחמן שי ,עופר
שלח ,אורן חזן ,מייקל אורן ,תמר
זנדברג ,עמיר פרץ ,רויטל סוויד,
בצלאל סמוטריץ' ,סתיו שפיר ,אייל
בן ראובן ,ענת ברקו ,איילת נח
מיאס-ורבין ומוטי יוגב.
בדיון נאמר שהחקלאים אינם
אשמים ביוקר המחיה וכי על המדי
נה לטפל בשורש בעיות החקלאות.
בנוסף הסכימו חברי הכנסת ,כי
יש להוציא את הפטם והצאן מחוק
ההסדרים באופן מידי.
ישיבת השדולה התקיימה לאחר
הודעת ראשי התאחדות חקלאי
ישראל על הקמת צוות של משרדי
האוצר והחקלאות וההתאחדות ,שי
נהל משא ומתן כולל על הסכם ארוך
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טווח ל 15-שנה במטרה לנסח לאחר
מספר חודשי עבודה הצעה משות
פת לפתרון בעיות היסוד בחקלאות,
שיגובה במשאבים כספיים.
במקביל הודיעה התאחדות חקלאי
ישראל ,כי ההצעה לשינויים בענף
הצאן תפוצל מהצעת חוק ההסדרים
לאחר קריאה ראשונה בכנסת ותוע
לה לדיון ,אם בכלל ,במהלך השנ
תיים הקרובות באופן החקיקה הר
גיל .ע"פ הודעת ההתאחדות ,נושא
הפטם נמצא במחלוקת קשה ומאבקה
להוצאתו מהחוק נמשך.
יו"ר האופוזיציה הרצוג אמר בכי
נוס השדולה החקלאית" :המאבק
עקרוני  -על דמותה של הציונות
ושל החקלאות .כל סיעות הבית
מוכנים לעזור ולהילחם עם המאבק
הזה עד הסוף".
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור" :החקלאות הישראלית עברה
בשנים האחרונות טלטלה וחקלאים
רבים איבדו את רווחיותם .רק באמ
צעות הסכם ארוך טווח ל 15-שנה,
אשר יטפל בכל שרשרת הערך,
מהחקלאי-המגדל ,דרך המפעלים
והשיווק ועד הצרכן ,ניתן יהיה
להגיע לכך שגם אנחנו ,החקלאים,
נתפרנס בכבוד מעבודתנו ומעמל
כפינו וגם הצרכן הישראלי יקנה
תוצרת איכותית וטרייה במחירים

דיון של הלובי החקלאי בכנסת" .לא נסכים להמשך הדמגוגיה של אגף התקציבים כלפי החקלאים"
צילום :דוברת תנועת המושבים

הוגנים.
"אני מברך את שר האוצר משה
כחלון ואת שר החקלאות אורי
אריאל שרואים כמונו את חשיבות
החקלאות והחקלאים ומודעים לצו
רך לחזק את החקלאות ולדאוג לפ
רנסתם של החקלאים ,כמו גם ליוקר
המחיה .אני מברך את הלובי החק
לאי של הכנסת ואת כלל חברי הכ
נסת שכיבדו אותנו בדיון על מצבה
של החקלאות".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום וילן" :רק הסדר כולל
לבעיות החקלאות יבטיח יציבות
מחירים וביטחון מזון .יוזמת האוצר
לרפורמה בפטם תוביל לאבטלה של
כאלף חקלאים ועובדי משחטות ול
עליית מחירי העוף בשנה הקרובה!".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר" :יצאנו למאבק הן על השי
טה הנלוזה של חוק ההסדרים והן
כנגד הרצון לבצע רפורמות מש
מעותיות בחקלאות ,ללא הידברות
עם החקלאים .אני מברך על הקמת
ועדה משותפת שתדון ותכין הצעה
משותפת לפתרון כולל לבעיות
היסוד.
"עם זאת ,לא נסכים להמשך הד
מגוגיה של אגף התקציבים כלפי
החקלאים .יש כאן ניסיון של פקידי
האוצר לטרפד חוק שנכנס לתוקף
לפני חצי שנה .זה לא דמוקרטי ולא

הגיוני .לא נאה להם החוק והם מפי
צים מידע שגוי ומקשקשים שטויות
על מנת לכפות רפורמות שאין בהן
בשורה צרכנית ,אלא גדיעת פרנס
תם של אלפי חקלאי וחיסול אמצעי
ייצור של יישובים בפריפריה.
"החקלאות בישראל ,כפי שגם
העיד השבוע ראש הממשלה ,היא
החקלאות המפותחת בעולם המובלת
על-ידי אנשים מופלאים ,חרוצים
ויצירתיים .הניסיון להאשימם ביוקר
המחיה הוא לא פחות מהסתה פרועה
ולא מקובלת".
ח"כ עמר בר-לב" :התקציב
שמונח היום מפקיר את החקלאים.
הרפורמות הבעייתיות של הפטם
והצאן מצמצמות ופוגעות ואין
בהן ובתקציב כולו שום אמירה על
מה כן יינתן לחקלאים ,על מקומה
של החקלאות בחזון הציוני ומה
כן עושים כדי שהענף לא יקרוס.
איך ממצמצים את פערי התיווך,
את נטל המיסוי ,מחירי המים וכו'.
האוצר והממשלה מנותקים מהצר
כים בשטח .בלי תכנון והצבת יעדים
החקלאות תקרוס והמדינה תופקר".
ח"כ דניאל עטר" :בכוונת האוצר
להעביר את הרפורמה בפטם ושאר
הגזרות הן 'עזים'  -במידה ויע
ברו ,ההצלחות שלהם לפגוע בנו
יהיו ברורות וכואבות" .עוד הוסיף
עטר ואמר" :פקידי האוצר מעמי

דים פנים ,פעם אחר פעם ,כי הם
מוכנים להידברות עם החקלאים
ולהגיע להבנות ,אך דבר לא קורה
בפועל והם אינם מתכוונים לסגת
מהגזרות הקשות שיפגעו בחקלאים
ובהתיישבות.
"הנוכחות המסיבית של חברי
הקואליציה מעידה ,מעבר לכל
ספק ,שכולנו יחד במאבק למען
עתידה של החקלאות .אנו צריכים
להמשיך את המאבק בנחישות ,אין
הרבה הזדמנויות למנף את המאבק
הזה ולהוביל להצלחתו ,הזדמנות זו
עשויה שלא לחזור .המאבק הזה הוא
מאבק על שמירה על ההתיישבות
והערכים עליהם הוקמה מדינת יש
ראל".
ח"כ איתן ברושי" :השאלה הנ
שאלת היום האם זאת תהיה חקלאות
של חוואים או חקלאות של חקלאים.
זה עניין לאומי ממדרגה ראשונה,
ספק אם המנהיגים יובילו את השי
נוי אשר אנו מצפים לו .אנו זקוקים
לאמנה חדשה בין הממשלה לה
תיישבות .מדינה שנותנת לרמי לוי
להדליק משואה ללא ליווי של חק
לאי היא מדינה שאיבדה את דרכה".
ח"כ ברושי אף התייחס לרפורמות
הצפויות" :לא ייתכן שנתבלבל וב
חסות מסך עשן נסכים לרפורמות
הפטם ,אין לרפורמה כתב מינוי ואף
אחד לא בראשה".
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Air Port City
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ďđčĕė + ĐĚĥĤĐ ,ęĕĜĠ ĦĘčģ

08:00-09:00

ĐėĤčđ ĐēĕĦĠ ĕĤčď ĐēĕĦĠ čĥđĚ

ĐēčĥĐ ĕĘĔĕĐ :ęđĕĐ Ĥďĝ ĘĞ ĦđĤĞđč ĦđĕĎđĝ

ěđĥČĤ čĥđĚ

ĖđĘč ď"ĝĠ ęĞ ĦđďďđĚĦĐ ĕėĤď ¤
ĦđĤĕď Ėđĕĥč ĐēčĥĐ ĘĔĕĐ ¤
?ĕĤĥĠČ ęČĐ À 'Ě 140 ďĞ ĤđĔĠ ¤

09:20-10:50

ğĦđĥĚ čĥđĚ

ğĦđĥĚ čĥđĚ

ēĦĠĚĐ ĦĤĕĝĚ ďĞđ ěđĜėĦĐĚ ĐĕĜč ĔģĕĕđĤĠ

ĦđĎđĢĦč Ĥđĕĝđ ďđčĕė + ĐģĝĠĐ
12:50-13:10
ęĕĢđčĕģ
čđĥĕĕĘ ęĕĜđėĕĝ ĘđĐĕĜđ ĔģĕĕđĤĠĐ ěđĚĕĚ
ĕĥĕĘĥ čĥđĚ
ġđčĕģč ĐĕĜč ĕĔģĕđĤĠ ěđĚĕĚĘ ęĕĘďđĚ ¤
13:10-14:30
ĞĚģ ěĤģ À ġđčĕģč ĐĕĜč ěđĚĕĚĘ ĦđĕđčĤĞ ¤ ęĕĘĕčģĚ ęĕčĥđĚ
ĦđČĦĜėĥĚ ġđĞĕđ ēđĔĕč ¤ ęĕčĥđĚ / ęĕĢđčĕģ
ěđėĕĥĐđ ĕđĜĕčĐ ďĤĥĚ Ęĥ ġđčĕģ ĕĤčēĘ ĥďēĐ ĦđČĦĜėĥĚĐ ĘĐđĜ ¤
ĦĕĤĥč ęĕĕĤĐĢ ĦēđĤČđ ĤĞđĥĚ ęđĕĝ
14:30

(1265 ,1101 ĦđĔĘēĐ) ĦĕĠđĘē ĐģđĝĞĦ À ĐĘēĜč ē"ĘĠ ęĕčĥđĚ
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ ,ēĤĠĕ ĦĕĚĞ ď"đĞ ,ĐďđĐĕ ĐĔĚ Ģ"Ďč À čĥđĚč ęĕĜčĚ ĦĤėĥĐ ¤
ĦĕĤĠė ĦđĤĕĕĦĘ ĐĕĜč ¤
ĐĘēĜč ĕĠđĘē ĥđĚĕĥ Ęĥ ĦđČĚĥ ĕĔčĕĐ ¤
ĦđĜėĤĢ Ęĥ ęĕĕĘėĘė ęĕĚĒĕĚ ¤

+.)$%

09:00-09:20

ĦđĎđĢĦč Ĥđĕĝđ ďđčĕė + ĐģĝĠĐ
10:50-11:10
ęĕĢđčĕģ
ĕĜĥ čĥđĚ
ĐďđĎČĐ ĦĎĐĜĐĘ ęĕĘėĐ ĒĎĤČ À ġđčĕģč Đĥďē ĐĕĜč ¤
11:10-12:50
ĞđĢĕč ĘĐĜĚė ěđĜėĦĐ ďĤĥĚ ¤ ęĕĘĕčģĚ ęĕčĥđĚ
ĦđĚďģĦĚ ĦđĕĎđĘđĜėĔč ĐĕĜč ĦđĔĕĥ ¤ ęĕčĥđĚ / ęĕĢđčĕģ
ěĘčģ-Ĥčē-ġđčĕģ ęĕĝēĕĐ ĥĘđĥĚ ¤

ęĕčĥđĚ
ĕčđĥĕĕ-ěĕč Ġ"Ħĥč čĥđĚč ĐģđĝĞĦ ĕĚĒĕĚ ĦĚģĐ ¤
ĕģĝĞĐđ ĕĦĕčĐ ĤĒĎĚĘ ĐēđĔčđ ĐĤĕĐĚ ĐĕĜč À ĦĚďģĦĚđ ĐĘģ ĐĕĕĜč ¤
ĐďđĎČĘ ęĕĕČĚĥđ ęĕĕĘėĘė ęĕĔčĕĐ ¤
ĕĘėĘė ğđĜĚė ęĕĠĦđĥĚ ĐĕĎĤĜČ ĕĚĒĕĚ ĦĕĕĜč ¤
ĐďđĎČĐ ēĔĥč ĐĤđčēĦ ĕĚĒĕĚ ĦĕĕĜč ¤

(1226 ,949 ĦđĔĘēĐ) ĐďđĎČĐ Ęĥ ĦĕĘėĘė ĦđĚĒĕ

ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĢĞđĚĐ
ĐģđĤĕ ĐĕĕĜčĘ

ěđėĕĥĐđ ĕđĜĕčĐ Ĥĥ ,ĔĜĘĎ čČđĕ ė"ē
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ Ę"ėĒĚ ,ĤđĢ ĤĕČĚ

Ĭ250 ģĤ ,ĦĚďģđĚ ĐĚĥĤĐč ĦďēđĕĚ ĐēĜĐ

:ğđĦĕĥč
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שר החקלאות מבקש לדון מחדש בתקציב משרדו

השר אריאל ,בעקבות הפחתת המע"מ" ,לא כל הנתונים הובאו בפני הממשלה בתקציב .מבקש פתיחת הדיון על הקיצוץ
הרוחבי" – "לאור עודפי התקציב שנמצאו באופן פלא"

<

יממה לאחר הודעת ראש
הממשלה בנימין נתניהו
ושר האוצר משה כחלון על
הפחתת מס ערך מוסף ב 1%-ומס
החברות ב ,1.5%-פנה שר החק
לאות ופיתוח הכפר אורי אריאל
לשניים וביקש לדון בנושא בדחי
פות בממשלה .במכתבו מביע השר
אריאל הפתעה נוכח ההחלטה לה
פחית את שיעור המסים וטוען ,כי
לאחר ההודעה ברור שלא כל הנתו
נים הובאו בפני שרי הממשלה בעת
אישור התקציב .לאור דברים אלו

מוסיף השר אריאל ודורש לפתוח
לדיון מחודש את הקיצוץ הרוחבי
שלו נדרשו השרים על מנת לעמוד
ביעד הגירעון ולהצביע על ביטולו.
השר אריאל כתב אל ראש הממשלה
ואל שר האוצר" :כשאר חברי הממשלה
הופתעתי לשמוע בכלי התקשורת
על החלטתכם להפחית מסים באופן
פתאומי :ב 1%-את המע"מ וב1.5%-
את מס החברות ,וזאת בשל הצטב
רות של עודפי גבייה בקופת המדינה.
לפי הערכות ,משמעות ההפחתה היא
אובדן הכנסות המדינה של כ 6.5-מי

ליארד שקל בשנה.
"החלטתכם זו אינה עולה בקנה
אחד עם הנתונים שהוצגו בפני חברי
הממשלה בעת הצגת ואישור תקציב
המדינה לשנים  2015ו ,2016-בו
נדרשו משרדי הממשלה לבצע קי
צוץ בשירות הניתן לאזרחים .לאור
זאת ,ולאור אחריות התקציבית של
שרי הממשלה ,הסכמנו לביצוע
'פלאט' של  4%בתקציב משרדנו
בכדי לעמוד ביעד הגירעון שהוצג
ע"י האוצר.
".5היום ,לאחר הודעתכם ,הרגש

~   ~ 

פגישת הכנה
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור ושר
החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל נפגשו על מנת לתאם ולבנות את צוות
המשא ומתן להסכם ארוך טווח על ענפי החקלאות.
שר החקלאות הודיע לצור שהוא לא עושה שום דבר עד אשר האוצר יקיים
את ההבטחה שלו לטפל בכל סוגיית העובדים הזרים באופן מידי .השר הב
טיח ,כי לאחר שיטופל הנושא ,יחל המו"מ להסכם ארוך טווח על כלל נושאי
ורכיבי החקלאות.
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תי היא ,כי לא כל הנתונים הובאו
בפני חברי הממשלה בעת אישור
התקציב ,והסכמתנו לפגוע בשירות
הניתן לאזרחים במשרדנו".
השר מזכיר את הסתייגות נגידת
בנק ישראל קרנית פלוג מהפח
תת המסים )שאף נעדרה ממסיבת
העיתונאים שבה הוכרזה ההפחתה(,
שפורסמה בכלי התקשורת" ,על
רקע אי הבהירות ביחס להתפתחויות
הכלכליות בשנה הבאה ,הפחתת
המע"מ באחוז ,שעלותה כ 4.8-מי
ליארד שקל ,עלולה להביא לגידול

נוסף בגירעון בשנה הבאה ולסכן את
העמידה ביעד הגירעון של ."2.9%
בסיום מכתבו כותב השר" :לאור
העובדה כי לא ניתן לדעת אם ההוזלה
תוביל לירידת מחירים לצרכן ,מאחר
ובעלי העסקים לא מחויבים לגלגל
את הפחתת המע"מ לצרכנים ,ול
ממשלה אין דרך לאכוף זאת .אבקש
להביא נושא זה לדיון מהיר בממשלה,
לרבות פתיחת הדיון על הקיצוץ הת
קציבי במשרדי הממשלה לאור עודפי
התקציב שנמצאו באופן פלא לאחר
אישור התקציב בממשלה".

"גורמים פוליטיים ניסו
לעשות 'מסחרה' בשנת
השמיטה"

אבו וילן בכנס במשואות יצחק לסיום שנת השמיטה" :הגיע הזמן
להפסיק להתבטל בפני גורמים קיצוניים ,שרוצים לקחת על
חשבון החקלאים"
ביום ראשון 6 ,בספטמבר ,התקיים במושב
משואות יצחק כנס של תנועת הקיבוץ הדתי
לסיום שנת השמיטה .משתתפי הכנס ,ביניהם רב
נים שעוסקים בשמיטה ובשמירתה ,דנו בהשלכות
הכלכליות והחקלאיות של השמיטה ,בהתפתחויות
במהלך השנים ביישום הלכות השנה השביעית
ובדרכים להתמודד עם רתיעת הצרכנים מקניית
תוצרת "בקדושת שביעית".
בפתיחת הכנס אמר מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי
נחמיה רפל" :לפני תחילת שנת השמיטה התכנס
נו בקיבוץ גן שמואל ,והיום אנחנו זוכים להתכנס
במושב משואות יצחק ,שיש לו ענף גידולי שדה
משותף עם הקיבוץ השכן ,נגבה.
"הדרך הנכונה לפיתוח החקלאות בכלל ושמי
רת השמיטה בפרט היא דרך שיתוף הפעולה של
כל אנשי ההתיישבות ,מכל הזרמים ומכל צורות
ההתיישבות .כחקלאים במדינה יהודית ודמוקרטית
נמשיך לשאוף לקיומה של חקלאות על-פי תורת
ישראל ,תוך הבנה עמוקה של המציאות הכלכלית
וההתיישבותית ,והתחשבות בצרכיה ויכולותיה של
מדינת ישראל".
מזכ@ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל מאיר צור אמר בכינוס" :אנו החילונים מבי
נים מאיפה בא רעיון שנת השמיטה וכמה אבותינו
ראו את החשיבות של העניין הזה .שנת השמיטה
מהותה היא שמירת המסורת ושמירת ערך החק
לאות בעיני החקלאים ובעיני המסורת היהודית.
"הרבנות הראשית הצבאית רצתה לייבא השנה
את כל הפירות והירקות לחיילים מחו"ל וזאת על-
ידי ספק חרדי שייבא את הסחורה עבורם מחו"ל.
דבר אשר היה עשוי לפגוע בראש ובראשונה בחק

לאים במדינת ישראל .לאחר מאבק ציבורי שקיימנו
הגענו לסיכום אתם ,כי הצבא ימשיך ירכוש במהלך
שנת השמיטה פירות וירקות רק מחקלאי ישראל,
כפי שהיה נהוג עד כה בשנת השמיטה".
על מצבה של החקלאות כיום אמר צור" :אנו נמ
צאים היום במאבק גדול על המשך קיומה של הח
קלאות .החקלאות שכרוכה בשוק המקומי ובייצוא
נמצאת בסכנה גדולה מאוד .המאבק שאנו מנהלים
הוא לשפר את המצב של החקלאים והחקלאות ,על
כל ענפיה".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר" :אין סיבה
שנתבטל בפני גורמים המנסים לעשות 'מסח
רה' משנת שמיטה .החקלאים הדתיים לא צריכים
להיות מובלים באף על-ידי גורמים שחלקם אנטי-
ציוניים.
"מגזר שהוא תפארת האומה ,המביא בשורות חד
שניות ומתקדמות לכל חקלאי העולם ,ניצב היום
בפני הכחדה ואין מושיע .אנו ,אנשי ההתיישבות
העובדת ,נעשה ככל שבידינו למנוע מהלכים כוח
ניים שיגדעו את פרנסתם של אלפי חקלאים המנ
סים לשרוד גם בתנאים קשים".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום וילן:
"השנה ניסו גורמים פוליטיים לעשות 'מסחרה'
בשנת השמיטה .הגיע הזמן להפסיק להתבטל בפני
גורמים קיצוניים ,שרוצים לקחת על חשבון החק
לאים והרבנות הצבאית ,שניסו להסדיר סדר חדש
בצבא ולהחזיר אותנו אחורנית ולא קדימה.
"עוברים עלינו ימים קשים בחקלאות .רובה הג
דול של החקלאות המשפחתית במשבר קשה .אם
לא נדע לשמור על המשק המשפחתי ,לא תהיה
חקלאות במדינה".

מתנות מקוריות לחגים!!!
לול החופש

הלול הירוק

www.greenyard.co.il

מחלקה חדשה
תנו לשמש לעלות ולהאיר גם בלילה
תאורה סולארית איכותית ועצמתית
מבחר דגמים נרחב
www.solarstar.co.il

טל' להזמנות וברורים 052-2527191 052-8920020
נקודת מכירה :קניון דרורים
משרדים :מושב חוגלה
10.9.2015
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מיליון ו 600-אלף ק"ג דבש

מועצת הדבש :בחגי תשרי ישווקו בישראל כ 1,600-טון דבש ,שהם  40%מהביקוש הישראלי
השנתי; תפוקת הדבש הישראלי ב 2015-תגיע לכ 3,000-טון

<

מנכ"ל מועצת הדבש ,הרצל
אבידור ,מוסר לקראת ראש
השנה כי השנה יסתכם ייצור
הדבש המקומי בכמות דומה לממוצע
הרב-שנתי :כ 3,000-טון של הנוזל
המתוק המיוצר בכ 100-אלף כוורות
הפזורות ברחבי הארץ .אשתקד הס
תכם ייצור הדבש השנתי בכ2,900-
טון.
החורף הגשום גרם לדבוראים
לטפח ציפיות לעלייה גדולה בתפו
קת הדבש השנתית ,אך לאחר העונה
הגשומה הגיע אביב קר במיוחד ,דבר
שהקטין את היקף הצוף בעת הפרי
חה .עם זאת ,ההערכה היא שתפוקת
הקיץ תהיה טובה מאשר בשנה שע
ברה ,וכך תושלם כמות הדבש לרמה
הייצור הממוצעת השנתית.
עוד אומר אבידור ,כי צריכת
הדבש בקרב הציבור הישראלי מס
תכמת בכ 4,000-טון דבש ובחגי

תשרי ישווקו בישראל כ 1,600-טון
דבש ,שהם  40%מהביקוש הישראלי
השנתי ,בשווי כולל של כ 50-מי
ליון שקלים במונחי מחיר לצרכן.
ישראלי צורך בחודש תשרי כ200-
גרם דבש בממוצע ,ובמהלך השנה
כולה כחצי ק"ג דבש לנפש.
במועצת הדבש מבקשים לה
בהיר ,כי בשונה מהדעה הרווחת
מחירי הדבש בארץ זולים ברובם או
קרובים למחירי חו"ל ואינם יקרים,
בהשוואה למחירי הדבש במדינות
המערב .המחיר הקמעונאי הממוצע
לצנצנת של  1ק"ג הוא כ 30-ש"ח
כולל מע"מ )כ 25-שקלים ללא
מע"מ(.
במועצה מציעים לשים לב למחיר
בעת קניית הדבש ,כי אינו נמוך
מדי ,עובדה העשויה להעיד על
איכות ירודה של המוצר ולעתים
אף מצביעה על דבש מזויף המיוצר

בעיקר מתערובת של סוכר מחומם
עם צבעי מאכל וטעם ,שעלול לפ
גוע בבריאות ולסכן חיים.
משום שקשה מאוד להבחין בין
דבש מזויף לאיכותי במראה או
בטעם ,מועצת הדבש ומשרד הב
ריאות מפעילים תכנית איכות
וולונטרית קפדנית שבמסגרתה
כ 70%-מהדבש המיוצר בישראל
נמצא בפיקוח משלב הייצור ועד
השיווק.
אבידור ממליץ לרכוש דבש שעל
אריזתו מוטבע סימן תו האיכות
"דבש איכות תוצרת ישראל" או
חותמת יצרן" .הצרכן יכול להיות
רגוע בעת רכישת דבש מסומן בתו
איכות של מועצת הדבש ,כי רכש
דבש איכותי ולא מוצר מזויף שיש
בו רק צבע ומתיקות מלאכותיים
ואינו דבש טהור .תו האיכות נותן
את הערובה לכך ,בזכות תהליך

סוכלה הברחת אתרוגים
בשווי  13אלף ש"ח
אזרח בריטי ניסה להעביר ב"מסלול הירוק" בנתב"ג
מזוודה מלאה ב 108-אתרוגים

בודקי מכס בנמל התעופה בן-גוריון תפסו במעברי הגבול )ובהיעדרם בפני נציגי המכס(
בסוף השבוע שעבר מזוודה מלאה ב 108-על מנת לאשר שאין בו נגעים ומזיקים.
אתרוגים ,שהגיעו עם נוסע בריטי .הנוסע
הכנסת שאר שלושת המינים שעליהם
עבר ב"מסלול הירוק" וניסה להכניסם ארצה מברכים בחג הסוכות  -לולב ,הדס וער
מבלי להצהיר עליהם כנדרש בחוק ,במטרה בה  -אסורה ,שכן אין אפשרות לבדוק אותם
לחמוק מבדיקה ומתשלום מס .האתרוגים ,בשערי הארץ ,והכנסה בלתי מבוקרת של
שמחירם מוערך ביותר מ 13-אלף ש"ח ושי צמחים לישראל טומנת בחובה סכנה מוחשית
עור המס עליהם הוא ) 37%כ 4,800-ש"ח( ,של החדרת נגעים המסוכנים לבריאות האדם
מחויבים באישור משרד החקלאות לשם הכ והצומח ופוטנציאל לגרימת נזק בלתי הפיך.
נסתם לישראל.
על מנת לענות על הצרכים המיוחדים של
הנוסע התבקש לעבור
ציבור שומרי המצוות,
במכשיר שיקוף ,כחלק מב
משרד החקלאות מאשר
דיקות שגרתיות ביציאה
בשנים האחרונות לייבא
מאולם הנוסעים ,ועורר
אתרוגים באופן מפוקח
את חשדם של הבודקים.
ממחוז קלבריה באיטליה
בבדיקה ידנית נתגלו האת
וממרוקו .מדי שנה ,בני
רוגים בתיקו ,והם נתפסו
סיונות לסכל הברחת את
עד סיום הטיפול בתיק.
רוגים לארץ לקראת החג,
משרד החקלאות ופיתוח
המכס ומשרד החקלאות
הכפר מבהיר ,כי כל נוסע
ופיתוח הכפר משתפים
הנכנס לישראל רשאי לה
פעולה ובימי חול מבצעים
כניס עמו לתחומי המדינה
מפקחי משרד החקלאות
אתרוג אחד ,ובעת כניסתו
ביקורות שגרתיות בטי
עליו להציגו בפני נציגי
סות הנכנסות לישראל,
אותן הם מהדקים בעונת
השירותים להגנת הצומח הרימונים שנתפסו .המס שיש לשלם
החגים.
במשרד החקלאות הנמצאים עליהם :כ 4,800-ש"ח
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הבקרה והאיכות הקפדניים" אומר
אבידור.
מנכ"ל מועצת הדבש מסביר ,כי
מלבד הדבש המיובא ע"פ הסכמי
הסחר עם האיחוד האירופי ,ארצות
הברית ודרום אמריקה ועומד בדרי
שות התקניות שנקבעו בסטנדרטים
בין-לאומיים ,מתקיים יבוא לא-
חוקי של דבש באיכות ירודה מא
רצות המזרח ובעיקר מסין ,שאינו
עומד בדרישות התקן .כמו כן ,אבי
דור מזהיר מזיוף של דבש מקומי,
בעיקר לפני ראש השנה ,ולכן על
הצרכנים להיות ערניים לטיב המו
צר בעת הקנייה.
כבכל העולם ,מועצת הדבש מק
דמת בישראל את המודעות לש
מירה על ענף גידול הדבורים ומ
עודדת נטיעות צופניות והרחבת
שטחי המרעה בשיתוף קרן קיימת
לישראל ובהקצאה שנתית של 100

דבוראי בעבודת המכוורת .כ500-
דבוראים מטפלים ב 100-אלף כוורות
צילום :אדוה אופיר
אלף שתילים לנטיעה ע"י דבוראים
בחלקות חקלאיות.
ע"פ נתוני המועצה ,בישראל פו
עלים כיום כ 500-דבוראים המט
פלים ב 100-אלף כוורות הפזורות
ברחבי הארץ ,מתוכן כ 60-אלף
כוורות מוצבות באזורי גידול חק
לאיים ומשמשות להאבקה.
במכוורות ברחבי הארץ יתקיים
עד  12בספטמבר "פסטיבל הדבש",
במטרה לעודד צריכת דבש ישראלי
כחול-לבן ומודעות לחשיבות קיום
הענף בישראל.

 ~  ~

בני נוער וחניכי בני המושבים
הפגינו בצמתים ביום הלימודים הראשון
עשרות בני נוער ממאות מושבים וקיבוצים ומתנועת הנוער בני המושבים עמדו ביום
שלישי 1 ,בספטמבר ,ב 30-צמתים ובכניסות ליישובים ברחבי הארץ והביעו תמיכה במאבק
החקלאים בסעיפי חוק ההסדרים שעלולים לפגוע בפרנסתם .בני הנוער החזיקו בידיהם
שלטים ועליהם כתבו ,בין השאר" :מצילים את החקלאות בישראל"" ,החקלאות היא הביטחון
שלנו"" ,לא חוזרים אל הגולה ,מקדשים את העבודה"" ,נלחמים על עתידה של החקלאות
בישראל"" ,הממשלה הורסת את החקלאות" ו"חקלאות = ציונות".
איתי ציפורי מבני המושבים ,שארגן את הפעילות הארצית ,אמר" :אני גאה בבני הנוער
שלקחו חלק בפעילות משמעותית למען עתידה של החקלאות בישראל".
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נשיא המדינה פתח את שנת
הלימודים במטה יהודה

ריבלין לתלמידי תיכון הר-טוב" :מי שכמותכם מהקיבוצים
וממושבי הסביבה שחי את חיי האדמה ,מדבר את שפתה
של הארץ הזאת ומעצב אותה ,מבין ששותפות אמתית בין
יהודים לערבים ובין יהודים ליהודים לא יכולה להתעלם
מהקשר אל הקרקע"
ĘĞđĠĐ ĤĕĥėĚ
ĒĎ ĘĞ

,ĐĚĤČđđĥ ,Ĥĥč ĦĕĕĘĢĘ ĕĦĕč ĤĕĥėĚ
.ĦđģĤĕđ ĘĕĤĎč ğđĞ
.ĎĎĐ ĘĞ ,ĐĜĕĎč ,Ħĕčč ĥđĚĕĥĘ ęĕČĦĚ
ęĕēĤđČĘđ ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ Ęđĥĕč Ħĕĕđđē
.ęĕģĕĜģĕĠđ ĦđčĕĝĚ ,ęĕĞđĤĕČč
.ĕĘĚĥē ĘČĠ ĐĚĤČđđĥ ĤĕĥėĚ ¤
.ďĢ Ęė ĔČđđ 1000 ġĤđđģ ĕĤĞčĚ 2 ĘĞ ďčđĞ ¤
.ĦĕĔĜĎĚ ĕĔĜČ ĦĕĦđėĕČ 18/10 ĐĔĝđĤĕĜ ĕđĥĞ ¤
.ěĕĚČđ ģĒē ,ĕĞđĢģĚ ĤĢđĚ ¤

 





 



 



 

ĕĘĚĥē ĤĕĥėĚ
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52114 ďđģĕĚ ěĎ-ĦĚĤ 1411 ď.Ħ
052-2322717 :ďĕĕĜ ,03-6952324 :ĝģĠ ,03-6744729 :ĘĔ
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פתיחת שנת לימודים חגיגית במיוחד
הייתה במועצה האזורית מטה יהודה עם
ביקורו של נשיא המדינה ראובן )רובי(
ריבלין בבית הספר היסודי הר-טוב ,שבו חיכו
לו בציפייה ובהתרגשות עשרות תלמידי כיתות
א' .עם כניסת הנשיא ,מלווה בראש המועצה
משה דדון ובמנהלת בית הספר חווה מגדל,
הניפו תלמידי כיתות א' בהתרגשות את דגלי
המדינה" .זו גאווה גדולה למטה יהודה שמארחת
הבוקר את האזרח מספר  1של מדינת ישראל
עם פתיחת שנת הלימודים" ,אמר ראש המועצה.
"מטה יהודה היא דוגמה להשקעה בחינוך ערכי.
אנו מקדמים בברכה את כבוד הנשיא ומודים
לו על הביקור החגיגי והמאוד משמעותי עבור
תלמידי המועצה".
לצלילי השיר "אלף בית" שכת
בה והלחינה נעמי שמר סיפר הנשיא
לתלמידים על ימיו כתלמיד" :פעם
גם אני הייתי תלמיד כיתה א' .זה היה
לפני הקמת המדינה בגימנסיה בירו
שלים ,ולמורה שלי קראו חווה יערי
ועד היום אני לא שוכח אותה .חשוב
מאוד לשמוע מה המורה אומרת .את
המורה שלכם בכיתה א' תמיד תזכ
רו".
הנשיא ריבלין ,ראש המועצה דדון ,צוות ההוראה ותלמידי ביה"ס
התלמידים שיתפו את הנשיא בת הר-טוב" .את המורה שלכם בכיתה א' תמיד תזכרו"
חושות האישיות עם פתיחת השנה,
חיברו את האותיות למשפט "שלום כיתה א"
תלמיד כיתה י"א עמרי גוטמן ותלמידת
והצטלמו למזכרת עם הנשיא וראש המועצה .כיתה י"ב ויו"ר מועצת התלמידים בבית הספר
ריבלין אמר" :מורי ישראל הם האנשים האח גל מרדכי בירכו בשם התלמידים .גוטמן ציין,
ראים על הביטחון החברתי והביטחון הלאומי כי הפעילות הערכית בהר-טוב פתחה בפניו
שלנו .אין חברה בלי תשתית חינוכית ובלי לי את האפשרות להכיר אוכלוסיות אחרות ולה
מוד .תודה למורי ישראל כולם".
תנדב בחברה .מרדכי הוסיפה ,כי היא "נרג
משם המשיכו הנשיא וראש המועצה למפ שת וגאה עם פתיחת שנת הלימודים האחרונה
גש עם תלמידי תיכון הר-טוב שדנו בשאלות שלה בבית הספר .מועצת התלמידים היא גוף
ערכיות בחברה הישראלית והשתתפו בטקס דומיננטי בבית הספר ובמטה יהודה .החלט
הפתיחה של התיכון בהיכל התרבות בקיבוץ נו לקחת אחריות על החברה הישראלית ואנו
צרעה .בסיום השנה שעברה העניק הנשיא מקיימים פעילויות רבות בקהילה .בית הספר
לבית הספר את אות החינוך לשותפות על שי עודד מאז ומתמיד פעילות חברתית .אני גאה
תוף פעולה עם בתי ספר ערביים ודתיים ועל להיות חלק מהעשייה".
סמינר ייחודי להכרת קבוצות שונות בחברה
"נשיא המדינה איש של ערכים ודרך שמצ
הישראלית ולמיגור הגזענות.
ליח להאיר פנס ענק למנהיגות במדינת יש
"אנו נרגשים מביקור הנשיא אך לא מופת ראל" ,סיכם דדון" .המדינה הזאת הולכת לכיוון
עים" ,בירך חן אהרון ,מנהל התיכון" .בית הספר חיובי .מי היה מאמין שלאחר  70שנה בלבד
זכה באות הנשיא ונמנה על  63בתי הספר הע יצליח דור איכותי כזה להתמודד עם מציאות
רכיים בישראל .גם במשמרת שלי כמנהל בית לא-פשוטה ברמה הלאומית והמקומית .יש לנו
הספר נמשיך לפעול באותה הדרך ,למען קי מגוון אוכלוסיות ובנינו קהילה למופת שבה
דום תלמידינו במגוון רחב של תחומים .נמשיך לכל אחד יש מקום ,ואנו חיים יחד בשיתוף,
להקנות ערכים של סובלנות ,אמפתיה ואמונה כבוד והערכה לאחר .אני בטוח שאתם תעבירו
באדם .נלמד את התלמידים שלנו לשאוף לדעת את המסר הערכי הבא של מדינת ישראל .אני
יותר וללמוד מתוך חדוות למידה".
מאחל לכם הצלחה ושתחוו בכל יום משהו חדש
"שאלתי את עצמי מה גורם לבית הספר הזה עם הרבה ידע .יישר כוח ובהצלחה".
לפעול בצורה נחרצת לתיקון פניה של החברה
הישראלית כולה" ,אמר ריבלין" .בשעה האח
רונה קיבלתי תשובה .אתם תבנית נוף מולדת
כם .מי שכמותכם מהקיבוצים וממושבי הסביבה
שחי את חיי האדמה ,מדבר את שפתה של הארץ
הזאת ומעצב אותה ,מבין ששותפות אמתית בין
יהודים לערבים ובין יהודים ליהודים לא יכולה
להתעלם מהקשר אל הקרקע ,מהיחס החם אל
הארץ .מי שחי בתוך סיפורי התנ"ך לא יכול
להתעלם מהקשר של מסורת ,מורשת והמש
כיות .בית הספר שלכם כותב פרק חדש בתו
לדות עמנו ,פרק של חינוך לשותפות אמתית
ולתקווה ישראלית .שפלת יהודה התברכה בכך
שסיפורכם שלכם ייכתב על אדמתה".

חדש באשדוד!
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בכלל .טיפלתי בו ,והוא חזר לעבוד תוך שלושה
אוריאל גרון מקדם את פני בחיוך רחב ובקול
שבועות .היו לו כאבי תופת ,והקלתי עליו עד
רדיופוני עמוק מנחה אותי ללכת אחריו .הוא
שלא היו לו יותר כאבים .אחד האנשים הראשו־
מכניס אותי לחדר נזירי ,הכולל מיטת מסז‘ ,וילון
ושולחן צנוע” .תשכבי ,תנשמי עמוק ותרגעי“,
נים שבהם טיפלתי היה קצין בכיר לשעבר ביחי־
הוא מבקש ,ואני מתחילה לנשום הרבה יותר
דת צנחנים שהיה לו פצע פנימי בושט ,טיפלתי בו
פעמיים והפצע נעלם .הוא היה כמו השליח שלי,
מהר ,תוהה מה פתאום נכנסתי לכל הסיפור הזה
ומי צריך את זה בכלל .אוריאל עוצם עיניים ומ־
שהתחיל לשלוח אלי אנשים “.האדם שאוריאל
מדבר עליו הוא דן בן  45שכיום מגדל דגי זהב
תרכז ,וכעבור כמה דקות הוא מעביר את ידו על
ובונה בריכות דגים ,גזבר ומנהיג עמותות ציבוריות
גופי ,מבלי לגעת בי ונעצר בראשי“.את סובלת
שונות )”נחשון“-המדרשה הישראלית למנהיגות
מכאבי ראש?“ הוא מתעניין” .כן...לפעמים“ ,אני
חברתית ,אית“ם-המרכז הישראלי לשמירת העו־
ממלמלת .הוא משהה את ידיו מעל רקתי ואני
פות הדורסים וחבר צוות צהל«ה למנהיגות נוער(
מרגישה כיצד היא מתחממת יותר ויותר .אחר כך
”סבלתי מפגע בוושט שמאוד הציק לי“ ,מספר
הוא מסיר את ידיו,כשהוא חוזר ומשהה אותן על
דן” ,התקשיתי לאכול ,לשתות ולבלוע .הרופאים
ראשי ,הן קרות לגמרי” .זהו הגוף שלך ספג את
קבעו לי שמדובר בפצע שיכול להיות שפיר או
כל האנרגיות ,ועכשיו כאבי הראש יפחתו“ ,הוא
סרטני וקבעו לי תור לניתוח .באותו יום בו אב־
מסכם.
חנו אותי ,הלכתי לספרית שלי והיא סיפרה לי
תן תרגום בגוף הסרט :מה זה היה בעצם?
”אני מרפא אנשים באנרגיות .זה משהו לא טבעי,
על אוריאל ,כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי.
משהו שיש בי,כאילו מישהו פועל ומרפא אותם“
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות .בטי־
ומה זה אומר בפועל?
פול הראשון אוריאל התמקד בפצע ,ואני הרגשתי
”אני מעביר את הידיים על האדם וכשאני מגיע
מתח ,זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה
את מקומו .ממש הרגשתי תזוזה פיזית שלו.
למקור הבעיה ,הידיים שלי מתחממות .במקרים
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם.
היותר קשים אני מרגיש דקירות בידיים .חשוב
למחרת בבוקר,הרגשתי טוב,אבל בצהריים הרג־
לציין שהמקום הכואב הוא לא תמיד מקור הב־
שתי רע .צלצלתי לאוריאל ותיארתי לו את מצבי.
עיה .היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה
הוא העביר לי כוחות .שוב הרגשתי צמרמורות
בצד ימין ואני אמרתי לה שהבעיה נמצאת בצד
ושהפצע ממשיך לעלות כלפי מעלה .שוב היה
שמאל  ,ליד הלב.
לי דימום ואחריו תחושת הקלה .בערב ,הלכתי
למחרת היא הלכה לבדיקות והתברר שצדקתי .בזמן
לטיפול נוסף ,הפעם הרגשתי שאוריאל ממיס את
הטיפול אני מתמקד במקום בעייתי,וכשהידיים
הפצע .הרגשתי כאילו צבא נמלים קטנות מטפס
שלי מתקררות ,אני יודע שהאנרגיה נגמרה והטי־
לי מתוך הגרון למעלה והחוצה .למחרת הלכ־
פול הסתיים“
תי לבדיקה בבית החולים ”מאיר“ בכפר סבא ולא
ומה התוצאות?
”זה תלוי בבן אדם ובסוג הבעיה ,כי כל גוף מגיב
מצאו לי כלום .הפצע פשוט נעלם“.
לטיפול בצורה שונה .באופן כללי ,בדרך כלל אחרי טיפול אחד או שניים,
גם יפה ,בת  ,49מנהלת ב“מירס“ טופלה אצל אוריאל“ :לפני חצי שנה ,בני
הכאבים שוככים והמטופל מרגיש הקלה גדולה .בשלב זה בדרך כלל גם
בן ה 13-נכנס להתקף שיעול ,הוא השתעל כל שתי דקות ללא הפסקה
הבעיה נפתרת“.
ובקושי ישן בלילה .הלכנו לרופאים רבים,אבל אף אחד לא מצא מה יש לו.
ניסינו הכל :צילומים ,בדיקות,תרופות ודבר לא עזר .לאחר שבועיים בעלי
באילו בעיות אתה מטפל?
החליט שהוא לוקח את הילד לאוריאל .ההיכרות
”בסכרת ,כליות ,סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
:ĦđĥĕĎĠ
ęđČĕĦđ
ĘđĠĕĔĘ
שלנו איתו היתה דרך השותף של בעלי ,שסי־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות
052-6711407
פר ניסים ונפלאות ובאותה תקופה היה מטופל
עם התופעות שבטיפולים .אני מקבל גם בפסו־
אצלו עם בעיות גב .אני הייתי מאוד סקפטית,
ריאזיס ,פריצת דיסק ,בעיות אורטופדיות,שרירים,
4 ęĕĜčĐ ÄēĤ ,ďđďĥČ
אבל בשביל שלום בית הסכמתי .בעלי לקח את
מתח
חסימות בורידים ,לב ,ראש ,בלוטת התריס,
ÂĐĚĤđĜĠÃ ĕČđĠĤ ĒėĤĚ
ועצבים ,דיכאונות ,בעיות נפשיות ועוד.
הילד לטיפול וכשהם חזרו,לא האמנתי .הילד
)(ĐĘđďĎĐ ĦĕĘĞĚč ĐĕĤĘĎ ĐĚđģ
מה אתה עושה במקרים בהם אין למחלה מוקד
השתעל פעם בחצי שעה .מסתבר שאוריאל הע־
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,čĕčČ ĘĦ
וירא־
ספציפי? כיצד אתה מזהה למשל מחלות
ביר את ידיו סביב החזה שלו ,הילד הרגיש כמו
18 ĝĜĕĕĤ
מכה ,לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר .למ־
ליות,
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,ĐĠĕē
חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף ,בערב
דלקות פרקים או איידס?
4 ěđĕĤđĎ-ěč Äďĥ
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה .אבל,לא
אני לא מזהה.
ęĕČĠđĤĐ
Ħĕč
,ĐĕĝďĤĠ
היה כלום ,הוא אפילו לא השתעל .ביום ראשון
טיפלת במקרי סרטן?
ĕĤēĝĚ ĒėĤĚ
”טיפלתי בבחור צעיר שעבר ניתוח להוצאת גרו־
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום .אמרתי
רות .אמרו לו שההחלמה תיקח שנה וחצי,אם  Ħĕč Ĥđģĕč ęČĦĘ ěĦĕĜ ęĕďēđĕĚ ęĕĤģĚčלאוריאל שהוא פשוט קוסם .אין לי הסבר אחר“
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ראש השנה בפתח ובכל שנה
האדם מצווה לבחון את עצמו,
שכן הוא עומד לדין בפני
בורא עולם על מעשיו בשנה שחלפה
ובהתאם ,מקבל את גזר הדין שנחתם
ביום הכיפורים .את השורות הבאות
אני מבקש להקדיש ליורשים של נח
לות במגזר החקלאי במטרה לנסות
להאיר מספר נקודות שאולי יביאו
לחשבון נפש וימנעו מאבקי ירושה.
ארבעה יורשים קיבלו זכויות בנ
חלה לאחר שהוריהם הלכו לעולמם
לפני כעשר שנים והותירו אחריהם
צוואה שקבעה ,כי הזכויות בנחלה
יחולקו בין היורשים בחלקים שווים.
למרבה הצער ,למרות התראות רבות
ובקשות לערוך צוואות שיתאימו לה
חלטות מועצת מקרקעי ישראל ,אנו
נתקלים עדיין בצוואות שמחלקות
את הזכויות בנחלה באופן שאינו ניתן
ליישום והדבר גורר את היורשים למ
חוזות שכדאי לא להגיע אליהם.
בסיפור שלנו ,חלוף השנים גרם
לחוסר אמון עמוק בין היורשים.

ממועד פטירת ההורים לא היה יורש
אחד שעבר להתגורר בנחלה ועד
היום הם מנסים להגיע ביניהם להסדר
ביחס לזכויות .לאחר שהחלו להתלהט
הרוחות בין היורשים הם פנו לגישור.
הסברתי ליורשים כי עליהם לקבל
החלטות בהקדם ביחס לחלוקת הז
כויות ביניהם ,לא רק נוכח העובדה כי
השיתוף בנחלה אינו עומד בהוראות
רמ"י ,אלא גם כי בפתח עומדות שתי
החלטות שעלולות להטיל עליהם
חבויות מס ניכרות במסגרת החלוקה.
שיתפתי את היורשים במידע על
החלטה  ,1399שרמ"י תתחיל ליישם
במהלך שנת  ,2016והיא קובעת שעל
חלוקת הזכויות בין היורשים תחול
חבות בדמי רכישה תחת הפטור שקיים
כיום בגין דמי הסכמה בעת חלוקת
הזכויות בין היורשים .החלטה 1399
אושרה ב 29ביולי  ,2015ביום שבו
בסדר יומה של ממ"י מקבע דיון בתיקון
הגדרת "קרוב" בהחלטה ,כך שאחים
יוכנסו להגדרה כדי לבטל את החיוב
בדמי רכישה בעת העברת זכויות בין

אחים .אולם ,הנושא הוסר מסדר היום
ויעלה בישיבת המועצה הבאה  -אין
לדעת מה יהיו התוצאות .על כן ,יש
לנצל את חלון ההזדמנויות עד יישום
ההחלטה ולבצע חלוקה מידית.
בנוסף ,הוסבר ליורשים כי בחוק
ההסדרים הקרוב עומד להיכנס שי
נוי בסעיף 49ב) (5לחוק ,אשר יתחום
את האפשרות לקבל פטור בגין דירת
ירושה בלוח זמנים של  24חודשים.
לפיכך ,כדי לקבל את הפטור ממס
שבח בגין דירת המגורים בנחלה ,על
היורשים למכור את הנחלה בתוך 24
חודשים מהמועד שבו ירשו אותה!
)ממועד תחולת החוק(.
במטרה להמחיש ליורשים את
הפער העצום בין ביצוע חלוקה כעת
לבין חלוקה לאחר יישום ההוראות
שלעיל ערכנו עבורם סימולציה.
לפי הכללים החלים כיום בעת ביצוע
החלוקה יחול על היורשים חיוב במס
שבח ,בהיטל השבחה ובמס רכישה.
היורש שיקבל את הזכויות משלם
ליורשים את סכום הנטו בהתאם למ
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כירה לצד ג' וכן משלם את מס השבח,
היטל השבחה ומס הרכישה שחל על
החלוקה )ההנחה שהתמורה מקורה
מחוץ לנכסי העיזבון(.
במקרה זה ,היורש משלם לכל אחד
מיליון ש"ח ובנוסף ,מס שבח בסך 400
אלף ש"ח ,היטל השבחה בסך  200אלף
ש"ח ומס רכישה בסך  300אלף ש"ח.
סה"כ משלם היורש שני מיליון ו900
אלף ש"ח .בהתאם לחוקים החדשים,
בנוסף לתשלומים האמורים יחול גם
חיוב בדמי רכישה בסך מיליון ו500
אלף ש"ח ומס השבח לאחר ביטול
הפטור יסתכם במיליון ש"ח .סה"כ:
חמישה מיליוני שקלים.
נותר לנו לפרק "מוקש" נוסף שעמד
ביניהם שנים רבות .לפתע מצאתי
שאני עומד מול שתי קבוצות .שלושה
אחים מול האחות ,שהיא בת הזקונים.
כעת טענו היורשים ,כי ההורים המנו
חים השקיעו בלימודי האחות כסף רב
ואף מימנו את שהייתה שלה בארצות
הברית לשם השלמת דוקטורט במשך
חמש שנים והציגו חישוב של מאות

אלפי שקלים.
כפי שכבר נוכחנו ,בניסיון לפתור
בעיות הקשורות בזכויות יורשים
בנחלה עולים על שולחן הדיונים נו
שאים שישבו בתוך נפשו של האדם,
ובהתאם לפסוק "יצר האדם רע מנ
עוריו" הוא אכן מתעורר ומשתלט על
דעת היורשים ,במקרים רבים.
לאחר פגישות רבות פירקנו,
ממש כמו בצל ,את הקליפות שעט
פו את היורשים עד שהגענו להסכמה
לפיה בת הזקונים תרכוש את הנחלה
מהיורשים ותשלם  10%נוספים מסכום
הנטו .מצאתי שלא הכסף שהשקיעו
ההורים בלימודי בתם היו בעיה ,אלא
קנאה שאחזה באחים כלפי האחות.
חשבון הנפש שכולנו מצווים בו הוא
ניקוי חשוב לקראת השנה החדשה.
אדם שבוחן את הפנימיות עשוי למצוא
שהוא נאבק על הבל הבלים מול הערך
העליון של המשפחה .אנו מאחלים לכל
בית ישראל חתימה טובה.
הכותבים מתמחים באגודות
שיתופיות ,במיסוי ובמינהל

InterScale
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~~
 ~

משטחי שקילה

משטח שקילה עד  3טון עם  4מתמרים מסיבי
מקצועי ראש שקילה מאושר .OIML

מכלי תערובת

התקנת מערכות שקילה למיכלים.

מאזני גשר בור פלדה

מאזני גשר בגובה פני הקרקע.

מאזניים לשקילת עגלים

שקילת עגלים כבשים ,עם  2דלתות ראש
שקילה עם תוכנה לבעלי חיים ,רמת דיוק
גבוהה.

מאזניים מנירוסטה

משטחים ומאזני ריצפה עשויים 100%
נירוסטה באיכות גבוהה.

מאזני ביקורת

מאזניים שולחניים בגדלים וכושרי שקילה
שונים.

אישור למבדקת
שירות מס' 039

מאזני בקר  -שקילת עגלים ובקר

מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת ,רמת דיוק גבוהה,
ראש השקילה עם תוכנה לבעלי חיים למשקל
יציב.

ארגונית

תוכנה לניהול מאזניים.

מאזני ספירה

מאזניים לספירת רכיבים ברמות דיוק שונות.

עגלת שקילה למשטחים

עגלה שוקלת מסיבית  2טון עם ראש שקילה
מאושר .OIM

מאזניים ריצפתיים

משטחי שקילה תעשייתיים150 -100- 60 ,
 800 500- -300ק“ג מותאמים לעבודהמאסיבית בסביבה תעשייתית וחקלאית.

TOUCH SCALE

ערכת שקילה אלחוטית להפקה והדפסת
תעודות שקילה.

בואו לראות אותנו
בתערוכת יבול שיא
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הבכיינים  -אנשים
שאפשר לסווג
לפי כל הגדרה
מקובלת כ"טייקונים
חקלאיים" ,שעומדים
מול מיקרופונים
ועיתונאים כשעל
לחייהם זולגות דמעות
תנין שבהן הם מבכים
את מר גורלה של
החקלאות הישראלית,
אותה חקלאות
שלהתייחסות המדינה
והאוצר כלפיה יש
להם קשר ישיר



~~ ~~
~~
 
  
צביקה סקורצרו ,מושב אומץ

<

באנגלית,"present continuos" :
"הווה מתמשך" בתרגומו
הישיר לעברית ,הוא מונח
דקדוקי חסר כל שימוש בשפה הע
ברית .אלא שיש מי שיודעים משהו
אחר ועושים בו שימוש כבמסטיק
בלתי נגמר .דוגמה מצוינת לכך הם
אנשי תנועת המושבים וחקלאים
)בשר מבשרי( החוזרים ומשתמשים
שוב ושוב ...באותם מונחים.
נכונים ככל שיהיו ,מונחים אלה
הפכו מזמן לקלישאות נדושות חס
רות מעוף או יכולת השפעה ,בעיקר
כתוצאה מהשימוש הבלתי מבוקר
וחוסר המעוף של המנהיגות בהם.
אתן מספר דוגמאות" :פעם להיות
חקלאי היה כבוד ,היום מציירים
אותנו כגזלנים"" ,הפכו אות
נו לשואבי המים של המדינה" ,או
"הפכנו לשודדי הקרקעות" ו"הפכנו
לראיסים בעיני הציבור" .מונחים
אלה מוזכרים בכל הזדמנות ונכת
בים כאילו מציגים מציאות חדשה,

בלתי מוכרת ופוגענית "על לא
עוול בכפנו".
אבל זה כלום לעומת הבכיינים
 אנשים שאפשר לסווג לפי כלהגדרה מקובלת כ"טייקונים חק
לאיים" ,שעומדים מול מיקרופונים
ועיתונאים כשעל לחייהם זולגות
דמעות תנין שבהן הם מבכים את
מר גורלה של החקלאות הישרא
לית ,אותה חקלאות שלהתייחסות
המדינה והאוצר כלפיה יש להם
קשר ישיר.
צריך להיות ברור ,בעיקר למי
שלא מכירים :אלה אינם חקלאים מן
השורה ,שנאלצו לאורך השנים לה
גדיל את שטח משקם מחממה בודדת
לכמה עשרות על מנת להצליח בה
תמודדות עם העלויות הכבדות ויח
סה המשפיל של הממשלה על מנת
לפרנס בכבוד את משפחתם .מדובר
בטייקונים לכל דבר ועניין ובמובנו
הכי פשוט ,מוכר ולא אהוד )בלשון
המעטה( של המושג :מי שמגדלים
פירות וירקות בשטחים של אלפי
דונמים ,תרנגולי הודו או פטמים

חמות" .טייקונים חקלאיים" לא נאלצו לאורך השנים להגדיל את שטח משקם מחממה בודדת לכמה עשרות על מנת לפרנס בכבוד את
משפחתם

במספרים דמיוניים של אלפי טונות
בשנה ,או מטילות ,שהפכו למער
כת אינטגרטיבית כמעט מושלמת
המגלגלת מחזור מכירות המסתכם
בעשרות רבות של מיליוני שקלים.
אלה אותם אנשים המקורבים לכל
צלחת נכונה ,ובדרך כלל ,משפיעים
בעצמם או בעזרת אנשים מטעמם
על כל מדיניות ועשייה ישירה וע
קיפה ,כלכלית אך בעיקר פוליטית,
שנקבעות בחלונות הגבוהים ביותר
במשרדים הרלוונטיים.
גם אני שייך למגזר הנדפק על
ידי הממשלה .גם אני ,כחקלאים
ישרי דרך רבים ,מנסה להשפיע על
התנהלותה של המדינה מתוך הכרה
אמתית ,כמעט תהומית ,בתרומה
הישירה של החקלאות לציבור ול

מדינה ומתוך הבנה עמוקה בערכים
המוספים ,והם רבים מספור ,של
החקלאות והעוסקים בה על ייצור
המזון ,הביטחון והחינוך בעיקר .אך
בשונה מראשי התנועות ,אני מזהה
היטב את הגיבנות הרבות התלויות
על גב כולנו ,אלה המובילות בסו
פן לניצול חקלאים תמימים לטובת
התחזקותם והתעשרותם של טייקוני
החקלאות והמערך הפוליטי הקיים.
איני בעל כוחות מיוחדים ,לכן
קריאתי היא קולו של חקלאי בודד.
אך היא נמצאת וקיימת והיא מופנית
כלפי ראשי התנועה שלי והתנועות
המקבילות :עצרו את הפארסה הזו.
הציבור אינו תמים ,גם לא טיפש.
הפסיקו עם הסיסמאות הריקניות
המושמעות כבר שנים ומוכיחות

עצמן כל פעם מחדש כחסרות מעוף
ויכולת להשפיע.
איננו מקשה אחת .יש בינינו רבים
אשר נאבקים מאבק אמתי וצודק על
מחייתה וצביונה של החברה היש
ראלית והם אינם כוללים אותם
אנשים ,טייקוני החקלאות ,המוש
כים בחוטים .התייחסו אל הרוב ולא
אל המיעוט ,ובמידת הצורך ,הביטו
מקרוב היישר אל הלבן שבעיניו של
שר האוצר ובלי למצמץ ,המליצו על
הפרדה בהתייחסות השלטון ביחסו
לטייקוני החקלאות ולחקלאים מן
השורה.
זו אינה רק הדרך הצודקת ,זו
בעיקר הדרך הנכונה להציל את
חקלאי ישראל והחקלאות בכלל
מהתמוטטות.



~  ~

עו"ד איתן מימוני

שופט בית המ
שפט השלום בעכו,
ג'מיל נאסר ,דן
בסכסוך מקרק
עין בין שני חברי
מושב שזור* :חבר
מיכה
המושב
אבוטבול ביקש לחייב אחד מחב
רי האגודה ,את המושב ואת רשות
מקרקעי ישראל לפנות מיטלטלין
המאוחסנים במחסן ובסככה במגרש
שהוא בעל רשות בו .לבית המשפט
הגיש אבוטבול תביעה לפינוי ול
סילוק יד של חבר האגודה האחר.
האגודה הצהירה ,כי אין בכוונ
תה לנקוט עמדה בעניין וכי היא
תקבל כל הכרעה שיפוטית במח
לוקת שבין חברי המושב ,וגם רמ"י
הצהירה כי אין לה עניין בסכסוך
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ואם יהיה צורך ,הרשות תגיש סי
כומים בנושא.
התובע טוען ,כי הוא בעל זכויות
חזקה וחכירה של המגרש נשוא
התביעה ,וכי במחסן ובסככה אשר
בנויים בגבול המזרחי של המגרש
מאוחסנים מיטלטלין שונים ,אשר
מהווים מטרד ומונעים ממנו לע
שות שימוש בהם .לטענתו ,חבר
האגודה הסיג את גבול המגרש
ופלש לשטחו תוך שהוא מניח בו
חפצים שונים.
מנגד ,חבר האגודה מכחיש את
הטענות כנגדו וטוען ,כי הוא הגיע
למושב כ 20שנה לפני התובע,
ובמשך כל השנים הללו הוא החזיק
בסככה ובמחסן הנמצאים במגרש
ועל כן לא הסיג גבול ופלש אל
המגרש.
לאחר שבחן את טענות הצדדים
הגיע השופט נאסר למסקנה ,כי

יש לקבל את התביעה כנגד חבר
האגודה בחלקה ,ולדחות את הת
ביעה כנגד האגודה ורמ"י .ביהמ"ש
מצא ,כי אין מחלוקת שהתובע הוא
חבר אגודה ובמעמד של בר רשות
במגרש נשוא התביעה ,וכי חבר
האגודה הנתבע הוא בר רשות במ
גרש השכן.
יתרה מכך ,מכתב ההגנה של
חבר האגודה עולה ,כי הוא מודה
בשימוש רב השנים בסככה ובמחסן,
אלא שלטענתו מבנים אלו מצויים
בשטח המגרש שלו ובחזקתו במשך
עשרות שנים.
עוד ציין ביהמ"ש ,כי על אף
שהסכסוך במהותו הוא סכסוך פני
מי בין חברים במושב שזור בנוגע
לזכויותיהם הנטענות במגרשים
וגבולותיהם והבנוי עליהם ,הם לא
טרחו לצרף העתק מתקנון האגו
דה או מסמכים רלוונטיים אחרים

הנוגעים להליך קבלתם כחברים
באגודה ורכישת זכויותיהם ,אך
חרף זאת ,ועל אף שגרסת התו
בעים חסרה ואינה כוללת פירוט
של תשתית עובדתית מספקת
ורלוונטית ,אפשר להתגבר על
פגמים אלה משום שאין חולק כי
חבר האגודה עושה שימוש בסככה
ובמחסן נשואי התביעה המצויים
במגרשו של אבוטבול.
לבסוף ,ביהמ"ש מצא כי גרסת
חבר האגודה ,לפיה קיבל חזקה
לפני עשרות שנים גם במגרש
השכן למגרשו של התובע ,וכי
הסככה והמחסן נשואי התביעה
נבנו לפני עשרות שנים והועמדו
לשימושו וחזקתו ,לא הוכחה ברמה
הנדרשת.
השופט שוכנע במאזן ההסתב
רויות ,כי המחסן והסככה ממוקמים
בשטח המגרש שבו לאבוטבול

זכויות של בר רשות מכוח הסכם
משבצת בין האגודה לבין רמ"י,
ולכן אין חבר האגודה רשאי
להיכנס לשטח המגרש ולעשות
שימוש בסככה או במחסן.
לפיכך פסק השופט ,כי על חבר
האגודה לסלק את ידו ממגרשו
של התובע ולסלק את המיטלטלין
המאוחסנים בסככה ובמחסן .אם
לא ייעשה כן ,רשאי התובע לפעול
בעצמו לסילוק המיטלטלין ולתבוע
את הוצאותיו בהליך נפרד .כמו
כן ,על חבר האגודה לשלם לתובע
הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 2,500
ש"ח.
* ת"א 111225902
מיכה אבוטבול נ' שזור
מושב עובדים לה
תיישבות חקלאית שיתו
פית בע"מ ואח'.
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הנה עברה עוד שנה וראש
השנה תשע"ו בא עלינו
לטובה .אני אוהבת את החג
הזה ,שמבשר על סופו של הקיץ
ועל תחילת הסתיו .אני מחבבת
אותו גם כי עוד לפני שאני מספיקה
להישאב לשגרת עבודה עמוסה במ
ערכת החינוך ,הוא מופיע ומסמן לי:
"תירגעי ,אני פה! יש לך עוד כמה
ימי חסד לפני שתיכנסי לאטרף
של השגרה" .מחרים-מחזיקים אח
ריו שאר חגי תשרי הנדיבים אלינו
מאוד במספר ימי החופש שהם מא
פשרים לנו.
תחי היהדות! אני אומרת ,אבל
כמובן ,כשחגי תשרי מסתיימים אני
מקטרת" :מה ,עכשיו עד חנוכה אין
חופש?! לא יכלו לסדר לנו יותר טוב
את החגים ולמקם את שמחת תורה
בנובמבר?" .כן ,זאת אני ,המתלוננת
המתמידה.

האוכל שלפני האוכל
לכל חג סדריו וברכותיו ואלו
של ראש השנה רבים הם ומבו
טאים בסדר של ערב החג .ואיך
העם היהודי נוהג לציין ברכותיו?
באוכל כמובן ,ומנהגי הברכות שו
נים מעדה לעדה .בבית הוריי הסדר
הלך ככה :אכילת דלעת מטוגנת או
אפויה )"כרת" קראנו לזה( ובירכנו
"שייכרתו כל אויביך" וגם "שתקרע
רוע גזר דיננו" .אותה ברכה נאמרה
גם על לביבות כרישה נהדרות.
על לביבות מדהימות מסלק עלים
)מנגולד( בירכנו" :שיסתלקו כל
אויביך" .תמר צהוב מובחל ותמר יבש –
וברכתם" :יהי רצון מלפניך ,ה' אלוהינו
ואלוהי אבותינו ,שייתמו אויביך ושו
נאיך וכל מבקשי רעתנו ,ייתמו חטאים
מן הארץ ,ורשעים עוד אינם".
הבחנתם בנושא המרכזי? שכל
אויבינו יסתלקו ,שייכרתו ,רשעים
עוד אינם? מה אנחנו מבקשים בעצם
מהאל? להשמיד מיליוני אנשים
ש"אנחנו לא באים להם טוב"? בתור
אחת שאוהבת את החג ,אבל גם את
המין האנושי ,הייתי עורכת שינויים
יסודיים בברכות האלה .אבל היי ,אל
תיגעו לי בלביבות!
רימון ,וברכתו" :שירבו זכויותינו
כרימון" ,ועל כך אני אומרת אמן!
ריבות מגוונות ,ענבים ,תפוחי עץ,
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והיהלום שבכתר  -ריבת חבושים,
שעליה אמי בזבזה שעות ארוכות
בקילוף ובבישול החבושים העקש
נים .וברכת כל המתוקים ,כמובן:
שתמתק עלינו השנה .חוץ מזה,
נהגנו לקחת גם מלוא הכפית דבש
ולפזר מעליו שומשומין.
ראש של דג  -לפני ערב ראש
השנה אמא שלי הייתה שולחת
את אבא שלי לקנות ראש של דג
עם הוראות ברורות" :שיהיה גדול,
יעקב ,אל תביא לי ראש קטן" .והוא
היה גדול באמת ,הראש של הדג,
אמא שלי הייתה חולטת אותו במים
רותחים והוא היה מונח בחגיגיות על
יד שאר הברכות עם עיניו השחורות
בולטות ומבריקות .ולא סתם אני
זוכרת את עיניו ,כי היו יושבים לע
תים סביב השולחן אנשים )לא אני(
שחמדו אותן ואכלו אותן בתיאבון.
גם על ברכתו של הדג" ,שנהיה
לראש ולא לזנב" ,אני עונה באדי
קות :אמן!
בסוף הברכות ,מרוב מתיקות,
הייתי מרגישה כאילו בלעתי חלת
דבש שלמה .אבל אל חשש ,מהר
מאוד זרמו לשולחן כל מאכלי החג
המלוחים ,החריפים ,הפיקנטיים
והמדהימים שהשכיחו מאתנו במה
רה את המתיקות והזכירו לנו את
מגבלות קיבתנו ,שחישבה להתפוצץ
מכל הטוב שנכנס אליה.

נפטרים מהחטאים
בחג ובימים שקודמים לו יש
מנהגים רבים .למשל ,תשליך .בנ
צרות ,אם חטאת ,יש כומר מוודה
שמוחל על חטאיך ומדריך אותך מה
לומר ואיך לנהוג ולהתפלל .אצלנו
היהודים ,בראש השנה לפחות ,אנח
נו הולכים לים או למקור מים אחר,
מנערים את שולי בגדינו ומתנערים
כך מעוונותינו הרבים.
המסורת אומרת שבראש השנה
באים חשבון עם האדם על חטאיו
בשנה הקודמת ונקבע לו מה יקרה לו
בשנה הבאה .למי שמאמין שאכן זה
כך ,אני מניחה שזה די מטיל מורא.
כי מי מאתנו אינו חוטא גדול? ואם
היושב במרומים עוסק בחשבונותיו
ובמחשבותיו ומחליט מי לחיים ,מי
למוות ,מי לסבל ומי לאושר על
סמך התנהגותנו בשנה החולפת ,אז

גלוית שנה טובה .היום שולחים באס-אם-אס ,בווטסאפ ,בפייסבוק ,במייל

יש לי רק דבר אחד לומר :אמא'לה!
ולא רק האל בא אתנו חשבון ,אלא
גם אנחנו עם עצמנו .אני מאמינה
שיש מועדים וזמנים שבהם טוב לו
לאדם שיעשה חשבון נפש ,וראש
השנה מתאים מאוד לכך )לכן נקרא
גם "יום הדין"( .ראוי שכולנו נחשוב
ביום זה כיצד עברה עלינו השנה
הקודמת ,מה היה טוב ,מה פחות ,מה
אנו יכולים לעשות כדי לשנות זאת,
לשפר ולהשתפר.
השנה ,יותר מתמיד ,אני מפנימה
את הצורך שלי בחשבון הנפש הזה
ביחס לחברה .כלומר ,לא רק מה
אני יכולה לעשות לעצמי טוב יותר,
אלא גם למען החברה .זה בכלל
לא בא לי באופן טבעי ,הדבר הזה.
מבחינתי ,ובאינסטינקט הראשוני
שלי ,אני רשעה שחושבת בעיקר
על עצמה ועל הקרובים לה .אבל לא
ככה העולם אמור להתנהל .ישראל
ערבים זה לזה ולטעמי ,האנושות
כולה ערבה זה לזה.
"כאיש אחד בלב אחד" .איזה
עולם היה יכול להיות לנו אם זה

היה אכן קורה .בעולם כזה ,תינו
קות בני שלוש לא היו נפלטים לחוף
ושוברים את לב כולם .בספרו "זָ כוֹר
למרים" ,פרק י"א ,כתב "החפץ
חיים"" :אימתי מוצאת הבריאה חן
בעיני הקב"ה? בזמן שכלל ישראל
אגודים יחד ואין ביניהם שום קנאה
ושנאה ותחרות ,וכל אחד חושב בת
קנת ובטובת חברו ,ואז הקב"ה שמח
בבריאתו".
כמובן ,המנהג הנפוץ ביותר הוא
לשלוח כרטיסי ברכה .לא בדואר,
אל תדאגו ,אני לא כזאת משקיע
נית ,אלא באס-אם-אס ,בווטסאפ,
בפייסבוק ,במייל .הטכנולוגיה כל
כך נהדרת וזמינה עד שהפכנו לעצ
לנים אפילו בנושאים שגרמו לנו עד
לא מזמן עונג .אישית ,אני לא יכו
לה שלא להתגעגע לאוסף ה"שנות
טובות" שהיה לי בצעירותי ושהיה
כל כך מקסים בעיניי ,שכל השנה
היה נשאר בקרבתי על מנת שאוכל
להתענג על צבעוניותן של התמו
נות האידיליות .והנצנצים שהיו על
חלק מהברכות? אחחח ,הזכרונות.

צילום :עיצובית

הילדים יחסרו
אני עוד לא יודעת באיזה פו
רום נחגוג השנה את ערב החג .הבן
הגדול יטבול תפוח בדבש סיני,
החיילת נשארת בבסיס ,והחקלאי,
עודד ואני צריכים לחשוב ולקחת
החלטה היכן נבלה את ראש השנה.
קצת מבאס שהם אינם .מודה .אולי
בכל חג אחר הייתי פחות מבואסת,
אבל ראש השנה מיוחד מאוד בעיניי
ובא לי להתחיל את השנה עם האנ
שים שאני הכי אוהבת בעולם סביבי.
למדתי לאחרונה ניגון שהיה יפה
מאוד בעיניי ואני מוצאת את עצמי
מזמזמת אותו הרבה .אינני יכולה
להעביר לכם את המנגינה ,אבל הנה
המילים:
"אדם המבין כי האור הוא ייעודו
נפתחים שערי שמים בעבורו"
לקראת השנה החדשה ,אאחל לכם
שתבינו שהאור הוא אכן ייעודכם.
אם תעשו זאת ,הרי ממילא שערי
שמים יהיו פתוחים בעבורכם.
שנה טובה!

הסוף
יבות
נ
לג סולר!
ה

ה
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פ
ק
ב תוך ש ה
כ ל הא ע ה
רץ

תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !! בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!
10.9.2015
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במלאת  120שנה להולדתו
ו 30שנה לפטירתו של מרסל
ינקו ,האמן הישראלי היחיד
שהיה שותף בייסוד תנועת "דאדא",
הוגה הרעיון ויוזם הקמת כפר האמ
נים עין הוד ,מתקיימות במוזיאון ינקו
דאדא" שתי תערוכות" :קווים לדמו
תו"  -הדימוי האנושי ביצירתו של
מרסל ינקו ,אמנים עכשוויים מגיבים
לציוריו )תימשך עד סוף חודש נוב
מבר(; ומחווה ל"ים האדום"  -יצירות
של  37אמנים שהושפעו מהציור "הים
האדום" של מרסל ינקו .אוצרת שתי
התערוכות היא רעיה זומרטל.
התערוכה "קווים לדמותו – הדי

ינקו צייר את "הים
האדום" לקראת סוף
העשור הראשון לעלייתו
לארץ ,ב ,1941ואמנים
עכשוויים קיבלו עשרות
גיליונות של הדפסי
אופסט של הציור,
שנמצאו בעיזבונו של
האמן .האמנים הוזמנו
ליצור מתוך הציור
ובהשפעתו ,ללא מגבלת
גודל ,טכניקה או שפה
אמנותית .שני התנאים
היחידים היו שהעבודה
תיעשה במיוחד
לפרויקט ,ושיתאפשר
להצביע על מקור
ההשפעה
מוי האנושי ביצירתו של מרסל ינקו"
בודקת את האופן שבו עיצב ינקו את
הדמות האנושית .התערוכה מתחקה
אחר שני סוגי קווים שבעזרתם עיצב
את דמויותיו :הקו המשולש הנוקשה
והשבור ,והקו הרך והעגול .הקו הש
בור מופיע בציוריו הראשונים של
ינקו ,בהיותו נער באמצע שנות הע
שרה לחייו ,בהשפעת מורו יוסף איסר.
מתחילת שנות ה '20של המאה ה,20
ובמשך כל חייו ,הרבה ינקו לעצב את
דמויותיו בדרך שהפכה מזוהה עמו.
בעקבות עלייתו לארץ הצטרף ינקו
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1

עבודות של אמנים המשתתפים בתערוכות לרגל  120שנה
להולדת מרסל ינקו .1 :מתוך עבודת וידיאו וסאונד של
כרמית ויצמן המבוססת על הבדלי הצבעים ביצירתו של
ינקו ,צילום :כרמית ויצמן;  .2קולאז' של יעל רשף מחלקי
"הים האדום" ,צילום :יעל רשף;  .3מרסל ינקו בטיילת,
צילום :רפי ונציאן;  .4מרסל ינקו בית קפה ערבי ,צילום:
רפי ונציאן;  .5מרסל ינקו דון קישוט ,צילום :רפי ונציאן

4

2
3

לחוגי האמנות המקומיים ואימץ רפ
רטואר נושאים מחיי העבודה ובניין
הארץ ונושאים אוריינטליסטיים המ
ראים תושבים ערבים בנוסחים קבו
עים ובתצורות אופייניות ,כמו בציורי
יושבי בתי הקפה .ינקו ,כמו רבים מבני
דורו ,העדיף לתאר את דמויות הער
בים מרחוק ,במבט כוללני ללא פנים
או פרטים ספציפיים פרט לסימני זיהוי
אופייניים כמו תרבושים ונרגילות.
בעקבות מלחמת העצמאות החל
להופיע בציוריו של ינקו מוטיב
"החייל הפצוע" ,בודד לרוב ,מכונס
בתוך עצמו בתוך צורה סגורה וקמו
רה ,ראשו שמוט ,ורק הרובה חוצה בקו
אנכי כהה את הקומפוזיציה.
שימוש רב בקווים מעוגלים עשה

5

ינקו בעיקר בציור דמויות נשים עי
רומות .תיאור קבוצות נשים בעירום
אפיין את הציור הצרפתי בשלהי המאה
ה 19ובתחילת העשרים ,לרוב בהק
שרים של בתי בושת ,ונראה כי ינקו
המשיך את המסורת של קומפוזיציות
אלה ,גם אם בקריצה הומוריסטית.

   
הפרויקט "מחווה לים האדום"
נבחר לציין  120שנה להולדתו של
האמן בדרך שבה יתאפשר לקשור את
יצירתו לעשייה האמנותית בימינו.
ינקו צייר את "הים האדום" לקראת
סוף העשור הראשון לעלייתו לארץ,
ב ,1941ואמנים עכשוויים קיבלו

עשרות גיליונות של הדפסי אופ
סט של הציור ,שנמצאו בעיזבונו של
האמן.
האמנים הוזמנו ליצור מתוך הציור
ובהשפעתו ,ללא מגבלת גודל ,טכ
ניקה או שפה אמנותית .שני הת
נאים היחידים היו שהעבודה תיעשה
במיוחד לפרויקט ,ושיתאפשר לה
צביע על מקור ההשפעה .כמעט כל
העבודות שנוצרו נאצרו בתערוכה
הכוללת עבודות של  37אמנים ,מהם
 34ישראלים ושלושה אורחים מחו"ל,
שיצרו את העבודה בעת שהותם בעין
הוד בחודשים האחרונים.
המפגש בין הציור "הים האדום" של
ינקו והיוצרים הפועלים כיום ,כ65
שנה אחרי שצויר ,הניב מגוון עבו

דות בכל קשת הטכניקות של האמ
נות הפלסטית .רק חלק קטן מהאמנים
התייחס להדפס כולו .רוב היצירות
נוצרו תוך פירוק העבודה המקורית
ו"הריסתה" ,וברוח דאדא ,תוך הרח
בת הרעיון המקורי והעברתו למחוזות
יצירה רחוקים.
ארבע קבוצות מחלקות את היצי
רות בתערוכה ע"פ התייחסותן למ
קור :ציורו של ינקו הוא מצע לעבודה
חדשה; יצירות שבהן האמן פירק את
מרכיבי העבודה ובנה מהם עבודה
חדשה תוך שימוש בהדפסים רבים;
צבעים ואלמנטים צורניים שבציור
המקורי שימשו כבסיס לעבודה חדשה;
בקבוצה הרביעית עבודות שהתרחקו
מאוד מיצירתו של ינקו.
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נבחרי
השנה

    ~     ~  "  ~ ~    
"     "
בימים הקרובים מתפרסמות תוצאות
המצעדים בתחנות הרדיו  -אפשר
להתווכח על המהימנות של חלקן:
קולות המאזינים או עבודה מעולה של
היחצ"נים?! בכל אופן ,הכנו עבורכם
רשימת שירים בולטים המסתמכת על
דעת הכותב בלבד ,אך הסדר שבו הם
מופיעים אקראי לחלוטין.



לא ברור איך השיר הזה נעלם
מאוזני הקהל הרחב וחבל שכך .הטקסט
של "מול הקניון" מעלה תהיות לגבי
"המתייוונים החדשים" בתרבות שלנו
ממשיך את הביקורת שהעלה התאום
ברי סחרוף ב"זמן של מספרים" .חבל
שהשיר נעדר מהאלבום החדש של
פורטיס" ,תולדות הכותרת".

~~
החזרה לטקסטים של שמוליק
צ'יזיק היא כנראה הבחירה הכי טובה
שאריאל זילבר עשה בשנים האח
רונות" .משהו" הוא אחת התוצאות
הטובות של הבחירה הזו.
ההפקה של פילוני והנגינה של
כישרונות מוצלחים  -שלומי מנ
צור ,גליה חי ,גיא מזיג וחיים רומנו
 -עושה פלאים לשיר הזה.

~
You're mine
כנראה שיש סיבה טובה שבגללה
מדברים על גיל לנדאו ועל יעל שו
שנה כהן כבר תקופה ארוכה ,לפני
שבכלל שחררו את אלבומם הראשון.
האינטרו של " "You're mineבליווי
הקול המתוק של כהן הוא אחד הדב
רים המדבקים שנשמעו פה השנה.

~
~
סמי בירנבך ,הסולן האגדי של

|| 20

10.9.2015

"מינימל קומפקט" ,מוציא שיר
בארץ?! בעברית? ועוד של חווה
אלברשטיין?! כנראה שעשינו משהו
ממש טוב אם זכינו למחווה הנדי
רה הזו .הגרסה האפלה הזו משאירה
אחריה טעם של עוד לאלבום שלם
בעברית של בירנבך.

~~
"
מוזר שדווקא השיר הזה של
אריק איינשטיין ,שהוקלט ב,'71-
נגנז מהתקליט "בדשא אצל אביג
דור"" .מה פה הולך?" מתאים מאוד
לאווירה בתקליט ההוא ואולי אפילו
היה הופך לאחת הקלאסיקות ,אבל
מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא,
ולקראת ההוצאה המחודשת זכינו
להפתעה נעימה במיוחד.

~~

שיר רגשני במיוחד עם יסודות
אוטוביוגרפיים בהשראת תקופה
לא-פשוטה שסמדר אקראי עברה
בחייה הפרטיים .הגרוב של לירון
עמרם נותן עומק לדואט הנהדר
הזה" ,מול העיניים" ,שהפיקו בכי
שרון רב מתן ספנסר ואורי רוסו.


אחרי שלל התשבחות והתגובות
האוהדות על אלבומם החדש ,השיר
המוצלח הוא נראה ממש לא סוף
המסע של "הקליק" .עכשיו רק חסר
שגם יחזרו להופיע ואז בכלל הסת
דרנו "ואולי זו רק התחלה"...



העדינות הכובשת של טל פוגל,
הקליפים המצוינים שלה ומה שיוצא
לה מהגיטרה  -כל אלו מזכירים את
תחילת הדרך של רונה קינן .מעודד

לדעת שהרוק הנשי בארץ יתחזק
במישהי מסקרנת כל כך עם חיוך
אדום ותכלת.

אלו ,יהיה מעניין לעקוב אחריהן
ולראות איך יצליחו לשמור על הג
חלת גם אחרי האלבום הראשון.

 
~

~

איתי פרל כתב מילים ,יוסי פיין
הפיק .השיר הכי יפה באלבום האח
רון של דנה ברגר בוצע בפסטיבל
הזמר והפזמון המחודש ומסמל יותר
מכל את שיא הרגש שמבטאת הזמ
רת באלבום הזה.

ברור ש"קצת אהבה "...הוא הלהיט
הגדול של אלון עדר ,אבל כהורה
טרי ,היה קשה באמת להישאר אדיש
לטקסט המקסים של "העתיד".
כהרגלו ובדרכו שלו ,עדר מצליח
בשיא הפשטות ובהרבה אומץ ליצור
חומרים שכמעט לא נשמעו פה מאז

עידן "מאחורי הצלילים" של כספי
וגרוניך.

 ~ 
 
מחווה נהדרת ומתבקשת של יעקב
רוטבליט וחבריו ל"חצר" לאריק איינ
שטיין" .שום דבר ,באמת לא שקט" כאן
בתקופה האחרונה ,אבל חברי "החצר
האחורית" הם בין היחידים לפחות שלא
חוששים לשיר על כל הרעות החולות
ומקווים ש"תיכף זה יעבור".

~
לא במקרה ,אלבום הבכורה של
צברי הגיע למקום השני במצעד
האלבומים של האתר "וואלה תר
בות" .הכול חיכה לו והוא לקח את
כל הקופה  -הטקסט של יהודה
עמיחי והלחן של ברי סחרוף הם
בסיס נהדר ,אבל רק הוא יכול היה
לבצע את השיר בצורה כזו שורשית
ושלמה.

~~~
"לא דיברנו באמת אף פעם" הוא
כנראה המשפט שהכי הדביק אותי
בשנה האחרונה .לא בטוח ממש למה,
אולי כי זה נשמע כמו אחד הדברים
האמתיים ביותר שגבע אלון כתב.
נאמר כבר הכל על המעבר המבו
רך שלו לעברית ובעקבות ההצלחה,
אופתע מאוד אם בהקלטות החדשות
יחזור לאנגלית.

אלון עדר ולהקה .קשה באמת להישאר אדיש לטקסט המקסים של "העתיד"

A-WA
Habib galbi
חוץ מתומר יוסף ,אין עוד הרבה
אמנים בארץ שמביאים גרוב כזה
מוצלח כמו שהביאו האחיות תאיר,
לירון ותגל חיים בשיר הזה .החיבור
בין שלוש האחיות )מהיישוב שחרות
בערבה( ליוסף טבעי מאוד ואחרי
הבאזז המטורף שיש סביבן בימים

גבע אלון .אחד הדברים האמתיים ביותר

8 6,4,2
4X4
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השיר .בדומה לבוב דילן ולליאונרד
כהן ,שממשיכים ליצור חומרים חד
שים ,גם במקרה הזה צריך להודות
על כל הזדמנות שיש לנו ליהנות
מהאיש שהמציא פה את הז'אנר.

#


דנה ברגר .שיא הרגש

דניאלה ספקטור .המפעל שלה גדול יותר מכמה להיטים

הקליק .ממש לא סוף המסע

טל פוגל .כמו רונה קינן בתחילת הדרך

המעבד והמפיק המוזיקלי אורי קליאן )עם גיטרה( וסמי בירנבך .כנראה שעשינו משהו
ממש טוב

שי צברי .לקח את כל הקופה

אחרי חמישה אלבומי סולו ,ירמי
קפלן ,פיטר פן של הרוק הישרא
לי ,החליט לחבור לצמד המפיקים
הצעירים אורי רוסו ומתן ספנסר
בפרויקט שישלב בין רוק למוזיקה
אלקטרונית .השיר "פטיש" ,שנפתח
כסיפור נעים על זוג אוהבים ,מקבל
תפנית מוזיקלית וטקסטואלית לק
ראת הפזמון ובשיאו לוקח המספר
פטיש "ומוותר על הכול".

~
המון שנים לא יצא אלבום ילדים
שהותיר פה חותם ולכן ,בכל הזדמ
נות שמישהו מעז להקליט חומרים
מקוריים לגיל הרך ,שווה לתת לו
תשומת לב" .מה עושות האיילות"
ו"פזמון ליקינטון" כבר עברו את
שלב המיצוי והשיר הזה בהחלט ראוי
להיכנס לרפרטואר שירי הערש הנ
צחיים שכולנו מכירים בעל פה.

~
~
השיר "יאללה בום!"  -שיתוף
פעולה בין הטריו בום פם למאור
כהן ,אחד האנשים המצחיקים במ
דינה  -עובד מצוין ומוכיח שאפ
שר להקליט כיף קיצי טהור וקליט
בדרך לים בלי ביקיני ומולטיות.
עושה חשק לאלבום שלם ומלא
ברוח שטות.

Here comes
"the rain
לגזרת הגרוב הים-תיכוני מצ
טרפת גם דקלה ,לצד שי צברי
והאחיות בלהקת  .A-WAגרסת
הכיסוי לשיר של יורית'מיקס,
" ,"Here comes the rainבעי
בודו של עידו אוחיון ,באמת הפתיע
ועורר חשק עז להצטרף למעגל
האנשים שכבר נהנו מדקלה כפר
פורמרית על בימה.

~
~
שלום חנוך .בדומה לבוב דילן ולליאונרד כהן
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בעתיד ,דניאלה ספקטור עלולה


~

להיות מהיוצרים הלא-מוערכים.
מישהו יגיד "דניאלה מי?" כששמה
יוזכר ואחר ישיב בוודאי" :הה ,זאתי
ששרה את 'הכוכב הזה מת' וcut'-
 ,"'it outאבל המפעל של ספק
טור הרבה יותר גדול וחשוב מכמה
להיטים .כל הדברים היפים באמת
מופיעים כשמאזינים לאלבומים
בשלמותם.

 

בשנה הבאה אחד מאבות
הישראלי יחגוג  70שנות
ויותר מ 50-שנות קריירה
קלית  -השראה מתבקשת

הרוק
חיים
מוזי
לשם

שלושה פרויקטים מוזיקליים
נבחרו לאלבומי השנה של
תשע"ה:
"שחרית" של שי צברי
ו"נבחרת הגרוב של הים
התיכון".
"אני לא בפסקול" של
"הקליק".
"תהיי איתי" של גבע אלון.
ל"תגלית השנה" נבחרו
ארבעה הרכבים ויוצרים
בולטים:
 ,A-WAג'יין בורדו ,הילה
רוח וטונה.

פשרות
א מימון
100%
עד 60
לומים
תש
חלבתנו
פתת והאו
,
הור
19.
לרא
10.
בואורוכת 15
תע רוד
ב ין ח
מעי

שטח

יבואן בלעדי קשר ימי בע"מ  -שניצלר  9ת"א ,טל'03-6818814 :
מכירות דרום :גילעד  052-5814242 -מכירות צפון :עמרי 058-5485959 -
EMAIL: kesher@inter.net.il ,WWW.KESHER-YAMI.CO.IL
TRADE IN
10.9.2015
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מוקשה חלקית .אלו מילים נרדפות למרגרינה! אם
הן מופיעות ברשימת הרכיבים ,אני ממליצה בחום
להשאיר את הלחם הזה על מדף המרכולית במושב
או בסופר האזורי.
ģĤ ĘėđČĐ ĦĝĠđģč ęĕĥĘ ĕČďė :ĦđĤĕĠ ,ĦđģĤĕ ¤
ירק או פרי שהילד אוהב ,גם אם זה יהיה תמיד
מלפפון או למשל תפוח.
ěđĠĠĘĚ đČ ęĕĦĕĒ ğĕĝđĐĘ ĤĥĠČ :ęĕĎđĤďĥ ¤
חמוץ לגבינה או לחומוס וגם לממרחים אחרים.
ĐēĚĥč ĤĥĠČ :ęĕėĕĤė ęĕčĐđČ ęĜĕČĥ ęĕďĘĕ ¤
לשלוח להם סלט פירות ויוגורט או פירות חתוכים,
או סלט ירקות עם קוטג' ,טונה ,ביצה או קוביות
גבינת חלומי ועוד ,או שניצל תוצרת בית עם יר
קות חתוכים ,בקיצור ,תהיו גמישים .העיקר שת
שלחו ארוחה מזינה ,המכילה חלבון ,ירקות ,פירות,
שומן מומלץ ולא את הדברים שמצוינים בהמשך
ועליהם איני ממליצה.
.ęĕĚ ģđčģč ¤

מה לא כדאי לשלוח לבית הספר?

טבלת כריכים שבועית .הילד כבר יגיד לכם מה הוא אוהב
צילום :יעל היינמן-ברמן

מזין ושתייה ,למשל :פרי ,פרוסת לחם עם ממרח,
יוגורט )עדיף ללא סוכר( ,שוקו תוצרת בית ,תה
צמחים ,קפה צ'יקו )עשוי מדגנים מלאים( ועוד.
הבוקר הוא זמן טוב ,שבו אפשר לשבת כמה
דקות עם הילדים ,לשתות ולאכול ביחד ,לבדוק
איך הם ישנו ,מה חלמו וסתם לקשקש ולעשות
צחוקים ביחד .אחר כך ,כל אחד ייצא לעיסוקיו –
לימודים ,עבודה .אז מה נכין להמשך היום? הנה
כמה רעיונות וטיפים להכנת אוכל לבית הספר.

מה כדאי לשלוח לבית הספר?
ĥČĤĚ ĦđĜčĘ ĕČďė :ĦĕĞđčĥ ęĕėĕĤė ĦĘčĔ ¤
עם כל ילד תכנית שבועית ולראות מה הוא מעדיף
לאכול :כריך עם )הוא כבר יגיד לכם( ,ירק אהוב,
פרי מועדף.
.ČĘĚ ēĚģĚ ĐĦĕĠ đČ ęēĘ ğĕďĞĥ ěčđĚė :ĖĕĤė ¤
יש מיני פיתה מקמח מלא של "אגמי" ,והיא ממש
מוצלחת וטעימה .בתוך הכריך כדאי לשים גבינות
 ,5%טונה או סלט טונה ,ביצה קשה ,חביתה או סלט
ביצים ,גבינה צהובה עם קטשופ ,עם פסטו או עם
חמאה בטוסטר ,חומוס ,טחינה ,סלט חצילים בטחינה,
אבוקדו ,פסטרמה )מומלץ שלא תהיה בבית תמיד(,
פעם בשבוע אפשר שוקולד "השחר" )עדיף על פני
"נוטלה" ,המכיל שמן דקלים ,שהוא רעל!( ועוד.
,ęēĘ ęĕĤēđč ęĦČ ĤĥČė :ČĘĚ ēĚģĚ ęēĘ ¤
אין זה מספיק שיופיע על האריזה הכיתוב100%" :
קמחים מלאים" ,גם החותמות של משרד הבריאות
ו"אייל" )אגודה ישראלית לסוכרת( אינן מספיקות.
חשוב מאד להסתכל על רשימת הרכיבים ולבדוק
אם מופיעות המילים :שומן צמחי מוקשה או שומן
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נגמר החופש הגדול ,ישתבח
שמו! חוזרים לשגרת חיים
נורמלית )וכבר החגים מש
בשים אותה( ולכולנו יש הזדמנות
להיערך לשנה הבאה עלינו לטובה
עם ארוחות בוקר טעימות ,מזינות
וכיפיות לילדים לבית הספר וכמובן גם לעצמנו.
אנחנו קמים בבוקר ותוהים ,אז מה אני אכין להם
היום לאכול? אני ממליצה בחום ,עוד לפני ארוחת
הבוקר של בית הספר ,לפתח מנהג משפחתי שבו
הילדים יושבים אתנו ,ההורים ,אוכלים ושותים
משהו קטן לפני היציאה מהבית.
הרי הילדים אכלו ארוחת ערב כ 12-13-שעות
לפני כן ,וארוחת הבוקר בביה"ס תהיה סביב
 ,09:30-10:00כך שעברו עליהם ועוד יעברו הרבה
שעות עד שיאכלו שוב .גם לנו כדאי להכניס את
המוח והגוף לפעולה בעזרת מנה קטנה של אוכל



כולנו פועלים מתוך כוונות טובות ורוצים לפנק
את הילדים שלנו ,אך יש כמה נושאים שבהם עלינו
להציב גבול ברור ולהסביר שהמזונות הללו אינם
בריאים לגוף ,אינם מזינים אותנו ורק תורמים לנו
הרבה קלוריות מסוכר ומשומן לא-בריא ועדיף
לאכול אותם לעתים רחוקות ככל היותר.
.ęĐĕĎđĝĘ ęĕēđĘĚ ęĕĠĕĔēđ ęĕģĦĚĚ ¤
,"ģĕ'ĢĜĕĚĔĕđ" ĠđĤĕĝ ČĘ ęĎ) ĐģđĦĚ ĐĕĕĦĥ ¤
מיצי פירות ובטח שלא משקאות תוססים גם אם הם
דיאט(  -כל אלו הם מקורות לכפיות רבות של סוכר.
:ěđĎė ,ĐĜĕĤĎĤĚ ęĕĘĕėĚĐ ęĕďčđĞĚ ęĕĠČĚ ¤
בורקס ,מלאווח ,ג'חנון ,עוגות ,עוגיות ומאפינס
קנוייים.
ĕėĚ ęĐĘĥ ęĕĤčēĐđ ĕĎđĞ ,ĕĎđĥ đĚė ęĕĠĕĔē ¤
לים הרבה סוכר ,לפעמים מרגרינה ,והם מבחינתנו
כמו ממתק ,עדיף לשלוח פרי!
ďđĕ ĕĜČ :ęĐĕĜĕĚĘ Ĥģđč ĕĜĎďđ ĝģĘĠĜĤđģ ¤
עת שמשווקים לנו אותם ,כמו שתעשיית המזון
יודעת לעשות בגדול ,כארוחת בוקר בריאה ,על
בסיס דגנים מלאים ,ויטמינים ,סידן וכו' ,מופי
עות עליהם תמונות של ספורטאים או דמויות
מצוירות מסרט האנימציה האחרון ,הכול רק כדי
לשכנע אותנו לרכוש שוב ושוב את האריזות הללו,
שלא לדבר שזו הארוחה הקלה ביותר להכנה עבור
ההורים  -רק לשפוך לקערית ולהוסיף חלב והנה
יש לנו ארוחה מוכנה.
הבעיה היא שאין מדובר בארוחה בריאה כלל ,זו
פצצת סוכר! )כוס חד-פעמית של קורנפלקס מכל
סוג שוות ערך לחמש כפיות סוכר ,פחות או יותר!(,
היא משביעה את הילדים לזמן קצר ולכן גם שו
מרת על ריכוז והקשבה לזמן קצר בלבד ,במקרה
הטוב .במקרה הרע ,תגרום להם להיות קפיציים
ותזזיתיים .באחת הכתבות הבאות אכתוב בהרח
בה על נזקי הסוכר .יש הרבה אפשרויות אחרות,
על אלו אפשר לוותר או לתת אותן לעתים כמה
שיותר רחוקות.
שתהיה שנת לימודים מוצלחת ,בריאה ,מלאה
בצחוקים ,למידה מעניינת ,אהבה וחברות.
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"לילות קיץ ארוכים" הוא הרומן ה 45של
הסופר הפורה ומוערך מאוד אהרון אפלפ
לד וגם בו נשזר משהו מסיפור חייו.
יאנק הוא נער יהודי שאביו הפקיד בידיו של
סבא סרגיי בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.
בצעירותו היה סבא סרגיי חייל ומפקד מצטיין
ביחידה מובחרת .אחרי השחרור עבד שנים במ
חסן העצים של האב ,גם לאחר שהתעוור .לימים
פשט האב את הרגל והמחסן הגדול הולאם.
סבא סרגיי ויאנק יוצאים לנ
דוד ממקום למקום .יאנק מוליך
את סבא סרגיי עלפני השדות
וביערות ,וסבא סרגיי מלמד את
יאנק לחיות חיים של משמעות.
המסע שלהם נמשך בין אתרים
ממשיים ,אך בשל הסגנון המפור
סם של אפלפלד  -פשוט לכאורה,
חסכוני במילים ,שהוי ואינטנסיבי
 הוא מקבל ממדים מטאפיזיים.הזמן נעשה צמיגי ,מראות הנוף
הופכים למראות של הנפש ,וד
מויותיהם של יאנק וסבא סרגיי
הולכות ומקבלות ממד מיתולוגי
)הוצאת כנרתזמורה 216 ,עמו
דים(.

 ~
ב"המפה של כל המקומות",
מאת קארי ראיין וג'ון פארקי
דיוויס ,ספר ראשון בסדרה לנו
ער ,נמתחים מפרשי ההרפתקה
לעבר מחוזות חדשים של מתח
ורגש.
פין ,מלך הגנבים של נהר
הפיראטים ,השיג את תוארו בז
כות תכונה ייחודית :הוא בלתי
זכיר .כל מי שנפגש אתו שוכח
אותו מיד .כך הוא יכול לשוטט
בחופשיות ברחבי השכונה שבה
הוא חי ולגנוב כל מה שירצה.
עד שיום אחד הוא פוגש את מא
ריל .כשהוא מגלה שהיא זוכרת
אותו אחרי פגישתם הראשונה
הוא מבין פתאום שגם לזה יש
יתרונות.
פין ומאריל יוצאים יחד למסע
אחר "מפת הייתישם לכל המקו
מות" ,מפה קסומה המביאה כל
אחד למקום שאליו הוא צריך
להגיע .פין מבקש למצוא את אמו
שנטשה אותו ללא הסבר ,ומא
ריל רק רוצה לחזור הביתה ול
עזור לאמה החולה להבריא .אבל
כשמתברר שעוד מישהו מחפש
את המפה כדי לזרוע הרס ,המסע
מקבל משמעות הרת גורל .מאריל ופין שטים
במרחביו העצומים של נהר הפיראטים יחד עם
ארדנט הקוסם וקול המלח המסתורי ,נאלצים
להתמודד עם סכנות ,רוע וכישוף ,ובעיקר עם

גילויים חדשים על עצמם ועל מה שחשוב להם
באמת )מאנגלית :נועה סמלסון ,הוצאת מודן,
 416עמודים(.

~ 
"הרץ" מאת פטריק לי הוא מותחן המיועד
לאוהבי סיפורי קונספירציה משובחים.
רייצ'ל בורחת על נפשה ,היא לא יודעת ממי
או לאן ,אבל ברור לה שקבוצת האנשים החמו
שים שדולקת בעקבותיה תדאג לכך
שזה יהיה הלילה האחרון בחייה.
למזלה ,היא נתקלת בסם דריידן,
לשעבר איש יחידת עלית של הכו
חות המיוחדים ,שיצא לריצה על
הטיילת .לדריידן יש אינסטינקטים
טובים .הוא רואה את מבטה הנואש
והמבועת של הנערה הצעירה ומ
חליט לעזור לה לברוח .הוא לא
משער כמה מסוכנת יכולה להיות
נערה צעירה ,וכמה נואשים רודפיה
לעצור אותה.
אבל מרטין גאול יודע וברור לו
שאסור לאפשר לסודה של רייצ'ל
להיחשף .כשכל המשאבים הטכנו
לוגיים של ארצות הברית לרשותו,
כולל רשת הלוויינים המתקדמת
ביותר בעולם ,הוא משוכנע שלכי
דתה היא עניין של זמן בלבד .הרי
מדובר בביטחון המדינה.
מה שהחל כריצה על הטיילת
הופך מהר מאוד למרדף מכוניות על
כבישים מהירים ,תרגילים מבריקים
של התחמקות ממכ"ם הלוויין ומש
חק מוחות מתוחכם )מאנגלית :דפנה
לוי ,הוצאת מודן 338 ,עמודים(.

~~~
אפייה היא דבר מהנה מאוד,
ובעזרת הספר "אמא ואני אופים"
הילדים ילמדו לאפות ויפתח את
כישורי המטבח שלהם :חיתוך ,ער
בוב ,קישוט ואפייה ,והכול בעזרת
אמא ,או אבא.
הספר מגלה את סודות האפייה:
למה הבצק תופח? איך מודדים
חומרים? מה תפקידן של הביצים
באפייה? הילדים ילמדו על בטי
חות ,ציוד אפייה בסיסי ,שקילה
ומדידה; להכין עוגיות בצורת חיות,
פרחי עוגיות ,בית חרושת לעוגיות
)במהרה ההזמנות מחברים יתחילו
להגיע(; מה קורה בתוך התנור ועל
גן עדן של קפקייקס .הם יוכלו לה
כין עוגה מנומרת ,עוגת אננס הפו
כה ואפילו מגדל בראוניז ועוד.
הטקסט מנוקד ומפורט ,מוגש בצורה קלילה
וברורה ולצדו תמונות מתאימות .כל המתכונים
בספר כשרים )מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת "דני
ספרים" 63 ,עמודים(.
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אבי אובליגנהרץ

מאז ומעולם אפריקה הילכה קס
מים על העולם המערבי והיוותה
מוקד משיכה למגלי ארצות ,לסוח
רים ולהרפתקנים מכל קצוות תבל.
המרחבים העצומים והלא-מפותחים
ברובם ,הנופים עוצרי הנשימה,
עולם החי והבדלי התרבות קרצו
גם לנרי רווה ) .(36החוויה המפעי
מה שעבר הצעיר הישראלי במה
לך ביקורו בטנזניה ובטיפוס על
הקילימנג'רו ,הגבוה שבהרי היבשת
ופסגתו מכוסה במעטה שלג תמידי,
עוררה אותו לכתוב רומן ששופך
אור על אחת התופעות המזעזעות
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שמתרחשות בעולמנו ,אשר מתקב
לת באדישות ,שלא לומר התעלמות,
על-ידי המערב.
"חזרתי משם מלא חוויות ומלא
רצון להעלות משהו על הכתב שי
שפיע על הקוראים" ,מספר רווה
על ביקורו בטנזניה" .תחילה חשב
תי לכתוב משהו על הסחר בשנהב,
שמעמיד בסכנה את אוכלוסיית
הפילים .ככל שחקרתי ,נחשפתי
יותר ויותר לנושא של סחר בבני
אדם ואברי לבקנים בפרט ,ולכן
החלטתי לכתוב משהו שיחבר בין
החוויה שעברתי בקילימנג'רו לב
עיה ההומנית המחרידה שגיליתי
ואשר מרבית העולם נוטה להתעלם

ממנה" ,הוא מסביר את הבחירה שלו
להתמקד בסכנה הקיומית ובאלימות
ללבקנים בטנזניה ובאלימות ,פיזית
ומילולית ,שהם חווים.
מגיל צעיר מאוד כתב רווה שי
רים .החלום לכתוב ספר קינן בו
אחרי שקרא את "קאיטוש המכשף"
של יאנוש קורצ'אק )בתרגומו של
אורי אורלב ,התרגום הראשון לע
ברית בשם "יותם ַה ַקּ ָּסֹם" הוא של
יוסף ליכטנבום( ,שעוסק בילד שמ
תאמן בקסמים ומגלה להפתעתו כי
ניחן בכוחות על-טבעיים" .היכולת
לכתוב משהו שישפיע על אנשים
מאוד קסמה לי .האסימון נפל לי
לפני כשש שנים כשהגעתי לטנז

ניה".
רווה ורעייתו חני נהגו מדי שנה
לצאת לטיולים ואחרי שביקרו
בהודו ובנפאל ,בין שאר יעדיהם
הלא-קונבנציונליים ,החליטו לכ
בוש את פסגת הקילימנג'רו בטנז
ניה .במשך שמונה ימים טיפסו הש
ניים על ההר הגבוה ביותר באפריקה
המתנשא לגובה של  5,895מטרים,
ואחרי שירדו מן ההר השתתפו בס
פארי וטיילו בזנזיבר השכנה .אולם
על אף המראות המרהיבים שנגלו
בפני רווה ,מסע הקטל המתנהל אחר
הלבקנים ותופעת עובדי האלילים
שאליהם נחשף שינו את עולמו
במידה רבה והשפיעו על כתיבתו.

חקלאים  90% -מכוח העבודה
טנזניה היא אחת המדינות הע
ניות בתבל .למרות עושרה הנובע
מהטבע ,כלכלתה מושתתת על חק
לאות ומהווה כחצי מהתוצר הלאומי
הגולמי; בעיבוד האדמה מועסקים
כ 90%-מכוח העבודה במדינה .עם
זאת ,האקלים והטופוגרפיה מגבי
לים מאוד את שטחי העיבוד והחק
לאות עצמה אינה מפותחת כלל ומ
תבססת במידה רבה על בעלי חיים
ועל מיכון מיושן.
כ 50-מיליון תושביה של המדינה
המזרח-אפריקנית מתחלקים מבחי
נה דתית לשלוש קבוצות עיקרית:

"מבחינה פיזית ,זה היה מסע מאוד קשה והוא הולך ונעשה יותר קשה ככל שאתה עולה בגובה"
צילום :נרי רווה

נרי רווה" .בכל מקום
מתרחשים דברים נוראיים,
אבל מה שקורה בטנזניה הוא
מטורף בעיניי"
צילום :אבי אובליגנהרץ

כ 35%-מוסלמים ,כ 30%-נוצרים
וכ 35%-מאמינים בדתות שבטיות
המונהגות על-ידי מכשפים ורופאי
אליל.
נתון מעניין מאוד :אחד מכל
 1,400איש בטנזניה הוא לבקן,
בעוד שיעור הלבקנים בשאר העולם
הוא אדם אחד מכל  20אלף אנשים.
אף-על-פי שלבקנות היא תכו
נה גנטית בלבד הבאה לידי ביטוי
בהעדר פיגמנטציה ,הלבקנים נת
פסים כבעלי כוחות מיוחדים וכבני
אלמוות ,ושערם ,עורם ושאר אב
ריהם מבוקשים על-ידי רופאי אליל
להכנת שיקויים כסגולה לבריאות
ולעושר .במדינה שמרבית תוש

נרי וחני רווה על הקילימנג'רו עם צוות הטיפוס" .זה העמיד במבחן את הזוגיות שלנו"
צילום :נרי רווה

ביה מתקיימים על שכר של כ50-
דולר לחודש ,אין פלא שהלבקנים
 שמחירי אבריהם בשוק השחוריכול להגיע ל 75-אלף דולר ,נתו
נים במרדף מתמיד ונאלצים לחיות
במחתרת.
"כששמעתי לראשונה על התו
פעה הזאת לא תיארתי לעצמי את
גודל הבעיה ולא שיערתי שקרוב
ל 150-אלף איש בטנזניה בלבד
נמצאים בסכנה קיומית ונחשבים
למקוללים .אורך החיים הממוצע
של הלבקנים שם הוא בסביבות
 25-30שנה בלבד בגלל הרדיפה
אחריהם .אגב ,רוב הלבקנים גדלים
במשפחות חד-הוריות ,היות והאבות
נוטשים את בנות זוגם לאחר הולדת

הילדים מכיוון שחושבים בטעות ,כי
ניהלו רומן עם אדם לבן".
"זארו" )"אפס"" ,רוח רפאים"
בסוואהילית( ,יצירת הביכורים של
רווה ,מתמקדת בג'ון משא ,בנו הלב
קן של מדריך מטיילים בקילימנג'רו,
שנהרג על ההר .ג'ון ואחותו הקטנה
ג'סמין ,לבקנית אף היא ,היו קרב
נות להתעללות בילדותם ,האחות אף
נאנסה באותה תקרית ע"י שלושה
עובדי אלילים .למזלם ,אביהם הצ
ליח לגבור על התוקפים ולמנוע מהם
לבתר את ילדיו ולמכור את חלקיהם
בשוק השחור .בהמשך ,מנסה משא
לשים את ידיו על שיקוי עתיק שי
בטיח את המשך קיומם של הלבקנים
בארצו וישנה למעשה את יחסי הכו

חות בארצו.
הספר ,שנשען לדברי מחברו על
מחקר מעמיק שערך בנושא ,חושף
את הבעיה הכאובה במלוא חומרתה
ו"וכמעט כל הנתונים המצויים בו
נלקחו מעובדות ,סיפורים אמתיים,
כתבות ,חוויות אישיות של הכותב,
ההיסטוריה של טנזניה ומהמציאות
הקשה בה חיים הטנזנים".
כתיבת הספר שיצא לאור ביולי
האחרון נמשכה שש שנים .במ
קביל ,פרסם רווה סיפורים קצ
רים בפייסבוק" ,סוג של טעימות"
לדבריו ,במטרה לייצר מעגל של
קוראים שיקל עליו בבוא היום את
השיווק של הדבר האמתי" :זארו".
מ"לייקים" שאפשר לספור על יד

אחת יש לו כיום כ 5,000-חברים
וכמה מאות עוקבים ,תמיכה שהק
לה עליו את גיוס המימון להוצאת
הספר .יותר מ 200-איש שילמו
כל אחד  60ש"ח כמענה לפנייתו
באתר מימון ההמונים "הדסטארט",
ובכך אפשרו לו לעקוף את מסלול
הוצאות הספרים ולהגשים את חלו
מו.
"מטבעי אני טיפוס פחדן ולמרות
שהספר מאוד בער בי ,היה לי מאוד
קשה להוציא סכום כזה על הגש
מת החלום .אני מודה שכשהתחל
תי את הגיוס לא חשבתי שאצליח
והיו כאלה שהציעו לי לשים בעצמי
סכום גדול כדי לעורר באזז סביב
הנושא.
"לשמחתי ,עמדתי בפיתוי אם כי
שמתי סכום קטן בעצמי כדי להש
לים .מה שקרה מאוד הפתיע אותי,
במיוחד לאחר שנודע לי כי הרבה
אנשים נרתעים מביצוע תשלומים
באינטרנט ,ולכן חלקם העביר לי
את הכסף ישירות.
"הסכום שגויס מימן את עלויות
ההדפסה בלבד .קשה מאוד להרוויח
מכתיבת ספרים בארץ וכדי להגיע
לכך אצטרך למכור מאות אלפי עו
תקים" .רווה מתכוון להמשיך למ
כור את הספר באמצעות פייסבוק
ובקרוב דרך אתר שיפתח ,שבו
תתבצע הקנייה דרך שירות התש
לומים המאובטח "פייפאל".
מיהו ג'ון ,האם הוא דמות פיקטיבית
לחלוטין?
"בהרבה מובנים ,הדמות מבוססת
על ויליאם ,שהיה המדריך שלנו
במסע לקילימנג'רו ועל שמו נקרא
אביו של ג'ון .במהלך השבוע פלוס
שעשינו ביחד והמאוד-אינטנסיבי,
ויליאם שאינו לבקן סיפר לי על
עצמו ,על בני משפחתו ,חוויות
שהוא עבר ודרכו הבנתי כמה קשה
להיות טנזני ,לבקן או לא.
"קשיי הפרנסה שם הם עצומים
ולכן הוא חי בפחד יום-יומי שמא
לא יצליח להביא לחם לאשתו ויל
דיו .בנוסף ,זוהי מדינה בעלת מפלס
אלימות ופשע גבוהים ולמרות שיש
צבא ויש משטרה ,האכיפה שם לא
משהו .הפער בין עשירים לעניים
הוא בלתי נתפס ,יש הרבה שחיתות
ומאוד קשה לשרוד במציאות כזאת.
הוא חי בחשש תמידי שמא יקרה
משהו לילדים שלו ולמעשה ,זה
להיות בתוך מלחמה בלתי נגמרת.
"פגשתי בנוסף גם חבר טוב שלו
שנכנס לספר ויחד עם הפורטרים
)סבלים ,א"א( שהיו אתנו במסע,
הרגשתי שהכרתי וחוויתי את המ
קומיים שם לעומק .זה עזר לי מאוד
בבניית הדמויות ובסופו של דבר,
אני חושב שהצלחתי ליצור משהו
מאוד אותנטי .אגב ,מאוד-מאוד
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השתדלתי שהכל יהיה אותנטי
ואמתי לחלוטין ,אם כי פה ושם המ
צאתי פרטים לטובת העלילה".
עד כמה נפוצה תופעת הטבח בלבקנים
בטנזניה?
"ממה שהתפרסם ידוע כי מעל 70
לבקנים נרצחו בעשור האחרון בט
נזניה .הם מרגישים שם כמו חיות
שכל הזמן על הכוונת ולו בגלל
שרבים מאמינים למכשפים ורופאי
האליל שמעודדים אותם לצוד לב

אחד מכל  1,400איש
בטנזניה הוא לבקן,
בעוד שיעור הלבקנים
בשאר העולם הוא
אדם אחד מכל 20
אלף אנשים .אף-
על-פי שלבקנות היא
תכונה גנטית בלבד
הבאה לידי ביטוי
בהעדר פיגמנטציה,
הלבקנים נתפסים
כבעלי כוחות
מיוחדים וכבני
אלמוות ,ושערם,
עורם ושאר אבריהם
מבוקשים על-ידי
רופאי אליל להכנת
שיקויים כסגולה
לבריאות ולעושר

קנים ,כי זה יביא להם ברכה ויוציא
אותם מהצרות שלהם.
"אמונה נוספת הפוגעת בלבקנים
היא שקיום יחסי מין עם אישה לב
קנית יכול לרפא אדם מאיידס .רוב
הלבקנים גוזזים את שיער ראשם
ומעדיפים להיות קירחים ,כי השי
ער שלהם שווה כמה מאות עד אלפי
דולרים וככה הם ממזערים את הסי
כונים .מאחר והאברים שלהם משמ
שים לשיקויים ולקמעות ,לכל איבר
בגופם יש תג מחיר .בנוסף לכל
המסכנים שרוצים לשנות את גור
לם ,התפתחה שם תעשייה של ציידי
לבקנים שדי משגשגת לאור הבי
קוש .כל יציאה שלהם לרחוב כרוכה
בסכנה ואת רוב חייהם הלבקנים
מעבירים בבתי מחסה ממשלתיים
או במקומות מסתור שונים".
מה חשוב לך להעביר לקוראים?
"מעבר להוצאת ספר הרפתקאות,
שיחשוף את הקורא למקום יחסית
פחות מוכר ,היה חשוב לי לומר
שאומנם בכל מקום מתרחשים דב
רים נוראיים ,אבל מה שקורה בטנז
ניה הוא מטורף בעיניי .כל כך הרבה
ילדים קטנים ונשים ,אנשים שאין
להם שום יכולת להגן על עצמם,
מוצאים את עצמם בסיטואציה בל
תי-אפשרית.
"אני חושב שיש הרבה מה לע
שות ומה יותר פשוט מלהיכנס
לאינטרנט ולרשום כמה מילים שי
עוררו תהודה ויגרמו למקבלי הח
לטות ואישים בעלי השפעה להניע
תהליך שיגרום להפסקת הקטל הזה.
כמו שנותנים מענה להרבה בעיות
אחרות בעולם ,כולל באפריקה,
חשוב לי לומר את הדברים ולייצר
שיח שיוביל לפתרון הבעיה.
"עד היום קראו את הספר מאות
אנשים ואני מקבל המון פידב

קים מפרגנים ,כפי שניתן לראות
בפייסבוק שלי ,מזרים גמורים.
מעבר לזה שהם מאוד אהבו את
הספר ,הם אומרים' :תשמע ,לא יד
עתי .פעם ראשונה שאני שומע על
הדבר הזה' .אי אפשר להישאר אדיש
לכך שיש אנשים שצדים ילדים בני
שנתיים-שלוש על לא עוול בכפם
ובכל רגע נתון כורתים להם את
הידיים ,את הרגליים ומה לא .לכן,
כל מה שצריך לעשות זה לדבר על
זה ,לייצר שיח שיגרום למי שצריך
לשים קץ לתופעה הנוראה הזאת.
אני יודע שיהיה קשה לעצור לגמרי
את זה ,אבל אם כתוצאה מכך נצליח
להציל אלף לבקנים ,זה לא מבוטל".
לא חששת שהקוראים יירתעו
מהעיסוק בתופעה שלמעשה נותנת
להם אגרוף לבטן?
"להפך .אני חושב שחלק גדול
מהקוראים שלי הם כמוני ,ולכן הם
יסתקרנו לקרוא על משהו שאכן לא
פשוט לעיכול ,בדיוק כפי שקרה לי.
רוב הסיפורים שלי נוגעים ברגש
ובגלל זה אני חושב שהם מזדעז
עים מהנושא ,זה 'הופך' אותם ,אבל
בוודאי שהם לא מצטערים על כך
שנחשפו לתופעה הפסולה והמ
עוותת הזו .ברגע שמסיימים את
הספר ,נותרים עם איזושהי צביטה.
העלילה כתובה כך שלפעמים היא
צריכה להזיל לך כמה דמעות ול
פעמים להעלות בך חיוך ,כמו כל
סיפור שאני כותב .אמורים להיות
בה רגעים מותחים ,רגעים שמחים
ורגעים עצובים.
"השתדלתי מאוד להשאיר את
זה כסיפורת ,אבל בסופו של דבר
הסיפורת הזאת מתבססת על מידע
מאוד אמתי .הדמויות הן אומנם
דמיוניות בחלקן ,אבל המציאות לא
כל כך רחוקה משם ולכן אני חושב

ויליאם ,המדריך של רווה לקילימנג'רו .עליו מבוססת הדמות של ג'ון
צילום :נרי רווה

שהקוראים די הזדהו והתחברו לסי
פור".
על מנת להגדיל את החשיפה
של "זארו" ,רווה שוקד בימים אלה
על הכנת הרצאה שעמה יופיע מול
חברות וארגונים ברחבי הארץ,
אשר תשלב רשמים ותמונות מהמ
סע המטלטל שעבר בטנזניה ,כולל
הטיפוס ,או כפי שהוא מכנה אותו,
כיבוש הקילימנג'רו אגב ,כיבוש
ההר מתואר בספר באמצעות אחת
הדמויות ,ג'ים ,שיוצא במחול מטו
רף של צילומים.
"מבחינה פיזית ,זה היה מסע
מאוד קשה והוא הולך ונעשה יותר
קשה ככל שאתה עולה בגובה .אבל
זה מסע מעורר השראה ,כי מעבר
לקושי הפיזי יש גם את הקושי
המנטלי וגם את הקושי החברתי.
היות ועשיתי את המסע עם אשתי,
זה העמיד במבחן את הזוגיות שלנו
ואני שמח שעברנו אותו בהצלחה
ועשה טוב לזוגיות שלנו .אחרי הכל,
מערכת יחסים נבחנת בעת צרה,
במצבים קשים ולא כשהכל שגרתי
וזורם על מי מנוחות.
"החוויה המכוננת והבונה הזאת

k~fl
נרי רוה
כריכת הספר "זארו"" .מותחן הרפתקאות
ומשהו שמאוד מדבר להוליווד ,אבל זה
לא סתם עוד מותחן"
עיצוב :ניב עימוד ספרים
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נוף הנראה מקילימנג'רו" .חזרתי משם מלא חוויות ומלא רצון להעלות משהו על הכתב שישפיע על הקוראים"
צילום :נרי רווה

לא רק שימשה שלד לספר ,אלא
גם לימדה אותי מאוד על עצמי .מה
למדתי? קודם כל ,שאני קצת פחות
עצלן ממה שחשבתי ושאני מסוגל
להתמודד עם קשיים הרבה יותר
גדולים ממה שחשבתי שהגוף שלי
מסוגל להתמודד ,במיוחד בקטע
האחרון של המסע.
"יצאתי עם תובנה מאוד חשובה
מהמסע הזה :היום ,כשאני נתקל
באיזשהו קושי ,אני קודם כל יודע
שאפשר להתמודד אתו .גם אם
האינסטינקט שלי אומר לי שזה
גדול ,זה לא גדול עליי .זה גדול
עליי רק בגלל שעוד לא עברתי את
זה .ברגע שאעבור את זה ,זה יהיה
כבר מאחוריי".
עם האוכל כידוע בא התיאבון,
ולכן רווה שואף לתרגם את רומן
הביכורים שלו לאנגלית כדי שיוכל
להציב אותו בחלון הראווה הוויר
טואלי של חנות הספרים האינ
טרנטית "אמזון" ובנוסף ,להפוך
אותו לסרט'" .זארו' הוא מותחן
הרפתקאות ומשהו שמאוד מדבר
להוליווד ,אבל זה לא סתם עוד מו
תחן ,אלא זה משהו עם ערך מוסף.
הוא מכיל נושא הומני מאוד חשוב,
מאוד אמתי ,שנוגע ללב .אני מאמין
שאם אצליח להגיע לבן האדם הנ
כון ,הוא ייקח את זה בשתי ידיים.
"התחלתי כעת בכתיבת הספר
הבא שלי והפעם אשר יותר מתחבר
לישראל .הוא יעסוק באיש שב"כ,
שחווה אירוע מאוד טראומטי ,שה
ניע אותו להקים קבוצה של יוצאי
שירותי המודיעין במטרה להילחם
בכל מיני קבוצות טרור שמדי
נת ישראל לא פועלת נגדם מתוך
שיקולים פוליטיים .אני מנסה
להאיר אור על המאבק בין החרדים
לחילונים ,ולהביא איזשהי אמי
רה שאיבדנו את הידיים והרגליים
בין מי שצודק ולא צודק ,מה נכון
ולא נכון במאבקים בין חילוניים
לחרדים ובין יהודים לערבים .יש
לנו בסך הכל  80-100שנה לחיות
ואנחנו מבזבזים כל כך הרבה מהזמן
הזה על מאבקים ושנאה מיותרים".
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כיצד יוצרת הדבורה את
הדבש? למה הדבש בריא?
מדוע יש רק מלכה אחת בכ
וורת? מדוע ללא הדבורים לא יהיה
לנו מזון? לאן נעלמות הדבורים?
במרכזי המבקרים במכוורות ברחבי
הארץ יענו על שאלות אלה ונוספות
במסגרת פסטיבל הדבש של מועצת
הדבש הנפתח בתחילת השנה החד
שה ויסתיים ב 12-בספטמבר.
הרצל אבידור ,מנכ"ל מועצת
הדבש" :בפסטיבל הדבש ילמדו
הילדים בדרך חווייתית ,כי דבורת
הדבש אינה רק יצרנית דבש מעולה,
אלא גם המאביקה המרכזית בטבע
שאחראית להאבקת  80%מהיקף
הגידולים החקלאיים בעולם .בפ
סטיבל הדבש ייפגשו הילדים עם
דבוראים בשטח ויתנסו בעבודת
המכוורת.
"כיום פועלים בישראל כ500-
דבוראים המטפלים במאה אלף
כוורות הפזורות ברחבי הארץ ,מתו
כן  60אלף המשמשות להאבקה.
כולם מוזמנים לבקר במכוורות,
ליהנות מפעילות חינוכית ומעשירה
לכל המשפחה וללמוד על עולמן של
הדבורים והדבוראים כאחד".
בכל שנה ,כמות הדבש הנצר
כת מסתכמת בכ 4,000-טון ובחגי
תשרי בלבד קונים תושבי ישראל
כ 1,600-טון דבש ,שהם כ 40%-מה
ביקוש השנתי .לקראת ראש השנה,
במועצת הדבש ממליצים לרכוש
דבש איכותי מתוצרת מכוורות יש
ראליות במטרה לתמוך בחקלאות
ישראלית ומציעים ולוודא ,כי על
צנצנת הדבש יש מדבקה " -דבש
איכות תוצרת ישראל"  -המאשרת
את טבעיותו.
בפסטיבל השנה ישתתפו מכוורות
במושבים בצפון הארץ ,במרכזה
ובדרומה .פרטים נוספים על אירו
עי הפסטיבל באתר מועצת הדבש:
www.honey.org.il

בנוסף ,אפשר להצטרף לסיור
למציאת מערה נסתרת לפי סימ
ני דרך והכרת החורש הים תיכוני
ולסיור בשביל צמחי תבלין ומרפא
להכרת צמחים ותכונותיהם .כמו כן,
במקום נחל זורם ובריכת שכשוך.
מתי :בימי שישי  4ו 11-בספטמ
בר ,בתיאום מראש.
כמה :ילד מגיל שלוש  25ש"ח,
מבוגר  15ש"ח.
טלפון,04-9806005 :
.04-8220505 ,054-4967420

מכוורת רייקין בשדה אליעזר .שלושה דורות של דבוראים
צילום :סוכנות ג'יני

דורות של דבוראים ,בזכות פריסה
רחבה של נקודות מרעה לדבורים
בגליל העליון וברמת הגולן.
אצל רייקין מציעים סוגי דבש
מגוונים למכירה ישירות לצרכן.
מתי :ראשון עד שישי ,בתיאום
מראש.
טלפון.054-3960424 :

מכוורת פרחי הגליל,
מושב מנות
לדבוראית נגה ראובן יש 650
כוורות דבש ועוד כ 300-כוורות

לגידול מלכות והאבקה ,דבר ההופך
את מכוורת פרחי הגליל במושב
מנות למשק רבייה גדול במיוחד.
בפסטיבל הדבש נגה הדבוראית
תארח במרכז המבקרים פעילות
הכוללת סיור במכוורת ,צפייה
בסרט "מהמלכה עד הדבש המתוק"
המסביר על עולם הדבורים ,התנסות
ברדיית דבש עצמית ,צפייה בכוורת
זכוכית" ,כוורת הילדים" ובה פינת
יצירה ,פינת פיסול בדונג ,תחפו
שות ועוד .ב"מנהרת הזמן" ילמדו
הילדים על הדבורים ועל דבש מאז
ועד היום ,כולל סיפורי התנ"ך.

איכות מהגליל ,מכמנים
בדבש מכמנים אפשר לשמוע על
"טבע תרפיה" ולהתנסות בריפוי
באמצעות מוצרי הדבורים ,אבקת
פרחים ,פרופוליס ,טיפול בעקיצות,
יערות דבש ועוד .בנוסף ,להשתתף
בפעילות יצירה של נרות דונג
מעוטרים ובסדנאות יצירה נוספות
וכן בסיור המשלב ביקור במכוורת.
ביום שישי 4 ,בספטמבר ,משעה
 10:00עד  ,15:00יתקיים שוק איכ
רים.
באתר פועל כפר תנ"כי אקולוגי,
"דרך התנ"ך אל הטבע" ,ובו אפשר
לרכוש בירות מדבש ,מוצרים מיצ
רנים גליליים ,אריזות שי לחג ,דבש
ומוצרי דבורים משובחים.
מתי :בתיאום מראש בלבד.
כמה :הכניסה חופשית.
טלפון04-9881337 :
052-2476768
עלו לרשת:
www.michmanim.co.il

דבורת התבור ,שדמות דבורה
במהלך "פסטיבל הדבש" יתקיימו
ב"דבורת התבור" מגוון פעילויות,
ביניהן :סיור במכון רדיית הדבש
עם הדרכה על האופן שבו מכינות
הדבורים את הדבש ועל חשיבותן
לטבע; ביקור במצפה הדבורים ,סיור
באולם גידול אלפי פקעות המשי
)היחידי בארץ(.
פעילויות יצירה :הכנת שוקולד
דבש ,נר מדונג ושכמיית דבורה .בנו
סף ,במקום יש פינת חי עם אפשרות
להאכלת יד של עזים ננסיות ודבורה
ענקית שתסתובב בין האורחים.
מתי :ראשון עד חמישי מ9:00-
עד  ,18:00שישי מ 9:00-עד ,17:00
שבת  9:00עד .15:00
כמה :ילד  49ש"ח ,מבוגר 37
ש"ח.
טלפון,04-6769598 :
050-5637645
עלו לרשת:
www.dvorat-hatavor.co.il

מכוורת אופיר ,אלון הגליל
הביקור במכוורת אופיר כולל
צפייה בסרט המתאר את עולם הד
בורים ,אופן גידולן והטיפול בהן.
אפשר להתבונן בדבורים שבתוך
כוורת זכוכית ,לרדות דבש ,ללבוש
בגדי דבוראי וללמוד על תוצרי
הכוורת השונים; להכין נר מדונג
ולטעום פיתה מרוחה בדבש .במקום
חנות מוצרי הכוורת.
אפשר לסייר ביקב יפתחאל הס
מוך ולטעום יינות.

צפון

מכוורת רייקין,
מושב שדה אליעזר
מכוורת רייקין היא מכוורת
משפחתית שבה מטפחים כוורות
ומייצרים דבש איכותי כבר שלושה
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מכוורת פרחי הגליל במושב מנות 650 .כוורות דבש וכ 300-כוורות לגידול מלכות והאבקה
צילום :מכוורת פרחי הגליל

"דבורת התבור" ודבוראי בשדה חמניות לרגלי התבור .הכנת שוקולד דבש ,נר מדונג
ושכמיית דבורה
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סדנאות יצירה לילדים בנושא דבו
רים ,דבש ופריחה ,טעימות בחנות
המפעל של מבחר סוגי דבש ,אבקת
פרחים )פולן( ,מזון מלכות ועוד
וסיור בבית האריזה של המפעל וצ
פייה בקווי הייצור.
מתי :בתיאום מראש.
כמה 25 :ש"ח למשתתף .הסיור
לילדים מגיל שלוש ומעלה.
טלפון04-6370105 :
עלו לרשת:
www.emek-hefer.com

מרכז

משק דבורים לין ,כפר בילו א'

"דבורה" שותה צוף פרחים .פעילות לכל
המשפחה

מתי :בתיאום מראש.
כמה :מעל גיל שלוש  25ש"ח.
פיתה בטבון :בתוספת תשלום.
טלפון :צביקה 052-2824644
עלו לרשתwww.yfw.co.il :

יערת הדבש ,אלוני אבא
הפעילות ב"יערת הדבש" כוללת
סיור במכוורת ,צפייה בסרט על חיי
הדבורה ,לבישת חליפת דבוראים,
צפייה בכוורת זכוכית וחיפוש המל
כה .לאחר מכן אפשר להתנסות בר
דיית דבש עם חלות דבש אמתיות.
במסגרת הרדייה ,הילדים מפעילים
צנטריפוגה ידנית קטנה ורואים איך
הדבש זורם מתוכה לחבית ומוזמנים
לקחת כפיות ולטעום כאוות נפשם.
מתי :שבתות וחגים מ10:00-
עד  ,17:00באמצע השבוע בתיאום
מראש בלבד.
כמה :כניסה חינם ,סיור ורדייה
למשתתף מעל גיל חמש  35ש"ח.
טלפון,054-4437402 :
077-9136549

מכוורת עמק חפר
מפגש בשטח עם דבוראי
ממכוורת עמק חפר שיפתח כוורת
וידגים את עבודתו .ילדים ילמדו
איך הדבורים מפיקות דבש ,מהי
האבקה ומדוע היא חשובה לטבע.
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כבר יותר מ 30-שנה שהדבו
רים במשק לין הן חלק מהמשפחה.
במשק מטפלים בדבורים במסירות
והן משיבות אהבה  -ביצור דבש
טבעי ,טהור ,טעים ומזין.
המבקרים לומדים על הדומה
והשונה בין משפחת הדבורים למ
שפחת האדם .בפסטיבל הדבש מת
לבשים בבגדי עבודה של הדבוראי
ובעזרת משחקים ,פעילות יצירה,
צפייה בסרטון ובכוורת זכוכית יל
מדו הילדים על עבודת השדה ,על
תקשורת בין דבורים ,המלכה ,הפו
עלות והזכרים.
מתי :בתיאום מראש בלבד.
טלפון054-2207965 :
עלו לרשתwww.linfarm.co.il :

"הכוורת" מבית שי ספקטור,
כפר רות
מכוורת הדבורים של שי ספקטור
נוסדה בשנת  1979כמכוורת חו
בבים המונה שש כוורות בסך הכול.
כיום ,המכוורת היא אחת הגדולות
בישראל ,בזכות פריסה רחבה של
נקודות מרעה לדבורים בכל הארץ.
בפסטיבל הדבש אפשר להגיע
לסדרת טעימות דבש זני בהדרכת
דבוראי בחנות הבוטיק במקום .בין
סוגי הדבש הייחודיים :פרחי אק
ליפטוס אביבי וקיצי ,בצל ,אשל,
תלתן ,זעתר ,שלמון ,דרדרי הגולן,
מרווה וקורנית ,הדרים ,עץ השי
זף ופרחי עץ האבוקדו .עוד במקום
מוצרי כוורת :פולן )אבקת פרחים(,
מזון מלכות ,יערות דבש ,נרות
מדונג דבורים ,מעדני אגוזים וש
קדים בדבש ,ועוד.
בנוסף :כלי קרמיקה אמנותיים
של האמנית שרי מלצר ,יין בו
טיק ,שמן זית כתית ,קונפיטורות
וממרחים ,שוקולד וליקרים ועוד.
מתי :עד ערב ראש השנה,
מ 10:00-עד  ;19:00שישי  9:00עד
 ,14:00סגור בשבתות.
טלפון08-9762082 :

ילדה טועמת דבש .הפסטיבל יימשך עד  12בספטמבר
צילום :יערה רפאלי

דרום

מכוורת פורת – "דבש מן
המדבר" ,עין יהב
צמחה לה אטרקציה מקסימה
בערבה" :אמנות וחקלאות נפגשים
במדבר" .מכוורת פורת מכניסה את

קהל המבקרים אל עולמה המופלא
של דבורת הדבש ,בעל החי החשוב
והמרתק ביותר שחי כיום ,בדרך
יצירתית ולא-שגרתית.
בחלל המוזיאון ,בעזרת תאורה
מיוחדת ,מוצגים צילומי תקריב
מעולם הדבורה ,המדבר והמכוורת,
אלפי דבורי מתכת מעופפות בחלל
המוזיאון וכוורות שקופות ובהן

מכוורת פורת בעין יהב .צילומי תקריב מעולם הדבורה ,המדבר והמכוורת
צילום :דן בלילטי

דבורים אמתיות עסוקות במלאכת
יומן .כמו כן ,מוקרן סרט על עולם
הדבורים ובמקום פועלת חנות לק
ניית דבש ,שמן זית ויין.
מתי :ראשון עד חמישי מ9:00-
עד  ,16:00בתיאום מראש בלבד.
בשבת סגור.
כמה :מעל גיל שלוש  30ש"ח.
טלפון058-5666032 :
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תי את נעמי לאשה .הכרתי אותה
בצבא ,זה היה במלחמת ששת הימים.

 ~ 

ידענו שבבית של אבא ,בפולין ,היו שלושה אחים" .שמעתי פעם שמישהו מהמשפחה ניצל"

דפנה מאור,
מושב רמות

<

באירועים משפחתיים וב
חגים מרגישים שהמשפחה
קטנה .בשאר הימים עסו
קים ,רצים ,מתפרנסים ,דואגים ,אין
זמן למחשבות עמוקות .תמיד היינו
משפחה קטנה מאוד ,הורים ושלושה
בנים .לא סבים ,לא דודים ,אף אחד.
אבא אמר פעם שיש לנו כנראה
בארץ מישהו מהמשפחה ,אבל הוא
לא פגש ,לא מכיר ,לא יודע .הוא
גם לא חיפש .זה היה מוזר ,ואנחנו
התרגלנו לא לשאול.
אמא ואבא שלנו עלו לארץ מפו

|| 34

10.9.2015

לין בשנת  .1934פעם שאלתי את
אמא :איך ידעתם לעזוב בזמן וכל
שאר בני המשפחה נשארו ואינם?
אמא ואבא לא סיפרו הרבה אבל אז,
באותה שיחה קצרה ,השיבה לי אמא
שהם בכלל לא רצו לעזוב את הבית
בעיירה הקטנה ליד ורשה .הם רבו
עם ההורים .אמא הייתה בת של רב
ואבא ממשפחה מתבוללת שבניה
בקושי זכרו שהם יהודים .הם נפגשו
ממש במקרה כאשר נקלעו לאותו
קרון בנסיעה ברכבת .שיחה הובילה
להיכרות ולסיפור אהבה לאאפשרי.
ההורים של אמא לא הסכימו
שתינשא לבחור שזקנו מגולח והוא
למד בגימנסיה כללית ולא בישיבה.

צילום :מתוך תמונה בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

ההורים של אבא לא קיבלו את הכלה
החדשה ואת משפחתה החסידית.
כמו במשפחות טובות רבות ,הזוג
העיקש רב עם כולם ,וכדי להכעיס
 עלו לארץ ישראל וניתקו את כלהקשרים.
"היום" ,הוסיפה אמא" ,אין למי
להתקשר .כולם מתו במלחמה" .זה
הסיפור היחידי מהעבר ששמעתי
מאמא .אבא נפטר כששני אחיי ואני
היינו צעירים .לא הספקנו לשאול
והוא לא הספיק לספר .לפני מותו
שאלתי את אבא שוב על המשפחה
שלו ,משפחת לישובסקי .אבא ענה
בחוסר חשק ובקיצור" :היינו שלושה
אחים .עזבתי את הבית ,אינני יודע

מה קרה לכל האחרים" .שוב חזר:
"שמעתי פעם שמישהו מהמשפחה
ניצל .לא ביררתי ולא ידועים לי
פרטים" .זהו.
בליל הסדר היינו חמישה ,בראש
השנה היינו חמישה ,בשלוש חגיגות
בר מצווה היינו חמישה .בלוויה של
אבא היינו ארבעה ובלוויה של אמא
שלושה .משפחה קטנה.
ידענו שבבית של אבא ,בפולין,
היו שלושה אחים .גם בבית שלנו,
בתל אביב ,נולדו שלושה בנים .אני
נולדתי במלחמת העצמאות ,אמצעי
בין שניים .כהמשך טבעי למסורת
המשפחתית ,גם לנעמי ולי נולדו
שלושה בנים .לפני  40שנה נשא

הייתי עתודאי צעיר שהפסיקו
את לימודיו וצירפו אותו לגדוד מי
לואים .הגדוד ישב בעמק דותן ואני
הייתי מסופח לסמג"ד ,קובי לשם,
מילואימניק שנראה לי קשיש אמתי,
בן יותר מ !30הייתי אחראי במודי
עין הגדוד על המפות ,להשיג מפות
ממפקדת החטיבה ,לסמן מה שצריך,
להכין לקובי את המפות הנדרשות
לתעסוקה מבצעית.
בכל פעם שהייתי באוהל הסמג"ד
קובי היה משוחח אתי ,שואל לשלו
מי ,מתעניין בלימודים שלי ,מברר
אם יש לי מקום מסודר לישון ,אם
לא חסר לי ציוד .קובי היה לי כמו אח
בוגר ,כך זכרתי אותו שנים רבות.
באחד הימים ,נעמי הגיעה לשטח עם
הדואר והחבילות לחיילים .עזרתי
לה למיין ולחלק ומאותו יום שמרתי
אתה על קשר הדוק .אני מכיר את
בני משפחתה של נעמי ,את הדודים
ובני הדודים וחושב שנפלא שיש לה
משפחה גדולה.
בקיץ האחרון ישבתי עם בני בכו
רי ,אלון ,ועם אשתו רותי .דיברנו
על ראש השנה המתקרב וסיפרתי
להם כמה היו עצובים החגים ביל
דותי ,כשלא הייתה משפחה ,וכמה
אני שמח שהם התחתנו והמשפחה
שלנו מתרחבת .לרותי יש תמיד מה
להגיד ,להעיר ,להציע .שום דבר לא

עובר לידה בשקט.
 אז מה ,שאלה ,איך אתה יודע
שאין לך משפחה? אמרתי לה
שהייתה שמועה ,אבל לא מצאתי
אף לישובסקי שקשור לעיירה ממנה
אבא בא.
רותי חשבה כמה דקות ושאלה:
איך קראו לאחים של אבא שלך?
 משה ומרדכי ,עניתי.
 מאיזו עיר הם?
אמרתי לה את שם העיירה
שראיתי באחד המסמכים של אבא.
גם את שמות הוריו ,סבא וסבתא
שלי ,ידעתי כי היו רשומים בתעודת
העולה ובתעודת הזהות של אבא.
רותי התיישבה ליד המחשב ואלון
ואני עשינו לנו קפה.
כעבור חצי שעה שאלה רותי:
"ד ֵפּי ֵעד"
איתן ,שמעת על מפעל ַ
של יד ושם?
 שמעתי משהו ,לא התעמקתי.
 בדקתי ,אמרה רותי ,אם מישהו
מילא "דפי עד" לזכר בני המשפחה
של אבא שלך .ומילאו .יש דף למשה,
דף למרדכי ,דף לסבתא ברוניה ודף
לסבא אריהלייב לישובסקי .את
הדפים מילא בחור בשם קובי לשם,
שכתב שהוא נכד ,אחיין ובן.
תחילה לא הבנתי .רותי חזרה שוב
והסבירה לי .יהודים מכל העולם
ממלאים דרך המחשב "דפי עד" על
קרוביהם שנספו בשואה ,בצירוף כל
הפרטים הידועים ולפעמים מצרפים
גם תמונות .כך מקווים שיהיה זכר
לנספים שאין להם קבר .היו מקרים
שאנשים גילו קרובי משפחה ,כי
התברר שמישהו נוסף מילא דף על
אותו בן משפחה ,מישהו שניצל ולא
ידעו עליו .אז יש אדם בשם קובי
לשם ממושב בשרון שדאג להנציח
את בני משפחת לישובסקי.
 קובי לשם? הכרתי את קובילשם .אני חייב להיזכר .אז ,במלחמת
ששת הימים .אם זה אותו קובי לשם,
היום הוא בן יותר משבעים ואני שי
רתתי תחת פיקודו של בן דודי הטוב
והמיטיב .בן דודי שדאג לי כאח .את
הטלפונים הבאים עשתה רותי .אני
לא הייתי מסוגל .היא בדקה במחשב,
שאלה ב 144ואז שוחחה בטלפון
שעה ארוכה עם מישהי.
 שבו ,אמרה רותי ,יש לי סיפור.
דיברתי עכשיו עם תמר לשם
נתיב ,בת של קובי לשם ,וכך סי
פרה לי תמר :ליזה ,אשתו של הדוד
שלך משה ,נלקחה במלחמה לעבודה

"דף עד" ביד ושם .מלבד ההנצחה ,לפעמים מוצאים בני משפחה דרך דפים אלה ,כמוני

בגרמניה ושרדה .בעלה ,שהוא אח
של אבא שלך ,נרצח כבר בתחילת
המלחמה .אחיו מרדכי והוריו ,שהם
הדוד שלך וסבתא וסבא שלך ,נספו

ולקחו אותה ואת קובי לרומא.
ברומא ביקשו מחייל ארץיש
ראלי ,יעקב לשם ,שהיה ידיד שלהן
מהבית ,לשאת את אחותן לאשה.

זה .גם לא מקובי .יעקב ,ליזה וקו
בי התחילו יחד חיים חדשים במו
שב בשרון ,שהוקם ב 1946עלידי
חיילים משוחררים מהצבא הבריטי.

אבא נפטר כששני אחיי ואני היינו צעירים .לא הספקנו לשאול
והוא לא הספיק לספר .לפני מותו שאלתי את אבא שוב על
המשפחה שלו ,משפחת לישובסקי .אבא ענה בחוסר חשק
ובקיצור" :היינו שלושה אחים .עזבתי את הבית ,אינני יודע מה
קרה לכל האחרים .שוב חזר" :שמעתי פעם שמישהו מהמשפחה
ניצל .לא ביררתי ולא ידועים לי פרטים" .זהו .בליל הסדר היינו
חמישה ,בראש השנה היינו חמישה ,בשלוש חגיגות בר מצווה
היינו חמישה .בלוויה של אבא היינו ארבעה ובלוויה של אמא
שלושה .משפחה קטנה
בגטו ורשה .את בנה הקטן קובי ,בן
דוד שלך ,הסבירה רותי ,מסרה ליזה
לידי פולנייה שהכירה.
קובי היה במסתור בכפר נידח
במשך שלוש שנים וניצל .לאחר
המלחמה שוחררה ליזה ,שבה לפולין
ומצאה את בנה .הם הגיעו לוורשה
והעבירו הודעה לאחיות של ליזה
בארץ ישראל .שתי אחיותיה הצעי
רות של ליזה ,מגויסות לצבא הברי
טי ,הגיעו לאיטליה ,נסעו לוורשה,
נתנו לאחותן מסמכים של חיילת

כך תקבל מעמד של אשת חייל
ותוכל לעלות לארץ ישראל באופן
חוקי .נערכה חופה עלידי רב צבאי
אמריקאי .הכלה ,בת  36עם ילד בן
שמונה ,והחתן חייל בן .25
ליזה וקובי עלו לארץ באופן הכי
לגאלי כמו ניצולות נוספות שני
שאו לחיילים ארץישראליים ,רק
לשם העלייה .אלא שבארץ ,כאשר
חיילים משוחררים המתינו כדי
להיפרד מהנשים שנשאו באירופה,
החייל יעקב לא רצה להיפרד מלי

יעקב אימץ את קובי לבן וכך היה
קובי לישובסקי ,בן הדוד שלך ,לקו
בי לשם ,בנו של יעקב לשם .ליזה
ויעקב בנו משק במושב והולידו בת,
מרים ,שנקראה על שם אחותה של
ליזה ,שנהרגה במלחמת העצמאות.
את כל הסיפור המופלא הזה סי
פרה תמר ,בתו של בן דודי קובי,
לרותי כלתי הכליכולה .תמר
גרה במושב שבשרון .לקובי אביה
היה משק בהרחבה ,אבל הוא נפטר
לפני שנתיים .גם אשתו נפטרה .הם

הותירו את בתם תמר ובן ניר .מרים,
אחותו של קובי ,גרה במשק של ליזה
ויעקב לשם.
 איך יכולתי למצוא אותו? הרי
שמו צריך להיות כשמי ,לישובסקי,
שאלתי ,אפילו כעסתי .תמר הסבי
רה שקובי ,אביה ,היה קשור לאביו
המאמץ ולכן נקרא בשמו ,אבל בת
עודת הזהות הוא רשום לישובסקי
לשם.
כך מצאתי את המשפחה שלי.
באיחור של שנתיים .ובכל זאת,
השנה אנחנו נחגוג את ראש השנה
במושב בשרון ,עם משפחתו של בן
דודי קובי ,שלא זכיתי להכיר .למד
תי כמה חשוב למלא את "דפי העד"
של יד ושם .מלבד ההנצחה ,לפעמים
מוצאים בני משפחה דרך דפים אלה,
כמוני.
מרים ,אחותו של קובי ,ואני מד
ברים בטלפון כמעט כל יום ,למרות
שבעצם אנחנו לא ממש קרובי מש
פחה .מסובך? נכון ,לאטלאט אני
מבין ,מתרגל .מרים מכינה לי למ
פגש המשפחתי בראש השנה תמונות
של המשפחה של אבא וסבא שלי
שנשארו אצל ליזה ,משפחתי שלא
זכיתי להכיר .ככה זה אצלנו ,הפול
נים .אם רבים  -אז עד הסוף .אצלנו
הסוף יגיע בשבוע הבא ,בראש השנה,
אצל משפחת לשםלישובסקי במו
שב .סביב השולחן נהיה לא חמישה
או ארבעה או שלושה .השנה יהיו בני
דודים וילדיהם ,ושוב נהיה משפחה
גדולה כמו בפולין ,לפני  80שנה.
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פסלון הדולפין שהתגלה .התעלומות
נותרו בינתיים בלתי פתורות
צילום :קלרה עמית ,רשות העתיקות
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בחפירה שערכה רשות
העתיקות בתוואי המ
תוכנן של קו מים חדש
של חברת "מקורות" ,בסמוך
למושב מבטחים בנגב המערבי
ובתחום השטחים החקלאיים של
קיבוץ מגן ,נתגלה פסלון שיש
מרשים בן  2,000שנה בדמות
דולפין הטורף דג .עבודות הח
פירה נעשו בחודשים פברואר
מארס השנה ,במסגרת הנחת
"קו מבטחים"  -חלק מתכנית
שמטרתה לתגבר את אספקת
המים לגוש מבטחים )ובו שישה
יישובים :עמיעוז ,ישע ,מב
טחים ,שדה ניצן ,אוהד ותלמי
אליהו( ולהגדיל את כמויות מי
ההשקיה לחקלאי האזור.
במהלך החפירה ,נחשפו
שרידי יישוב משלהי התקופה
הביזנטית ומתחילת התקופה
האומאית )מאות  7-4לספי

רה( .בין השאר ,נחשפו קירות
של מבני ציבור גדולים ,רח
בות מרוצפות באריחי אבן ,בו
רות מים ומערכת תעלות ניקוז
משוכללת ,תנורי אפייה גדולים
ומתקנים נוספים.
אלכסנדר פרייברג ,מנהל
החפירה מטעם רשות העתי
קות" :בזמן חשיפתה של רחבה,
שהייתה מרוצפת בלוחות אבן,
ופריטים אדריכליים נוספים
בשימוש משני )שימשו בתקו
פה קדומה יותר ושולבו במבנה
מתקופה מאוחרת( ,נחשף פסלון
שיש בגובה של  42ס"מ ,בדמות
דולפין שטורף דג.
"הפסלון ,המתוארך ככל הנ
ראה לתקופה הרומית ,היה משו
לב בריצוף מתקופה הביזנטית,
לצד חוליית עמוד מעוטרת ,אבן
שחיקה וכלי אבן אחרים .מעניין,
כי הפסלון היה שכוב עם ה'פנים'

כלפי מטה ,כך שלא ניתן היה
להתרשם ממראהו".
ד"ר רינה אבנר ,רשות הע
תיקות" :נראה שהדולפין הוא
רק חלק קטן מפסל גדול יותר,
שגובהו המשוער כגובה אדם,
של אל או אלה הקשורים לדו
לפינים .ייתכן שהפסל היה של
אלת האהבה והיופי אפרודיטה,
אשר נולדה מקצף הגלים .ייתכן
גם שהפסל היה של פוסידון ,אל
הים.
"לפי המיתולוגיה היוונית,
פוסידון התאהב באמפיטריטי
כשראה אותה רוקדת באי נק
סוס עם אחיותיה ,ואז הוא נמלך
בדעתו להינשא לה .אך זו ברחה
ממנו .פוסידון שלח את הדול
פינים למצוא את אהובתו ,לדבר
ולשכנע אותה שתשוב ותינשא
לו.
"פולחנות לפוסידון ולא

פרודיטה מוכרים בערי החוף
הדרומיות ,אשר טבעו בתקופה
הרומית את הדמויות של האלים
הללו על מטבעותיהן .באשקלון
היה מקדש חשוב לאפרודיטה-
אוראניה )השמימית( .הרודוטוס,
ההיסטוריון בן המאה החמישית
לפני הספירה ,טען שהמקדש
הזה באשקלון הוא המקדש הק
דום ביותר לאלה זו .האל פוסי
דון מופיע על מטבעות מאשקלון
ומאנתדון הסמוכה לעזה".
אלכסנדר פרייגברג מוסיף:
"הדולפין שהתגלה בחפירה
שולב כריצוף אבן מהתקופה
הביזנטית ,שבה מוחזרו אבני
בנייה ממבנים קדומים יותר.
התעלומות  -מהיכן הגיע הפסל,
מתי ,מי ובאילו נסיבות נשבר
הפסל ,מי הביא את השבר עם
הדולפין לאתר ,נותרו בינתיים
בלתי פתורות".
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מאוזן:

מאוזן:
 .1אם אקרא למוסלמים אכניס את געיית הפרה כנתון למחשב ) .4 ;(6הזקן
שהתהפך לו היום )) .8 ;(4עם  3מאונך( קרם עיצוב ) .9 ;(4לחשי באוזנו מה
האחרונה בצומת ) .11 ;(6כמו בהמה ירד משמיים קרוב לקיבוץ )) (4,3ע"פ דובי
זמר(;  .12פרסה של מעופף לילי חסר עין ) .13 ;(3יידה גם הוא לא טוב )ש( );(3
 .15רפי בסגל בזכות איזה חומר? ) .18 ;(7פרשן בצבע בקיבוץ )) (6ע"פ דובי
זמר(;  .19ראו  20מאונך;  .21הוקירו במזרח ) .22 ;(4לאיזה ג'ובניק יש חוטם של
חיה? ).(6
מאונך:
 .1עוף מפה שליט ,אתה מטנף! ) .2 ;(5על הפנים ללא מזל )) (5ע"פ אפרת
ברנדס(  .3ראו  8מאוזן;  .5מנחה את אביב והשיכור איך לנווט ) .6 ;(5לספר
בפייסבוק שקיבלת כלי נגינה במתנה ) .7 ;(5קלינטון אמר שמאיר כותב );(3,4
 .10אלה שמחזיקים מעצמם ספרו דליי אשפה )) (7ע"פ אפרת ברנדס(;  .13איך
רז עונה לרואה החשבון שלה? ) .14 ;(5מציק לזרוע בעלת אורך מסויים ).16 ;(5
הנחש הקים ביתו איפה שאתן לקחתן אליכן ) .17 ;(5לאבא של אבא של קרביץ
יש אורך רוח )) .20 ;(5עם  19מאוזן( כך תעשה לעיניך אם תראה מולך שני
טבחים ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :138

מאוזן .1 :שימחתן;  .4לבוש;  .9גמלוני;  .11עוז זהבי;  .12חזה;  .13צמר; .15
שטייניץ;  .18טבעוני;  .21טסתם;  .22שד משחת.
מאונך .1 :שימוע;  .2מפריז;  .3תמיר;  .5בדולח;  .6שטיפה;  .7אמביציה; .10
מה נשתנה;  .13ציטוט;  .14רועדת;  .16נשריש;  .17דורשת;  .20חדרה.
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 .1יו"ר הנהלת תנועת האיחוד החקלאי )(4 ,5
 .8מקור מים  .9רעל  .10גדול בתורה
 .12שמיעה  .13יישוב קהילתי דתי )כפר(...
 .14אמונה  .15מדינה באסיה  .16אי בנהר הנילוס
 .18עזרת נשים )ר"ת(  .19קיבוץ ליד הכנרת )עין(...
 .20מושב בגליל העליון  .22עיר במרכז הארץ
 .24מושב בעמק חפר
 .25קיבוץ בעמק הירדן )בית(...
 .26תו מוזיקלי
" .28החברה היהודית להתיישבות" ידועה בשם זה
)ר"ת(
 .30גבוה
 .31מצע המשמש בלול תרנגולות
 .32בניין במשק חקלאי
 .35מושב בשרון שבו מתגורר  1מאוזן.
 .35ר'  9מאוזן
 .36אחז בהגה

פתרון תשבץ מס' 4

מאונך:

 .1מושב בנגב
 .2מושבה בגליל )כ"ח(
 .3מכרסם מזיק לחקלאות )כ"ח(
 .4מושב בשרון
 .5מושב בגליל העליון
 .6תמצית
 .7מין שושנה
 .11מושבה ותיקה ליד זכרון יעקב
 .17מושב בחוף הכרמל
 .19משבטי ישראל
 .20מכלול ידיעות בתחום מסוים
 .21כינוי לשדה שאינו מושקה
 .23אות הניצחון
 .24יישוב קהילתי בהרי ירושלים
 .25הרימו
 .27חמה
 .28פתח באש
 .29אירעו
 .33בהמת בית
 .34סימן

מאוזן .1 :אריאל שרון  .8בוש  .9ורד  .10ח"כ  .12נגב  .13זיף  .14מ"פ .15
סלע  .16יד  .18פי  .19גת  .20נדהם  .22יתרו  .24קר  .25של  .26רב .27
ממל  .29מפל  .30עו  .31עב  .32עין  .33ינק  .34יריחו  .36נהג
מאונך .1 :אבן ספיר  .2רוגלית  .3ישבע  .4לוזית  .5שריד  .6רדף  .7נחם .11
כפר מלל  .17בד  .19גו  .20נר  .23רם  .24קבלנו  .26רפיח  .27מעין  .28צבי
 .29מעי  .34ק"ג  .35יריחו

הבית של החקלאות הישראלית

 19.10.2015יום שני ו' בחשוון תשע"ו ,בין השעות  16:00-9:00בגן הלאומי מעיין חרוד

חשיפה הקדמית למוצגים חדשים בתערוכת "יבול שיא"
משקל
קל
חברת "צח אורני"
הינה חברה פרטית
בעלת  30שנות וותק
בייצור ,שיווק ,הש
כרה ומכירת מאז
ני גשר למשאיות וכן מגוון רב של מאזני
משטח במידות וכושרי שקילה שונים.
בתערוכה תחשף לראשונה ותוצג כף ני
רוסטה שוקלת היחידה מסוגה בעולם שפו
תחה ע"י חברת "צח אורני" .
כף הנירוסטה מיועדת לכל מי שצריך
שקילות בכמויות קטנות.
כף הנירוסטה אמינה ,מדויקת ,ניתנת
לשטיפה ועשויה מפלדת אלחלד.

לשקול מכל מקום
בעולם
"אינטרסקייל" ),(INTERSCALE
מערכת תוכנה אינטרנטית לשקילה שפו
תחה עלידי "סרנגה פתרונות שקילה",
מאפשרת גישה נוחה וקלה מרחוק ובמגוון
אמצעים )סמארטפון ,טאבלט ,מחשב אישי(.
זהו שרת שקילה ,המאפשר קבלת נתונים
מכל מקום בעולם,
ללא נוכחות פיזית
של מבקר השקי
לה באתר .בנוסף,
המערכת מכניסה
סדר וארגון בנתוני
השקילה ומאפש
רת תיעוד מדויק,
וללא
ממוסמך
צורך בניירת ,של
עתים הייתה הולכת לאיבוד.
מערכת  INTERSCALEמאפשרת
גישה ממספר תחנות ברשת בוזמנית דרך
דפדפן אינטרנט .המערכת תומכת באייפון
 ,6באייפד ובכל דפדפן כרום המותקן בכל
מחשב עם מערכת הפעלה ווינדוס .במער
כת אפשר לצפות או לבצע שקילות מס
מארטפון ומכל מחשב נייד או נייח ,לרבות
מחשב המחובר לעמדה או תחנה נקודתית.

OCMISIRRIGATION
 OCMISהינה חברה איטלקית לייצור
מכונות השקיה הפועלות בשיטה של גלי

לה בעזרת טורבינת מים .המכונות מיובאות
לארץ ע"י "שגיא שירותי חקלאות" .הית
רונות הבולטים של שימוש במכונות אלו
הינם חיסכון משמעותי בכוח אדם ואנרגיה,
ניידות בין השטחים המושקים ,אחידות של
מעל ל 95%בהשקיה ,דיוק בכמויות ,ויכו
לת עבודה בלחצים נמוכים .ההשקיה מת
בצעת ע"י תותח או בום המאפשרים הש
קיית מגוון רחב של גידולים לרבות גידולי
פלחה ,תירס ,כותנה וירקות.

הזנה טבעית –
פיתוח ישראלי
מקורי ליבולים
טובים יותר
שלל מוצרי  VGIהם פרי הפיתוח
ייחודי ומקורי של החברה ,ומהווים יצירה
ישראלית מקומית .מוצרים אלה משקפים
ידע וניסיון שנצברו בחברה במהלך 30
השנים האחרונות ,בעבודה מול מגדלים
מקצועיים ומוסדות בארץ ובעולם.

מוצרינו כולם עשויים חומרים טבעיים
בלבד ,ופועלים באופנים שונים לשיפור
ולחיזוק תהליכי התפתחות מערכות שו
רשים ,הצמיחה ,הפריחה והתפתחות הפרי
והירק .שימוש מיטבי במוצרים יבטיח יבו
לים שופעים של תוצרת איכותית לאורך
זמן .המוצרים נבדקו והוכחו יעילים בשורה
ארוכה של ניסויים ותצפיות ,במגוון סוגי
גידולים ומערכות גידול.
המוצרים אינם רעילים לאדם ,לחי ולסו
בב ,פעילותם מסייעת לעושר ויציבות סבי
בת הגידול תוך העשרת החומר החי בקרקע,
חיזוק רקמות השורש והצמח ושיפור עמי

דותו בפני עקות .שילוב התכשירים בתוכ
ניות הזנה בגידולים חקלאיים מסייע רבות
לשיפור הגידול והיבול ולאיכות הפרי.
סל המוצרים של  ,VGIכולל תכשירי
הזנה ייחודיים ממשפחת ה .KF -התכ
שירים מסייעים לקבלת יבולים משופרים
ואיכותיים ,תוך הגברת פוריות הקרקע
וחיזוק התהליכים המטבוליים המתחוללים
בצמח .התכשירים הוכחו כיעילים במספר
רב של גידולים לרבות :גידולי חממות,
כרמי גפנים וזיתים ,נשירים ,תמרים ,פי
רות סוב -טרופיים ,גידולי מקשה ,צמחי
תבלין וירקות ירוקים ,ומדשאות.
היום משמשים מוצרי החברה בארץ
בארה"ב ומדינות נוספות בהצלחה רבה
בחקלאות המתקדמת ביותר .
השנה משיקה החברה שלושה מוצרים
חדשים ,אשר מרחיבים ומחזקים את מש
פחת .KF
 KF-AMINOהוא תכשיר חומצות
אמינו ממקור ייחודי ,פרי פיתוח חדש של
החברה .לתרכיזי חומצות האמינו במוצא יש
השפעות חיוביות על שיפור חנטה ,צימוח
וגטטיבי ,צבירת מוטמעים והבשלה.
 KF-SERFICOהוא תכשיר יחודי
המיועד להאצת תהליכי השתרשות וצימוח
וכן לשיפור קליטה עלוותית של חומרי
הזנה.
 ,KF-OLIVEהמבוסס על חמרים
מתכשיר  KF-10הידוע ,מיועד באופן
ספציפי לשילוב עם חומרי צמיחה
ושמנים המיושמים בריסוס עלוותי
להחלשת העוקץ לפני המסיק בזית.
השימוש בחומר מבטיח כי המסיק
המכני והחמרים להחלשת העוקץ
לא יפגעו בעץ ויאפשרו לו לשגשג
גם לאחר הקטיף.
בואו לפגוש אותנו בתערוכת
יבול שיא – טבעי שזה עובד

הכלי א נוחות והנדסת אנוש גבוהים א
גמישות ורכות בנסיעה גם בשטחים קשים
ומשובשים "מגהץ את השטח" ˆ עבירות
גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים ˆ חי
סכון בעלויות נסיעה ,טיפולים ואחזקה
שוטפת ˆ עלות חלפים נמוכה משמעותית
בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.
דגם גיטור 4Seat XUV 550
מנוע בנזין  16כ"ס  570סמ"ק 2 ,בוכנות.
מתלים נפרדים עם בולמים בעלי כיוונון
עומס קפיץ לעבירות גבוהה יותר ונסיעה
רכה יותר "מגהץ את השטח"
הנעה  4X4בשילוב ידני.
נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.
שלדה חזקה וקשיחה.
פגוש קדמי ) Heavy Dutyאופציה(.
דגם גיטור 4Seat XUV 855
מנוע דיזל  25כ"ס  854סמ"ק ,שלוש בו
כנות
מתלים נפרדים עם בולמים בלי כיוונון
עומס קפיץ "מגהץ את השטח" לעבירות
גבוהה יותר ונסיעה רכה יותר.
הנעה  4X4בשילוב חשמלי
נעילות דיפרנציאל אחורית וקדמית.
שלדה חזקה וקשיחה
חישוקי סגסוגת ,פרופיל צמיג אגרסיבי
 6פליי )אופציה(.
הגה כח )אופציה(
פגוש קדמי ) Heavy Dutyאופציה(.

ג'ון דיר -
הירוקים שלא
נגמרים...

י.קמחי מציגה :סדרת רכבי השטח
הייחודית של ג'ון דיר המיועדת
ל 4-נוסעים כולל נהג לעבודה
בתנאי שטח קשים ומורכבים ,הסעת
עובדים וטיולי שטח עם משפחה
וחברים.
הכלים מתאפיינים ב :א מבנה
הנדסי קשיח וחזק א שלדת פלדה
מחוזקת שעליה מעוגנים מכלולי
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.ĐčđĔ ĐĜĥ ĦėĤčč
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ęĕĠĦđĥĚ Ħđēđėč ĘĕėĥĜĥ ,ĕĦĤđĝĚĐ
ĦđČĘģēĐ ĦČ čĢĚĘđ ĤđĒēĘ ,ĦđďēČčđ
,đĜĘĥ ďēđĕĚĐ ğĜĞĐ ĦČđ ĦĕĘČĤĥĕĐ
ĦđčĕĥēĐ Ĥďĝč ďđčė Ęĥ ęđģĚč
.ĘČĤĥĕč ĤđčĕĢĐđ ĦđĔĘēĐĐ ĕĘčģĚ Ęĥ
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.ĐĤđĝĚĐđ ĐčđĥēĐ ęėĦďđčĞ ĘĞ

ĦđČĕĤčđ ĐĝĜĤĠ ,ĐĤĕĢĕ ĦĜĥ
čĘēĐ ĦĢĞđĚ

!!!שנה טובה
.... לבלוב והתחדשות, צמיחה,שנת פריחה
הרפת והחלב
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חברת מאזני שביט מתמחה בייבוא ושיווק
של משקלים ,מאזניים ומערכות שקילה
מכל הסוגים העונים על כל דרישות השוק
הישראלי.
החברה מתמחה ביצור יבוא ושיווק של
מערכות שקילה לתעשייה ,מסחר ,חקלאות,
פרמצבטיקה ,תעשיית המזון וכדומה.
לחברה ,פתרונות שקילה ,הכוללות תוכנות
הכוללות שילוב של מדפסות וסורקי ברקוד.
לחברה מחלקת ייצור המייצרת ומרכיבה
מערכות שקילה על פי דרישת הלקוח.

כלקוח של מאזני שביט ,יעמדו לרשותך ניסיון
של שנים בלמידת צרכי השוק ושירות מקצועי
ללא פשרות ,השמת דגש על התעדכנות
שוטפת
לחברה תקן  ISO 9001 : 2008ואישור
"מבדיקת שירות" מטעם משרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה מדור מידות משקלות

מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים ¤
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פרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים  ¤מפרגנים לעסקים ¤

לשקול מכל מקום בעולם
"אינטרסקייל" ) ,(INTERSCALEמערכת
תוכנה אינטרנטית לשקילה שפותחה על־
ידי "סרנגה פתרונות שקילה" ,מאפשרת
גישה נוחה וקלה מרחוק ובמגוון אמצעים
)סמארטפון ,טאבלט ,מחשב אישי( .זהו שרת
שקילה ,המאפשר קבלת נתונים מכל מקום
בעולם ,ללא נוכחות פיזית של מבקר השקילה
באתר .בנוסף ,המערכת מכניסה סדר וארגון
בנתוני השקילה ומאפשרת תיעוד מדויק,
ממוסמך וללא צורך בניירת ,שלעתים הייתה
הולכת לאיבוד.

לפרטים :סרנגה 058-5270270
10.9.2015
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 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

04-9832121 -  מרכז טבעון,5 הדס
050-2145000 - יקנעם מושבה
יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

 ייצוג וייעוץ-  חקלאיות וקהילתיות/  אגודות שיתופיות
.בכל העניינים המשפטיים השוטפים
, מגזר חקלאי – רכישת ומכירת נחלות ומגרשים בהרחבה
. תביעות נזיקיות,תכנון ובנייה
 שימוש, רשות מקרקעי ישראל – תביעות השבה ופיצויים
. פיצול מגרשים מנחלות, דמי רכישה, דמי הסכמה,חורג
 העברת, הסדרים משפחתיים בנחלה – בנים ממשיכים
. גישור, פירוק שיתוף, הסכמי ממון, צוואות, ירושות,זכויות
. ליווי וניהול, ייעוץ, הרחבות קהילתיות – ייצוג
. נזקי חקלאות, משפט מסחרי ואזרחי כללי
, עפולה18 שד' ארלוזורוב
04-6499035- פקס,04-6499777 -טל

office@lankrylaw.co.il

ניצן מקובר
 כלכלן,שמאי מקרקעין
 שנה15 - מומחה במגזר החקלאי למעלה מ
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com
 סנדות עץ/ אספקת סמוכות
 לפי דרישת,בגדלים שונים
.הנוטע
, הדרים- לכל סוגי המטעים
. ירקות, שקדים, אבוקדו,זיתים
V * ייצור מוטות עץ עם
לאפרסמון
* ייצור יתדות סימון

שיווק סמוכות
לחקלאות וגן
בגדלים שונים

050-5530643 - יוסי
47 ||
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RANGER EV



RANGER DIESEL

RANGER 400

RANGER 800 XP



www.motosport.co.il 
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