
ומבקשים  שקלים,  אלפי  במאות  נרכשות  שעבודותיו  הבשן  מאלוני  מיתר  כלי  אמן  אלקיים,  לבועז  פונים  העולם  מכל  נגנים 
סודותיהם  את  לגלות  התעקש  כשהשתחרר  הזו,  המיוחדת  האמנות  את  ילמד  כיצד  ידע  כבר  בצבא  גיטרות.  עבורם  שיבנה 
טוב  הכי  ועושה  תהליכים  מקצר  לא  אני  בחיים,  עושה  שאני  דבר  "בכל  דרכו:  זו  משום  ואינדיאניים  ספרדיים  גיטרה  אמני  של 
12 עמ'  נירון,  מיקי   • הנדודים  כובע  את  הניח  הוא  ליצירה,  מושלם  מקום  קיבל  שבו  הגולני,  במושב  שלי".  החיים  דרך  זו  שאפשר. 

תשע"ה בתמוז  ט"ו     2015 ביולי   2    889 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

dorin.segev@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
צילום: מיקי נירון

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

24 שעות טל. 04-6249833
www.nachlat-avot.co.il

בפייסבוק אלינו  הצטרפו 

הקרקע שלך
!שווה הון

מושבניק!

מומחים בהליכי ההסדרה 
ו/או הפיצול של נחלתך באופן 

המקצועי והיעיל ביותר.

בנחלת אבות דואגים 
לך ולבני משפחתך!

ראה עמ' 10



הארה ביער
איך אנחנו רואים את 

עצמנו? לאפרת חקיקת 
היה רגע ביער עזריקם, 

בקורס המד"צים של בתה, 
שבה הבינה מה המוח שלנו 

מסוגל לעשות לנו

מה בצלחת
יעל היינמן�ברמן, דיאטנית 

ומנחת אורח חיים בריא 
משדה יצחק, מושיבה 

אותנו לארוחה משפחתית 
ומראה כמה טוב לבלות 

יחד. מדור חדש

לפתוח מחברות
אנחנו לומדים כל החיים, 
גם אחרי 50 שנה. אפילו 

אנשים שהם חלק מאתנו, 
כמו הורינו, יכולים להפתיע 
ולהראות לנו צד אחר שלא 

הכרנו

תיקון 
והבהרה
שלושה סיפורים 

שנדפסו ב"קו למושב" 
- "מלאך" (30 באפריל 

2015), "הומלס" (7 
במאי 2015) ו"המוציא 
לפועל" (4 ביוני 2015) 

- נכתבו על-ידי הסופר 
נרי רווה ולא כפי 

שפורסם.
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות.   
אין להעתיק, לתרגם, לשדר 

בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם 
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס 

בעיתון הזה.
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר

כה רמי "ל המנ • בית מעצ

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן

נעצר לשבוע
נעצר לשבוע
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עצתעצת 
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לרישוםמשבצו במרכז אורה ל להונאה חשד

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך

משפטי מול המרכז החקלאי 

ךמשפטי מול המרכז החקלאי הל פ ברמן צ
ך

ן

(שבראשו עומד שלום שמחון)"

(שבראשו עומד שלוםשמחון)"
חקלאי מרכז  ט מול ש

ק
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פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפררטט מלליםם פפררטטיםפפררטטפפררטטיםם

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

לשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14
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חדשות

כי סע"ר 
עליי

אשקלון  ומחוף  נגב  משדות  מתנדבים 
שהצטרפו ליחידת "סיוע עצמי ראשוני" 
הוכשרו השבוע בחילוץ נפגעים ובכיבוי 
אש. לפני כשלושה שבועות נפל גראד 

בשטח חקלאי קרוב

�קורס הכשרה בחילוץ, בפינוי נפ
אש  ובכיבוי  ראשונה  בעזרה  געים, 
ב�22  העורף  פיקוד  על�ידי  נערך 
עד 24 ביוני, ובו השתתפו מתנדבים 
אשקלון  חוף  האזוריות  מהמועצות 

ושדות נגב.
אזרחים  מכשיר  העורף  פיקוד 

מקו מרשויות  גופני  כושר  �בעלי 
ליחי שמצטרפים  ואזוריות,  �מיות 

דות חילוץ. תפקיד היחידות - סע"ר 
(ראשי תיבות, "סיוע עצמי ראשוני") 

�שמן - הוא מתן מענה לאירועי חי
והקריטיות  הראשונות  בשעות  רום 
וההצלה.  הביטחון  כוחות  בוא  לפני 

האזו במועצות  סע"ר  �בהשתלמות 
בש אשקלון  וחוף  נגב  שדות  �ריות 

בתחום  אזרחים  הוכשרו  שעבר  בוע 
העיוני ובתחום המעשי, בסוף הקורס 

נערך תרגיל באתר הרס.
לתת  היא  ההשתלמות  "מטרת 
להתמודד  המקומית  לרשות  כלים 

רעי על  בדגש  חירום,  אירועי  �עם 
בשנתיים  טילים.  וירי  אדמה  דת 
וחצי האחרונות ביצע פיקוד העורף 
ומשרדי  לרשויות  הכשרות  כ�260 
הממשלה במסגרת העלאת המוכנות 
לשעת לחירום", מספרת ראש מדור 
הדרכת אוכלוסייה בפקע"ר, רב סרן 

סיון ענבר.
ההשתלמות במצבי חירום נערכה 
שנשמעה  אחרי  שבועות  כשלושה 
בלילה  נגב.  בשדות  אמת  אזעקת 
שבין 3 ל�4 ביוני נפלה בשדה חקלאי 
בשטח המועצה רקטת גראד, כיממה 
הארץ  בכל  חינוך  שמוסדות  לאחר 

תרגלו כניסה למרחבים מוגנים.
איתן",  "צוק  לאחר  שנה  כמעט 

�מצאו עצמם תושבי שדות נגב מת
ולא לאזעקה  לילה  בשעת  �עוררים 

חריה נשמע פיצוץ חזק. צוותי קב"ט 
ביצעו  הביטחון  וכוחות  המועצה 

שמצאו  עד  הלילה  במהלך  סריקות 
בעו קבורה  שהייתה  הרקטה,  �את 

במרחק  באדמה,  מטרים  חמישה  מק 
מאות מטרים מבתי התושבים.

מתנדבים בתרגיל בסוף הקורס. ייתנו מענה ראשוני, לפני בוא כוחות הביטחון וההצלה
צילום: דובר צה"ל  

פריחה שנייה
תערוכה מיצירות עובדיה קידר

ציוריו ויצירותיו של חבר מושב נתיב העשרה מוצגות בגלריית >
תנועת המושבים בתערוכה "פריחת היובל".

הצייר עובדיה קידר, יליד 1941, מציג החודש את פרי יצירתו 
חקלאי  קידר,  אביב.  בתל  המושבים  תנועת  בניין  בגלריית  בתערוכה 
במקצועו, חזר לצייר לפני כשלוש שנים. "פריחת היובל" היא התערוכה 
הראשונה של יצירותיו והיא מוצגת בשנה חגיגית באופן אישי: השנה 

יחגוג קידר עם רעייתו יובל לנישואיהם.
�מנהל יחידה לתרבות ומפעלי חינוך של תנועת המושבים, יהודה אל

טון: "כמדי חודש, תנועת המושבים עורכת ומציגה תערוכה מתחלפת 
בגלריה של בית תנועת המושבים. אני מזמין את הציבור הרחב ליהנות 

מתערוכת 'פריחת היובל'".

מיצירותיו של קידר. שב ליצור לפני כשלוש שנים
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החקלאי > של  הרצח  בעקבות 
בכרם   (70) קפרא  בר  דוד 

בין מושב פדיה לכ �שגידל 
מצי המושבים  תנועת  יוסף,  �רמי 

את  להתקין  המושבים  לתושבי  עה 
"מוסקיטר"  (יישומון)  האפליקציה 

האפל שלהם.  החכמים  �בטלפונים 
במצוקה  לאדם  מאפשרת  יקציה 
מצבו  על  שיודיע  לחצן  על  ללחוץ 

�למשתמשים אחרים בסביבתו הקרו
בה ויזעיק אותם לעזרה מידית.

בטל להתקינה  שאפשר  �התכנה, 
ואייפון,  אנדרואיד  מסוג  פונים 
רשת  הטלפונים  בעלי  בין  יוצרת 

חק לכל  לעזור  שעשויה  �חברתית, 
בכרם  בחממה,  ברפת,  בשדה,  לאי 
 - מידי  לסיוע  זקוק  אשר  ובלול, 
לאחר  שניות  חמש  אחר.  או  רפואי 
מקבלים  האפליקציה  על  לחיצה 
ביו� הקרובים  ה"מוסקיטרים"   40
תר לאדם קריאה ממי שהפעיל את 
על  לראות  יוכלו  והם  העזרה  רשת 
גבי מפה היכן הוא נמצא. בנוסף על 
המיקום, המשתמשים יכולים לקבל 
שיסייעו  אחרים  מועילים  פרטים 
במתן העזרה, כמו גילו של המזעיק 

וכדומה.
האפליק של  ההורדה  �בעמוד 
הסלול היישומים  בחנויות  �ציה 

"מוסקיטר",  מפתחי  מספרים  ריים 
למוסקיטרים  מאפשר  זה  מידע  כי 
לפני, בדרך  עזרה  הקרובים להגיש 
כלל, הגעת כוחות הביטחון וההצלה, 
וכך נחסכות דקות יקרות שיכולות 

לשנות את המצב בשטח.
לחק מציעה  המושבים  �תנועת 

הכפרי  ובמרחב  במושבים  לאים 
בתנועת  הנוער  לבני  ואף  כולו 
בני המושבים להתקין את היישום, 

הו לעמודי  הפניה  בחינם.  �שניתן 
באתר  נמצאת  האפליקציה  רדת 

www.tmoshavim.) התנועה 
תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר   .(org.il
חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים 
ישראל, אמר ביום שלאחר רצח בר 
קפרא: "לפני מספר ימים נפגשתי 
'מוסקיטר',  מייסד האפליקציה  עם 

�שאול אבידוב, בנושא שירות לתו
בכל  נמצאים  המושבים, אשר  שבי 

במ הן  גרים  בהיותם  בסכנה  �יום 
לגבול,  סמוך  הן  מרוחקים,  קומות 
השדות  על  טילים  של  בסכנה  הן 
והן  עובדים  שהם  בזמן  החקלאיים 
במרחב  נמצאים  אשר  הנוער  בני 

הכפרי.
"הרצח של החקלאי במושב פדיה 
יש  כי  והחלטתי  אותי  זעזע  אמש 
תושבי  החקלאים,  לכלל  להציע 
במושבים  הנוער  ולבני  המושבים, 
שימוש באפליקציה באופן מידי. אין 
ספק, שמדובר בשירות חיוני, מציל 
חיים, שמהותו ערבות הדדית האחד 

למען האחר".
בישראל פועלת קהילה גדולה של 
מוסקיטרים, שממהרים לעזור לאדם 
במצוקה בהתאם לקריאת הקרב של 
כולם  בשביל  "אחד  המוסקיטרים, 

"מוס מייסד  אחד".  בשביל  �וכולם 
קיטר", שאול אבידוב מנהלל, מח"ט 
שריון במיל', החל את המיזם לפני 
כשנתיים וחצי לאחר שאירע מקרה 
אונס מחוץ לפאב ברמת ישי, ואיש 
ידע  לא  בפאב  המבלים  מעשרות 
על המתרחש בחוץ. "מוסיקטר הנה 
ה�21",  המאה  של  לעזרה  הקריאה 

אומר אבידוב.
לאנשים  מאפשרת  "המערכת 
בקרבתם  הנמצאים  לאחרים  לסייע 
בונה  המערכת  במצוקה.  ונמצאים 

�קהילה חזקה ובטוחה, מתאימה לכו
לם - לחקלאים בשדה, ברפת, חממה 
בני  על  שומרת  מקום.  ובכל  בלול 

הנוער ומאפשרת לכולם להיות שם 
עבור מי שזקוק לעזרה מידית".

נרצח בזמן שעבד 
בכרם

של  מותו  חקירת  הסתיימה  טרם 
וברקע  קפרא,  בר  דוד  החקלאי 
החשד שפועלים פלסטיניים, שוהים 
בן  הכורם  את  רצחו  בלתי�חוקיים, 
ה�70, יזם ח"כ איתן ברושי (המחנה 
הציוני) דיון דחוף במליאת הכנסת.
על� שומעים,  "אנו  ברושי:  ח"כ 
החק כי  בתקשורת,  הפרסומים  �פי 
שדו את  שעיבד  בזמן  נרצח  �לאי 

פדיה  מושב  בין  חקלאי  בשטח  תיו 
שאלות  מעלה  הרצח  יוסף.  לכרמי 

החקל של  לביטחונם  באשר  �רבות 
אים, אשר מעבדים את השדות יום�
השטחים  רוב  קשים.  בתנאים  יום 

�החקלאיים נמצאים בפריפריה ובא
זורי העימות. יש לבחון את מנגנוני 

העוס לחקלאים  הניתנים  �הביטחון 
ובמובן מסוים,  קים במלאכת קודש 

משרטטים את גבולות המדינה".
סיפר  דניאל,  הנרצח,  של  בנו 

בלו רויטל  "וואלה"  אתר  �לכתבת 
לא� מידע  אליו  הגיע  כי  מנפלד, 
�רשמי לפיו שני רעולי פנים שעב

דו בשדות בקרבת אביו רצחו אותו. 
הבן דחה את האפשרות שאביו נרצח 
שלי  "אבא  עסקי:  סכסוך  במסגרת 
חקלאי, מגדל ענבים. הוא לא איש 
לאף  כספים  חייב  לא  הוא  עסקים, 

לאו הרקע  מאוד,  פשוט  זה  �אחד. 
מני".

דיווח של מוקד החירום של  לפי 
מנגן דוד אדום, ב�24 ביוני, בשעה 
של  איילון  למרחב  נמסר   ,13:30
הארגון על פצוע בשטח חקלאי, בין 
חובשים  יוסף.  לכרמי  פדיה  מושב 
לבר  העניקו  מד"א  של  ופרמדיקים 

מה יגן על תושבי קו 
העימות?

בתשובה לשאילתה של ח"כ איל בן ראובן 
בנושא בניית ממ"דים ביישובי הצפון 

הסמוכים לגבול, השיב סגן שר האוצר: 
ל�80% מתושבי קו העימות יש פתרון של 

מיגון כלשהו
בן  איל  במילואים  ואלוף  הכנסת  חבר  הציג  ביוני,   25 רביעי,  ביום 
בנושא  כחלון,  משה  האוצר  שר  בפני  שאילתה  הציוני)  (המחנה  ראובן 
מיגון יישובי קו העימות בצפון: "המציאות היום היא שאנחנו נמצאים 

רק� אלף   100 מ למעלה  �עם 
טות וטילים כש�70 אלף מהם 
מכוונים לצפון. רק 30% היום 
מתושבי קו העימות בצפון, יש 
מפני  התגוננות  יכולת  להם 
ירי טילים ורקטות. הסיבה היא 
הממ"דים  של  הגבוהה  העלות 
באזורים אלו, והסיוע לכך לא 
רלוונטי.  לא  כדי  עד  מספיק 
בכוונתך,  מה  בכוונתכם,  מה 
בניית  את  לקדם  כדי  לעשות 
האלה,  ביישובים  הממ"דים 

ביישובי הצפון?".
בשם  השיב  השאילתה  על 
לפי  כי  כהן,  יצחק  סגנו  השר 
הנתונים שבידי המשרד ל�80% 
מתושבי קו העימות בצפון יש 
פתרון של מיגון כלשהו. לכך 

�ענה ח"כ בן ראובן: "צריך לע
שות את ההבחנה המאוד�בהירה, על בסיס מה באמת האיומים. מקלט 
שנותנים היום ביישובי הצפון הוא לא רלוונטי לאיום הקונקרטי. אנחנו 
מכירים את זה מצוין מהדרום, את עניין 15 השניות, 30 השניות, ולכן 
אי אפשר להסביר ש�80% מתושבי הצפון הם ממוגנים. הנתון הזה לא 

נכון, הוא לא רלוונטי לאיום.
"לכן, יש לזה פתרונות. היום צריך לדעת: ממ"ד באותה גזרה שדיברת 
יותר מהממ"דים באזור תל אביב. ממ"ד עולה  עליה בצפון יקר הרבה 
לתושב הצפון 120 אלף שקל, ואתם נותנים היום 10,000 שקל מענק, 

שזה לא רלוונטי.
"מדינת ישראל, כדי שלא נצטרך להסביר לעצמנו הסברים בבוא היום 
- ואתה מכיר היטב את האיום מצפון - מוכרחה לתת לזה מענה, ולא 
זו פשוט תשובה לא�רלוונ� 80% הגנה על התושבים'.  'יש לנו  בדמות 

טית".
את  ויבדוק  הללו  הטענות  את  מקבל  הוא  כי  השיב,  האוצר  סגן שר 

הנתונים עם צוותו כדי לתת מענה מספק לתושבי קו העימות בצפון.

היום  שנותנים  "מקלט  ראובן.  בן  איל  ח"כ 
לאיום  רלוונטי  לא  הוא  הצפון  ביישובי 
צילום: אלדד רפאלי הקונקרטי" 

�קפרא טיפול רפואי וביצעו בו פעו
הדופק  שחזר  ולאחר  החייאה,  לות 
אסף  החולים  לבית  אותו  פינו  שלו 
הרופא במצב קשה עם חבלת ראש. 
החולים  בבית  שעות  מספר  כעבור 

הוא מת מפצעיו.
חוקרי  מרכזים  שבה  במשטרה, 

�ימ"ר מרכז את חקירת הרצח, בשי
הוכה  שהאיש  סבורים  השב"כ,  תוף 
ובתקרית  קהה,  כלי  בעזרת  למוות 
השתתף יותר מתוקף אחד. בר קפרא 
עובדים  על�ידי  בשדה  מוטל  נמצא 
אחרים ועל גופו סימני חבלה קשים. 
הצליחו  לא  הרפואי,  מצבו  בשל 

ממנו  לגבות  השפלה  מרחב  חוקרי 
מספר  נעצרו  אשפוזו.  בזמן  עדות 

שבידי קטין,  ביניהם  אדם,  �בני 
הם מידע שעשוי לקדם את חקירת 

הרצח. כך דווח ב"חדשות 2".
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי 
לאחר  אמר  היהודי)  (הבית  אריאל 
קבלת הידיעה על מות החקלאי: "מי 
שחושב שיכול לחלל שם שמים ואת 
ולרצוח  ישראל  בארץ  ישראל  שם 
נגמר  הדבר.  כך  שלא  ידע  יהודים, 
הסיפור, שאפשר להרוג בנו ולרצוח 
קרה  לא  כאילו  נמשיך  ואנחנו  בנו 

דבר".

בעקבות הרצח

עזרה בלחיצת אפליקציה
חקירת רצח דוד בר קפרא בכרם ליד מושב פדיה נמשכת. בתנועת 

המושבים מציעים למושבניקים ולמגזר הכפרי להתקין יישומון 
סלולארי,שיזעיק עזרה בזמן מצוקה

"הקריאה  "מוסקיטר".  של  העזרה  מסך 
"21�צילום משפחתילעזרה של המאה ה דוד בר קפרא. טרם הסתיימה החקירה 
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חדשות
דרור יוסף

לקראת המלצת 
הוועדה הבין�משרדית

תנועת המושבים למשרד החקלאות: "למנוע 
פעולה חד�צדדית של רשות המים בנוגע לכללים 

החדשים לשפכי רפתות". המלצות הוועדה בין�
המשק >משרדית שמונתה לבדיקת הנושא יוגשו ביולי אגף  יו"ר 

המושבים,  בתנועת 
�פלג אוריון, פנה בש

משרד  למנכ"ל  שעבר  בוע 
אליהו,  בן  שלמה  החקלאות, 
רשות  מועצת  לכללי  בנוגע 
אגרות  גביית  בנושא  המים 
מרפתות בגין השפכים שלהן.

הוא  אוריון  ששלח  במכתב 
הכל של  הסיכון  את  �הדגיש 

המים  רשות  מועצת  של  לים 
רפתות  לשפכי  הנוגע  בכל 
ועל ענף החלב  על הרפתנים 
אלו  כללים  "להוצאת  כולו: 
והשפעה  נרחבות  משמעויות 
מהותית על קיומו של המשק 
המשפחתי במושבים. מהלכים 

הסכמה  תוך  להיעשות  חייבים  אלו  כגון  משמעותיות  השלכות  בעלי 
ושיתוף פעולה של ענף החלב. החלת תקנות שכל תפקידן הנו קנסות 
נוספים על הרפתנים, תוך סיכון קיומו של ענף החלב במושבים, אינן 

מקדמות אותנו לכל פתרון ראוי".
עוד הדגיש אוריון: "אני פונה אליך כנציג משרד החקלאות במועצת 
הדיון  את  למנוע  זאת,  חד�צדדית  פעולה  לסיכול  לפעול  המים  רשות 
הקרוב ברשות המים ולהחזיר את כל הגורמים המעורבים בדבר ליישוב 

המחלוקת ומציאת הפתרון הנכון במשותף".
�מועצת רשות המים החליטה, כי הרפתות יוחרגו בעניין שפכים אסו

רים וחריגים לחצי שנה, עד יולי 2014. בזמן זה, על הרפתות מוחלות 
הביוב  אגרת  כלומר:   ,(31.12)  2014 שנת  סוף  עד  שנגבו  כפי  אגרות 
של כל מועצה אזורית, בתוספת 1.95 שקל/מ"ק מים נכנסים, או 3.08 

�שקל/מ"ק שפכים - כל רפת לפי שיטת המדידה שאושרה לה. על הוו
עדה הבין�משרדית, שמונתה לבדוק את הנושא, להגיש את המלצותיה 

לקראת יולי 2014.

הגיבה > המושבים  תנועת 
לסעיף בסדר יומה של ועדת 
חקיקה,  לענייני  השרים 
ביוני,   28 ראשון,  ביום  שהתכנסה 

�שנושאו דיון בשימוש בשטחים חק
המושבים  "תנועת  למגורים:  לאיים 
רואה צורך מידי להגדיל את היצע 
ואנו  לבנייה  הזמינות  הקרקעות 
זאת,  עם  הלאומי.  למאמץ  נירתם 
המושבים  תנועת  בבדיקות שקיימה 
תכניות  של  מלאי  קיים  כי  עלה, 

מומ שטרם  הערים  בתוך  �לבנייה 
לפני  עוד  לנצלם  רצוי  ובוודאי  שו 

שהם  הפתוחים,  בשטחים  שפוגעים 
הריאה הירוקה של המדינה".

בתנועה מצביעים על חוסר הצדק 
משבר  "כל  במושבים:  שבפגיעה 
את  מצדיק  לא  שיהיה,  ככל  גדול, 
רמיסת הזכויות של חברי המושבים 
המחזיקים בקרקע בדין במשך קרוב 
הצדקה  אין  ובוודאי  שנים,  למאה 
בכבודם  שפוגעות  סנקציות  לקבוע 

�של האנשים, שכל חטאם הוא שאד
מתם צמודת דופן לעיר שכנה.

זכותם  ועל  כבודם  על  נגן  "אנו 
גם  ובכך  ראוי  ופיצוי  הוגן  להליך 

המדינה תצא נשכרת ותקבל קרקע 
בצורה מהירה. עלינו לזכור שמדובר 

לפ דווקא  המדינה  של  �בהזדמנות 
רוס אוכלוסייה לפריפריה ולהשקיע 
ובתשתיות,  בתעסוקה  בפריפריה 
במרכז בארץ כבר לא נותרו ריאות 
שצריכים  פתוחים  ושטחים  ירוקות 

לשמש כעתודה לדורות הבאים".
הי קידומן  לאפשר  החוק  �מטרת 

עיל של תכניות בנייה לדיור ביחס 
על�ידי  שהוכרזו  קרקע  למתחמי 
הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור, 
במסגרת  חקלאיים,  שטחים  ביניהם 

הליך תכנוני מיוחד. רבים, ולא רק 
בחו רואים  ההתיישבות,  �בתנועות 

וד"לים,  (ותמ"לים,  אלו  כגון  קים 
הפר ורפורמת  המרפסות  �רפורמת 

גולות) מתכונים לאסונות תכנוניים 
ובכייה לדורות.

תכנית הסיוע לא 
מספיקה

החקלאות  משבר  בנושא  בדיון 
הכספים  בוועדת  התיכונה  בערבה 

�בכנסת אמר ח"כ איתן ברושי (המח
נה הציוני): "החקלאות שקועה עמוק 

בבוץ. החקלאים בערבה המתמקדים 
כלכלית  מכה  ספגו  בייצוא  בעיקר 

תכ הרובל.  קריסת  בעקבות  �קשה 
מספק  מענה  נותנת  לא  הסיוע  נית 
לאזורים  התכנית  את  להרחיב  ויש 

נוספים.
ושר  הממשלה  לראש  "פניתי 
האוצר שיבטלו מידית את הטלת מס 
החקלאים.  על  שמוטל  המעסיקים 
הוועדה  תמיכת  את  מבקשים  אנו 
בביטול המידי של המס. בסופו של 

הנות היחידים  הגרושים  אלו  �דבר, 
רים לחקלאים".

 "כל משבר גדול, ככל שיהיה,
לא מצדיק רמיסת זכויות של חברי המושבים"

ועדת השרים לענייני חקיקה דנה ביום ראשון בהצעת החוק שעלול לשלול זכויות בקרקע חקלאית בהליך מזורז לשם 
בנייה למגורים. בתנועת המושבים טוענים: כדאי לנצל את מלאי הקרקע בערים שטרם נוצל

טקס הענקת פרסי "הגלובוס >
הסביב ה"אוסקר"  �הירוק", 

ביום  נערך  ישראל,  של  תי 
"יום  במסגרת  ביוני,   23 שלישי, 
הגלובוס  פרסי  בכנסת.  הסביבה" 
בר�  12 ה השנה  זו  מוענקים  �הירוק 

ציפות, והטקס נחשב לאירוע השנתי 
בטקס  הסביבה.  ארגוני  של  המרכזי 

זו לתשעה  הוקרה  אותות  �הוענקו 
למען  בפעילות  מצוינות  על  כים 
הסביבה, וגלובוס אחד שחור לגורם 

שפגע בסביבה.
לאקטיביזם  הירוק"  "הגלובוס  אות 

ירוק ניתן למטה לעצירת קידוחי הנפט 
בגולן, שפעל נגד כוונת חברת "אפק" 
טוען,  המטה  ברישיון.  באזור  לקדוח 
יהיה  הנפט  את  להפיק  מנת  על  כי 
הפקה  בשיטות  להשתמש  החברה  על 

בי המעוררות  �בלתי�קונבנציונליות, 
הפעילים  העולם.  ברחבי  קשה  קורת 
סוברים, כי כל תקלה בקידוח עלולה 

לזהם את מי התהום והכנרת.
הנפט  קידוחי  לעצירת  המטה 
עתר  ממתנדבים,  המורכב  בגולן, 
והביא  לבג"ץ,  ודין  טבע  אדם  עם 
הנפט  לחיפוש  הקידוחים  להגבלת 

"הג אות  עליהם.  הפיקוח  �והגברת 
לובוס הירוק" ניתן למטה על "מאבק 
כלכליים  כוחות  מול  אמיץ  אזרחי 
בפיתוח  והצלחה  חזקים,  ופוליטיים 

�קואליציה רחבה של ארגונים ותוש
בים הפועלים יחד לקידום המאבק".
�טקס ה"גלובוס הירוק" נערך בהו

המאגד  וסביבה"  "חיים  ארגון  בלת 
כ�130 ארגוני סביבה בישראל, פועל 
לחיזוקם, לקידום מדיניות סביבתית 
ולהגברת מעורבות הציבור בתהליכי 
קבלת החלטות. השנה מציין הארגון 

40 שנה להיווסדו.

"הגלובוס הירוק" הוענק למטה 
לעצירת קידוחי הנפט בגולן

 האות לאקטיביזם ירוק ניתן לפעילים מהרמה בטקס חגיגי במסגרת 
יום הסביבה בכנסת מטעם "חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני 

הסביבה בישראל

צילום: חנן בר אסולין פעילי המטה בקבלת האות. "מאבק אזרחי אמיץ מול כוחות כלכליים ופוליטיים חזקים" 

קנסות  הנו  תפקידן  שכל  "תקנות  אוריון.  פלג 
נוספים על הרפתנים אינן מקדמות לפתרון ראוי"
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השתתפה  בתי 
בקורס מד"צים של 

המוש בני  �תנועת 
בים ביער עזריקם. 
מוקדם,  קמנו  שוב 
התרגשות,  אחוזי 
שניצלים  להכין 

�ולחתוך סלט, העמ
כל  לביקור.  ונסענו  האוטו  את  סנו 

�הכבוד לתנועה ולשירי ארדיטי העו
�מדת בראשה על הארגון למופת! הג

ענו יחד עם הורים לעוד 1,800 (וואו!) 
חניכים בקורס. אנחנו מרגישים כבר 

לפני  הבכור  אצל  היינו  מתורגלים, 
שנה אז ידענו למה לצפות.

ממתי בעודנו  מסביב  �הסתכלתי 
אותנו  לקחת  שיבוא  לאוטובוס  נים 
ברכבים  להיכנס  אפשר  אי  ליער. 
"צוואר  למנוע  מנת  ועל  פרטיים 
בקבוק", כל המבקרים משאירים את 
ואוטובוסים  ליער,  מחוץ  רכביהם 

מסיעים אותם פנימה והחוצה.
כולם סביבי נראו לי הרבה הרבה 

לעצ חשבתי  ממני.  זקנים  �יותר 
מי: "איזו אמא צעירה אני, אני לא 
כמו כל שאר ההורים - קירחים או 
אני,  קמטים.  מלאי  לבן,  שיער  עם 

קו קלילה,  מגניבה,  זאת,  �לעומת 
ועיי כבדים  לי  נראו  השאר  �לית. 

פים, אבל ככל שעבר הזמן בהמתנה 
ליער,  הקצרה  ובנסיעה  לאוטובוס 
שאני  סימן  (עוד  האסימון  לי  נפל 
כל  כמו  בדיוק  אני   - אחר)  מדור 
שנות  באמצע  אני  שמסביבי!  אלו 
40, ומה לעשות, אני כנראה נר� �ה
אית בגיל בדיוק כמו שאר ההורים, 

את  לראות  מעדיפה  שאני  למרות 
הכרונו מהגיל  יותר  צעירה  �עצמי 

לוגי שלי.

אני לעומת אחרים
�אולי זה לא נשמע לכם ממש מה

הארה.  הייתה  זו  עבורי  אבל  פכני, 
הרגע  באותו  עברתי  אישי,  באופן 
"בוחן  בגישור  לו  שקוראים  תהליך 
אמא  אני  באמת  האם  מציאות". 

וקולית, או שכך אני מעדי �צעירה 
פה לתפוס את עצמי ביחס לאחרים? 

סי מני  בכל  שאנחנו,  להיות  �יכול 

עצמנו  את  רואים  בחיים,  טואציות 
מרכיבים  מהאחרים?  יותר  כטובים 
לעצמנו,  רק  מיוחדים  משקפיים 

ומטשט מוחקים  אנחנו  �באמצעותם 
�שים את כל הליקויים שלנו, ומצלי

יותר,  יפים  עצמנו  את  לראות  חים 
נושאים  יותר,  תורמים  יותר,  רזים 

בנטל יותר, ועוד ועוד.
הלא�מדויקת  המציאות  תפיסת 
שלי את עצמי הזכירה לי סיטואציה 
שעליה סיפרה לי חברה לפני שנים 
של  להופעה  יצאה  חברתי  רבות. 

�יאיר לפיד בצוותא (פעם, לפני הק
הגיעה  היא  שלו).  הפוליטית  ריירה 
לקופות ונעמדה באופן טבעי בקופה 
ומתאימה.  שייכת  הרגישה  שאליה 

�בתור שבו עמדה ניצבו לפניה ואח
צוח רועשים,  צעירים,  אנשים  �ריה 

קים ושמחים.

שיש  לב,  שמה  היא  העין  בזווית 
נוסף, לקופה אחרת, שם עמדו  תור 

בור מיושבים,  מבוגרים,  �אנשים 
הכתה  לפתע,  ואז,  ורציניים  גניים 
בה ההכרה שהיא עמדה בתור הלא�

היה  שזה  העלה  קצר  בירור  נכון! 
�התור למופע סטנד�אפ של אורי חז

קיה (עליו לא שמעה מעולם) ואילו 
בתור של הזקנים המתינו למופע של 

לפיד...
�תפיסת העצמי המוטעית של חב

לחבורה  שייכת  שהיא  הייתה  רתי 
שנראתה  הצעירה�שמחה�רועשת, 

לה באותה העת כבחירה טובה יותר 
מהתור העגמומי�בורגני, משום מה. 

המצי לעומק,  נבדוק  שאם  �כמובן 
אות לא הייתה באמת כפי שנתפסה 
בראשה של חברתי. התור העגמומי 
לא היה באמת עגמומי ובתור השמח 
שחלקם  אנשים  המתינו  והקופצני 

היו שמחים ואולי לא.

המוח המתוחכם
בגישור אני נתקלת הרבה פעמים 
לגישור,  צד  של  סלקטיבי  בזיכרון 
שאינו נובע משקר או ממניפולציה, 
של  פרטית  מציאות  מתפיסת  אלא 
ביטוי  מציאות,  תפיסת  צד.  אותו 
מורכב כל כך - המוח שלנו מתוחכם 
מסיבות  נוחות  סביבות  לנו  ומייצר 

�שאין לי את ההבנה או ההשכלה הר
לוונטית להבינן. מה שאני כן מבינה 

ורואה במהלך גישורים הוא שאנחנו 
מגיבים למציאות כפי שהיא נתפסת 

בראשינו.
אדגים מה שטענתי: בן שמתגורר 
עשר שנים בבית שבנה בחצר הוריו 
בנחלה ומנהל את העסק שלו ממחסן 

הול לימי  עסק  מנהל  הוא  �בחצר. 
הציוד,  וכל  לילדים,  ואירועים  דת 

והשאר מאוחסנים במח �המתנפחים 
סן ומבנה אחר משמש לו ולמזכירתו 

כמשרד.
מתנה  לתת  החליטו  כשההורים 
לאחותו  ש"ח,  אלף   600 גדולה, 

כדי  התחתנה  עתה  שזה  הצעירה 
�לעזור לה לממן רכישת מגרש במו
�שב - הוא התקומם. בתפיסת המצי

אות שלו נעשה כאן חוסר צדק. היא 
אמר  הוא  כך  מהביצה",  בקעה  "רק 
לעטוף  צריכים  ההורים  "למה  לי. 
אותה בצמר גפן? אני נלחם בשיניים 
שלקחתי  הלוואות  בהחזרי  לעמוד 
על  מקבלת  והיא  הבית  את  לבנות 

מגש של כסף סכום עצום".
מה שחסר בתפיסת המציאות שלו 

האל הערך  של  המבט  נקודת  �הוא 
אליו.  ההורים  מתנת  של  טרנטיבי 
הוא  אבל  הבית,  את  בנה  הוא  נכון, 
גם  מה  הקרקע.  ערך  את  שילם  לא 
ששכר דירה (שההורים אף פעם לא 
פני  על  ומשרד  מחסן  עבור  ביקשו) 
ממתנת  יותר  שווה  כנראה  שנים 

ההורים לאחות הצעירה.

הסיטואציה קובעת

למדתי משא ומתן אצל עו"ד מוטי 
הוא  הדברים שלימד  ואחד  קריסטל 

אנח ומתן  משא  שמתנהל  �שבעת 
כלומר,  הסיטואציה.  על  פועלים  נו 
אנחנו לא מנסים לשנות את האדם, 
אלא את ההתנהגות שלו בסיטואציה 
הספציפית. כדי להצליח בזה, מגשר 
להביט  אדם  לאותו  יעזור  מוכשר 
אחרת,  ראות  מנקודת  בסיטואציה 
השני  הצד  של  המציאות  מתפיסת 

למו"מ.

על  עצמכם  את  שאלתם  ואם 
היה  אז   - המד"צים  בקורס  המפגש 
מרגש כל כך. גם לראות ברוב נחת 

והת התפתחה  בגרה,  ילדתנו  �איך 
עצבה להיות נערה שמסוגלת לצלוח 
את האתגר הפיזי (לינת שטח עשרה 
ימים) והאתגר הרגשי (לא להכיר אף 
אחד, פעם ראשונה מחוץ לבית לכל 

כך הרבה זמן).
מעבר לזה היה מרגש, כי גם אנחנו 

�ישבנו אפופי נוסטלגיה והעלינו זכ
רונות, כל אחד מאתנו נזכר בקורס 
המד"צים האישי שלו. האם זה ייתכן 
שהזמן עבר מהר כל כך ואנחנו, שרק 
שדה  במקלחת  התקלחנו  רגע  לפני 

�מגעילה, כבר הורים לילדים שעוב
רים אותן חוויות?

2.7.2015   || 8

שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

תפיסת מציאות
 האם אני כמו שאר ההורים? האם באמת אני אמא צעירה וקולית,

או שכך אני מעדיפה לתפוס את עצמי ביחס לאחרים? הרהורים מביקור בקורס מד"צים

תפיסת מציאות, 
ביטוי מורכב כל כך - 

המוח שלנו מתוחכם 
ומייצר לנו סביבות 

נוחות מסיבות שאין 
לי את ההבנה או 

ההשכלה הרלוונטית 
להבינן. מה שאני כן 
מבינה ורואה במהלך 

גישורים הוא שאנחנו 
מגיבים למציאות 

כפי שהיא נתפסת 
בראשינו

בעת שמתנהל משא 
ומתן אנחנו פועלים 

על הסיטואציה. 
כלומר, אנחנו לא 

מנסים לשנות 
את האדם, אלא 
את ההתנהגות 

שלו בסיטואציה 
הספציפית. כדי 

להצליח בזה, 
מגשר מוכשר 

יעזור לאותו אדם 
להביט בסיטואציה 

מנקודת ראות אחרת, 
מתפיסת המציאות 

של הצד השני למו"מ צילום: אפרת חקיקת קורס מד"צים של בני המושבים ביער עזריקם. פעם ראשונה מחוץ לבית לכל כך הרבה זמן 
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על  יחשוב  אחד מאתנו  כל  אם 
מיד  משפחתית"  "ארוחה  המונח 
זו  כי  רבים,  זכרונות  לו  יקפצו 
בעינינו,  המשפחתיות  תמצית 
על  חושבת  כשאני  ולרע.  לטוב 

�ארוחה משפחתית אני נזכרת בא
רוחות הערב בבית ההורים, הארוחה היחידה ביום 
חוזרת  הייתה  שלי  אמא  יחד.  ישבנו  כולנו  שבה 
כלל  בדרך  חזר  ואבי  הצהריים  אחרי  מהעבודה 

בערב.
�בארוחת הצהריים היו רק אחותי, אחי ואני. היי

המתח  ולסיפורי  לחידונים  ומקשיבים  יושבים  נו 
הר בתכנית  יום  מדי  משודרים  שהיו  �בהמשכים 

דיו "לבת ולבן ולמי שמתעניין", ואחר כך הולכים 
לחוגים, לשחק ברחוב עם החברים, לתנועת הנוער 

מו נראית  ברדיו  לסיפורים  ההאזנה  היום,  �ועוד. 
כש "הזויה".  �זרה, 

הילדים שלי חוזרים 
הביתה הם מרעננים 

�את מוחם מיום הלי
מול  הקשה  מודים 
הטלוויזיה  מסכי 
והמחשב, אך לא בזה 

נעסוק הפעם.

השולחן 
הנשלף 

והרצפה 
העקומה

ההורים,  אצל 
בערב  יושבים  היינו 

יחד, אוכלים ומשוחחים. האמת, אני לא זוכרת על 
זוכרת שהיה מפגש משפחתי  מה דיברנו, אך אני 
שבמשך  קטן,  שולחן  לנו  היה  נעים.  היה  ושהוא 
היום היה נדחף מתחת לאיזשהו מדף עץ כדי לא 
היה  השולחן  בערב,  המטבח.  חלל  כל  את  לתפוס 

�יוצא והתיישבנו סביבו כולנו - משפחה עם מרי
בות בין האחים וסיפורים של ההורים על העבודה.

זוכרת בבהירות, שכשנפל אוכל מהשולחן  אני 
הר ואת  בחוץ  הרוח  את  האשימה  הקטנה  �אחותי 

צפה העקומה. אחי הקטן, שהיה מתוק�מתוק, זוכר 
לנו עד היום שהכנסנו אותו מגיל צעיר (בערך בן 
ואתי,  אחותי  עם  הכלים  שטיפת  לתורנות  חמש) 
יושבת  אני  לגמרי.  רטוב  אותה  מסיים  היה  והוא 

טי חיוך  לי  ועולה  האלו  הסיפורים  את  �וכותבת 
פשי על הפרצוף של זיכרון טוב ורצון לשבת עם 
האחים שלי ולהיזכר בעוד דברים שעשינו וחווינו 

יחד כילדים.

ארוחות משפחתיות בימינו
הא שתדירות  שציין  מאמר  קראתי  מזמן,  �לא 

רוחות המשפחתיות ירדה באופן דרסטי מאז שנת 
1966 וכשאני מסתכלת סביבי אני רואה שהארו�

בימינו.  מאליו  ברור  דבר  אינן  המשפחתיות  חות 
מדעיות  והוכחות  רבות  סיבות  להציג  יכולה  אני 
ליתרונות הארוחה המשפחתית: הצלחה בלימודים, 
אוצר מילים רחב יותר, פחות פעילות מינית בגיל 

צעיר, הקטנת מספר מקרי הדיכאון, שימוש מופחת 
בסמים וכיוצא בזה.

ולב הילד  לרגשות  המודעות  היום  אחד,  �מצד 
ריאותו הנפשית והמנטלית גדולה מאי פעם. מצד 
בדרך  רבות,  שעות  עובדים  ההורים  שני  שני, 
לפעמים  רוצים  הם  הביתה  מגיעים  וכשהם  כלל, 
"לתקתק את העניינים" באוכל מהיר ושיהיה שקט, 
או שהילדים אוכלים והאם או האב עסוקים בהגשת 
הזוג  בן  או עם  יושבים עם הילדים  ואינם  האוכל 

ואוכלים עמם.

הבית שלי "על גלגלים"
גם אצלי בבית שעות הערב הן הקשות ביותר. 
אני עייפה כבר מכל היום וצריך עוד לארגן ארוחת 
ערב, "להעיף" את הילדים למקלחות, להילחם על 

נח �צחצוח שיניים, להכניס כלים למדיח, להיות 

ורוצה  היום  כל  קשה  שעבד  שיחיה,  לאישי  מדה 
לקבל אישה מחייכת בסוף היום ולא סמרטוט רצפה 
מריר. בקיצור, בשעות הערב הבית "על גלגלים".

מאוד  משתדלים  אנחנו  השבוע  ברוב  זאת,  עם 
�שיהיה אוכל מזין על השולחן ובעיקר שתהיה אווי

רה נעימה. כולנו יושבים יחד, מספרים זה לזה מה 
שמענו בחדשות, מה היה בעבודה, איך היה בבית 
בעיקר  זה פשוט,  לא תמיד  אחר.  נושא  וכל  ספר 

�בגלל העייפות שלי בשעות אלו, אך זו החלטה מו
דעת מבחינתי, כמו שאני מודעת לכך שאני רוצה 

וצריכה להיות נחמדה למטופלים שלי.
שלנו  האישית  לדוגמה  עצומה  חשיבות  יש 

�כהורים בזמן ארוחת הערב ולבחירות שלנו במזו
הדיבור  תרבות  גם  חשובה  באחרים.  או  אלה  נות 
שקרה  מה  ביום  אחת  פעם  לשמוע  האפשרות   -

�היום לילדים שלנו, ושהילדים ישמעו אותנו משו
חחים על היום שלנו, על ההתמודדויות, הצחוקים, 

ההתלבטויות ועוד.
�מה שאנחנו מביאים לשולחן באופן סמלי ובאו

(המזון) הוא ההזנה של המשפחה שלנו.  פן חומרי 
האופן שבו אנו אוכלים ומבלים את הזמן ביחד הוא 
וזכרונותינו. אני  הדרך שבה נרקמת רקמת חיינו 

מאחלת לכולנו בחירות טובות.

הכותבת היא דיאטנית ומנחת קבוצות 
לאורח חיים בריא למשפחות.

דרך האוכל
כתובת לשאלותיכםיעל היינמן־ברמן

yaelheinemann@gmail.com

ארוחה משפחתית
בארוחה אחת ביום יושבים כל בני המשפחה יחד, מספרים 

זה לזה חדשות, מה היה בעבודה ובבית הספר. לארוחה 
המשותפת יתרונות רבים, אך לא פחות חשובה הדוגמה 

האישית שלנו כהורים
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ספרות
זהר נוי

אותנו > לוקחת  הנעלם"  "הילד  במותחן 
ומפחי מרתקת  לעלילה  לקברג  �קמילה 

דה הכוללת גילוי סוד מתקופת מלחמת 
העולם השנייה.

נדהמת  מתח,  ספרי  מחברת  פאלק,  אריקה 
לגלות בין חפציה של אמה יומני נעורים ומדליה 
נאצית. כדי לברר מהי המדליה הזאת היא פונה 

ימים  בגמלאות.  להיסטוריה  למורה 
מת  נמצא  הוא  ביקורה  לאחר  מספר 
חברת  בריטה,  גם  מכן  לאחר  בביתו. 

ילדות של אמה של אריקה, מתה.
פטריק הדסטרום, בעלה של אריקה, 

אב בחופשת  הוא  אמנם  בלש.  �הוא 
הרציחות  בעקבות שרשרת  אבל  הות, 
מסוגל  אינו  הוא  בעיירה,  שמתרחשת 
לעמוד מן הצד, ועד מהרה נכנס לעובי 
הימים  מן  איום  סוד  החקירה. אט�אט, 
השנייה  העולם  מלחמת  של  האפלים 
של  שההיסטוריה  סוד  ונחשף,  הולך 

(משוו בלבו  עומד  פילבקה  �העיירה 
 407 מודן,  הוצאת  צובארי,  יעל  דית: 

עמודים).

 מטרה המקדשת
את כל האמצעים

"הבן"  ברומן  מספר  מאייר  פיליפ 
שושלת  בני  של  הסוחף  סיפורם  את 
תקופות  פני  על  המתפרס  מק'קאלה, 

הא בהיסטוריה  ומרתקות  �מכריעות 
שגובה  המחיר  את  ואומד  מריקנית, 

מטרה המקדשת את כל האמצעים.
על  שודדים  פושטים  שבו  בלילה 
אף  שעל  מבין  הוא  איליי  של  ביתו 
13 בלבד, האחריות לביטחו�  גילו, בן

ואחיו מוטלת על  נם של אמו, אחותו 
�כתפיו. אביו נמצא הרחק מהבית ומל

בדו, אף אחד אינו יודע לאחוז ברובה. 
בניסיון נואש להגן על משפחתו, הוא 
משבט  השודדים  באחד  למוות  יורה 
קומאנצ'י, ומיד אחר כך נלקח על ידם 

בשבי.
בתהליך כואב והדרגתי נטמע איליי 
מספר  ביניהם  וחי  האינדיאנים  בקרב 
לעולם  יחזור  בטרם  מעצבות  שנים 
הלבן כנער תלוש, אך חדור מוטיבציה 
לפלס לעצמו מקום בעולם, שהוא אינו 

לצעוד  מתחיל  איליי  אליו.  שייכות  כל  מרגיש 
�בדרך ארוכה, הרפתקנית, חמדנית וטראגית ולה
�ניח את היסודות לאימפריית בקר ונפט, שתשת

רע עד מעבר לאופק ועד ימינו אנו.
באש  צרוב  חותם  מותירה  איליי  של  דמותו 
הרגשי  המחיר  את  ביומנו  המגולל  פיטר,  בבנו 
הכבד שנגזר עליו לשלם על כיבושי אביו. היא 
גם מהווה השראה לנינה שלו, ג'ין אן, שנאבקת 

נפט בעו �לבסס את מעמדה כראשת אימפריית 
לם של גברים (מאנגלית: קטיה בנוביץ', הוצאת 

מודן, 525 עמודים).

החיפוש אחר הזהות האבודה

�פיליפ ק' דיק, הידוע גם בשם העט ריצ'רד פי
ליפס, נמנה עם השורה הראשונה של סופרי המדע 
הבדיוני וסרטים רבים נעשו ע"פ ספריו. "זולגות 

�דמעותיי, אמר השוטר", שמתורגם לראשונה לע
על  בפרס  אותו  וזיכה  ב�1974  לאור  יצא  ברית, 
שמו של ג'ון ו' קמפבל כספר המדע 

הבדיוני הטוב ביותר.
טלוויזיה  מנחה  טוורנר,  ג'ייסון 
במלון  אחד  בוקר  מתעורר  נודע, 

שהו לאחר  אנג'לס  בלוס  �אפלולי 
תקף על�ידי החבר של האקסית שלו. 
בדיקה מהירה בארנקו מגלה שהכסף 

�נמצא, אך תעודות הזיהוי שלו נעל
מו. לא רק זאת, איש אינו מכיר אותו, 
גם לא עמיתיו הקרובים ביותר, ושמו 
של  הנתונים  במאגרי  מופיע  אינו 
נמחקה  זהותו  האמריקני.  המשטר 

לחלוטין.
במדינה שבה העדר זהות הוא פשע 
רחוב,  בכל  מוצבים  משטרה  ומחסומי 
לפושע  להפוך  אלא  ברירה,  לו  אין 
טיפוסים  של  בשורה  ולהיעזר  נמלט 
מושחתים  שוטרים  ובהם  מפוקפקים 

�וסוחרים בסמים משנים תודעה. לרא
להסתדר  צריך  ג'ייסון  בחייו,  שונה 
ללא  האבודה  הזהות  אחר  בחיפושיו 

�התהילה והמוניטין שליוו אותו. המצי
שג'ייסון  עד  בהזיה  מתערבבת  אות 
שייכים  באמת  למי  לדעת  מתקשה 
החיים שהוא חווה (מאנגלית: עמנואל 

לוטם, הוצאת כתר, 271 עמודים).

שיר לטבע
�ספר הילדים "מצעד האביב - סי
סיפו אגדות,  אוסף  הוא  �פורי טבע" 

הטבע  מככב  שבכולם  ושירים,  רים 
הם  הראשיים  והגיבורים  סביבנו 
המאכלסים  והצמחים  החיים  בעלי 
19 סי�  אותו. בלקט נהדר זה תמצאו
לילדים:  הכותבים  טובי  פורים מאת 
דשא,  מיכאל  בר,  חנה  יובל,  נורית 
רות  מושון,  לבנה  כרמלי,  ליאורה 
ריכטר ואירית שושני. כל כותב תרם 
ממיטב יצירתו סיפורים שבהם הטבע 
הקורא  עבור  יצרו  הם  ויחד  הראשי,  הכוכב  הוא 

אסופה שכולה שיר הלל לטבע.
נורית  מאת  האביב"  "מצעד  הסיפורים:  בין 
שושני,  אירית  מאת  הצבעוני"  "הפרפר  יובל, 
"מדוע סגולים פרחיו של כליל החורש" מאת רות 
ריכטר, "הינשופה החצופה והסנאי הרגזני" מאת 
לבנה מושון, "מסעות הצב אברהם" מאת ליאורה 
כרמלי ועוד. הספר מתאים לילדים העושים את 
הסיפור  של  הקסום  בעולם  הראשונים  צעדיהם 

�והאגדה, ראשית קריאה (איורים: תומר זית, הוצ
את "דני ספרים", 108 עמודים, מנוקד).

סוד מהימים האפלים
מחברת ספרי מתח נדהמת לגלות בין חפציה של אמה יומני 
נעורים ומדליה נאצית. במסעה לברר את מקור המדליה היא 

נתקלת בשני מקרי מוות מפתיעים ברומן "הילד הנעלם". תרגום 
ראשון של "זולגות דמעותיי, אמר השוטר" מאת פיליפ ק' דיק



ב�1964 >כתב וצילם: מיקי נירון נולד  אלקיים  בועז 
�בקריית ביאליק. לאחר השי

ה�80',  בשנות  הצבאי,  רות 
שבה  בתקופה  בעולם  לטיול  יצא 
די  הייתה  הישראלית  התרמילאות 
על  הטיול  את  "התחלתי  נדירה: 
אופנוע באירופה ומהר מאוד נכנסתי 
שנים   12 שנמשכה  אחרת  לאווירה 

הקא האיים  אלסקה,  קובה,  �בפנמה, 
ריביים, מקסיקו ועוד הרבה מקומות. 
שלקראת  זוכר  אני  ז'נרו,  דה  בריו 
ישראלים  כ�250  שם  היו  הקרנבל 
של  אימפריה  כמו  נראה  זה  ובזמנו 
שבהשוואה  כמובן  אבל  מטיילים, 

להיום, זו כמות ממש מזערית".

מתי התחלת לעסוק בבניית 
הגיטרות כתחביב?

"את הגיטרה הראשונה והקטנטנה 
היום בניתי  שלי מעץ ששמרתי עד 

�מחלקים שבורים עוד לפני הבר מצ
ווה. לא מזמן, בני כיתה שלי הזמינו 

�אותי להרצאה והזכירו לי את הגיט
בילדות.  בונה  שהייתי  מקרטון  רות 
אמרתי  עצמי,  את  זוכר  שאני  מאז 
שאהיה בונה גיטרות כשאהיה גדול.

פניתי  הצבא  לפני  עוד  "לכן, 
הראו  אבל  בקצרין,  גיטרות  למפעל 
ניסיון  ולאחר  בנימוס  הדלת  את  לי 
כושל נוסף במקום אחר הבנתי שאני 
לא� לימודים  תכנית  להכין  צריך 
שגרתית. את אותה תכנית תכננתי 
הצבאי  בשירות  השמירות  במהלך 
ולכן היעד הראשון אליו יצאתי היה 

�ספרד, שמלאה במומחים לבניית גי
טרות. גם שם הרבה אנשים 'הראו לי 
את הדלת', כי בזמנו זה היה מקצוע 
מאב  שעובר  וסודי  משפחתי  מאוד 

לבן.
הב ובניסיונות  התייאשתי  �"לא 

שרו כלקוח  עצמי  את  הצגתי  �אים 
לאט�לאט  וכך  גיטרה,  לרכוש  צה 
העצים,  סוגי  את  להכיר  התחלתי 

וההשפ השונים  האלמנטים  �את 
עה על הסאונד. למעשה, בטיול לא 
אלא  נופים,  בין  במעבר  התמקדתי 
מתקנים  או  בונים  אצל  בביקורים 
את  הזה.  לעולם  שקשורים  ואנשים 
אליהם  במקומות  רכשתי  הידע  רוב 
למשל  ארוכות,  לתקופות  נכנסתי 

�כפר אינדיאני שמתמחה בבניית כי
וחצי. בסופו  ובו חייתי כשנה  נורות 
כל  שבה  לארה"ב,  הגעתי  דבר,  של 
המידע פתוח וחשוף לכל ויש אפילו 

�איגוד מאורגן של בוני גיטרות אמ
ריקאים".

מתי בניית הגיטרות הפכה 
מתחביב למקצוע?

"כשהגעתי לארה"ב כבר הרגשתי 
שאני יכול לתרום - לא רק לאסוף, 

והת שלי  מהידע  לחלק  גם  �אלא 
לפרו התחברתי  שם.  לפרוח  �חלתי 

מדען   - קאשה  מייקל  בשם  פסור 
שהתמודד  בארה"ב  מפורסם  מאוד 
(פיזיקאי  נובל  פרס  על  פעמים   12
ביוני  ב�12   92 בגיל  נפטר  מוערך, 
2013, מ"נ). הבן שלו למד לנגן גי�

ביקר  שבהם  השיעורים  ובאחד  טרה 
הוא הסתכל על הגיטרה ואמר: 'אני 
יכול לבנות משהו יותר טוב, יש פה 

טעות'.
"למרות שמעולם לא בנה גיטרה, 
ותכנן  השרטוט  לשולחן  חזר  הוא 
העניין.  את  מבין  שהוא  כמו  גיטרה 
ביניהם  בונים,  למספר  פניות  לאחר 
ניסיונות  של  ושנים  שלי,  המורה 

המושל הגיטרה  את  ליצור  �חוזרים 
מת, תהליך הפיתוח הגיע אליי בסוף 

שנות ה�90'.
שם  נהיה  כבר  לדגם  "בינתיים, 
גרוע, אבל אחרי כמעט 30 שנה, אני 

בניתי על�פי התכנון סדרת גיטרות 
הבדיקה  מכנית.  בצורה  שנבדקה 
את  שמראה  מדויק,  בחדר  נעשתה 

ומתמ מדעית  בצורה  הנתונים  �כל 
הציון  את  קיבל  שלי  והדגם  טית, 
המפנה  נקודת  הייתה  זו  גבוה.  הכי 
התחלתי  גם  בזכותה  שלי,  בקריירה 
לעבוד באותה מעבדת סאונד כיועץ 

אקוסטי".

איך התגלגלת לאלוני הבשן, דווקא 
אחרי ההצלחה בארה"ב?

לארץ,  לחזור  החלטתי  "ב�2002 
עם  השחר  איילת  לקיבוץ  תחילה 
אישה שהכרתי במקסיקו ושני ילדים. 
בתשובה  חזרה  של  תהליך  כדי  תוך 
למסגרת  שיתאים  יישוב  חיפשנו 

לא הגעתי  במקרה  איכשהו,  �הזו. 
לעבוד  מקום  לי  שנתנו  הבשן,  לוני 
בו והחלטתי להישאר, כי זה כל מה 

שהייתי צריך באותה נקודה.
מה  אבל  נהדרת,  קהילה  פה  "יש 
המושלם  החלל  הוא  באמת  שחשוב 
שקיבלתי לעבודה, כיוון שאני עובד 
תמיד בשעות הלילה ויכול להרעיש 
כאוות נפשי. כשהגעתי, ידעו שאני 
עוף מוזר ולכן הייתה לי תקופה של 

�שנת קבלה, מה שכבר אין היום בא

לוני הבשן".

איך נודע עליך לאמנים ברחבי 
העולם?

"כשחזרתי מארה"ב ידעתי שאוכל 
גיטרות  בייצוא  בישראל  להתפרנס 
לחו"ל. בארץ כמעט אין לי לקוחות, 
אבל בעולם, נגן מסוים שומע קולגה 
שלו מנגן על גיטרה שבניתי, שואל 
מאיפה היא הגיעה וכך זה התגלגל. 

שקיבל דיסקים  המוני  פה  לי  �יש 
שאני  מוכרים  שמות  אין  אבל  תי, 
מעולם  גיטריסטים  של  לציין  יכול 
הרוקנ'רול, כי רוב הלקוחות מגיעים 
ומוזיקת  הג'אז  הקלאסיקה,  מתחומי 

עולם בעיקר".
בין לקוחותיו נגנים וזמרים ידועים 
ומוערכים בעולמות המוזיקליים של 
ליאונה  בהם  והפלמנקו,  הקלאסיקה 
בויד, קורט רודארמר, ארטיום דרווד, 
חוזה טאנאקה, יאסי, אדם דל מונטה, 

ויאם פאנג וטאקשי נישימוטו.
הבין�לאומית,  ההצלחה  אף  על 
(אמן כלי מיתר)  לוטייר"  ה"מאסטר 
והסיבה  אלמוני  עדיין  בארץ  נותר 

"המו במיוחד:  מפתיעה  אינה  �לכך 
אבל  נפלאים,  הם  בארץ  זיקאים 
הכול  טוב.  לכלי  מודעות  כלל  אין 

קומבינות, כל אחד מקצר את הדרך 
אנשים  יש   - סיפורים  לך  ומספר 
ומספרים  בסין  גיטרות  שקנו  בארץ 

שבנו אותן.
"אני לא מתעמק בזה, אבל ידעתי 
שאי אפשר לבנות על לקוחות כאן. 

�בכל מקרה, אני יכול להעיד על עק
התעו מגמת  איזו  ויש  שיפור  �ומת 

ררות בעניין. על�פי רוב, אני מפנה 
את האנשים כבר לתלמידים שלי".

איך הכשרת את התלמידים?
כאן,  שאני  הספורות  "בשנים 
כ�40  הספקתי כבר להכשיר בסדנה 

�תלמידים, שהפכו לדור חדש של בו
נים. גם לפניי היו בונים, אבל מדובר 

�באנשים שבונים כלים אמתיים באו
פן ידני, בצורה מסורתית ונכונה.

דרושים  ספר  בית  להקים  "כדי 
תיאוריה  ביורוקרטיים,  תהליכים 
לכן  בה,  עניין  לי  שאין  ופוליטיקה 
אני מעדיף ללמד באופן פרטי, בלי 
מתוך  מסגרת.  לאף  כפוף  להיות 
יש כמה שכבר ממש  40 התלמידים 
מייצרים והם במגמת שיפור אדירה, 
מדברת  התוצאה  נפלא.  דבר  שזה 

בפני עצמה".
הוא  מסילות  מקיבוץ  שילון  גיא 
וכיום, בין  אחד מתלמידיו של בועז 
בבניית  מתמחה  הוא  עיסוקיו,  שאר 
הייתה  ביניהם  ההיכרות  עּוד.  כלי 
שינוי  עשתה  אך  לחלוטין,  מקרית 
משמעותי בחיי גיא: "למדתי קולנוע 
לבחור  והצטרפתי  תל�חי  במכללת 

�שעשה על בועז סרטון קצר. לא יד
וכשנפ בהתחלה  מדובר  במה  �עתי 

לחברים  הפכנו  קליק,  נהיה  גשנו, 
בבניית  להתעניין  והתחלתי  טובים 

כלי מיתר.
"את כל המקצועיות והידע הנרחב 

�קיבלתי מבועז - הוא המאסטר שלי
יחד  עובדים  אנחנו  והיום  אותי,  מד 

מוזיקאים קלאסיים ונגני ג'אז עולים לרגל למעונו הצנוע, הגיטרות שהוא בונה נמכרות בעשרות אלפי דולרים במכירות פומביות 
והוא נחשב אחד הגדולים בתחומו בעולם, אולם דווקא בביתו, ישראל, בועז אלקיים מאלוני הבשן לא זוכה כמעט להכרה 

ולהערכה. ריאיון עם המאסטר שבכלל לא אוהב להקשיב למוזיקה
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מוזיקלי

בועז אלקיים מנגן בגיטרה מעשה ידיו. "מאז שאני זוכר את עצמי, אמרתי שאהיה בונה גיטרות כשאהיה גדול"

"כל הזמן אני מצוין במגזינים, בקטגוריה 
של הגיטרות הכי יקרות בעולם, אבל זה לא 

נכון. אם אתה לוקח שעת עבודה שלי ומכפיל 
בשנתיים, אתה מגלה בעצם שהגיטרה לא כזו 
יקרה. לכן, החלטתי לבנות גיטרה שתהיה הכי 
זולה בעולם". בשלב הזה, בועז רוצה להראות 

לי אותה ומבקש ממני לא לצלם



על הדברים לאחר היכרות של שנים. 
הסדנה עצמה נמשכה כמה חודשים, 
פרויקטים,  כמה  על  עבדנו  שבהם 
שלו.  האינטרנט  אתר  בניית  כולל 

תהליך העבודה היה מאוד מספק".

מדוע לדעתך בועז כמעט לא 
מוערך בארץ?

"למרות עבודות מאוד מרשימות, 
כאן,  בתולי  מאוד  הזה  הנושא  כל 
בעיקר  שמוכר  מאסטר  הוא  ובועז 
ג'אז.  ונגני  קלאסיים  נגנים  על�ידי 
פחות  פופולארית  מוזיקה  של  קהל 

ומבחי האלה  הסכומים  את  �ישקיע 
נת צליל, צריך להיות עם סטנדרט 
מאוד גבוה כדי לשים לב להבדלים. 
יותר  הרבה  יש  קלאסית  במוזיקה 
סגנונות  לעומת  לצליל,  משמעות 

כמו רוק ופופ".
דרכו  בתחילת  עדיין  נמצא  גיא 
בתחום, אך מרוצה מאוד מהתוצרים 
בימים  לשווק  מתחיל  הוא  שאותם 
אלו. מה שבאמת חשוב מבחינתו היא 
העובדה שזכה ללמוד מהטוב ביותר, 
כדבריו: "פגשתי אדם מדהים ומאוד 
מקצועי, אמן פרפקציוניסט שלמדתי 
מאוד  שהוא  חושב  אני  הרבה.  ממנו 
ומעבר  הסאונד  של  בהבנה  מתקדם 
לזה, הוא הבונה היחיד שהלך והביא 
בעצמו את אוסף העצים מהם נבנות 
התהליך  לכל  אחראי  הוא  הגיטרות. 

�- מהגזע ועד לגיטרה. זה מה שמיי
חד אותו והופך אותו לטוב ביותר".

אלקיים  של  מלקוחותיו  חלק 
אלוני  עד  העולם  מרחבי  מגיעים 

מסתפ וחלקם  הגולן  בצפון  �הבשן 
באופן  אך  במייל,  בהתכתבות  קים 
לא  כלל  שבועז  כנראה  אבסורדי, 
לא  "אני  שלהם.  למוזיקה  יקשיב 
אוהב להקשיב למוזיקה", הוא טוען, 
נורא אמתי עם  אני  מזה.  נהנה  "לא 
עצמי וכאשר אני שומע מוזיקה אני 
זה  אם   - לאמן  בא  זה  מאיפה  מבין 
בא מתוך מבנה טכני או באמת מהלב 
ולצערי, 99% מהדברים נשמעים לי 
כמו מבנים טכניים שאמנים מוציאים 
בית�פזמון�בית�פזמון.  כמו  החוצה, 

למה זה חייב להיות ככה ואי אפשר 
לחן  או  פזמון,  בלי  מנגינה  לכתוב 
שיוצא מסולם ספציפי לסולם אחר? 
מוזיקאי, אני שם לב לדברים  בתור 

�האלה וזה מפריע לי. אפילו אצל מו
זיקאי בלוז שהרבה אנשים מצדיעים 

להם - הכל מכאני".
נמכרו  שבנה  מהגיטרות  חלק 

אלפי  בעשרות  פומביות  במכירות 
דולרים, אך המחיר כלל אינו מעיד 
על ערכן האמתי, כפי שבועז מסביר: 
"כמעט כל גיטרה שבניתי היא מאוד 

�מורכבת. תהליך העבודה יכול להי
נראה  וכל אחת מהן  משך כשנתיים 

�בסגנון אחר לחלוטין מהגיטרה הקו
דמת שהכנתי.

במגזינים,  מצוין  אני  הזמן  "כל 
יקרות  הכי  הגיטרות  של  בקטגוריה 

אתה  אם  נכון.  לא  זה  אבל  בעולם, 
ומכפיל  שלי  עבודה  שעת  לוקח 

שה בעצם  מגלה  אתה  �בשנתיים, 
החלטתי  לכן,  יקרה.  כזו  לא  גיטרה 

�לבנות גיטרה שתהיה הכי זולה בעו
לם".

להראות  רוצה  בועז  הזה,  בשלב 
לצלם,  לא  ממני  ומבקש  אותה  לי 
בתהליך  נמצאת  שהגיטרה  מכיוון 
רישום למשרד הפטנטים. הוא ניגש 
ומוציא  מסתורית  לקופסה  בזהירות 

פל עשויה  גיטרה  בעדינות  �ממנה 
סטיק, שיהיה אפשר להרכיב בחנות 
מחלקים שונים, לפי העדפות הלקוח. 

מה יעשה  הזה  שהדגם  מקווה  �בועז 
ממשיך  הוא  ובינתיים,  בתחום  פכה 
להופיע פה ושם עם הגיטרות שבנה.

הנוסף:  הכישרון  על  מספר  הוא 
שקשה  ונכון  מהמוזיקה,  בא  "אני 
להתפרנס ממנה, אבל יש לי יתרון - 
כשאני מתפרנס מהבנייה, אני יכול 
ולהתפשר.  להתמסחר  בלי  להופיע 
הבמה  על  'ערום'  סולו  מופיע  אני 

באו בלבד.  והגיטרה  המוזיקה  �עם 
למרות  מקליט,  לא  אני  עקרוני  פן 
ללוות  הזדמנויות  בהמון  שהוזמנתי 

פרויקטים שונים.
דינמית  "המוזיקה שלי היא מאוד 
מתפתחת  הזמן  כל  יצירה  אותה   -
שאקליט,  ברגע  אבל  ומסתעפת, 
נעלתי אותה. לכן, הנגינה בהופעות 
גם  מוזמן  אני  ולעתים  אותי  מחיה 

�להרצאות במקומות שונים על המס
לול שעשיתי בתחום".

טיפח  בועז  הגיטרות,  בניית  לצד 
וגם  צדדי  תחביב  השנים  במהלך 
במקרה הזה, איך לא, הצליח להגיע 
מאוד  "אני  במיוחד:  גבוהה  לרמה 

תחמ שכולם  ומאחר  לשתות  �אוהב 
נים, החלטתי לא לתחמן את עצמי, 

�לזקק ויסקי ולעשות את המוצר הא
מתי. במקביל למסלול שעשיתי אצל 
בוני גיטרות, ביקרתי בחו"ל גם אצל 

מזקקי ויסקי ומעשני בשר.
�"יש פה חיילי או"ם סקוטיים שס

והם  ויסקי  מכין  שאני  להם  יפרתי 
הם  שטעמו  אחרי  אבל  גבה,  הרימו 
התחילו לבקר אותי באופן קבוע. הם 

�אומרים שזה לגמרי ברמה של האי
כותיים ביותר. בכל דבר שאני עושה 

�בחיים, אני לא מקצר תהליכים ועו
שה הכי טוב שאפשר. זו דרך החיים 

שלי". גיטרות שיצר אלקיים. "רוב הלקוחות מגיעים מתחומי הקלאסיקה, הג'אז ומוזיקת עולם בעיקר"
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"בשנים הספורות שאני כאן, הספקתי כבר 
להכשיר בסדנה כ�40 תלמידים, שהפכו לדור 

חדש של בונים. גם לפניי היו בונים, אבל 
מדובר באנשים שבונים כלים אמתיים באופן 

ידני, בצורה מסורתית ונכונה. כדי להקים בית 
ספר דרושים תהליכים ביורוקרטיים, תיאוריה 

ופוליטיקה שאין לי עניין בה"

בועז אלקיים וגיטרה בתהליך בנייה. "במקרה הגעתי לאלוני הבשן, שנתנו לי מקום לעבוד בו והחלטתי להישאר, כי זה כל מה שהייתי צריך 
באותה נקודה"
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67 >בר�כוכבא מדרשי מלאו  ביוני,   20 בשבת, 
של  העגינה  לניסיון  שנים 
בחוף  "אלטלנה"  האנייה 
האנייה שהאצ"ל שלח  ויתקין.  כפר 

נו השחרור  מלחמת  באמצע  �לארץ 
ונשלחה  ללוחמיו  נשק  להביא  עדה 

�לעגון במזח, אף כי מלכתחילה בנ
ייתו בטעות יסודה. המזח נבנה בחוף 
טבעי  מעגן  כל  היה  לא  שבו  פתוח 
טבעי  מעגן  שהיה  אף  מלאכותי  או 
בחוף  משם,  צפונה  אחד  קילומטר 
"מינת  נקרא  (אז  היום  מכמורת של 
אבו זבורה", או "מינת אל בטיח" - 
אבטיחים  לטעינת  ששימש  מפרץ 

התנ בן�גוריון  דוד  רפסודות).  �על 
ללוחמי  הנשק  למסירת  בתוקף  גד 
האצ"ל והורה למנוע בכוח הנשק את 
הנשק  את  ולהחרים  האנייה  עגינת 

שבתוכה.
פירוש השם "אלטלנה" באיטלקית 

�הוא: "נדנדה". אלטלנה היה גם הכי
ז'בוטינסקי.  זאב  של  המחתרתי  נוי 

הוע שם  באיטליה,  נרכשה  �האנייה 
לו על סיפונה מעפילים, נשק וציוד 
והיא כיוונה דרכה לחופי הארץ. על 
האנייה היו מאות עולים, אבל כיום 
בניהם,  או  אנשים  אלפי  כמה  יש 
"אלטלנה".  על  היו  שהם  שטוענים 

כל אחד רוצה לקחת חלק במיתוס.

משאית ועוד משאית
באותו יום שלישי, 20 ביוני 1948, 

�הייתי בן יותר מעשר. אבי ואני נס
בשדה  שלנו  החמניות  לחלקת  ענו 

�כדי לקצור ולהביא ירק למאכל לפ
�רות. שום דבר לא הכין אותנו להת
�רחשויות, להפך - הכול היה פסטו

רלי. אני פיצחתי לי גרעיני חמניות 

ולפתע,  שקטפתי  מפואר  מ"ראש" 
עברה אותנו משאית עמוסה אנשים 
קולות.  בקולי  שרים  והם  בעמידה 

מש ועוד  משאית  עוד  אחריה  �מיד 
אית ועוד אחת. באותו אחר הצהריים 
ראיתי  יותר משאיות מאשר  ראיתי 
בכל ימי חיי עד אז. הפרד נבהל מכל 

הרעש ובקושי הגענו הביתה.
�זו הייתה תנועת הכוחות של חטי

בת אלכסנדרוני ושל לוחמי האצ"ל 
בחוף.  הבלתי�נמנע  לעימות  שנסעו 
יריות.  היו  כבר  הביתה,  כשהגענו 
יותר  הרבה  כך  ואחר  מעט  תחילה 
הכפר  הנהלת  מטעם  חזקות.  ויותר 

�הסתובבו אנשים ובדקו בבתים ובח
לבית  מתחת  מרתף  היה  לנו  צרות. 
צירפו  בלילה,  בו  לישון  לנו  והורו 

לנו גם שכנים, דודים שלי.
הערב  מהלך  בכל  גברו  היריות 
פגזים,  שלושה  נפלו  גם  כך  ואחר 

אחד קרע חור בצריף של גן ילדים. 
כדור  נחת  שלנו  המרפסת  ברצפת 
טועה ופגע בקיר. ממש מלחמה. עד 
מלחמת  את  הרגשנו  לא  הזה,  היום 

החזי מכל  רחוקים  היינו  �השחרור. 
תות.

לפני כשנה, אריק נחמקין מנהלל 
קורות  על  וסיפר  ויתקין  לכפר  בא 
קיבלו  אמר שהם  הוא  הלילה.  אותו 
אלא  באנשים,  לא  לירות  הוראה 
מעליהם. וזה מסביר את המספר הרב 
של הכדורים שנפלו בכפר. נחמקין 
הגיע עם חבריו לנתניה ומשם ברכב 
הגיעו  ינאי  בית  דרך הפרדסים של 
ויתקין  "בכפר  סיפר:  כן  כמו  לחוף. 
ואיך  לעשות,  מה  בדיוק  ידעו  לא 

לפ שהגיעה  המלחמה  את  �'לאכול' 
תחם. על כל פנים, התנהגו בהכנסת 

נשל ועגלה  סוס  למופת.  �אורחים 
הים עם שלושה שקי לחם  לחוף  חו 

חמים מהמאפייה של הכפר וכן שני 
ללוחמי  מהמחלבה,  טרי  חלב  כדי 

אלכסנדרוני".
הוק� ביוני,   21 בבוקר,  למחרת 

מה מפקדה של ההגנה ברחוב שלי, 
לעצי  מתחת  ממש  המחלבה.  רחוב 
הברוש של החצר שלנו. על שמיכות 

כדו מונחים  היו  ירוקות  �צבאיות 
לשי שמן  של  ריח  ותחמושת,  �רים 

חייל  רובים באוויר, אני ראיתי  מון 
הולך כשזרועו נתונה בתחבושת ודם 
מבצבץ ממנה. ממש חגיגה. לימודים 
אמרנו?  כבר  מלחמה,  התקיימו.  לא 
אז זאת ה"מלחמה" היחידה שהגיעה 

לכפר במלחמת העצמאות.

כביש הרשת
נקודת  היה  ינאי  בית  בחוף  המזח 
שלא  אף  המדינה,  בתולדות  ציון 
אם  גם  בפועל  תפקיד  כל  מילא 

 סערה
היסטורית

מפקדי האצ"ל וקברניטי אניית הנשק כיוונו אותה לחוף כפר ויתקין משום שקיוו לעגון במזח שבו, בניגוד מוחלט 
החזיתות מכל  רחוק  שהיה  למושב  העצמאות  מלחמת  את  שהביא  העגינה  לניסיון  שנים  בן־גוריון. 67  דוד  לדעת 

מזח כפר ויתקין 2015. נותרו 
רק העמודים השחורים

צילום: חיים לב
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חוף  אל  לגדולות.  נועד מלכתחילה 
מנדטורי.  "כביש"  הוביל  ינאי  בית 
הבריטים היו מיישרים את הדיונות, 

מגולוו ברזל  רשת  עליהן  �פורסים 
נת של שני צול, בעלת חוטים עבים 

הני בצדדים  הרשת  על  �מהרגיל. 
"דיסקוסים"  מעין  ברזל,  צלחות  חו 
שבהם היו חורים, בתוכם תקעו יתד 

לחיזוק הרשת, שלא תתקפל.
בקלות  נסעו  הזה  ה"כביש"  על 
נושאי  קומנדקרים  כבדים,  רכבים 
ברן וג'יפים של הצבא הבריטי - ולא 
שקעו, וגם חברי כפר ויתקין שירדו 
בעגלות  זיף�זיף  להביא  הים  לחוף 
רתומות לסוסים בירכו על ה"כביש" 
המאולתר שמנע שקיעה בחול. אבי 
היה לוקח אותי אתו לים על העגלה 

ונס זיף�זיף  להביא  לפרד  �הרתומה 
ענו על "כביש הרשת". לאחר סיום 
המנדט הבריטי, חקלאים זריזים ראו 
את  הוציאו  מלחמה,  שלל  ב"כביש" 
ולקחו את הרשת המעולה  היתדות, 
סדר  וחסל  בחצרם,  לולים  לגידור 

הכביש.

פליטת ים
בשנים 1948-9 רוב הקרשים על 
המזח היו שלמים. הם היו לבנים ממי 

ההו מהם.  יצאו  העץ  וסיבי  �המלח 
רים לקחו אותנו לטיולים על המזח. 
בין כל לוח למשנהו היה רווח ברוחב 
רק  הלכתי  אני  סנטימטרים.  כשני 

�על הקרשים, ולא בחריצים, כי פח
דתי ליפול למים...

במשך השנים מסמרי הברזל נרקבו 
�וגלי הים העיפו בחורף חלק מהקר
�שים אל החוף, והם היו בבחינת פלי

טת ים שכל מוצאה זכה בה. בנוסף, 
היו גם מי ש"עזרו" לגלים לפרק את 
הקרשים ועשו בהם שימוש. ב�1952 
עשו מדורת קומזיץ על קרשי המזח. 
המדורה הצליחה, אבל העלתה באש 

את שאר הלוחות.
עד שנות ה�90' שרדו עמודי המזח 

�והקורות, איך שהוא. אחר כך הסע
�רות הפילו מדי פעם עוד ועוד עמו

דים וקורות רוחב. בסוף אותו עשור 
בחוף  שפעל  שופל,  טרקטור  הרס 
מטעם רשות הגנים, עמודים וקורות 

נוספים והניח את פגריהם ליד סלעי 
לאומי  גן  של  הצפוני  בצד  האבנים 
את  הרסו  לשמר,  במקום  ינאי.  בית 
דאגה  של  במסווה  ההיסטורי  המזח 

לשלום המתרחצים ולביטחונם.

התירוץ להקמת המזח
במדריך ישראל, בכרך העוסק בחוף 
השרון, כתוב: "המזח מצפון למושב 

אלכס נחל  שפך  באזור  ינאי,  �בית 
לסייע  כדי   1938 בקיץ  נבנה  נדר, 
בחופי  לעגון  המעפילים  לספינות 
הארץ. התירוץ הרשמי לבניית המזח 

�היה הצורך לייבא דשנים למען הפ
רדסים ולייצא את פרי ההדר בדרך 
הים. בהקמת המזח השתתפו: קק"ל, 
'נחשון'  חברת  היהודית,  הסוכנות 
וגוש יישובי עמק חפר. באיזור המזח 
הנשק  אניית  ב�20.06.1948  נחתה 
כאן  עד  'אלטלנה'".   - האצ"ל  של 
לשון מדריך ישראל, הנחשב לאורים 
ותומים של המורים והמדריכים. גם 
2002) הכ�  במדריך החדש (מהדורת

תוב זהה לתיאור במדריך הישן.
קורא  זיו  יהודה  והמחנך  המורה 
בספרו "בשביל המטיילים" (עמוד 
הביטחון)  משרד  בהוצאת   ,169
המעפילים":  "מזח  בשם  למזח 
למ�  .'40 ה בשנות  נבנה  �"המזח 
ראית עין, צריך היה המזח לשמש 
כפר  מפרדסי  ההדר  פרי  לטעינת 
לו,  הסמוכים  והמושבים  ויתקין 
אחר  ל'מטען'  נועד  למעשה,  אך 
בחוף  מעפילים  להורדת   - לגמרי 
האחרונה  האנייה  ליל.  באישון  זה 

מול המזח, בתחילת מלח �שעגנה 
מת השחרור, הייתה אניית האצ"ל 

'אלטלנה'".
וית בכפר  הספר  בבית  �המורים 

דומים  דברים  אותנו  לימדו  קין 
אלה,  ספרים  בשני  שנכתב  למה 
עוד בטרם יצאו שניהם לאור. המזח 
זכור בעיקר מפרשת עגינת האנייה 
"אלטלנה" וכך הוא כנראה גם ייזכר 
בעתיד. מבחינה היסטורית, אולי זה 
מטר   140 עגנה  הספינה  אם  משנה 
לעמודיו,  נקשרה  או  המזח  מקורות 
אך מבחינת המיתוס – אין זה משנה 

דבר.

צה"ל התנגד

נקשרה  לא  האנייה  במציאות, 
וה צה"ל  התנגדות  בשל  גם  �למזח, 

הים,  זרמי  בגלל  ובעיקר  וגם  הגנה 
המים  ועומק  חול,  הרבה  שסוחפים 
שני  על  עולה  אינו  העמודים  ליד 
מטרים. המצב הטוב ביותר לא אפשר 
להתקרב  הספינה  לקברניט  בכלל 

עד למזח.
שתי  בחוף  היו  הנחיתה  בליל 
ריקות  מחביות  עשויות  רפסודות 

חרו גדעון  ברזל.  משטח  �ועליהן 
לתולדות  מומחה  ויתקין,  מכפר  בי 
על�ידי  הובאו  "הן  כי  אומר  האזור, 
האצ"ל, כדי לפרוק עליהן את הנשק 
יציב  היה  והנשק לא  והציוד. מאחר 
על משטח הפח, אנשי האצ"ל פירקו 

לקשור  כדי  מהמזח  קרשים  מספר 
לרפסודה, שהציוד לא יחליק.

צלחו.  לא  בסוף  הניסיונות  "כל 
והרפ אביב,  לתל  הפליגה  �האנייה 

על�ידי  לחוף  ונפלטו  ננטשו  סודות 
הגלים. רפסודה אחת נלקחה על�ידי 

בחגי כבמה  ושימשה  ויתקין  �כפר 
גות שונות בכפר. הרפסודה השנייה 
נלקחה על�ידי אנשי מושב מכמורת 

המדי ראשית  בימי  אותם  �ושימשה 
בימי  אלכסנדר  נחל  את  לחצות  נה 

גאות ושיטפון".
וקברניטי  האצ"ל  שמפקדי  ברור 

�האנייה כיוונו אותה לחוף כפר וית
קיוו שיוכלו  קין, בגלל המזח, שהם 

�לעגון בו. כי אלמלא המזח, הרי שי
או גבעת  בחופי  לעגון  לנסות  �כלו 

וינגייט או שפיים, אבל  לגה, געש, 
הם בחרו לנסות את מזלם דווקא מול 
נהרגו  האש  בחילופי  ויתקין.  כפר 
ההגנה שלחמו  מכוחות  חיילים  שני 
הקברות  בבית  קבורים  הם  בקרב. 

בכפר ויתקין, בחלקה הצבאית.
הש העמודים  רק  נותרו  �כיום 

שלט  אין  המזח.  שרידי  של  חורים 
 - הלאומיים  הגנים  רשות  מטעם 
המזח נמצא בתחום הגן הלאומי נחל 

לשי המועצה  מטעם  או  �אלכסנדר, 
מור אתרים, או כל גוף ממשלתי או 
ציבורי אחר, שילמד את בני הנוער 

הבאים למקום מה ניצב לפניהם.
ממ גוף  קם  לא  מדוע  �תמהני, 

שלתי או ציבורי שירים את הכפפה 

את  וישקם  במי�ים  והרוויה  הכבדה 
ישראל"  "שביל  ההיסטורי?  המזח 
והמטיילים מציינים את  לידו  עובר 
חשיבותו. על כל פנים, אני משוחח 
אותם  ושואל  השביל"  "מטיילי  עם 
על המזח, אבל לאחר כשבועיים של 

�הליכה שהחלה בחרמון הם כבר מח
שבחוף...  ולמקלחת  לשירותים  כים 
אילו היה שלט, היו עוצרים, קוראים 

ומפנימים!
הוקם  המזח  שמול  הגבעה  על 
חום�שחור  שלט  העפלה".  "מצפה 
אניות  שמות  בצהוב  כתובות  ועליו 

הא מטענן  את  שפרקו  �המעפילים 
בנתניה  הזו,  החוף  ברצועת  נושי 

וב"מצפה�ים" שבעין התכלת. אניית 
בחוף  שעגנה  הראשונה  המעפילים 
כפר ויתקין הייתה "ולוס 1", בשנת 
1934, על סיפונה היו 350 מעפילים. 
אניות   14 הגיעו  המדינה  קום  עד 

מעפילים לאזורנו.
השרון  משמר  מקיבוץ  גל  איתן 
זכרם  ויתקין,  מכפר  גיסר  ואמנון 
והציבו  המצפה  את  הקימו  לברכה, 

במי נעזרו  הם  שעליו.  השלט  �את 
טנקוס  שמואל  מאלוף  שקיבלו  דע 
היום  לשעבר.  הים  חיל  מפקד  ז"ל, 

�טיולים רבים מגיעים לחוף והמדרי
כים מסבירים על המצפה ועל המזח 
ההיסטורי. לאחרונה, השלט במצפה 
וחיים  אשר  אריה  ע"י  מחדש  נצבע 

לב, בהתנדבות.
מספר  לפני  עד  פעלה  הים  בחוף 
לא,  איך  שנקראה,  מסעדה  שנים 
"המזח של יורה" על שם הבעלים – 

הת דפי  גבי  על  סיפרו  ובה  �יורה, 
המסעדה  המזח.  תולדות  את  פריט 
ההיא נהרסה ובמקומה עומדת היום 
אחרת, משקיפה על גדמי העמודים 
נראה  מרהיב  מראה  במים.  שנותרו 
לחלונות  מבעד  חורפי  סערה  ביום 
"בולעים"  הענק  כשגלי  המסעדה, 

מעלי גבוה  וחולפים  העמודים  �את 
בימים  גם  מרהיב  המראה  אבל  הם. 
שחפים  כשלהקת  וקרירים,  בהירים 
לו  בוחר  שחף  וכל  בחוף  מבקרת 

עמוד לנוח עליו.
יואב כהן, מנהל החוף בבית ינאי 
לפני  לי  אמר  הגנים,  רשות  מטעם 
את  תבנה  הרשות  כי  שנים,  מספר 
בית  אגם  מצפור  ואת  המזח  מצפור 
מים  הרבה  יזרמו  אז  עד  אבל  ינאי, 

בנחל אלכסנדר.
ויתקין  כפר  בחוף  למזח  לסיכום, 

המדינה שב בתולדות  מפואר  �עבר 
מי  כל  בלב  חם  מקום  לו  ויש  דרך, 
40' ורא� �שהיו ילדים בסוף שנות ה
50' של המאה הקודמת. מש� �שית ה

פחות רבות החלו כטיול רומנטי של 
זוגות צעירים ליד המזח, או ברחצה 

לילית לידו.
שינסו  הראוי  מן  שנית:  אכתוב 
אותו  לבנות  או  המזח,  את  לשקם 

מחדש, למען הדורות הבאים.

לפתע, עברה אותנו משאית עמוסה אנשים 
בעמידה והם שרים בקולי קולות. מיד אחריה 
עוד משאית ועוד משאית ועוד אחת. באותו 

אחר הצהריים ראיתי יותר משאיות מאשר 
ראיתי בכל ימי חיי עד אז

בשנים 1948-9 רוב הקרשים על המזח היו 
שלמים. הם היו לבנים ממי המלח וסיבי העץ 
יצאו מהם. ההורים לקחו אותנו לטיולים על 

המזח. בין כל לוח למשנהו היה רווח ברוחב כשני 
סנטימטרים

צילום: טליה שחר שקיעה בחוף. מראה מרהיב נראה גם ביום סערה חורפי 



שכל > טוענת  נפוצה  קלישאה 
ודר לומדים,  אנחנו  �החיים 
להו היא  קלישאות  של  �כן 

חלקנו,  של  ההנחה  אמתותן.  את  כיח 
שאנחנו חכמים מספיק ושאף אחד לא 
יכול ללמד אותנו כלום, היא אשליה 
ללא ביסוס. כי זה נכון - אנחנו באמת 
לומדים כל החיים ואם תשאלו אותי, 

הרי זה טעם החיים.
שהופך  מה  הוא  התמידי  הלימוד 
את החיים למעניינים ומרתקים ועוזר 
לנו להתפתח כל יום עוד קצת בדרך 
העיניים  ומאחזת  הפתלתלה  הארוכה, 
איני  אלה  במילים  לדעת.  בדרכנו 
או  אקדמיים  ללימודים  רק  מתכוונת 
לחכמת  גם  אלא  נרכשת,  לקוגניציה 
הלב ולחכמת הרוח. לעתים אני מלאת 
איני  שנה   50 מכך שאחרי  התפעלות 
יודעת עדיין המון דברים, כמעט כלום 
ללמדני,  יכול  שהעולם  למה  יחסית 
להתעורר  לי  טוב  וגם  לי,  טוב  וככה 
בבוקר עם המחשבה: אולי היום אלמד 

משהו חדש.
החיים  רוב  במשך  זאת,  לעומת 
אפשר לחיות לצד אנשים שלא נראה 
חדש.  משהו  אותך  ללמד  שיוכלו  לך 
כל  רבות  שנים  חייך  את  מלווים  הם 
עד  יומך,  משגרת  לחלק  הופכים  כך, 
וכבר אי אפשר  שהפכו לחלק מהנוף, 
שטמון  ובפוטנציאל  בהם  להבחין 

בהם.
אחד כזה הוא אבא שלי. הקשר שלי 
ומורדות,  עליות  ידע  שלי  אבא  ושל 

�לעתים היו המורדות ממושכים וכוא
�בים, לעתים העליות היו נעימות וק
�צרצרות, אבל לא הייתי אומרת שמע

רכת היחסים שלנו טמנה בתוכה איזו 
תקווה לשדרוג רציני. חיינו בנעימות 

יחסית זה ליד זה והיה בסדר.
היה  שבה  האחרונה  התקופה  אבל 
מאושפז (הוא חזר הביתה לפני מספר 

לב לי  אפשרה  לאל)  השבח  �ימים, 
ולהסתכל  ארוכות  שעות  אתו  לות 
עליו במצבי מצוקה. על�פי הדינמיקה 
שלי  בביקור  הוריי,  עם  שלי  הרגילה 

אצלם אימא שלי תופסת את רוב נפח 
שלי  ואבא  מיעוטה  את  אני  השיחה, 
הייתי  אם  ממני.  פחות  עוד  מדבר 
מתמטית  בדרך  זאת  להמחיש  צריכה 
הייתי אומרת שחילוף הדברים מתחלק 
85% - 10% - 5%, בהתאמה. ככה זה 

היה תמיד.
מבלים  שלי  ואבא  אני  פתאום, 
שעות ארוכות רק שנינו. לפתע נפתח 

לסיפורים  אחרת,  קצת  לשיחה  פתח 
שכבר לא שמעתי תקופה ארוכה, גם 
לשתיקות  מכירה,  אני  רובם  את  אם 
שהן לא רעות בהכרח ושנותנות לכל 
אחד מאתנו אפשרות לבהות בקיר או 

לשקוע במחשבות.
ונכון,  קל,  היה  תמיד  לא  נכון,  אז 
אבא שלי עדיין יכול לעצבן לפעמים, 
מאוד  נעים  לנו  היה  הכול  בסך  אבל 

�יחד, והדבר הכי נפלא שהיה יכול לק
לי את  לומר  יכול  היה  זה שהוא  רות 
זה. ביטויי רגש מאבא שלי? בגיל 81, 
כשעד היום לא שמעתי כאלה? מתברר 
עדיין,  בינינו  קורים  חדשים  שדברים 
יכול  אדם  בן   81 בגיל  שגם  ומתברר 
רדומות אצלו  מיומנויות שהיו  לפתח 

עד כה.
אותן  על  לי  דיווחו  שלי  אחים  גם 

�תחושות אתו וכלפיו ולכן, הייתי או
שגם  למדתי  מתוק.  יצא  שמעז  מרת 
עליו  נסתם  שהגולל  שחשבת  קשר 
יותר  ממנו  להפיק  יכולה  לא  ושאת 
וללמד  אותך  להפתיע  יכול  כלום, 

אותך דברים חדשים.

על בגרות ורגישות
על  לאחרונה  שלמדתי  נוסף  דבר 
אנשים בגיל השלישי הוא שככל שהם 

�מתבגרים (מזדקנים) הם הופכים לרגי
שים יותר, בעיקר הגברים. אין לי איך 
להסביר את מה שכתבתי עכשיו, וגם 
אין לי כל סימוכין לכך מלבד המפגש 

שלי עם הנושא הזה לאחרונה.
אנחנו, הנשים, הרי לא מסתירות את 
רגישותנו הרבה (שלא לומר המוגזמת 
אם  להבחין  קשה  אולי  ולכן  לעתים), 

מש מהפך  איזה  עוברות  אנחנו  �גם 
הופך  המעבר  שגיל  מזה  חוץ  מעותי. 

�אותנו לגוש הורמונים נוטף וחסר יצי
בות, וכשאנו יוצאות ממנו אנחנו אולי 
תקווה  (כולי  קצת  רגשית  מתייצבות 

מר הרי  הם  גברים,  אבל  כך).  �שאכן 
שים לעצמם לבכות רק בלילה, ונראה 
לי שאולי מגיע שלב שבו הם מרשים 
לעצמם קצת להשתחרר ולהביע יותר 

רגשות. שוב, זו דעתי בלבד.

פאזל לגיל הזהב
נוסף שהבנתי לאחרונה קשור  דבר 
אבא  עם  ישבתי  הזהב.  לגיל  הוא  גם 
ריפוי  בשיטת  בטיפול  אחד  יום  שלי 

�בעיסוק בבית החולים השיקומי, והס
הניחה  המטפלת  עובד.  עליו  תכלתי 
20 חלקים וביק� �לפניו פאזל הכולל כ
הוא  "אוף",  אותו.  להרכיב  ממנו  שה 
רטן לעברי בשקט, "עוד פעם הפאזל 

חתול הזה...".
וטו �והוא הרכיב, לאט�לאט. מנסה 

אמור   4 בן  שילד  פאזל  ומצליח.  עה 
להרכיב ללא בעיה. כשסיים להרכיבו 
עלה חיוך מרוצה אבל מסויג על פניו. 
"לא רוצה עוד פעם  הוא אמר,  "זהו", 

לראות את החתול הזה".
שכשהילדים  לעצמי  חשבתי  ואז 
שלנו גדלים אנחנו אורזים בהתרגשות 
ומעבירים  הילדות שלהם  את משחקי 

יל יש  שבהן  למשפחות  הלאה  �אותם 
קופסה,  משחקי  פאזלים,  קטנים.  דים 
משחקי הרכבה, משחקים רבים שאבא 
הרבה  מהם  להפיק  יכול  היה  שלי 

בשלב הזה של חייו.
אנחנו שמחים על השלב החדש הזה 

בארו שהתפנה  המקום  על  �ושמחים 
יוד לא  שאנחנו  מה  המשחקים.  �נות 

עים כשאנו עושים זאת הוא שהילדים 
�שלנו אולי כבר לא צריכים את המש
�חקים, אבל יש מצב שהורים שלנו יצ

טרכו אותם בקרוב. זו מחשבה עצובה 
אולי, אבל אנשים שמזדקנים הופכים 
שוב  מעטים,  ולא  מסוימים,  במובנים 

חדש שלמד דבר  זה  קטנים.  �לילדים 
תי לאחרונה, ולמדתי אתו כמה גלגל 
עצוב  פשוט,  לא  להיות  יכול  החיים 

ומרגש בו�זמנית.

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

טעם 
החיים
פתאום, אבא שלי 

ואני מבלים יחד, אני 
מקשיבה לסיפורים 

מוכרים ולפעמים אנחנו 
שותקים. כשאבא שלי 

אמר לי שנעים לו 
הופתעתי, אבל הבנתי 
שאפשר ללמוד דברים 

חדשים בכל גיל, זה 
מה שטוב בחיים

צילום: שאטרסטוק איש מבוגר מרכיב פאזל. "אוף, עוד פעם הפאזל חתול הזה..." 
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חשבתי לעצמי 
שכשהילדים שלנו 

גדלים אנחנו אורזים 
בהתרגשות את 
משחקי הילדות 

שלהם ומעבירים 
אותם הלאה 

למשפחות שבהן 
יש ילדים קטנים. 
פאזלים, משחקי 
קופסה, משחקי 

הרכבה, משחקים 
רבים שאבא שלי היה 

יכול להפיק מהם 
הרבה בשלב הזה של 

חייו

הקשר שלי ושל 
אבא שלי ידע עליות 
ומורדות, לעתים היו 
המורדות ממושכים 

וכואבים, לעתים 
העליות היו נעימות 

וקצרצרות, אבל 
לא הייתי אומרת 

שמערכת היחסים 
שלנו טמנה בתוכה 

איזו תקווה לשדרוג 
רציני. חיינו בנעימות 

יחסית זה ליד זה 
והיה בסדר
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amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. בחג נזקקו למים בזמן (6) (ע"פ דובי זמר); 4. בילה שני ימי כיפור במצלמה (4); 8. (עם 
3 מאונך) עלה באש וחזר עם החלטה לעזוב (4) (ע"פ אפרת ברנדס); 9. מוטה בסירה 
ניכר בכיסו (6) (ע"פ דובי זמר); 11. השור מרים יד על אלו שניתנו לתקופה מוגבלת 
(7); 12. בקע דרכך אל עזר הבנאי (3); 13. סמל מזדמן (3); 15. השחקן הציע שנרשה 
גנאי אנגלי (4,3); 18. תעשי בדיוק כמו דנקר שאוסף מידע (6); 19. ראו 20 מאונך; 21. 

אפלולי רוקד (4); 22. יותר נאמן מדודי ומדריקס ביחד (6).

מאונך:
1. ממנו העייפים קוטפים את החמוצים (5); 2. המידע על כך שבן-ארי עני כבר מוטמע 
(5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. בעל המלאכה הביא את המסמך הנלווה (5); 6. ספרו את ההיטל 
כי כך יאה (5); 7. נולדתי במדבר מצוייר (7); 10. איזו חיה תקיים שבועה ברחוב תל 
אביבי? (7); 13. כספי במחנה הקבע במקום סוכר (5); 14. נבקר אצל אלה שהעניקו 
דלת (5); 16. יהודה אינו טיפש (5); 17. אויב אירופי שמאמין לכל דבר (5); 20. (עם 19 

מאוזן) הילוך פזמון (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 128:
מאוזן: 1. כואבים; 4. כלים; 8. חצור; 9. ברנשים; 11. שרירותי; 12. גחך; 13. חזן; 15. 

ביישנית; 18. נותרים; 19. חשים; 21. הומר; 22. טרקלין.
מאונך: 1. כיבוש; 2. אבחני; 5. להשיג; 6. מומלך; 7. גרעינים; 10. אורבנית; 13. 

חינכה; 14. נחתום; 16. נחשול; 17. תמנון.

amramklein@yahoo.com
טריוויה (88)

עמרם קליין
א. 2.
ב. 4.
ג. 3.
ד. 3.

ה. אלו השמות הראשונים 
הזמניים של היישובים 

(בהתאמה): קיבוץ אפק, 
מושב חוסן, קיבוץ בית זרע 

ומושב כפר דניאל. חוסן נקרא 
בתחילה על שם עולה הגרדום 

שלמה בן יוסף (29.6.1938); 
בית זרע נקרא בראשונה כפר 
נתן ע"ש נתן לסקי, ממנהיגי 
הציונים באנגליה; כפר דניאל 
נשא את שם המנהיג הציוני 

האמריקני דניאל פריש.

תשובות:

פוליטיקה 
וסטטיסטיקה

מה משותף לחברי הכנסת  א. 
 המנוחים רות הקטין

(1991-1901) ואהרון ציזלינג 
(1964-1901), שכיהן גם כשר 

החקלאות הראשון?
שניהם היו חברי עין חרוד   .1

איחוד.
שניהם היו חברי עין חרוד   .2

מאוחד.
שניהם כיהנו בכנסת בשנים   .3

.1949�1959
4. שניהם עלו ארצה ב�1921.

עמי אסף (1963-1903), סגן  ב. 
שר החינוך (מפא"י) בשנים 
1959�1963 ומזכ"ל תנועת 

המושבים, היה חבר המושב:
כפר יחזקאל.  .1

כפר ויתקין.  .2
נהלל.  .3

כפר יהושע.  .4

לפי פרסומי הלשכה  ג. 
לסטטיסטיקה שווקו בישראל 

בשנת 2004 83 אלף ו�600 
טון בשר בקר. כמה בשר שווק 

ב�2014?
51 אלף ו�655 טון.  .1
61 אלף ו�655 טון.  .2
71 אלף ו�655 טון.  .3
81 אלף ו�655 טון.  .4

בשנת 2004 שווקו בישראל 20  ד. 
אלף ו�800 טון דגי בריכות, מה 
משקל הדגים ששווקו ב�2014?

13 אלף ו�645 טון.  .1

14 אלף ו�645 טון.  .2

15 אלף ו�645 טון.  .3

18 אלף ו�645 טון.  .4

טריוויה למתקדמים
מה משותף לשמות היישובים  ה. 

הבאים: משמר הים, נחלת 
שלמה, כפר נתן, כפר חבר?

עמי אסף

אהרון ציזלינג

צילום: אתר הכנסת רות הקטין 
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

כפר יהושע יצא במכרז 
חדש לבחירת מפעיל 
ציוד ומשאיות חלוקה 

במרכז המזון
המעוניינים מתבקשים לפנות 

לאתר כפר יהושע  ואו למזכירות 
האגודה השיתופית,

 למאיה 9837780 04

droshim10@gmail.com

ן



  www.nilipoultry.com   email: nilipoultry@ nilipoultry.com

Turn Key Project


