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תלמידי תיכון מגידו חגגו את סיום מחצית שנת הלימודים תחת 
הכותרת "70 שנה למדינת ישראל"

סיום המחצית הראשונה של שנת 
אזורי  בתיכון  תשע"ח  הלימודים 
מגידו  אזורית  שבמועצה  מגידו 
למ� שנה   70 הכותרת  תחת  "צוין 

דינת ישראל" ועמד בסימן התרבות 
והאומנות הישראלית.

בין הפעילויות הרבות שהתקיימו 
הצגות:  באותו שבוע התקיימו שתי 
ו"סיפור אהבה  יזרעאל"  אין  "מייד 
התקיימו  כן,  כמו  ישראלי".  ארץ 
שרו  בהם  מוזיקליים,  מופעים  שני 
אלאל  וקורין  בר  שלמה  הזמרים 
בפני התלמידים ושילבו את השירה 
תכני  בין  המקשרים  רקע  בסיפורי 

השירים לבין מדינת ישראל. 
בסרט  מצפייה  נהנו  התלמידים 
הדוקומנטרי "פוטו פרג'" - ששולבה 
עם שיחה עם יוצר הסרט קובי פרג'.  
בכישורי  השיעורים  במסגרת 
נערכה פעילות, שעמדה בסי�  חיים
מן מחווה לתמונות היסטוריות, בהן 
בבימוי  התלמידים  ואותגרו  נדרשו 

מפור תמונות  של  משוחזר  �וצילום 
סמות מן העבר.

בשם  פעילות  עברה  יא'  שכבת 
שה� פטנטים",  לנו  ממציא  "המוח 

תייחסה להתפתחות המדעים בארץ. 
התלמי נדרשו  הפעילות  �במסגרת 

חדר  של  בסוג  חידות  לפתור  דים 
בריחה. 

הסמסטר  של  הסיום  ביום 
(18.1.18) התקיימו מעגלי שיח שה�

הספר  בית  תלמידי  כלל  את  קיפו 
נבחנו  ובו  המבוגר  הצוות  ואנשי 
במשותף הדרכים לחיזוק הקשר בין 

המורים לתלמידים.
היה זה שבוע של חגיגה, פעילות  
מוצלחת במיוחד וסיום  סמסטר עם 

חלוקת תעודות לתלמידים. 

במוע� "רעות",  הנעורים  בחברת 
צה האזורית מגידו, עלה ביום שישי 
אותו  הארץ",  "תוצרת  המחזמר 
חניכי  וביצעו  הפיקו  כתבו  יזמו, 

הב של  בהדרכתה  הנעורים,  �חברת 
מאית, דניס שמע, מקיבוץ הזורע. 

בימי  נוער  בכפר  מתרחש  המחזה 
ראשית המדינה, בהשראת ספרה של 
"אלי�  - שטריייט-וורצ  לאסתר 
רי� שלובים  המחזה  במהלך   ." םפי
איינ� אריק  משירי ושירים   קודים 

בסיפור  חדשים.  בביצועים  שטיין, 
סוגיות  מגוון  הנערים  רקמו  המחזה 
חברות,  סביב  אותם,  המעסיקות 

שייכות, יריבות, אלימות ואהבה. 
יואל וירבה, מנהל חברת הנעורים 
רעות: "זו השנה השלישית ברציפות 
שב'רעות' מעלים מחזמר בהדרכתה 

�של דניס שמע ואנחנו מקווים להמ
התה הבאות.  בשנים  גם  בכך  �שיך 

גדולה,  יצירה  בחדוות  נעשה  ליך 
בשיתוף פעולה רב-גילאי, תוך מתן 
וגיבוש  מגוונים,  לכישרונות  ביטוי 

אמירה חברתית של הנערים."
 - ז'  בכיתות  חניכים  כ-100 

ביצי בהפקה,  מעורבים  היו  �י"ב 
המלהיב.  המחזמר  של  ובביצוע  רה 
כ-600 צופים ראו את המופע בשני 

�ערבי הצגתו - משפחות, חברים, בו
גרי רעות ותושבי המועצה. התגובות 
היו חמות ונרגשות, והחמיאו לנערים 

�על יכולתם להרים הפקה כה מורכ
בת, ולייצר אמירה נוגעת ללב.

ביום חמישי האחרון, במזג 
אויר גשום סוער וקר הגיעו 

כ-100 ילדות, מקבוצות בית הספר לכדורסל בעמק יזרעאל, להפנינג חגיגי 
שכולו כדורסל באולם הספורט בגבת. האירוע שהתקיים במסגרת הפנינג 
היסודות השנתי של בית הספר לכדורסל, נערך השנה בשיתוף הפרויקט 

הלאומי אתנה - לקידום ספורט הנשים בישראל.

חגיגות 70 בתיכון אזורי מגידו

חזרה לבית אשל
בטקס שהתקיים חנכה קרן 

קיימת לישראל את בית 
אשל המחודש, ממנו יצאו 

מקימי מושב היוגב

במבוכי הכאב
ראיון עם תמר-תמי מריאנו, 

ממושב תלמי יוסף, לרגל 
צאת ספרה החדש "יוספה 

בעלת החלומות"

בציר ברמות
ארבעת בעלי יקבי הבוטיק: 

רמות נפתלי, עמרם, נעמן 
ו-3 גפנים, כולם ממושב 

רמות נפתלי, מדברים על 
"חגיגות 4 היקבים" וכיצד 

הגיע כל אחד מהם לתחום 
היין
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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.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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בטקס שהתקיים נחנך בית אשל המחודש # בשנים האחרונות קק"ל 
ביצעה עבודות שיחזור ושיפוץ למתקנים באתר # כעת הציבור הרחב 
מוזמן להגיע ולסייר באתר המורשת הלאומית בית אשל שמהווה את 

אחד משלושת המצפים בנגב
האתרים  אחד  אשל,  בית 
החשובים בהיסטוריה של 
מדינת ישראל ושל הנגב, 

שהס לאחר  למבקרים  היום  �נפתח 
תיימו עבודות השיפוץ והשחזור של 
קק"ל. בטקס שהתקיים במעמד יו"ר 
עטר,  דניאל  לישראל,  קימת  קרן 
רוביק דני�  ראש עיריית באר שבע,

המושבים,  תנועת  מזכ"ל  לוביץ' 
מאיר צור ונציגי וותיקי בית אשל, 

נחנך האתר המחודש.
 ,1943 בשנת  שהוקם  אשל,  בית 
בנגב  חקלאית  מאחז  נקודת  היווה 
והיה אחד משלושת המצפים שהוקמו 
בדרום במטרה לשמור על הקרקעות 
ועבודות  חקלאות  ידי  על  באזור 

אנשי  העצמאות  במלחמת  אדמה. 
הדרומי  הגבול  בית אשל שמרו על 

הפ חטפו  אך  המצרי,  הצבא  �נגד 
כמעט  נהרסו  והמבנים  רבות  צצות 
לחלוטין. קק"ל, שליוותה את אנשי 

וסייעה להם במהלך הש �בית אשל 
נים לרכוש קרקעות בנגב, החליטה 

�לשפץ את האתר ולשחזר את המב
נים שנפגעו בקרבות.

לא  המורשת  על  שומרים  "אנו 
כי מה  רק בגלל שהיא חשובה אלא 

ער עולם  הוא  אשל  מבית  �שנשאר 
כים שבמציאות שלנו הולך ונעלם," 
אמר בנאומו יו"ר קק"ל, דניאל עטר. 
לבית  להביא  היא  שלנו  "המטרה 
אשל את תנועות הנוער והתושבים, 
והחקלאות  ההתיישבות  על  שילמדו 
בנגב. היום המקום הזה יושב באמצע 

סבי ייבנו  ובעתיד  מגורים  �שכונת 
דיור.  יחידות  אלפים  כארבעת  בו 
מורשת  על  הכל  לנו  אומר  זה  נתון 
בקרקע  לאחיזה  מחזון  אשל,  בית 
והתיישבות. תודה לוותיקי בית אשל 

�מה שהשארתם כאן ואני מודה לעו
בדי קק"ל על פועלם למען הנגב."

עיריית  ראש  דנילוביץ',  רוביק 
באר שבע: "תודה רבה לדניאל עטר, 
הפעילות  על  ולקק"ל  היקר,  חברי 
נבנה  מכאן  רחוק  לא  שבע.  בבאר 
בימים אלה, בשותפות קק"ל, האגם 

�הגדול ביותר בישראל. הריאה הירו
�קה הזאת הופכת להיות המקום התו

סס והחי לא רק לתושבי באר שבע 
להודות  רוצה  אנו  כולו.  לנגב  אלא 
חייבים  כולנו  אשל.  בית  לוותיקי 
אנשים  פועלכם.  על  תודה  לכם 
ששמו את טובת המדינה לפני טובת 
הייתה  החזון שלהם לא  בלי  עצמם. 

מדינה ולא הייתה באר שבע."
ויו�ר  המושבים  תנועת  מזכ�ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור: "אנחנו נמצאים במעמד מרגש 
כאן,  לכם  שהייתה  הנחישות  מאוד. 

�בהיותכם מגינים עוד לפני קום המ
ביותר,  הדרומית  הנקודה  על  דינה 

�לצד הערכים שהצבתם לחברה היש
ראלית ולנו בני המושבים, הם הסמן 
הימני של כולנו .זו אותה הנחישות 
את  להקים  לכם  שהייתה  והתעוזה 
היום  אתם  כאשר  אשל,  בית  אתר 
בני 96. אני תקווה שמדינת ישראל 

�תפעל למימוש הערכים שלכם בה
אני  ובחקלאות.  בחברות  תיישבות 
של  והבנים  המייסדים  לכם  מצדיע 

בית אשל."

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות 
חקלאי ישראל, מאיר צור: "ההסכם שיעשה 
צריך להיות הסכם שהמשק המשפחתי יכול 

להתקיים ממנו ולחיות איתו בכבוד"
במועצה האזורית מרח�
רפ� כ-90  קיימים   בים
תות. לאור הרצון לשתף 
והכוח  ההתארגנות  וחשיבות  פעולה 
פתיחה  כנס  השבוע  קוים  המשותף, 
במועצה  הרפתנים  של  להתארגנות 
אותו יזמו עו"ד ליאל דוידיאן, ממושב 
ההתארגנות  כיו"ר  המשמש  פטיש, 
המשמש  מפטיש  לוי,  מידן  והרפתן 

כמזכיר ההתארגנות.
הכנס היה בהשתתפותם של מזכ"ל 
התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת 
ראש  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי 
המועצה האזורית מרחבים, שי חג'ג', 

אבי�  מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר,
תר דותן, מנכ"ל מועצת החלב, מיכל 
קראוס, סמנכ"ל מועצת החלב, איציק 
של  החקלאית  הועדה  ויו"ר  שניידר 

מרחבים ושדות נגב, אלי מוגרבי.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
"ההתא� ואמר:  הכנס  את  רצו פתח 
עו שאתם  כפי  �רגנות הכלכלית 

תהיו  שביחד  כדי  כוח  זה  היום  שים 
הקיבוצים  יותר.  ומשפיעים  חזקים 
צדקו בדרך הכלכלית שלהם. הם בנו 
עצמם נכון. אנחנו לא נצליח לבנות 
כמו  הכלכליות  ההתארגנויות  את 
את  לבנות  ניתן  אבל  הקיבוצים  של 

ההתארגנויות שנוכל לעשות."
האוצר  המו"מ עם  על  דיבר  צור 
על הסכם בענף החלב ואמר: "אנחנו 
ברורים.  להסכמים  ללכת  מעדיפים 
עם זאת ההסכם שיעשה צריך להיות 

�הסכם שהמשק המשפחתי יכול להת
קיים ממנו ולחיות איתו בכבוד. אני 
טובים  לסיכומים  נגיע  שאכן  מקווה 
נגיע,  לא  ואם  המשפחתי.  למשק 
ואורי  כחלון  של  התחייבות  קיימת 
אריאל שלא יהיה הסכם ללא הסכמה 

של המשק המשפחתי."
מרחבים,  האזורית  המועצה  ראש 
כיום  פועלות  חג'ג': "במועצה  שי 
מיליון   80 המייצרות  רפתות,  כ-90 
רחוק  הלא  בעבר  בשנה.  חלב  ליטר 
רפתות.  מ-110  למעלה  כאן  פעלו 
בכל המושבים באזור הנגב הצפוני - 
לא קיימות רפתות משפחתיות בכלל, 

המשפחתיות  מהרפתות  גבוה  ואחוז 
האזורית  במועצה  פועלות  בישראל 

הר את  לחזק  מבקש  אני  �מרחבים. 
לפעול  שהחליטו  במרחבים  פתנים 
בכוחות משותפים והקימו התארגנות 
אזורית. באיחוד כוחות ניתן להצליח 

ולקדם מטרות משותפות.
"אני מבקש להודות לכל הארגונים 
השותפים ולמזכ"ל תנועת המושבים, 
בינינו  הפעולה  שיתופי  צור.  מאיר 
מצוינים והקשר הדוק. הוכחנו לאחר 
לה� ואפשר  קיים  שהצדק   27  תיקון

ועד  המדינה  מקום  אם  לשוויון.  גיע 
התיקון חקלאי הנגב שילמו פי 5 על 

אחיד.  למחיר  הביא  התיקון  המים, 
נפעל יחד כדי להביא לצדק גם כאן. 
שום  אין   - בחלב  ברפורמה  כרגע, 
שוויון. אם נאלץ להביא את ההסכם 
לוועדת כספים זה מה שנעשה. צריך 
שיהיה הסכם שיעשה סדר. יש כאן 90 

�רפתות. אלחם בכל הכוח נגד כל מת
ווה שיביא לסגירת רפתות - שיאלצו 
לקבל סעד. זה לא יקרה אם לא נגיע 

�להסכמות אזי נביא את ההסכם לווע
דת כספים שתקבע את הקריטריונים 
שיהיה  מאחל  אני  אמיתי.  לשוויון 

וש צדק  ושיהיה  וצודק  נכון  �מתווה 
וויון בין כל הרפתות."

עו"ד ליאל דוידיאן, רפתן ממושב 
האזורית  ההתארגנות  פטיש ויוזם 
מרחבים: "איגדנו את יצרני מרחבים, 

חשי את  מבהיר  אשר  כנס  �ויזמנו 
והכוח  היתרונות  ההתארגנות,  בות 

בש כאן  אנחנו  להשפיע.  �המשותף 
את  להשמיע  היצרנים,  ולמען  ביל 
קולם, לסייע בכלל ובהנגשת הגופים 
שכל  שמח  אני  בפרט.  הממשלתיים 
כי  הוא  ברור  הגיעו.  מרחבים  יצרני 
להודות  מבקש  אני  עבודה.  המון  יש 
לשי חג'ג', מאיר צור, איציק שניידר 
יחד נביא להסכם שי�  ואביתר דותן,

טיב עם היצרנים המושביים."
מו מנכ"ל  הסבירו  הכנס  �במהלך 

מנכ"ל  קראוס,  מיכל  החלב,  עצת 
אביתר  הבקר,  מגדלי  התאחדות 
וסמנכ"ל מועצת החלב, איציק  דותן 
שניידר על ההסכם המתגבש וענו על 

שאלות ציבור הרפתנים.

מאיר צור בכנס הרפתנים במרחבים. "מקווה שאכן נגיע לסיכומים טובים"

 תנועת המושבים ומבט מוש�
בנושא  כנס  השבוע  קיימו  בים 

�היוון חלקות המגורים וחוזי החכירה במושב מלאה שבחבל הת
ענך. במהלך הכנס סקר יועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות של תנועת 
עמית יפרח, את החלטות רמ״י החדשות ומש�  המושבים, עו״ד

יוגב  מושבים,  מבט  מנכ"ל  מכן  לאחר  הנחלות.  לבעלי  מעותן 
סקר את ההיערכות הנדרשת מצד האגודה ליישום ההח�  שריד,

לטות החדשות של רשות מקרקעי ישראל.

עו"ד עמית יפרח מרצה בכנס הקרקעות במושב מלאה

בית אשל המשוחזרת. האתר נפתח לקהל

מאיר צור. "מעמד מרגש ביותר"
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אמר ח"כ ברושי והודיע כי בימים הקרובים יגיש הצעת חוק שתאפשר 
להרחיב את השטח עליו רשאים חקלאים להקים מתקנים להפקת 

אנרגיה סולארית
הש� ערכה  שעבר  בשבוע 
�דולה לקידום אנרגיה ירו

מש� רב  כינוס  בכנס  תקה 
משרדי  נציגי  בהשתתפות  תתפים, 

�הממשלה וגורמים נוספים מתחום האנ
ח"כ  בהובלת  הסביבה,  והגנת  רגיה 
הציוני), לבחינת  (המחנה  איתן ברושי 

שה המחייבים,  ביעדים  העמידה  �מצב 
ממשלה קבעה לייצור חשמל ממקורות 
לשנים  וההיערכות  מתחדשים  אנרגיה 

הבאות.
ברושי  ח"כ  הודיע  הכינוס  במהלך 

לה מתכוון  הוא  הקרובים  בימים  �כי 
גיש הצעת חוק שתאפשר להרחיב את 
להקים  חקלאים  רשאים  עליו  השטח 
סולארית.  אנרגיה  להפקת  מתקנים 
כיום השטח החקלאי עליו מותר להקים 
תשתיות לייצור אנרגיה סולארית הינו 

250 דונם בלבד. הצעת החוק של ח"כ 
דונם  לאלף  השטח  את  תגדיל  ברושי 

�שיופנו להקמת תשתיות להפקת אנר
גיה סולארית.

אדי� אודי  האנרגיה, משרד   מנכ"ל 
הע� מצב  על  סקירה  בכינוס  נתן   , יר
לדבריו,  הממשלה.  של  ביעדים  מידה 
הממשלה תעמוד ביעד לשנת 2020 של 
ייצור 10% מתפוקת החשמל מאנרגיות 
ישראל   2030 עד  לדבריו,  מתחדשות. 
תיגמל משימוש בדלקים מזהמים. עוד 
הוסיף אדירי כי יכנס בקרוב את הועדה 
חוק  בעקבות  שהוקמה  משרדית  הבין 

ברו ח"כ  שהוביל  הירוקה  �האנרגיה 
הינה  הועדה  מטרת  בשנה שעברה.  שי 

מתחד באנרגיות  השימוש  את  �לקדם 
שות ולהסיר חסמים לצורך מטרה זה.

הנתונים  "למרות  אמר:  ברושי  ח"כ 

תע שהממשלה  וההצהרה  �המעודדים 
גם  שהיה  לשכוח  קשה  ביעדים,  מוד 
גם  ואילו   5% על  שעמד  ל-2014  יעד 
כיום אנו עומדים על כ-3% בלבד ייצור 
חשמל מאנרגיות מתחדשות. אני עומד 

�על כך, שתגובש תכנית חירום רב שנ
ביעדי  לעמידה  תנאים  שתאפשר  תית 
השדולה  הקרובות.  לשנים  הממשלה 
היעדים  עמידת  אחרי  לעקוב  תמשיך 
של הממשלה ותקיים דיון נוסף בנושא 

לפ הקרובים. מוטלת  בחודשים  �כבר 
שלדורות  לכך  לדאוג  האחריות  תחנו 
ירוקים  נקי, שטחים  אוויר  יהיו  הבאים 
וחקלאיים  כפריים  ושטחים  ופורחים 
באמצעות  מזונם. רק  את  בהם  לגדל 

ומת נקייה  באנרגיה  השימוש  �הרחבת 
�חדשת נוכל לעמוד בצרכים של האוכ

לוסייה ההולכת וגדלה בישראל.

המכללה האקדמית אחוה העניקה תואר 'עמית כבוד' ליו"ר מכון 
וולקני לשעבר ויו"ר הקרן הדו לאומית למחקר ופיתוח חקלאיים של 

ארה"ב וישראל, פרופ' יורם קפולניק, על תרומתו רבת החשיבות 
לפיתוח החקלאות הישראלית

המכללה האקדמית אחוה החליטה להעניק 
קפולניק  יורם  לפרופ'  כבוד'  'עמית  תואר 
המחקר  הטכנולוגיה,  הידע,  קידום  על 

�והפיתוח החקלאיים במהלך כהונתו כחוקר ומנהל במ
כון הוולקני, באופן המשרת הן את חקלאי ישראל והן 

את תושביה. 
בטקס מרגש שנערך אמש העניקו נשיאת המכללה 
פרופ' שוש ארד ויו"ר האסיפה הכללית של המכללה 
וסגן נשיא אלביט מערכות, אלוף במיל' גדעון שפר, 

את התואר לפרופ' קפולניק.
�לפרופ' קפולניק חלק המשמעותי במיצובה של יש
�ראל כמעצמה חקלאית, עולמית המתאפיינת בחדש

נות טכנולוגית, משימה שהוא ממשיך לקדם במסגרת 
למחקר  הדו-לאומית  הקרן  כראש  הנוכחי  תפקידו 
ופתוח חקלאיים של ארה"ב וישראל. עשייתו ארוכת 
להאדרת  תרמה  השונים  החקלאות  בתחומי  השנים 
משלבים  ויישומם  מחקריו  בעולם.  ישראל  של  שמה 
באופן מיטבי בין עבר והווה – תוך מבט קדימה לעבר 
טבע,  משאבי  זמינות  אקלים,  שינויי  המחר:  אתגרי 
מולקולרית  בביולוגיה  ושימוש  השקיה  במי  מחסור 

ובהנדסה גנטית למטרות חקלאיות. 

את  הולמות  לחברה  ותרומתו  המגוונת  "עשייתו 
ערכי המכללה האקדמית אחוה, הרואה באגרוטק ערך 
הוראת  את  להנחיל לתלמידיה  ושואפת  חשוב,  ציוני 
המדעים עם ערכי חקלאות בראייה עכשווית ועתידית 
מתקדמת," ציינה נשיאת המכללה, פרופ' שוש ארד. 

נשיאת מכללת אחוה, פרופ' שוש ארד מעניקה לפרופ' 
יורם קפולניק את אתור עמית כבוד

מאיר צור לקראת דיון בוועדת כלכלה על מצב 
החקלאות: "הגיע הזמן לעשות שינוי כדי 

שהחקלאים יתפרנסו בכבוד"
ח�כ  בכנסת,  הכלכלה  ועדת  יו"ר 
ראשי  את  השבוע  כינס  כבל,  איתן 

שבכוונ שימוע  לקראת  �ההתיישבות 
החקלאות.  של  מצבה  על  לעשות  תו 

העבו מפלגת  פעילי  הגיעו  הכנס  �אל 
רחבי  מכל  החקלאית  מההתיישבות  דה 

הארץ.
המושבים  תנועת  מזכ�ל  נכחו  בכנס 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר 
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ�ל  צור, 
האזוריות  המועצות  מרכז  יו"ר  מאיר, 

האיחוד  ומזכ"ל  ריטוב  עמיר  בישראל, 
החקלאי, דודו קוכמן.

התא ויו"ר  המושבים  תנועת  �מזכ"ל 
אמר  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  חדות 
אינטרס  היא  הכנס: "החקלאות  במהלך 

לע הזמן  הגיע  הציונות.  היא  �לאומי, 
שות שינוי כדי שהחקלאים יהיו מרוצים 

ויתפרנסו בכבוד."
"ההתיישבות  אמר:  כבל  איתן  ח�כ 
היא העתיד לא רק במובן החקלאי של 

המילה. חקלאות זו ציונות."

עו�ד עמית יפרח, יועמ�ש ויו�ר אגף קרקעות 
בתנועת המושבים הרצה בהשתלמות 

מקצועית של קציני מג"ב בתחנה, בחסות 
ביה"ס למערך היישובים והמתנדבים של מג"ב

עמית  עו�ד  הוזמן  השבוע 
אגף  ויו�ר  יועמ�ש  יפרח, 
קרקעות בתנועת המושבים 
של  מקצועית  להרצות בהשתלמות 

�קציני מג"ב בתחנה, בחסות ביה"ס למ
ערך היישובים והמתנדבים של מג"ב.

פקד דנית גרינשטיין, עו"ד משמשת 
תפקי ובמסגרת  ביה"ס  מפקד  �כסגנית 
המק איתור  התכנים  על  אחראית  �דה 
צועיים הרלוונטיים לבעלי התפקידים.

הצורך  כחלק מאיתור הצרכים, עלה 
של קציני מג"ב הנותנים מענה מבצעי 
תמונת  לקבל  הכפרי,  במרחב  וקהילתי 

�ראי על אופי הפעילות של תנועת המו
שבים.  

על רקע זה נוצר שיתוף הפעולה עם 
המושבים,  תנועת  של  המשפטי  היועץ 

�עו"ד עמית יפרח שנתן הרצאה  לקצי
נים הנ"ל, והרחיב את ידיעותיהם ביחס 

�לפעילות התנועה על כלל היבטיה המ
על  סקירה  ניתנה  קצועיים  .בהרצאה 
מבנה המושב ניהולו והזכויות הקיימות 

בחלקות המגורים במושבים .
היה  "עבורי   : יפרח  עמית  עו�ד 
מקצועיים  כלים  להקנות  מאוד  חשוב 
הנהלות  עם  במגע  הבאים  לשוטרים, 
היישובים והמועצה האזורית וכמובן, זו 
רבה על  לומר להם תודה  הזדמנות  גם 
עשייתם המסורה, לטובת בטחון תושבי 

המרחב הכפרי."

מימין לשמאל: מאיר צור, עמיר ריטוב, חה"כ איתן כבל, ניר מאיר ודודו קוכמן

עו"ד עמית יפרח ופקד דנית גרינשטיין 
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הכינה  בשבט  הט"ו  חג  לרגל 
עין  ממושב  מטמון  דליה  האמנית 
והירקות  הפירות  מיטב  את  יהב 
אחת  ליצירה  מגדל  שהמושב 

מהממת. 
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עיקר הנזק נגרם כתוצאה מהרוחות החזקות, שגרמו לנשר של פירות 

ולהצפת שדות ולפגיעות כתוצאה מהברד 
מזג האוויר החורפי הסו�
סופי  בשני  ששרר  ער 
אמנם  האחרונים  השבוע 
תרם רבות למשק המים, אבל הביא 
עימו גם נזקים כבדים לחקלאות. על 
נזקי  לביטוח  הקרן  קנט,  נתוני  פי 
טבע בחקלאות, מזג האוויר הסוער, 
ובעיקר הרוחות שהגיעו עד ל-120 
קמ"ש, והברד, גרמו לנזקים למאות 
במרכז  מרביתם  חקלאיים,  משקים 

הארץ. 
מהנתונים עולה כי בעשרה ימים 
התקבלו   (18/1-28/1) האחרונים 
בחדר המצב של קנט למעלה מ-500 
הודעות נזק, מתוכם כ-180 ממגדלי 
הדרים, כ-160 ממגדלי הירקות וכ-

60 ממגדלי האבוקדו.  
ניכר  חלק  קנט,  נתוני  פי  על 
מפגיעה  כתוצאה  נגרם  מהנזקים 
בגידולים השונים  והצפות  ברד  של 

הברד  ובאבוקדו.  בהדרים  ובכללם 
את  המטלטלות  העזות  והרוחות 
קליפת  את  פוצעים  העץ  על  הפרי 
אותו  פוסלים  רבים  ובמקרים  הפרי 
לשיווק, כאשר היקף סופי של הנזק 
לבתי  יגיעו  כשהפירות  רק  יוודע 
האריזה בנוסף, הרוחות העזות גרמו 

לנשר גדול של פירות מהעצים.
נזקים משמעותיים נוספים נגרמו 
תפו�  לגידולי ירקות רבים ובכללם

חי אדמה, עגבניה, פלפל ומלפפון, 
כרו שדה,  תות  חציל,  �תבלינים, 

ביים, חסה, שעועית, תירס קישוא,  
מהגידו� חלק  כי  יצויין  ועוד.  ןצנו 
לים נפגעו לאחר שחממות קרסו או 
ישירות  נחשפו  והגידולים  נקרעו 

�לברד, להצפות, לגשמים העזים וב
�חלק מהמקרים גם לקרה. נזקים נו

ספים נגרמו לצמחי נוי כגון כלניות, 
ציפורן ורוסקוס. 

בקנט  בגידולים,  לפגיעה  בנוסף 
דיווחים  האחרונים  בימים  התקבלו 

רבים על קריסה של בתי צמיחה. 
על פי הערכה ראשונית שנערכה 

לחק הנזקים  היקף  כי  עולה  �בקנט 
האחרונים,  הימים  בעשרת  לאים, 
 .₪ מיליון  מ-20  למעלה  על  עומד 
בקנט מציינים כי ברוב המקרים את 
נזקי הסערה והברד כמעט ולא ניתן 

למנוע. 

84 תלמידים, נאמני משחק הוגן מבתי הספר הגיעו לשני 
ימי הכשרה בחסות המועצה האזורית

השלישית  השנה  זו 
"מועצה  תכניות  שבה 
אלימות"  ללא 
מועצה מקדמת בריאות" משל� "ו

משחק  עידוד  למען  כוחות  בות 
בהפס ספורטיבית  ופעילות  �הוגן 

קות בבתי הספר היסודיים במועצה 
האזורית עמק יזרעאל.

רעים  ספר;  בתי  שישה  השנה, 
יזרעאל-גניגר,  עמק  שמשית, 
יסודי נהלל, מרומי שדה - אחוזת 
כפר   - ומרחבים  יעקב  ברק, שדה 
15 תלמידים ותלמי�  יהושע בחרו

דות מובילים מכיתות ה'-ו' להיות נאמני משחק 
הוגן.

84 תלמידים, נאמני משחק הוגן מבתי הספר 
�הגיעו לשני ימי הכשרה בחסות המועצה האזו

בתכני  התלמידים  עסקו  הראשון  במפגש  רית. 
הם  אותם  הכשרות  ועברו  התכנית  של  הליבה 
בנושא  הספר.  בבתי  בעצמם  להעביר  עתידים 
ברקו� אלה  ע"י הכשרה  עברה  בריאות   קידום 

ביץ', דיאטנית קלינית- "ירקות, ירקות, ירקות 
למדו  הפעילות, התלמידים  במסגרת  ופירות". 

�מה הופך ירקות ופירות לבריאים והילדים הכי
נו פרסום לעידוד אכילת ירקות ופירות בשלל 

צבעים.
ע"י  הכשרה  עברו  אלימות,  מניעת  בנושא 
ומאמ� במועצה  מוגנות  מדריכת   , נמנ יענבל 
נת כדורגל מזה 20 שנה במכבי חיפה - לשחק 
התנסו  הפעילות  במסגרת  חברים.  ולהישאר 
כאשר  שונות,  ספורטיביות  במשימות  הילדים 
כל משימה הביאה לידי ביטוי ערך אחד מערכי 
ההגינות בספורט: שמירה על הכללים, עבודת 

�צוות, כבוד הדדי ותמיכה האחד בשני. התלמי
דים העידו, כי ככל שהיו מודעים יותר לערכים 
ושמרו עליהם הם נהנו יותר מהמשחק ללא קשר 

להפסד או ניצחון.
�יום ההכשרה השני התמקד בפעילות בהפס

קות. במהלך היום התקיימו שני מפגשים: אסף 
אשר  העל,  בליגת  כדורסל  שופט  אוברלנדר, 

�התנדב לקחת חלק בתכנית- שוחח עם התלמי
�דים על תפקיד השופט כמי שמנהל את המש

חק והמשמעותיות של ניהול משחק באופן הוגן 
אביב  בשיפוט.  בעצמם  להתנסות  להם  ואפשר 
הכשיר  פנאי-  ומדריך  לספורט  מורה  רייכמן, 
את הילדים בהמצאת משחקים, חשיבה יצירתית 

בדגש על משחקים שיתופיים ולא תחרותיים.
והת התלמידים  הראו  ההכשרה  ימי  �לאורך 

התכנים  כי  וניכר  בפעילות  רב  עניין  למידות 
נוגעים בם ורלוונטיים לסדר היום הבית ספרי. 
אופן  על  התלמידים  של  החשיבה  מאוד  בלטה 

העברת התכנים לחבריהם בבית הספר.
בסיום מפגשי ההכשרה ניתנו לתלמידים תגי 
משחק  ונאמנות  כנאמני  אותם  המציגים  שם, 
בית  וצוות  תלמידים  מול  הספר  בבתי  הוגן 

�הספר וכן הוענקו לכל בית ספר כרטיסים ירו
"שחקן  הוגן תחת הסיסמא  קים לעידוד משחק 
שימוש  גם  כי  לציין,  יש  הוגן".  שחקן   = טוב 
בכרטיס הירוק הוא תוצר חשיבה של תלמידים 
שותף  שהיה  ברק,  באחוזת  שדה  מרומי  מבי"ס 

�לתכנית בשנים שעברו.  בהמשך צפויים התל
�מידים להיפגש בפעם השלישית ללמידת עמי

תים וחשיבה להמשך הדרך.

נזקי הסערה, ינואר 2018

יתקיימו ביוזמת המועצה האזורית גולן, מועצה אזורית 
גליל עליון, החברה לפיתוח הגליל, מיגל, מו"פ צפון 

והחברה הכלכלית גולן
הינה  החקלאות 

�עוגן כלכלי לפי
האזורי.  תוח 
מתוך תפיסה זו, הוחלט לשלב 
ידיים ולרכז את כלל הגופים 
החקלאות  בקידום  שעוסקים 

ובגולן, במס �והמחקר בגליל 
לחקלאות  'מרכז  הקמת  גרת 
גליל-גולן', במטרה  חכמה 

פי חדשנית,  חקלאות  �לקדם 
חדשים  גידולים  של  תוח 
בביצועי  שיפור  ייחודיים, 
(חקלאות  הקיימים  הגידולים 

אג ביוטכנולוגיה,  אגרו-טכנולוגיה,  �מדייקת, 
מקדמת  תזונה  חדשני,  מיכון  רו-גנומיקה), 
שרשרת  והרחבת  המוצרים  ומיתוג  בריאות 
הערך המקומית. 'המרכז לחקלאות חכמה' ישלב 
המו"פים  על  בדגש  הגופים,  כלל  פעילות  בין 
חקלאית  ועשייה  ידע  מרכז  ויהווה  הצפוניים 

�צפונית, השקתו של המרכז החדש תתקיים במ
לפיתוח  החברה  שתקיים  השנתי  הכנס  סגרת 

הגליל תחת הכותרת 'חדשנות חקלאית'.
במ� הכנסים  באולם   14.2 שיתקיים ב -בכנס 

לון גליליון, ישתתפו ראש מועצה אזורית גולן 
עליון  גליל  אזורית  מועצה  ראש  מלכה,  אלי 
גיורא זלץ, ראשי החברה לפיתוח הגליל, ראשי 

�הארגונים החקלאים ומאות חקלאים. בכנס יוצ
גו מטרות 'המרכז לחקלאות חכמה' שירכז את 
ובגולן וכן  בגליל  הגופים  של כלל  הפעילות 
זו.  לפעילות  המיועדים  התקציבים  את  יאגם 
יעדי  את  בכנס  יציגו  החקלאות  משרד  נציגי 
החדשנות של המשרד בחקלאות לשנה הקרובה.
�בין הנושאים בכנס: עולם הסטרטאפים והח

קלאות, חקלאות מדויקת, טכנולוגיה מתקדמת 
נושא  החקלאות העתידית,  פני  לאן  בחקלאות, 

�פרחים ליצוא, גידול קינואה בגליל, טיפוח גי
�דולים מיוחדים מחוץ לעונה, צמחי תבלין לר

פואה, ענף הנשירים, מחקרים חדשניים, פודטק, 
גידול קנאביס וגידול חרקים למאכל.

ויו"ר  גולן  אזורית  מועצה  ראש  מלכה,  אלי 
המזר בגליל  "החקלאות  מזרחי:  גליל  �אשכול 

ומהווה  רבים  לב הפרנסה של תושבים  היא  חי 
הר תחת  האזורי,  הפיתוח  לתכנית  �את הבסיס 

למרכז  המזרחי  הגליל  את  המרכזי להפוך  עיון 
המרפא.  המזון  בתחום  ולתעשייה  לחדשנות 
החיבור בין הייטק, אקדמיה, מחקר וטכנולוגיה 

פי תנופת  יצור  והטבע,  האדמה  עם  �מתקדמת 
פורייה  קרקע  ויהווה  ודמוגרפית  כלכלית  תוח 

למקומות עבודה איכותיים."
אורי דורמן, יו"ר החברה לפיתוח הגליל ציין: 
החברה  של  השנתי  האירוע  במסגרת  "השנה 
לפיתוח הגליל בשיתוף עם תאגיד הבת- מיגל, 
מו"פ צפון וכד', בחרנו לעסוק בתחום החדשנות 

�בחקלאות וזאת כחלק בלתי נפרד מהאירוע המ
פעילות  השקת  הכנס,  במסגרת  שיתקיים  כונן 
'המרכז לחקלאות חכמה', המביא בשורה אדירה 

לצפון בכלל ולחקלאות הצפונית בפרט."

חקלאות בגליל. בין היתר יעסוק הכנס בפיתוחים חדשניים בחקלאות

נאמני משחק הוגן מבתי הספר בעמק יזרעאל
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זהר נוי

שבכתיבה  מרגישה  "אני 
את  עוקפת  אני  שלי 
ובו  הנכות  את  המגבלה, 
שבחיי  ובאובדנים  בה  נוגעת  בזמן 
אני  הכתיבה  בעזרת  עקיף.  באופן 
למקומות  מפליגה  מטיילת,  הולכת, 
אחרים, חיה ופורצת את גבולות הדמיון. 
מרתק,  תהליך  היא  בשבילי  הכתיבה 
שלתקופה  אנשים  יוצרת  אני  שבו 
הכי  לוויה  בני  להיות  הופכים  מסוימת 
קרובים אליי. אני חיה אותם, מפענחת 
אותם ונותנת להם חיים. עד היום האדם 
ואני  בעיניי  מאוד  מעניין  יצור  הוא 
דרך  ולהבינו.  לפענחו  רוצה 
לכתיבה  התקרבתי  גם  הפסיכולוגיה 
פסיכואנליטית,  פמיניסטית,  נשית, 
מרכזי  הפך  ובחייהן  בנשים  והעיסוק 
מספרת  האחרונות,"  בשנים  בשבילי 
החדש  ספרה  צאת  עם  מריאנו,  תמי 

"יוספה בעלת החלומות".
(הוצאת  החלומות"  בעלת  "יוספה 
ומרגש  נוגע  רומן  הוא  "פרדס") 
שהגיבורה שלו מנסה לשמר את התקווה 
עולם  בתוך  גם  הבחירה  יכולת  ואת 
בינוני ובמגבלות פיזיות ונפשיות. הוא 
ויכולת  בהתמודדות  היתר,  בין  עוסק, 
להכיל ולבטא את הפחד והתקווה ואת 
התקרבות-התרחקות,  של  הדילמות 
בשנות  אישה  היא  יוספה  ולבד.  יחד 
לבדה  שמתגוררת  לחייה  הארבעים 
חייה  סיפור  אביב.  בתל  קטנה  בדירה 
שגרתי  הבלתי  עיסוקה  דרך  נארג 
ומההווה.  מעברה  דמויות  עם  ובמפגש 
מתגלית  והייחודית  השונה  בדרכה 
לתכתיבי  להיכנע  המסרבת  אישה 
הסביבה ובוחרת את בחירותיה, כשהיא 
הקיים  בין  נעה  היא  לעצמה.  נאמנה 
בין  לפנטזיה,  המציאות  בין  לנעדר, 
וחיונית  תשוקה  לבין  וויתור  כניעה 
של  סוגיות  בדידות.  לחיי  זוגיות  ובין 
אותה  מעסיקות  וניכור  אהבה  קשר, 
ואת הסובבים אותה. במשאלתה להבין 
העולם  ואת  החיים  את  עצמה,  את 
החברתי הסובב אותה, מאפשרת יוספה 

חוויתי  מפגש  דרך  אליה  להתוודע 
ותחושתי שמעורר הזדהות, אך גם בוחן 
את העולם במבט ביקורתי, הומוריסטי 

וציני לעיתים. 
נשואה   ,(58) מריאנו  תמר-תמי 
נכדים,  לשני  סבתא  ילדים,  לשני  ואם 
בנגב  יוסף  תלמי  במושב  מתגוררת 
אשכול,  אזורית  מועצה  המערבי 
כיום  קלינית,  פסיכולוגית  עזה.  עוטף 
בריאות  במרכז  ראשית  פסיכולוגית 
עבודתה  במסגרת  שבע.  בבאר  הנפש 
אחראית על כ-40 פסיכולוגים מומחים 

ומתמחים. 

עלו  ואמי  אבי  הארץ,  ילידת  "אני 
עברו  ילדותי  שנות  מעירק.  ארצה 
מתחילת  הארץ.  במרכז  יגל  במושב 
את  הכתובה.  למילה  כבוד  רחשתי  חיי 
וספר  סיגריה  עם  ראיתי  תמיד  אבי 
הרבים,  עיסוקיה  כדי  תוך  אמי,  ביד. 
בעל-פה  סיפורים  מגוללת  הייתה 
שלקוחות  עם  אגדות  צבעוני,  באופן 
הפגין תמיד  ואבי  בעירק  החיים  מהווי 
בהיסטוריה  עצום  ועניין  סקרנות 
ובהבנה של מניעי האדם. דרכו גילינו 
ואישים  רחוקות  ארצות  על  סיפורים 
ידועים, למרות שמימיו לא ביקר בשום 
שנים  באותן  החיים  לארץ.  פרט  מקום 
היו צנועים, לא תמיד פשוטים כלכלית, 
אולם תמיד אפשר היה לברוח לספרים, 
את  לקרוא  כשסיימתי  הדמיון.  לעולם 
הייתי  מהספרייה  שהבאתי  הספרים 
'מכלל',  האנציקלופדיה  בספרי  קוראת 

'בריטניקה' או כל דבר שנפל לידיי. 

די  ילדה  הייתי  נעוריי  "בשנות 
וניהלתי  שמרני  שהיה  בבית  מרדנית 
על  הוריי  עם  פשוטים  לא  מאבקים 
הרצון  וחוסר  שלי  העצמית  ההגדרה 
להישמע לתכתיבים חברתיים. בגיל 18 
נפטרה  גן. אמי  עברה המשפחה לרמת 
זמן קצר לאחר מכן מסרטן, היא הייתה 
חולה כמה שנים. אבי נפטר בהיותי בת 

24. לאחר שרות צבאי בח"א הכרתי את 
גוריון  בן  באוניברסיטת  שלמד  בעלי, 
עברתי  חקלאית.  לביולוגיה  במגמה 
ולאחר  שבע.  בבאר  עימו  להתגורר 
במרכז  להתגורר  עברנו  לימודיו  סיום 
לעבוד  החל  והוא  שבאשכול  צוחר, 
כאגרונום. בהמשך עברנו לתלמי יוסף 
המושב  היום.  עד  מתגוררת  אני  בו 
הוקם ב-1982 עם עוד חמישה מושבים 
ישראל  מצרים,  הגבולות  במשולש 
ימית.  פינוי  בעקבות  עזה,  ורצועת 
טל.  הבכורה  בתי  את  ילדתי   23 בגיל 
באותן שנים עבדתי כלבורנטית מקצוע 
את  ילדתי   26 בגיל  בתיכון.  שלמדתי 
בני אהוד. לאחר הלידה התחלתי ללמוד 
חזותית  לאומנות  במכללה  אומנות 
בגיל  מוסמך.  מדריך  לתואר  בב"ש 
נהגתי)  (אני  דרכים  תאונת  עברתי   29
ומרותקת  נכה  נותרתי  שבעקבותיה 

לכיסא גלגלים. 
והזהות  הנכות  של  החוויה  "מאז, 
מבחורה   - חיי  כל  את  צבעה  כנכה 

ודינמית  פעילה  אנרגטית,  עצמאית 
נותרתי  ולאדמה,  לטבע  שמחוברת 
כבולה בתוך גבולות של כיסא גלגלים. 
תהליך ההכרה בנכות, במגבלה יחד עם 
פעילה  ולהיות  בחיי  להמשיך  המאבק 
העיקרית  המוטיבציה  קל.  היה  לא 
הייתה ילדיי. יתכן שלולא הם לא היה 
ולא  חיי  את  לשפר  לשאוף  מניע  לי 
להיכנע. למרות שלא הפסקתי לתפקד 
גם בזמנים הקשים אחרי תהליך שיקום 
לי  חלולה. לקח  בפנים הרגשתי  ארוך, 
זמן רב לשקם את הביטחון העצמי שלי 

ואת תחושת המשמעות בחיי. 
"באותה תקופה אובדן הוריי התחדדו 
שיאו  אולם  שלי,  האובדן  רקע  על 
עם  הועצם  שלי  האישי  התהליך  של 
עם  ובמיוחד  בארץ  חיצונים  תהליכים 
רצח רבין. בעקבות הרצח התעוררה בי 
בעוצמה תחושת היתמות - היה משהו 
הסיגריה  את  שהחזיק  באופן  ברבין 
של  הגוף  שפת  את  לי  שהזכיר  בידו 
אבי. ייתכן שזה רק הדמיון שלי, אולם 
גדולה  אב  דמות  רבין  סימן  בשבילי 
וחסרונו התלכד עם עצב גדול. הבנתי 
בחיים  הבחירות  צמצום  שלמרות 
חיצוניים,  בתהליכים  לשלוט  והקושי 
הרי שהבחירה לחיות את חיי האישיים 
היא בידי ובידי לעצבם עם המגבלה. כן 
נכה  אני  שבו  ממקום  זוגיות  להמשיך 

היה אתגר לא פשוט. 
מעט  עסקתי  ההן  "בשנים 
שהעבודה  הרגשתי  אולם  בצורפות, 
נכונה  אינה  האינדיבידואלית 
פסיכולוגיה  ללמוד  והתחלתי  לי 
התחלתי  גוריון.  בן  באוניברסיטת 
במטרה למלא את חיי תוכן ולהבין את 
תואר  ללימודי  וכשהתקבלתי  עצמי 
כפסיכולוגית  שהעיסוק  הבנתי  שני 
עובדת  אני  מאז  אותי'.  'להציל  יכול 
הנפש  בריאות  במרכז  שנה  כעשרים 

כפסיכולוגית  בעבודתי  שבע.  בבאר 
אנשים  עם  נפגשת  ואני  נפגשתי 
בעלי  אנשים  להם.  זר  לא  שהכאב 
מרגישה  אני  מורכבים.  חיים  סיפורי 
שדווקא הנכות שלי מסייעת לי להבין 
האישיים  הכבלים  את  המגבלה,  את 
שלנו והכבלים של החברה. המפגש עם 
האחר במקומות הכי אינטימיים איפשר 
הפנימיים  הגבולות  את  להרחיב  לי 
אין  נגיעה  של  אפשרות  לי  ונתן  שלי 
את  להגדיר  נוהגת  אני  באחר.  סופית 
עצמי כפסיכולוגית לא קונבנציונלית. 
(ככה  פסיכולוגית  של  לוק  לי  אין 
לפחות אני חושבת), אני יכולה להיות 
מוחצנת  ואמוציונלית,  אימפולסיבית 
הרבה  האחרונות  בשנים  כי  (אם 
שלה)  את  עושה  ההתבגרות  פחות, 
האלה  התכונות  שדווקא  חושבת  ואני 
עם  יותר  גדול  חיבור  לי  מאפשרות 
מרצה  אני  עבודתי  במסגרת  מטופליי. 
הפקולטה  של  לפסיכותרפיה  בביה"ס 
(שני  גוריון.  בן  לרפואה באוניברסיטת 
רצונם  לשביעות  אחרונים),  מחזורים 
המאוד גדולה של הסטודנטים. עסקתי 
שנים  כמה  זה  אך  פרטית,  בקליניקה 

שאני עובדת רק במסגרת הציבורית."

תמר מריאנו מספרת כי את השראה 
שנים.  כשלוש  לפני  קיבלה  לספר 
עם  בגיטרה  לנגן  ללמוד  "התחלתי 
מורה שהיא יוצרת ומוסיקאית, שעבדה 
לנו  היה  אלבום.  על  תקופה  באותה 
שזכיתי  והרגשתי  חזק  רגשי  חיבור 
להיות חלק מתהליך היצירה שלה. היא 
אביב',  תל  'עזה  בשם  אלבום  הוציאה 
אלבום אישי מאוד, לירי, שרה בלאדות 
הבעיר  הדבר  מורכב.  חיים  סיפור  עם 
הנוחות  מאזור  אותי  והוציא  ניצוץ  בי 

"אני מרגישה 
שדווקא הנכות שלי 

מסייעת לי להבין 
את המגבלה, את 
הכבלים האישיים 

שלנו והכבלים של 
החברה. המפגש עם 
האחר במקומות הכי 

אינטימיים איפשר לי 
להרחיב את הגבולות 

הפנימיים שלי ונתן 
לי אפשרות של 

נגיעה אין סופית 
באחר"

הספר "יוספה בעלת החלומות", מאת תמר מריאנו
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שהייתי בו. טלטל אותי במובן הטוב של 
המילה וככה התחלתי לכתוב שוב.

תהליך  הוא  הכתיבה  "תהליך 
בספרי  גם  בשבילי.  טוב  הכי  תרפויתי 
לאור  שיצא  המניפה'  'שירת  הקודם 
ושאותו  גוונים  בהוצאת   2010 בשנת 
 ,50 בגיל  כמתנה  לעצמי  הענקתי 
חוויה  התעלות,  של  תהליך  חוויתי 
מיסטית כמעט. ייתכן שהיות והכתיבה 
והיא רק תחביב  אינה מקצועי העיקרי 
וכותבת.  משוחררת  חשה  אני  בשבילי 
שמהכתיבה  האמנתי  לא  הקודם  בספר 
משוכנעת  והייתי  ספר  לי  יהיה  שלי 
שייגמרו לי המילים, אבל לשמחתי הן 

זרמו וגם בספרי זה - זה קרה.
אני  שלי  שבכתיבה  מרגישה  "אני 
ובו  הנכות  את  המגבלה,  את  עוקפת 
שבחיי  ובאובדנים  בה  נוגעת  בזמן 
אני  הכתיבה  בעזרת  עקיף.  באופן 
למקומות  מפליגה  מטיילת,  הולכת, 
אחרים, חיה ופורצת את גבולות הדמיון. 
הכתיבה בשבילי היא תהליך מרתק בו 
מסוימת  אנשים, שלתקופה  יוצרת  אני 
קרובים  הכי  לוויה  בני  להיות  הופכים 
אותם  מפענחת  אותם,  חיה  אני  אליי. 
ונותנת להם חיים. עד היום האדם הוא 
רוצה  ואני  בעיניי  מאוד  מעניין  יצור 
לפענחו ולהבינו. דרך הפסיכולוגיה גם 
פמיניסטית,  נשית,  לכתיבה  התקרבתי 
פסיכואנליטית והעיסוק בנשים ובחייהן 
הפך מרכזי בשבילי בשנים האחרונות".

חודשים,"  כתשעה  ארכה  "הכתיבה 
מציינת מריאנו, "תהליך די רציף. לאחר 
מכן עזבתי את הספר לחודשיים בערך, 
התחלתי  ואז  בו,  לגעת  יכולתי  לא 
להוצאות  לשלוח   - ההוצאה  בתהליך 
ביוגרפים  תכנים  אין  בספר  הספרים. 
עם  המתכתבים  תכנים  יש  אולם  כלל, 
אובדנים  כמו  בחיי,  ומקומות  תכנים 
להכיל  ויכולת  התמודדות  ועיבודם, 
ולבטא את הפחד והתקווה ואת הדילמות 

של התקרבות-התרחקות, יחד ולבד."

יוספה  כאמור  היא  העלילה  גיבורת 
ליוספה  לחייה.  הארבעים  בשנות  והיא 
לה  מחודדת המאפשרת  יכולת תחושה 
לקלוט דברים שאחרים אינם מבחינים 
אולם  חריגה,  ילדה  הייתה  תמיד  בהם. 
את  לוקחת  היא  ביזוי,  אין  בחריגותה 
שעימו  נרטיב  ממנה  ויוצרת  חריגותה 
מהכותבים  אחד  בעולם.  מתהלכת  היא 
האחרונות  בשנים  הפסיכואנליטיים 
המבטאת  כהוויה  התמסרות  על  כותב 
פתוח  להיות  החופש  פנימי,  חופש 
החופש  ולאחרים,  לעצמי  לעולם, 

להתמסרות  בניגוד  ולהיספג.  לספוג 
כניעות  אין  ביוספה  הכניעות.  עומדת 
שאינה  שכמעט  למרות  התמסרות,  יש 
כדמות  נדמית  היא  מביתה  יוצאת 
ופחות  פנימית  הנעה  בעלת  חופשיה 
ולנורמות  החברתיים  לכבלים  כבולה 
ילדותה  מאז  לא.  או  נכון  מה  של 
יוספה אינה נכנעת לתכתיבים, למשל 
ללכת  סירבה  לערך   6 בת  בהיותה 
לבית הכנסת ביום הכיפורים כשאימה, 
ואחיותיה הלכו. היא אמרה להן  סבתה 
שהיא לא הולכת למקום שבו נשים לא 
את  מהדהדות  ורק  להתפלל  מורשות 
שהיא  סבתה  טענה  בתשובה  הגברים. 
גם  יוספה  קטנה".  "פמיניסטית  סתם 
 - נגדו  ויוצאת  החברתי  לרוע  רגישה 
היא נמשכת לדמויות הפגיעות בחברה 
מתוודע  כך  קשרים.  יוצרת  היא  איתן 
בשם  בחור  מעברה,  לדמות  הקורא 
דורון, שהיה ילד פנימיות בעל סטיות 
מוזרות, והדבר שיגע את אחותה מאירה 
הוריה,  ואת  ההיגיון  קול  את  ששיקפה 
החריגות  בצד  בשלה.  נשארה  היא  אך 
מעשי,  צד  גם  ביוספה  יש  והשוני 
למציאות.  מאוד  ומחובר  ברור  שורשי, 
התנועה  את  בתוכה  משלבת  היא 
בלי  ודמיון  מציאות  שבין  הדיאלקטית 
שהדבר ייצור סתירה, אלא נהפוך הוא 
גדולה  כוליות  של  חוויה  נותן  הוא 
עוברת  שיוספה  שהפענוח  נדמה  יותר. 
רבדים  כשמתווספים  הספר,  לאורך 
לדמותה, יוצר ניסיון לפענח במעט את 
לשמר  מנסה  היא  ומורכבותם.  החיים 
גם  הבחירה  יכולת  ואת  התקווה  את 
פיזיות  ובמגבלות  בינוני  עולם  בתוך 

ונפשיות.  
על משמעות שם הספר מציינת תמי 
עם  מתכתב  כמובן  "שהוא  מריאנו: 
השם התנכי יוסף בעל החלומות. הדגש 
בספר הוא על דמות נשית, אולם בשמה 
יוספה  הישיר,  במובן  הגבר.  גם  מופיע 
של  מצבם  את  מפענחת  כמתקשרת 
האחרים. באופן העקיף השם מבטא מצב 
לחלום,  חוששת  שאינה  יוספה  קיומי, 
לפנטז, לא ללכת בדרך האמצע, הישר, 
באופן  שלה  הבחירות  את  שמבצעת 

עצמאי שמגדיר אותה."
האם עובדת היותך נכה באה 

לידי ביטוי בספר שכתבת וכיצד 
מושפעת מכך הכתיבה? 

"הספר אינו עוסק באופן ישיר בנכות 
הדמות  מתמודדת  בסיפור  זאת,  ועם 
הראשית - יוספה עם נכות יחסית קלה, 
אך בעיקר עם תחושת השבר ותוצאותיו 
נקודת  בחייה בעקבות אסון שהתרחש. 
והתעצבה  שהלכה  כנכה  שלי  המבט 

במשך שנות הנכות שלי מתבטאת בכל 
היותי  בכתיבה.  גם  וכמובן  בחיי  היבט 
נכה והשינוי שעברתי מאדם נורמטיבי 
לאדם המוגדר כנכה, ועקב כך כחריג, 
רב  זמן  לי  שלקח  בחיי  שבר  יצרה 
ולאפשר  בכלל,  אם  אותו,  לאחות 
שבה  מחודשת  עצמית  הגדרה  לעצמי 
 - בחברה  האחר  עם  מזדהה  אני  כנכה 
עם השונה. יחד עם זאת, יש בי חלקים 
שלמים שאינם נכים וממשיכים ליצור, 

לחיות, לחשוק ולהתאוות. המתח הזה, 
בין  לחריג,  הנורמלי  בין  "הפרדוקס 
הרצון  לבין   שבתוכנו  הזר  השונה, 
להשתייך ולהיות 'נורמלי' בא לידי ביטוי 
ובהתמודדות  יוספה  של  בדמותה  גם 
הזה  בספר  העיסוק  הזה  במובן  שלה. 
אינו  המניפה'  'שירת  הקודם  ובספרי 
עיסוק בנכות, אולם קיים עיסוק בלתי 
יום  היום  שבה  האנושית  בחוויה  פוסק 
ופרידות.  שלנו מכיל אובדנים, קשיים 
אני לא חושבת שיש מישהו שלא חווה 
מוות  גירושין,  פרידה,  בעקבות  אובדן 
על  פספוס  תחושת  משפחה,  קרוב  של 
קיבלתי.  ולא  אליו  ששאפתי  משהו 
יוצרים  הזמן  כל  אנחנו  הזה  במובן 
ויוצרים  אותם  מבכים  בחיינו,  חלומות 
חושבת שאני  אני  חוויות חדשות.  שוב 
כותבת באופן עקיף את האובדן והשבר, 
המחודשת  ההתחברות  את  גם  אבל 
לחיים, ההתמדה, העיקשות והאפשרות 
שאתה  במקומות  גם  משמעות  למצוא 
חושב שכבר נעלמו ואינם. זה לא פשוט 
אבל  מחדש,  פעם  כל  משמעות  ליצור 
לא  הוא  הוויתור  ברירה.  שאין  נראה 
הנכות  זאת  מבחינה  בשבילי  אופציה 

מגדירה  לא  גם  אבל  אותי,  מגדירה 
בה  יש  והנפשית  הפיזית  הנכות  אותי. 
משהו מפחיד, מאתגר  לעולם החברתי 
ובמובן הזה  אולי יש בי משהו שרוצה 
כך  כל  שנפסיק  הזמן  שהגיע  להגיד 
לפחד, שנוכל לקבל את האחר והחריג 
ללא חשש ושנוכל להתיידד איתו. זוהי 
פוליטית- אמירה  מסוימת  במידה  גם 

חברתית מעבר לאמירה האישית."
כיצד עבודתך כפסיכולוגית 

משתלבת עם הכתיבה? 
אוסטר,  פול  שהסופר,  לי  "נדמה 
אמר פעם 'שהספרים הם המקום היחיד 
יכולים להיפגש  זרים  בעולם שבו שני 
באופן אינטימי'. אני חושבת שהמשפט 
את  נכון  באופן  ומתאר  מדויק  הזה 
הטיפול הפסיכולוגי. האפשרות של שני 

זרים גמורים ליצור מפגש אינטימי.
מרכזי  באופן  עוסקת  "הספרות 
הסובב  החברתי  והעולם  האדם  בהבנת 
זאת באופן פואטי  אותנו, היא מתארת 
בין אם זה ספר מתח ובין אם זה רומן. 
אנחנו מתחקים אחר עולמו של הגיבור 
הסביבה,  עם  שלו  היחסים  ומערכת 
להבין  ומנסים  תחושותיו  עם  מזדהים 
ומניעיו. הספרות עושה את  התנהגותו 
מה שהפסיכולוגיה מנסה לעשות באופן 
המניע  כאשר  מתודי  שיטתי,  כביכול  
הוא לעזור לזולת להתמודד עם קשייו, 
אבל נראה לי שהמניע והמוטיבציה הם 
נעשה  האנושי  הקיום  מתחילת  זהים. 
השירה,  הספרות,  באמצעות  ניסיון 
שיטתית  ובצורה  התרבות  הקולנוע 
שנים  ובמאה  בדת  בפילוסופיה, 
האחרונות בפסיכולוגיה לנסות ולהבין 

הקיום:  של  הגדולות  השאלות  את 
השטחים  הזה  במובן  והאדם.  החיים 
ופסיכולוגיה  ספרות  של  החופפים 

מנסים להתחקות אחר טבע האדם.
לאורך  כפסיכולוגית  שלי  "העבודה 
שנים מפגישה אותי עם אנשים. כל אחד 
מהם מגיע עם מכלול קשייו, רגשותיו 
כניסה  מאפשר  הזה  המפגש  ועולמו. 
אתה  שבו  האחר  של  לעולמו  וצלילה 
הרף.  ללא  ומתעצבים  משתנים  והאחר 
להתחקות  מנסה  אתה  שבו  מפגש  זהו 
את  לזהות  אותו,  לתהות  האחר,  אחר 
הקונפליקטים בחייו וכל פעם נגלה לך 
עוד טפח ועוד פיסה מחייו, מרגשותיו 
לי  גורם  הזה  העיסוק  וממחשבותיו. 
את  במקביל  הזמן  כל  לבחון  כמטפלת 
החולשות  את  שלי,  הגבולות  את  חיי, 
האחר.  ועם  עצמי  עם  ולעבוד  שלי 
באופן דומה בספר אני יוצאת למסע של 
מאפשרת  נודעת,  כך  כל  לא  שוטטות 
לעצמי להיות מופתעת, לאהוב, לשנוא, 
הדמויות  עם  נפגשת  כשאני  לכעוס 
ומחשבות  רגשות  של  מגוון  שיצרתי. 
תהליך  עוברת  ואני  ביטוי  לידי  באים 
שנכתב,  משפט  כל  עם  טרנספורמציה 
גם עם השגיאות, הטעויות והמחיקות."

רוצה  "אני  מסכמת:  מרינו  תמר 
להבין  רוצה  אני  אנשים,  להבין 
והפסיכולוגיה  הכתיבה  עצמי,  את 
זה  במובן  והכתיבה  זה  את  מאפשרים 
אני  בשבילי.  תרפויתי  תהליך  היא 
באופן  שלי  קונפליקטים  מעבדת 
עקיף, זה נשפך, אינטואיטיבית לגמרי. 
כשאני כותבת אני לא חושבת כך, אבל 

אני מבטאת  תהליך פנימי."

"העבודה שלי כפסיכולוגית לאורך שנים 
מפגישה אותי עם אנשים. כל אחד מהם מגיע 

עם מכלול קשייו, רגשותיו ועולמו. המפגש הזה 
מאפשר כניסה וצלילה לעולמו של האחר שבו 

אתה והאחר משתנים ומתעצבים ללא הרף"

תמי מריאנו. "יש בי חלקים שלמים שאינם נכים וממשיכים ליצור"
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הלהקה התימנית של מ.א מגידו (צילום: אריאלה שפושניק)
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אושר מורדי. אוהב לשמור על עצמו והמשפחה (צילום: עינת מורדי)
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עגבניות תמצאו במושב מבטחים, מלפפונים באחיטוב וענבי יין איכותיים תמצאו במושב רמות 
נפתלי, הנחשב לאחד מאזורי גידול הענבים הכי טובים בארץ # לפני כשבע שנים חברו ארבעת 

יקבי הבוטיק במושב: רמות נפתלי, עמרם, נעמן ו-3 גפנים והשיקו את "חגיגות 4 היקבים", 
אירוע שממצב את עמק קדש כאחד ממרכזי היין המובילים בישראל

אבי אובליגנהרץ

נאפה ל עמקי  יש  אמריקאים 
וסונומה, לצרפתים את חבלי 

ופרו בורגנדי  בורדו,  �אלזס, 
הגולן  רמת  את  יש  לנו  ואילו  בנס; 
ענבי  גדלים  בו  אזור  ֶקֶדש,  ועמק 

יי שנים.  אלפי  מזה  משובחים  �יין 
וחקלאי מושב  יקבי רמת הגולן  נני 
מצויות  שחלקותיהם  נפתלי  רמות 
זיהו  נפתלי,  בהרי  הממוקם  בעמק 
האקלים  ותנאי  הקרקע  שהרכב 

בעת שניהל את יקבי רמת 
בחיידק  כהן  נדבק  הגולן, 

�היין ואז גמלה בלבו ההח
בוטיק  יקב  להקים  לטה 
עם  ב-2003  שהתממשה 
ייצור של כאלף בקבוקים, 

לי �שנה אחרי שסיים את 
 Cellar Master-מודי ה
במכללת תל חי. ראה כהן 
כי טוב והפך את הלול שלו 
מרכז  עם  מודרני,  ליקב 

מבקרים מושקע.
אילו סוגי יינות אתם 

מייצרים?
זני  ומגדל  מייצר  "אני 
ענבים אדומים בלבד כגון 

סו קברנה  שיראז,  �מרלו, 
ורדו. קיבלתי החלטה  ופטי  ביניון 
יקבים  ה-400  בין  ייחודי  להיות 

האדו ליינות  ובנוסף  בארץ  �שיש 
לייצר  בחרתי  הסטנדרטיים,  מים 
יין משני זנים שאין בארץ: ברברה 

בי במהלך  נתקלתי  בהם  �ומלבק, 
קורים באיטליה."

כמה בקבוקים הנכם מייצרים בשנה 
ולאן הם משווקים?

אני  נפתלי  רמות  המותג  "תחת 
בקבוקים בשנה,  מייצר כ-10,000 

�אבל עוד כמות דומה או יותר לי

קבים אחרים. שליש מהייצור נמכר 
נמכר  שליש  המבקרים,  במרכז 
בחנויות יין נבחרות ושליש מיוצא 

לארה"ב."
האם ניתן להתפרנס מהיקב ואילו 

עוד מקורות פרנסה יש לכם?
"זה לא סוד שהמצב בארץ קשה 

�ויש תחרות די גדולה. מה גם שצ
ריכת היין אינה גדלה ולכן כמות 
10,000 בקבוקים בשנה מספי�  של
עשיתי  לכן  בצניעות.  לפרנס  קה 
שירותים  מכירת  של  המהלך  את 

כסף,  מרוויח  אני  ומזה 
לכשר  היקב  את  הפכתי 
כדי להגדיל את פוטנציאל 
אני  ובנוסף  הלקוחות, 

למ למושב.  מחוץ  �עובד 
הסבר  בקרים ביקב ניתן 
בתיאום  וטעימות  סיור   ,

מראש."
מה דעתך על תרבות היין 

בארץ?
שאינה  יין  תרבות  "יש 
בעליית  ביטוי  לידי  באה 
לנפש  הצריכה  הצריכה. 
ליטר   5-7 בין  נעה  בארץ 
באיטליה  כאשר  לשנה 
מסתכמת  היא  ובצרפת 
לנפש!  ליטר  ב-50-70 
והיום  גדלה  ספק  ללא  המודעות 
הטענה  אבל  במסעדות  יין  שותים 
של הציבור היא שהיין בארץ יקר. 

איכו יינות  באירופה  כי  נכון  �זה 
תיים עולים הרבה פחות, וזה נובע 
יקר,  יותר  בארץ  שלייצר  מכך 
אבל  יותר.  יקרה  הגידול  עלות 
כ--70 תופס  הזול  היין  נטעה  בל 

80 אחוז ממכירות היין בעולם ומן 
היינות  על  רק  מסתכלים  הסתם 
היקרים ולא על הזולים שגם מהם 

יש מבחר מכובד תוצרת הארץ."

עם  ב-2001  שעבר  לפני  הרבה 
בטי� והמעצבת,  רעייתו האומנית 

נפתלי,  לרמות  השרון  מרמת  נה 
רמי נעמן  איש ההייטק והקולנוען 
לעין  "הדרך  המעופף",  ("הגמל 
ביקב  ייננות  למד  ועוד)  חרוד" 
שורק. מיד אחרי שהתמקמו בביתם 
החדש שהיה אז בכלל צריף, נעמן 

�שתל בצמוד לבית גפנים של קבר
נה סוביניון, מרלו ופטי וורדו. 

הבציר הראשון היה בשנת 2004 
כרם  ואת  הביתי  הכרם  את  וכלל 
שתל   2005 בשנת  נפתלי.  אחוזת 
של  הרכב  עדוי  אהרון  הכורם  עם 
דונם   12 בת  בחלקה  בורדו  זני 
הר  למרגלות  המכנסיים"  ב"עמק 
שלוחה  המהווה  זו,  חלקה  יחמור. 

�של עמקי קדש ודישון, נבחרה בה
�מלצת טובי המומחים בישראל כב

יין  לענבי  מיטבי  פוטנציאל  עלת 
ויכולה להשתוות לאיכות   - אדום 
החלקות  של  המעולה  הטרואר 

הטובות ביותר בעמק קדש. 
"התחביב  לדבריו:  מאוד  מהר 
למקצוע.  והעיסוק  לעיסוק  הפך 
של  הראשון  הקורס  בוגר  אני 
תל- במכללת   Cellar Master
�חי, ומאוד משתדל להפיק את הט
המעו לטרואר  האופייניים  �עמים 

לה של רמות נפתלי, כי הרכב זני 
ה'בורדו', ברמות ההבשלה הגבוהות 
והאיכויות של האזור, מהווה חומר 

גלם ליין איכותי וייחודי."
אילו סוגי יינות אתם מייצרים?

מבוססי  יינות  סוגי  "שמונה 
קברנה  סוביניון,  (קברנה  'בורדו' 

בשתי סד�  פרנק, מרלו ופטי וורדו)
זניים ובלנדים "מוסיק �רות יינות 

פלויד,  פינק  כמו  שמות  "עם  לים 
דיפ פרפל וקינג קרימזון."

כמה בקבוקים הנכם מייצרים בשנה 
ולאן הם משווקים?

"היקב שוכן במבנה תת-קרקעי, 
גס  טיח  מחופת  כמערה  המעוצב 
ואבן. המבנה מחולק לשני אזורים: 
חדר חביות ומרכז מבקרים ואחסון 
בקבוקים. אנחנו מייצרים כ-10,000 
אלפים בקבוקים בשנה. יינות היקב 
זכו במהלך השנים האחרונות ב-20 
פרסים בינלאומיים ולהערכה רבה 
בארץ ובחו"ל. רוב היין נמכר ביקב 
המונים  היקב  ולידידי  למבקרים 
למסע� הולך  ומעט  איש   3,500 -כ

דות טובות וליצוא."
האם ניתן להתפרנס מהיקב ואילו 

עוד מקורות פרנסה יש לכם?
דברים  כמה  עושה  תמיד  "אני 
בין  וניהלתי  לי  ישעמם  שלא  כדי 
תיאטרון  את  בהתנדבות  השאר 
היקב  אבל  שמונה.  בקריית  מראה 
הוא עיקר העיסוק היום כי אני גם 
לבתי  עד  היין  את  ומפיץ  מייצר 
הלקוחות.יש לי 13 דונם כל הדונם 
שאני  ממה  יותר  וזה  והיות  הביתי 
צריך, את העודפים אני מוכר ליקב 
לי  יש  בנוסף,  וליקב פלטר.  שטרן 

מי בו מטפל  אגסים  �גם מטע של 
�שהו שמעבד להרבה משקים אצל

נו, וגם 2 יחידות אירוח המושכרות 
על בסיס של חודש ומעלה. אנחנו 
עורכים שני סוגי סיורים לבודדים 
בתיאום  איש)   20 (עד  ולקבוצות 
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הכרם של יקב "רמות נפתלי"

ארבעת בעלי היקבים ברמות נפתלי

איציק כהן - "בחרתי לייצר יין משני זנים שאין בארץ: ברברה ומלבק"



בסוף שנות ה-60 עבר עמרם אזולאי עם משפחתו מקיבוץ הסוללים 
אזולאי  כרמים.  וגם  אגסים  תפוחים  מטעי  ונטע  נפתלי,  רמות  למושב 
שמאחוריו ותק של למעלה מ-30 שנה ככורם, החל ב-1993 לייצר יין 

חו ייננים  בתחרות  החמישי  במקום  זכה  שנים  ארבע  וכעבור  �להנאתו 
בבים שהתקיימה בקיסריה. 
אוהד  בנו  של  שובו  עם 
מאוסטרליה, החליט עמרם 

�למסד את אהבתו ליין והש
ניים הקימו את יקב הבוטיק 

�הנושא את שם האב. המר
המשפחה  לבית  מתחת  תף 
מרתף  להיות  והפך  שופץ 

תה כל  בוצע  שבו  �יינות 
של  והיישון  הייצור  ליך 
היינות. ב-2005 נבנה חדר 
הועתק  הייצור  וכל  קירור 
למבנה סמוך, וכעבור שנה 
סיים אוהד קורס לייצור יין 
במכללת תל חי. "רוב הידע 
מניסיון.  מגיע  שצברנו 

אס יקב  נקראים  �אנחנו 
מייצרים  גם  כלומר  טייט, 
את  בעצמנו  משווקים  וגם 

�היין", אומר אוהד. "זה ית
לנו  נותן  זה  כי  עצום  רון 

שליטה אבסולוטית על האיכות ומסייע לנו להגיע לרמה אליה אנחנו 
מכוונים."

אילו סוגי יינות אתם מייצרים?
"אנחנו מייצרים יינות מ-6 זנים שונים של ענבים: קברנה סוביניון, מרלו, 

מלבק, פטיט ורדו, סנג'ובזה ושיראז ומוכרים ענבים ליקבי בוטיק אחרים."
כמה בקבוקים הנכם מייצרים בשנה ולאן הם משווקים?

800 בקבוקים בשנה והיום מייצרים 5,000-6,000 בק� -"התחלנו עם כ
בוקים. רוב השיווק נעשה במרכז המבקרים שלנו וגם דרך משרד המכירה 

שלנו במפגש היקב בעמיעד."
האם ניתן להתפרנס מהיקב ואילו עוד מקורות פרנסה יש לכם?

"למרות שיש לנו  כ-36 דונם כרמים, מחציתם בשותפויות עם חברים 
�מהמושב, קשה מאוד להתפרנס מייצור יין. בבעלותי משרד לניהול, פי

קוח וביצוע פרויקטים בתחום הבנייה, ומשם מגיעה רוב פרנסתי. היקב 
עבור ההורים הוא עיסוק טוב ובריא, וגם מכניס קצת כסף. אנחנו עושים 

�סיורים ביקב בתיאום מראש לקבוצות ויחידים הכולל טעימות יין וגבי
נות גליליות בכל ימות השבוע."
מה דעתך על תרבות היין בארץ?

�"אני חושב שהיא בהתפתחות. התפתחות מזערית אומנם כי רמת הש
תייה בארץ היא באזור ה-4.5 ליטר לנפש בשנה, אבל יש בהחלט יותר 
נכונות להתנסות ואהבה ליין בקרב הדור הצעיר. צריכים למצוא דרכים 
להגדיל את המודעות ואת הצריכה, כי יין זה אלכוהול בריא ומשמח לבב 
אנוש. זה נכון שבגלל יוקר המחיה חלק מהיינות יקרים מאוד אבל יש 
מספיק טובים ולא יקרים. המחירים כאן לעולם לא יהיו כמו באירופה 
עבור  למחשבה  חומר  בהחלט  וזה  ולחקלאים,  יינות  על  סבסוד  אין  כי 

הממשלה."

הכולל  בהדרכתי  סיור  מראש.  
תהליך  הכרמים,  על  הסברים 

אד וסיור  וטעימות,  היין  �הכנת 
בטי בהדרכת  גלילית  �ריכלות 

לאורך  הגלילית  הבנייה  על  נה 
ההיסטוריה."

מה דעתך על תרבות היין בארץ?
"בהחלט יש התעוררות בשנים 

הצעי אצל  במיוחד  �האחרונות 
להתמקד  העדיפו  שבעבר  רים 
צעירים  מעט  לא  יש  בבירות. 
ביין, עושים סיורי  שמתעניינים 
יקבים ואנשים שנחשפים ליינות 
טובים מתקשים לחזור לקניית 4 
יינות ב-100 שקל. יחד עם זאת, 

מבחינת צריכה ארצית יש מקום רב 
הקמת  יזמנו  ואני  בטינה  לשיפור. 

היא  שאמנתה  נטו',  'יין  עמותת 
התחייבות של היקבים מול הצרכן, 

תוספים  במינימום  לשימוש 
ושקיפות  ביין  ותהליכים 
לתוספים.  ביחס  מוחלטת 
תקן  בעקבות  לזה  נכנסנו 
שישראל  האירופאי  היין 
עומדת לאמץ וכולל שימוש 
ותהליכים  תוספים  ב-75 
שונים ללא שקיפות ללקוח. 
 40 אלינו  פנו  זאת  בעקבות 

יקב שיתמידו  ואלה  �יקבים 
לו תוויות מיוחדות שיודבקו 
אנחנו  בנוסף,  תוצרתם.  על 
התיירותי  למיזם  שותפים 

הע הגליל  של  היין'  �'דרך 
שיין  כך  על  המבוסס  ליון, 
כבר  העליון  בגליל  מופק 
צרפת,  לפני  הרבה  שנה,   6,000

איטליה ושאר מעצמות היין."

�השוררים באזור הם אידיאלים לגי
בעיקר  בו  ומגדלים  יין,  גפני  דול 
ענבים מזני קברנה סוביניון וקברנה 
פרנק עבור היקבים המובילים בארץ 

הבוטיק  יקבי  ארבעת  עבור  ובפרט 
וזוכים  נפתלי,  ברמות  שמשגשגים 

להערכה מקיר אל קיר. 
בשנת 1945 על  שהוקם  הישוב 

'בני  חקלאיים  פועלים  פלוגת  ידי 
פלד', נודע בגידולי תפוחים ואגסים 
הסו� החליטה   70 ה שבשנות  -עד 

בעמק  כרם  לנטוע  היהודית  כנות 
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עמרם אזולאי - "יין זה אלכוהול בריא ומשמח 
לבב אנוש"

רמי נעמן בכרם - "התחביב הפך 
לעיסוק והעיסוק למקצוע"

רמי ביקב "נעמן"

שולחן ערוך ביקב "עמרם"



לכ בעיקר  יועדה  שתוצרתו  �קדש 
רמל מזרחי. בדיעבד התברר כי זני 
מתאימים  אינם  שנשתלו  הענבים 
לאזור ומרבית הגפנים נעקרו למעט 
חלקה קטנה של קברנה סובניון בת 
רמת  יקבי  את  ששימשה  דונם   100

�הגולן שהיו אז בתחילת הדרך. "הס
תבר שהיין הכי טוב של יקבי רמת 
בגלל  הזאת  מהחלקה  יצא  הגולן 

(מרחב הגי �הייחודיות של הטרואר 
דול, א.א), ובעקבות זאת הבנתי את 
הייחודיות של העמק", מספר איציק 
הפירות  מגדלי  ארגון  מנכ"ל  כהן, 

והבעלים של יקב רמות נפתלי.
�כהן, שבאותה תקופה שימש כמ

זכיר הישוב ובהמשך כיהן כמנכ"ל 
המו שותף  בהם  הגולן,  רמת  �יקבי 

שב, הפציר ב-1987 בחברי המושב 
והתפו האגסים  מטעי  את  �לעקור 

חים שלהם, כיוון שלא היה להם כל 
יתרון על המגדלים מהגליל העליון 
ורמת הגולן ולטעת במקומם גפנים. 
וביחד  ליוזמה  נרתמו  משפחות   15
שתוך  דונם,   100 בת  חלקה  נטעו 

ההשק את  החזירה  בלבד  �שנתיים 
עה. 

צורכות  שהגפנים  לנו  "התברר 
המה מנשירים.  מים  פחות  �הרבה 

לך תפס תאוצה והצטרפו עוד ועוד 
כל בעיות  הרבה  פתר  זה  �חברים. 

היום  ויש  במושב  לחברים  כליות 
התאגדויות רבות בהם חברים כ-60 
שמניבות  בישוב,  מהחקלאים  אחוז 
יש  היום  מהכרמים.  נאות  הכנסות 

קדש  בעמק  כרמים  דונם  כ-5,000 
גידול  מאזורי  לאחד  נחשב  והעמק 
הענבים  בארץ.  טובים  הכי  הענבים 
את  בעיקר  משמשים  בו  הגדלים 
יקבי רמת הגולן, אבל גם יקבים כמו 

ברקן, כרמל מזרחי, תבור ועוד." 
ארב חברו  שנים  כשבע  �לפני 

עת יקבי הבוטיק שפועלים במושב: 
ו-3 גפ�  רמות נפתלי, עמרם, נעמן
נים, והשיקו את חגיגות 4 היקבים, 
במסגרתה ניתן לטעום את יינותיהם 

�וליהנות ממזון מקומי משובח ומופ
עי מוסיקה, אירוע שממצב את עמק 
המובילים  היין  ממרכזי  כאחד  קדש 

בישראל.

3
ובע יצירתיים  משובחים,  יינות  לייצר  הוא  שלנו  �"החזון 

לי תעוזה, שטעמיהם מגוונים ומשתנים מבציר לבציר, תוך 
שמירה על כמות ייצור נמוכה ורמת יין גבוהה. השאיפה שלנו 

�היא גם להמשיך לזכות בהכרה בקרב חובבי יין בארץ ובעו
עינת  יוסי בן ברק, שהקים ב-2003 עם רעייתו  לם", אומר 

את יקב 3 גפנים. 
עסקה  שעינת  ובעוד  ב-1968  למושב  הגיעו  הזוג  בני 

התפר חקלאי  ספר  בבית  חקלאות  שלמד  יוסי  �בהוראה, 
גידול  דבר.  לכל  משפחתי  הוא  היקב  מחקלאות.  בעיקר  נס 

הגפנים, הבציר, הכנת היין והביקבוק מתבצעים באופן ידני, 
בשיתוף משפחה וחברים."

אילו סוגי יינות אתם מייצרים, כמה בקבוקים הנכם מייצרים 
בשנה ולאן הם משווקים?

"בכרם היקב 8 זנים ביניהם ברברה, מלבק, קברנה פרנק, 
צרפתי  זן  וויונייה,  מרלו  סירה,  ורדו,  פטי  סובניון,  קברנה 
היין  קדש.  בעמק  הנטוע  היחיד  הלבן  הענב  למעשה  שהוא 
מיוצר בשיטות מסורתיות, תוך מתן תשומת לב לכל מיכל 
בק�  5,000 כ ביקב  מופקים  שנה  מדי  יישון.  וחבית  -תסיסה 
בע� היקב  ובמרכז  המבקרים  במרכז  מתבצע  השיווק  .בוקים 

מיעד."
האם ניתן להתפרנס מהיקב ואילו עוד מקורות פרנסה יש לכם?

ומ� מגידול  נובעת  דונם,   40 ב -"הכנסת המשק שמסתכם 
�כירת ענבי יין ליקבים אחרים וחלק קטן מהיקב. היקב התא

זן כלכלית רק לאחרונה, היות והעיסוק הזה דורש השקעות 
רבות. עם זאת, אנו עומדים בפני עקירה של 23 דונם בגלל 
כ-6  וייקח  שקל  אלף  כ-350  תעלה  מחדש  והנטיעה  וירוס 
לא  מוניטין  צבר  גפנים  להניב.3  תתחיל  שהכרם  עד  שנים 
מבוטל מה שמביא ליקב לא מעט אנשים המגיעים בכל ימות 
השבוע ובעיקר בימי שישי ושבת, ונהנים ביקב תוכלו ליהנות 
משמונה סוגי טעימות יין משובח, כיבוד קל של לחם, מטבלים, 

זיתים גבינות והסברים על תהליך 
ייצור היין. היקב דוגל בהתחדשות 
ובגיוון ושואף שלא לייצר את אותו 
היין פעמיים, כך שמי שהגיע פעם 

מהשי ולטעום  לחזור  מוזמן  �אחת 
לובים החדשים והמיוחדים שהיקב 

מפיק מדי שנה."
מה דעתך על תרבות היין בארץ? 

כשג עצמי  את  מחשיב  �"אני 
ריר של תרבות שולחן היין כי זה 
אלי  כשבאים  הנושא.  לכל  הבסיס 

�ליקב, אני מנסה לקרב את המבק
רים ליין על ידי לימוד של אחיזה 
נכונה בכוס, כיצד טועמים את היין 

�וכדומה כי תרבות היין בארץ לצ
ערי נמוכה למדי. כשאין את הידע 
הבסיסי והמודעות נמוכה, לא פלא 
נמוכה  מאוד  היין  של  שהצריכה 
רק  ויש  המערבי  לעולם  בהשוואה 
לקוות שברבות השנים שתיית יין 
תהפוך לפופולארית ונפוצה יותר."

יוסי בן ברק: "החזון שלנו הוא 
לייצר יינות משובחים, יצירתיים 

ובעלי תעוזה, שטעמיהם מגוונים 
ומשתנים מבציר לבציר, תוך שמירה 

על כמות ייצור נמוכה ורמת יין 
גבוהה. השאיפה שלנו היא גם 

להמשיך לזכות בהכרה בקרב חובבי 
יין בארץ ובעולם"

איציק כהן: "אני חושב שתרבות היין בישראל 
בהתפתחות, אם כי מזערית כי רמת השתייה 

בארץ היא באזור ה-4.5 ליטר לנפש בשנה, 
אבל יש בהחלט יותר נכונות להתנסות ואהבה 
ליין בקרב הדור הצעיר. צריכים למצוא דרכים 
להגדיל את המודעות ואת הצריכה, כי יין זה 

אלכוהול בריא ומשמח לבב אנוש"
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תופשים ראש ביקב "3 גפנים"

יוסי בן ברק - "אני מחשיב את עצמי כשגריר של תרבות שולחן היין"
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החקלאים הם התורמים הגדולים ביותר של עודפי פירות וירקות בארץ # בסך הכל, "לקט ישראל" מעביר מדי שבוע 
מזון לכ�175 אלף נזקקים

חיים פלטנר

מזון  של  טון  מיליון   2.5
לפח  שנה  מדי  מושלכים 
ובאותה שעה ממש, כ�300 
אלף משפחות במדינת ישראל נזקקות 
הדרוש  המזון  את  לרכוש  כדי  לסיוע, 
הזאת  המקוממת  המשוואה  את  להן. 
"לקט  מנכ"ל  כרוך,  גידי  בפניי  מציג 

�ישראל" - ארגון ששם לו למטרה לה
ציל עודפי מזון ולהעבירם למשפחות 

הנזקקות.
שאנו  המזון  מן  כ�35%  למעשה, 
חלק  לפח.  הולכים  בארץ  מייצרים 

ויר פירות  הם  האבוד  מהמזון  �גדול 
קות. פעילות "לקט ישראל" מתמקדת 

עוד הצלת  הראשון:  תחומים.  �בשני 
מוסדיים,  ממטבחים  מבושל  מזון  פי 
בסיסי צה"ל, בתי מלון, גני אירועים, 
וכדומה.  מלון  בתי  הסעדה,  חברות 

ומוע מתנדבים  ידי  על  נאסף  �המזון 
לעמותות  המזון  מספקי  ישירות  בר 
ולבתי תמחוי ברחבי הארץ, שקשורים 

�ל"לקט ישראל". אשתקד הצליחו המ
תנדבים להציל כ�2.5 מיליון ארוחות. 
בנוסף, מקבל הארגון גם תרומות מזון 
חלב  מוצרי  כולל  תעשיה,  ממפעלי 

ומוצרים יבשים שונים.

עוסק  שבו  והעיקרי  השני  התחום 
�"לקט ישראל", הוא איסוף עודפי פי

רות וירקות בקרב החקלאים. אשתקד 
15,000 טון ירקות ופי� �אסף הארגון כ

הארץ.  ברחבי  חקלאים  מכ�500  רות 
הג התורמים  הם  החקלאים  �למעשה, 

דולים ביותר של מזון בארץ. לעודפים 
שנותרו בשדותיהם כמה סיבות: שפל 
כאשר  הירקות,  או  הפירות  במחירי 
את  לאסוף  אפילו  כדאי  לא  לחקלאי 
לפח  להשליכה  מעדיף  והוא  התוצרת 
גם  לנזקקים;  כתרומה  להעבירה  או 
עודפים,  לעתים  יוצרים  טבע  נזקי 
שחלקם נאספים במרכזים הלוגיסטיים 
של הארגון, מועברים לכל רחבי הארץ 
עמו�  190 כ ע"י  לנצרכים  �ומחולקים 

ישראל"  "לקט  הכל,  בסך  חסד.  תות 
אלף  לכ�175  מזון  שבוע  מדי  מעביר 

נזקקים.
לא קל לו לחקלאי להיפרד מהיבול 
חודשים  כמה  וטרח  עמל  עליו  שלו, 
ועתה הוא נאלץ למוסרו חינם אין כסף 
למטרות צדקה. אחד מהחקלאים הללו, 
הוא יפתח ורנר, שותף במשק שרגיאן, 

�במושב צופית. יפתח, דור שלישי לח
יובל שרגיאן,  ושותפו  קלאים במושב 
מגדלים ברוקולי על שטח של כ�300 
דונם. שפל במחירים, בעיקר בתקופת 
החורף, הניעו אותם בשנים האחרונות 

לנז כתרומה  מהיבול  חלק  �להעביר 
שבין  היקפים  על  מדבר  יפתח  קקים. 
בחורף עלות  היבול.  מן  ועד 25%   5%
ברוקולי  לקילו  ש"ח  כ�5  היא  היצור 
 10�8 לכדי  להגיע  עשויה  היא  ובקיץ 

ש"ח. 
קשה  בשפל,  כשהמחירים  בחורף, 
לחקלאים להתמודד עם גורמי השיווק 
את  להפנות  מעדיפים  ויובל  ויפתח 
"במקום  ישראל":  ל"לקט  העודפים 

תורם  אני  היבול  מן  חלק  לפח  לזרוק 
�בלב שלם את העודפים, לאלה שיכו

אנחנו  שלי.  הירקות  מן  ליהנות  לים 
יפתח,  אומר  בכך,"  לעמוד  יכולים 
שנמנה עם "פליטי ענף העגבניות". בו 

לייבא עג החליטה  �ברגע שהממשלה 
בניות החליט לעזוב את הענף, לאחר 

עגב ולגדל  להמשיך  כדי  כי  �שהבין 
ניות ייאלץ להביא כסף מן הבית. "אני 
מצפה," אומר יפתח, "שהמדינה תבוא 
את  ייקרה  היא  ובינתיים  לקראתנו 
המים. אין שום סיוע או סבסוד לענף. 

אנו חיים בחסדי שמיים."

נמשך  ישראל"  "לקט  עם  הקשר 
כמעט שש שנים. לאחרונה חש יפתח 
שהארגון כבר אינו שולח אליו פועלים 

התוצרת  באיסוף  שיסייעו  ומתנדבים 
העודפת בשדה. "אם היו שולחים אותם 
כמות  להם  לספק  יכול  הייתי  אלי, 

�גדולה יותר עבור הנזקקים. כיום מס
תפק הארגון במשלוח משאית לאיסוף 

הירקות מבית האריזה."
ומסביר  לבעיה  מודע  כרוך  גידי 

האר של  התקציביות  במגבלות  �זאת 
�גון. לאחרונה גדל היקף העודפים במ

גזר החקלאי ולארגון אין את היכולת 

מה  לשדות,  נוספות  משאיות  לשלוח 
לר שעומדים  הפועלים  שמספר  �גם 

שותו מוגבל. 
ומה באשר למתנדבים, הרי מספרם 
של אלה מגיע לכדי 60 אלף? "הפסקנו 
החקלאים,"  אותם לשדות של  לשלוח 
שלהם  שהנזק  "מסתבר  גידי.  משיב 
אמנם  בעבר,  התועלת."  על  עולה 
נהג הארגון לשלוח מתנדבים לשדות, 
שבאו עם הרבה רצון טוב, אך גם גרמו 
לשדות  הגיעו  "הם  לחקלאים.  נזקים 
שפגעו  אוטובוסים,  עם  או  רכבם  עם 
לעתים במערכות ההשקיה, לא תמיד 
הנכונים,  והפירות  הירקות  את  קטפו 

נו נזקים  וגרמו  ענפים  בשוגג  �שברו 
החליט  זאת  בעקבות  לחקלאי."  ספים 
"לקט ישראל" להפנות את המתנדבים 

�לשתי חלקות גדולות שבשליטתו המ
וליד קבוצת שילר  נהלל  באזור  לאה, 

עמותת  ובעל  מתורם  נחכר  (השדה 
כ�1200  הכל  בסך  והמיטיב"),  "הטוב 
תחת  קוטפים  המתנדבים  בהם  דונם, 

המ הארגון.  רכזי  של  הפקוחה  �עינם 
החברה  חלקי  מכל  מגיעים  תנדבים 
הישראלית: יחידים ומשפחות, חברות 

�עסקיות, מוסדות ציבור, כוחות הביט
חון, תנועות נוער, מוסדות חינוך ועוד.

הירקות המבוקשים ביותר הם אלה 
תיכוני:  הים  הסלט  את  המרכיבים 
וגזר,  בצל  פלפל,  מלפפון,  עגבנייה, 
המהווים כשני שלישים מכלל הירקות 
שהארגון מעביר למשפחות הנתמכות. 
הארגון  מקפיד  שבשליטתו  בשטחים 
הירקות  לגידול  ניכר  חלק  להקצות 
הללו. אשר לפירות, לכולם יש ביקוש 

בקרב מבקשי הסיוע.
ניתנים  והפירות  שהירקות  למרות 
בחינם, בארגון מקפידים על איכותם. 

�כל ירק ופרי ממוינים לפני שהם נש
לחים ליעדם. עם זאת, צריך לזכור כי 
חלק ניכר מן התוצרת שנתרמת, אינה 
הירקות   - השוק  דרישות  את  תואמת 
שצורתם  או  סטנדרטי  בגודל  אינם 
הם  תזונתית  מבחינה  אבל  פגומה, 

במר ביקור  במהלך  למאכל.  �ראויים 

כז הלוגיסטי ברעננה, יכולתי לראות 
הירקות  את  ממיינים  נוער  בני  כיצד 
במקביל,  רקובים.  ירקות  ופוסלים 
וחצילים  מלפפונים  למשלוח  אושרו 
שגודלם חריג, שהשוק הרגיל לא מוכן 
לקלוט אותם, אך הם ראויים למאכל. 

הלוגי למרכז  הגיעו  האחרון  �בחורף 
הכר מחוף  אבוקדו  טון  כששים  �סטי 

מל, שנפגעו מהרוחות. התוצרת כולה 
נשלחה לנזקקים, כמו גם 300 טון של 
תפו"א שקליפתם הייתה דקה מדי, אך 
מוצפים  לעתים,  למאכל.  ראויים  היו 
בעודפים בלתי  הלוגיסטיים  המרכזים 
צפויים, שמקורם במזג אוויר חריג או 

בחו למשל,  כך,  אחרים.  טבע  �פגעי 
עודפים  לפתע  נוצרו  השנה  מאי  דש 
ש"לקט  בהיקף  גזר,  של  מאד  גדולים 

�ישראל" לא היה מסוגל לאחסן במחס
ניו. מצד שני, לא ניתן היה ל"הפציץ" 

�את המשפחות הנזקקות בכמויות גדו
גם  מצפות  שהן  מאחר  גזר,  של  לות 
לשאר ירקות, המהוות את הסלט היומי 
שלהן. בסופו של דבר הוחלט להעביר 
ונראה  לצה"ל  הגדולים  העודפים  את 
מרכיב  הגזר  היווה  תקופה  שבאותה 

עיקרי בתפריט הצבאי.

אחד,  גורם  רק  הוא  ישראל"  "לקט 
חסד  עמותות  של  במערך  גדול,  אמנם 
משפחות.  אלף  לכ�300  מזון  שתורמות 

הב נחלתן  זה  תחום  היה  רבות  �שנים 
כאשר  הללו,  העמותות  של  לעדית 
באפס  כמעט  מנגד  ניצבה  הממשלה 

�מעשה. עתה, השתנה המצב לאחר שמ
שרד הרווחה הפעיל השנה מיזם תזונתי, 
יקבלו  משפחות  אלפים   10 במסגרתו 

�תמיכה מהמדינה, אם באמצעות כרטי
סים לקניית מזון ואם באמצעות קבלה 
ישראל" שותפה  "לקט  לבתיהן.  ישירה 
התוצרת  להצלת  הקשור  בכל  במיזם 
תיעשה  המזון  חלוקת  ואילו  החקלאית 

על ידי עמותת "אשל" בירושלים. 
רק  שעה  לפי  שמקיף  ראשון,  צעד 
הנזקקת,  האוכלוסייה  מן  קטן  חלק 

הח הממשלה  כי  שמוכיח  צעד  �אבל 
ליטה מעתה להיכנס למגרש הזה ולא 
להשאיר אותו בשליטתן הבלעדית של 
מיזם  כרוך מספר על  גידי  העמותות. 

במסג החקלאות,  משרד  שיוזם  �נוסף 
רתו תשלם הממשלה לחקלאים סכום 
של 40 אג' לכל קילו של עודפי פירות 
פיילוט  ייערך  ראשון  בשלב  וירקות. 
שקלים.  מיליון  של  בהיקף  שתוקצב 

�הירקות והפירות העודפים יחולקו לנ
"מיזם  החסד.  עמותות  ידי  על  צרכים 

�כזה," מוסיף כרוך, "קיים בארצות הב
רית זה 30 שנה ומתוקצב שם בעשרות 

מיליארדי דולרים." 

גידי כרוך מספר גם על מיזם נוסף שיוזם 
משרד החקלאות, שמתוכנן לסוף השנה 

הנוכחית, במסגרתו תשלם הממשלה 
לחקלאים סכום של 40 אג' לכל קילו של 
עודפי פירות וירקות. בשלב ראשון ייערך 

פיילוט שתוקצב בהיקף של מיליון שקלים

קטיף בנהלל  (צילום: ארכיון "לקט ישראל")

גידי כרוך, מנכ"ל "לקט ישראל" 
(צילום: יוסף כהן)
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עדינה בר-אל

בצ� נמצא  מסלול  מושב 
ושייך  הנגב,  פון-מערב 

"מרח האזורית  �למועצה 
אסתי תירוש, חברת המושב,  בים". 
נשואה לשלמה החקלאי, אם לשלוש 

�בנות וסבתא לשלושה נכדים. שמע
תי על אסתי ועל תחביבה - איסוף 
ספרים, מפי קרובת משפחה שעברה 
דירה, ושלחה אל אסתי חבילות של 

�ספרים. ביקרתי בביתה ופגשתי חו
יום  שטורחת  אמיתית,  ספרים  בבת 

לכל  ולהפיצם  אותם  לאסוף  וליל 
דורש - חובב קריאה או חוקר. 

שהבריות  "כשם  אסתי:  אומרת 
וחתלתולים  גוזלים  אוספות בחמלה 

לספ להניח  יכולתי  לא  �נטושים, 
שניק בלויים)  (ואפילו  ישנים  �רים 

ערכם,  בחין  הבחנתי  אם  בדרכי  רו 
שאזלה  הנדירה  בהוצאתם  בתוכנם, 
ושאין להשיגה עוד, בתרגום ארכאי 
שעודכן אך $ל לו, לזה הנושן, שהוא 
משאב תרבות, ללכת לאיבוד... וכך 

�אספתים אל חיקי, להישען על הפא
נלים בחדרי ביתי ואל ַרְגֵלי ּומֹוְׁשֵבי 

ואל כל מבנה שבו הת �הכיסאות... 
הפוע ומגורי  הממ"ד  כמו  �נחלתי, 

ואני  חדשים...  למבנים  שעברו  לים 
מטפחת ומתחזקת אוסף למביני דבר 

וספר."
גם  אסתי  שימשה  לכך  בנוסף 
'עלי  ביניהם:  עלונים,  כעורכת 
(מגזין  מרחבים'  ו'עלעלי  מרחבים' 
אשכול,  בחבל  'אשכולון'  ומבזקון), 
'עלי מיתר', 'העלון של להבים', את 
היא  שהיום  (למועצה  עתה'  'עזתה 

�שדות נגב), ועוד עלונים לחוף אש
קלון ולבאר-טוביה. 

לאור  ומוציאה  מפיקה  היא  עתה 
ספרים: ספרי ביכורים וסיפורי חיים, 
ספרי  יישובים,  וספרי  זיכרון  ספרי 
שירה ופרוזה, אסופות וספרי ילדים 
וספרים 'מארון הספרים היהודי'. על 
עבודה  בחדר  שוקדת  היא  אלו  כל 

צנוע במושב מסלול.
�איך התחיל הקשר האוהב עם הס

את  לספר  לאסתי  ניתן  הבה  פרים? 
תולדות חייה בלשונה היא:

היו  עצמי,  את  זוכרת  שאני  "מאז 
חיי כרוכים בספרים. נולדתי וגדלתי 

בו על  שנמנה  שלי,  אבא  �בבת-ים. 
ניה ומגיניה, היה פועל דפוס ב'לוין 
של  המיתולוגי  הדפוס  אפשטיין', 

�היישוב דאז, ששימש גם עמדה קד
ובו פורעים  מפני  בהתגוננות  �מית 
�זזים שתקפו מיפו. אבא, מן הראשו

ַהֶּבֶלט  טכנולוגיית  את  שהמירו  נים 
אוונגארד  בגדר  שהיה  באופסט 
עדיין. הוא הדפיס ספרים והביא מהם 
וההיקסמות  הדפדוף  וחוויית  הביתה 
להתפוגג  ממאנת  פשוט  הכתוב,  מן 
גם בחלוף יותר ממחציתה של מאה; 
אנצי� בנוסטלגיה  מתבוננת  בואני 
הביא  בצבעים שאבי  שלי  קלופדיה 
כמעט  ואחר  קרוע  דף  כבר  ובה  לי, 

תלוש, והכריכה מרופטת מעט...
"החל מכיתה דל"ת ַׂשְמנּו פעמינו, 

בס ספרים  להחליף  ואני,  �חבריי 
הספריות  שככל  העירונית,  פרייה 
המדף  בשיטת  ופעלה  התנהלה  אז, 
הסגור, דהיינו, ספרנית קפדנית ולא 

�בהכרח שוחרת ספר, אספה מן האש
אליו  והביאה  המוחזר  הספר  את  נב 
(הצעה  להציע  שבחרה  אחר  ספר 
ללא  אומצה  תמיד  ברירה,  שבלית 

�ערעור). מטבע בריאתי הייתי 'תול
�עת ספרים' ובהם היה מפלטי ומקל

טי ממצוקות הקיום של ילדה רגישה 
ובאווירה  ַהֶחְבֶר'ה  ְּבֶקֶרב  ופגיעה, 
ובשביל  בבית.  ששררה  ַהְסַּפְרָטִנית 
תמיד  יהיה  שבספרים  שסם-החיים 

�באמתחתי, הייתי מצהירה בפני הס
מגילי  בשנה  מבוגרת  שאני  פרנית 
ממכריי  מישהו  וכשהגיע  האמיתי, 

ית שמא  מאוד,  נלחצתי  �לספרייה, 
גלה מעשה העורמה והרמייה שלי...

ישבתי  בבית-הספר  "בהפסקות 
�רכונה אל ספרים בחיקי, מושא לה
שהשתו ילדים  שאר  של  �שתאותם 

בבו וקראו לעברי: 'את תהיי חברת 
נשיאת  תהיי  בסוף  ו-'את  כנסת!' 
לרצינותי  ְוֵעדּות  אות   - המדינה!' 

היתרה.
מי  ט' פגשתי את  בהיותי בכיתה 
שהפך לימים לבעלי, קיבוצניק יליד 

�דמשק, בוגר ממני, איש עבודה בקי
בוצו, שנשא את נפשו להקים משק 

מושבי... 
מרוצים  היו  לא  שלי  "ההורים 
מהחבר שלי, שהיה 'נישט אינזערע' 
ויתרתי.  לא  אני  אבל  משלנו),  (לא 
שנים  שלוש  עוד  לצלוח  עליי  היה 
הוריי,  בבית  בעיניי,  כנצח  שנידמו 
אחבור  ואז  יב'  לכיתה  שאגיע  עד 
המשק  את  ידינו  במו  ונקים  אליו 
שנים  באותן  רוחו.  בעיני  שרקם 

הצ בספרים.  פורתא  נחמה  �מצאתי 
טיידתי בספרים רבים, למרות שלא 

עקב  לקרוא,  הספקתי  כולם  את 
לבחינות  וההכנות  הלימודים  עומס 
לקרוא  לעצמי  והבטחתי  הבגרות. 
חדר  לי  יהיה  כאשר  בעתיד,  אותם 
זקוקה  לה  משלך'  'חדר  כמו  משלי, 
וולף.  וירג'יניה  פי  על  אישה,  כל 
לרכוש  כדי  תחבולות  לי  עשיתי 
ספרים. ופעם הולכתי שולל את אמי 
עד  מצפוני  את  הטורד  מעשה  ז"ל, 
היום, כאשר אמרתי לה שאני צריכה 
אי  (כך קראו  'בגרות'  ספר שכותרו 
אז בימים ההם, לרומן ביכורים נועז 
נערה).  של  רומנטית  התבגרות  על 
בספר  שאיעזר  לתומה  חשבה  אמי 
הבגרות  לבחינות  להתכונן  בשביל 
אפילו  מורא  שהפילו  התובעניות, 

על ההורים...

לאחר  וחצי,  שבע-עשרה  "בגיל 
סיום מבחני הבגרות, נישאנו. בתום 
משאית  על  הועמסתי  חתן',  'שבת 
הספרים  ועם  ומתנותינו  חתני  עם 
העתידי.  לביתי  ונצרתי  שצברתי 
של  במוצאי-שבת   - לילה  באישון 
ה-2 באוגוסט, 1969 - הגענו למושב 
מסלול שמוקם ב'כביש הרעב', שאז 
אז  היו  במושב  בבורות.  מנוקב  היה 
עולים מכורדיסטן, מפרס, ממצרים, 

מתימן, מטוניס וממרוקו.
היום-יומית  העבודה  החלה  "אז 

ועי �הבלתי פוסקת במשק: נטיעות 
שוב ודילול ואיסוף וקטיף ומיון.

פט בגידול  התמקדתי  �"לימים 
מים. היה לנו לול גדול ובו עשרת 
הייתי עסוקה  ואני  אלפים פטמים, 
המזון  ניצולת  את  לייעל  בצורך 

�ולשווק עופות בריאים. על משמר
תי בלול פיציתי את עצמי בקריאת 
טרילוגיית ספרים נהדרים של יונת 
הלכתי  הלול  אל  סנד.  ואלכסנדר  בפתחו של מושב מסלול – "מאגר ספרים שמתגעגעים אליהם"

אסתי תירוש - ספרים גורמים לשמחה
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בש והערב  השכם  ביום,  �פעמיים 
עות קבועות (ועוד גיחות היו תדיר, 
לוודא שהרפד יבש ושדייריו אינם 
ובכלל,  משלשלים,  ולא  מחרחרים 
חדשים  בישין  מרעין  שם  שאין 

ני למרות  ושוב,  שוב  �שהתרחשו 
סיונותיי למנעם באיבם ּוְלָמֵעט את 
השתהיתי  להאביס,  בלכתי  נזקם). 
שהתמלא  חצי-שעה עד  פעם  בכל 
ביליתי  ואותה  בתערובת,  המיכל 
'סמטת הע�  בקריאה מתמכרת של
החמי� 'הכיתה  שנהייתה  'רמונים 
שית', של 'ימיהם הפרוצים לרוח', 
המתים  'בין  את  קראתי  ואחר-כך 
ובין החיים'. אלה היו חצאי-שעות 

הבנ לראשונה  כי  בחיי,  �מכוננות 
תי את נפתולי הנפש של אמי, עם 
ַתֲאִניֹוֶתיָה וזיכרונותיה והשוואותיה 
שבקריאת  משום  לכאן...  'שם'  בין 
התוודעתי  המופלאה,  הטרילוגיה 
של  הדרך  וחיפושי  החיבוטים  אל 

הנחי ואל  בפולין,  היהודי  �הנוער 
לו  שייחסה  האידיאולוגית  שות 
אמי, בהשוואה לרדיפת התענוגות 

המובט בארץ  שפגשה  �ולהדוניזם 
באוזניי  אימא  הלינה  ועליהם  חת; 

�בנימה מאשימה, כאילו עליי הוט
�לה האחריות לליקויי וקלקולי הצ

ברים קלי הדעת. הספרים של בני 
הזוג ֵסֶנד מרביבים טלטלו אותי כל 
ספרותי,  ערב  שארגנתי  עד  כך, 
מקיבוץ  ובאו  שניהם  התארחו  בו 
רביבים אל מושבי. בערב בהנחיית 
הקשבנו  מבארי,  אלדן  ואנדד  שרי 
ומרתק. עם  מזוקק  ספרותי  לדיון 
על  שמרתי  והאצילה  היפה  יונת 
זר  אליה  שלחתי  פעם  ומדי  קשר, 

של פרחי ציפור גן-העדן. 

'מפע שני  לי  שהיו  לומר  �"ניתן 
מתגוררת.  אני  בו  במושב  חיים'  לי 
פועלי הראשון היה קריאת תגר על 
הוקצב  לפיו  כחוק,  ֶׁשָׂשַרר  הנוהג 
כך   - משק  לכל  אחד  קול  במושב 
נספרו  וכך  מוכרעות,  הבחירות  היו 

הפ התנועה  והמוחים.  �התומכים 
מוכרת  היתה  לא  עדיין  מיניסטית 

אינטואיטיבי  צדק  חוש  אך  בארץ, 
בסדר  למרוד  אותי  הדריך  וטבעי 
תנועת  אל  בקטרוג  ופניתי  הקיים, 
את  למערכה  שגייסה  המושבים, 
נשלח  נחרץ  ומכתב  האגודות  רשם 
אל ועד המושב. הבחירות ייפסלו אם 
הזהיר  החברות,  בהן  תשתתפנה  לא 

�המכתב מאת רשויות התנועה. תסי
סה ללא תקדים פשתה במושב ורבו 
מבקריי ומחרפיי, אך כאבה לי יותר 

לב הנשים.  מן  רבות  �אדישותן של 
סוף היה שכר לעמלי, ובחירות ללא 
במושב  מאז  התקיימו  נשים  הדרת 

שלנו וגם במושבים אחרים באזור. 
�"האתגר הבא שלי היה להקים ספ

רייה במושב. התמקמתי בתוך מבנה 
המושב,  שבלב  הישן  בית-הספר 
החינוך  ִקְרַית  הוקמה  כאשר  שנעזב 
יש  ספרייה  הקמתי  ושם  מרחבים. 
הזמן  שסימני  הנטוש,  המבנה  מאין. 
באמצעות  החייאה  עבר  בו,  ניכרו 

שנה ומיפן,  מאוסטרליה  �מתנדבים 
כיפור.  יום  מלחמת  בעת  ארצה  רו 
במכחול  משכו  אצלנו,  התייצבו  הם 
וצבעו בו בטוב טעם קירות  ציירים 
לב  משובב  נראה  המבנה  ודלתות. 

וחו הרשלה  ג'וחא,  של  דמותם  �עם 
שם, ועוד איורים שנלקחו מספרים. 
הנידחת,  לספרייתי  התמסרתי  אני 
העולה כפורחת... מטף ועד זקן החלו 
לבקר בספרייה, (וצעיר ממורמר על 

�סף גירושים, הטיח בי שאשתו מזני
חה את חובותיה, בגלל שאני מקבלת 

אותה יפה ומפתה אותה לקרוא)...
בזכות  התעשר  הספרים  אוסף 

ומ מבית  שונים,  מאנשים  �תרומות 
חוץ. לימים התווסף לספרייה מדור 
ולידיעת  הארץ  לאהבת  שיוחד 
הארץ, והוקדש לזכרו של בן המושב, 
בניהו אברהמי הי"ד, שנפל במלחמת 

מחו נגר  שלו,  חבר  הכיפורים.  �יום 
ועתיר  ומרהיב  יציב  רהיט  תרם  נן, 
תרמה  משפחתו  להנצחתו,  מדפים 
והיא  ישראל,  ארץ  בנושא  ספרים 
שומרת עמנו על קשר חם ואמיץ עד 

היום.
הזה,  הערך  יקר  המדור  "ברם, 
השתכן במשכנה הבא של הספרייה, 

אספר  הבאה  המערכה  ועל  עליו 
להלן.

המו הספרייה  של  הבא  �"הבית 
העם  בבית  היה  בהנהלתי  שבית 
החדש, שהוקם בשנות ה-70. בבניין 
זה הייתה קומת מרתף רחבת ידיים, 
ואני שיכנתי בו את הספרייה שלנו. 
לא  מאבק  לאחר  היה  הזה  ההישג 
הראשונית  התכנית  באשר  קל, 
הזה  המרתף  את  להקדיש  הייתה 

מל מנוס  היה  לא  שוב  �לדיסקוטק. 
ולעשות  ולהתעמת  מותניים  שנס 
רגליים  כיתתי  לשאיפתי.  נפשות 
לב  על  לדבר  מנסה  בית,  בביקורי 
חשובה  שהשכלה  ההורים,  החברים 
ריקודים  מאשר  יותר  לצאצאיהם 

המוטי בֵלילֹות.  להם  �שירעישו 
והפור  אחרים  סחפה  שלי  בציה 
את  הספרייה  העתיקה  נפל  - 
כונניות  בית-העם,  למקלט  מקומה 
ובאמצע  לכתלים  בצמוד  נקבעו 
האולם עם מעברים ביניהן, וכך היו 

הגי כל  לבני  נגישים  הספרים  �כל 
ושטיחים,  מחצלות  לנו  תרמו  לים. 
אמירות  עם  וכרזות  לשתייה  מיחם 
בשעות  הגיעו.  וכולם  מאתגרות. 
הפתיחה באו לשאול ספרים ולהכין 
חפץ,  בלב  עזרתי  ובכך  שיעורים, 
התקיימו  אחרות  נאות  ובשעות 
היחיד  המקום  שהייתה   - בספרייה 
וטופח  אווירה  בו  ששרתה  במושב, 

"בהפסקות בבית-הספר ישבתי רכונה אל 
ספרים בחיקי, מושא להשתאותם של שאר 
ילדים שהשתובבו וקראו לעברי: 'את תהיי 

חברת כנסת!' ו-'את בסוף תהיי נשיאת 
המדינה!' - אות ְוֵעדּות לרצינותי היתרה. 

בהיותי בכיתה ט' פגשתי את מי שהפך לימים 
לבעלי, קיבוצניק יליד דמשק, בוגר ממני, 

איש עבודה בקיבוצו, שנשא את נפשו להקים 
משק מושבי..."

דוגמא לספר שהתגלגל לידיה האמונות של אשכול

דוגמא לאוסף ספרים בנושא תקשורת
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ביד אוהבת 'בלי חשבון' - ערבים ספרותיים 
ברמה; כגון זה עם החוקרת ד"ר לילית רתוק, 
ועוד.  אביגור-רותם  גבריאלה  הסופרת  עם 
הרדיו  תכנית  הספרייה  מתוך  שודרה  פעם 
שריד,  ויוסי  כהן  גאולה  עם  שאלות',  'יש 

ואפילו התרמת דם נערכה במקום זה. 
ובאתני רעה שה �אבל... לא לעולם חוסן, 

מיטה כליה על הספרייה לאחר עשור ויותר... 
בי  הפציר  שחר,  עם  מוקדם  הימים,  באחד 

�סטודנט לשלוף עבורו ספר שהוא צריך למ
במדשאת  ופגשתיו  החוצה  אצתי  פתוח.  בחן 
בית-העם ויחד צעדנו אל הספרייה. אך ירדו 

�רגליי שתיים-שלוש מדרגות  נרטבתי וכמ
�עט טבעתי במקווה מים שנקווה בחדר המד

היה  זה  כתפיי.  גובה  עד  הגיעו  המים  רגות. 
להמשיך  יכולנו  ולא  ומפחיד,  סוריאליסטי 
אל הדלת הנעולה שהייתה במפלס הכי נמוך, 

וגובה המים הגיע עד משקופה.
עזרה,  הזעקתי  המומים,  עקבינו  על  סבנו 
אל  ומשנכנסנו  המים  לריקון  מיכלית  באה 
הספרייה הרטובה, נוכחתי שהמים הגיעו עד 
המדפים העליונים. ניסיתי להתארגן בעזרת 

�חברים ונוער ולהוציא ככל האפשר יותר ספ
רים. אולם לשווא – כל הספרים ניזוקו בצורה 
חמורה!  ומה הייתה הסיבה? יום קודם הייתה 
הצהריים.  אחר  בשעות  במושב  מים  הפסקת 

חו כאשר  אותו.  סגר  ולא  ברז  פתח  �מישהו 

דשה אספקת המים, קלחו מים מהברז היחיד 
הזה בכל שעות הלילה. וכך 'חוסלה' הספרייה. 

הכול בגלל ברז קטן אחד...

מס שיניתי  זו  גדולה  אכזבה  לאחר  �"ואז, 
עלונים  בעריכת  לעיל  כאמור  עסקתי,  לול. 
וליחידים.  שונים  לגופים  ספרים  ובהפקת 
אבל אני ממשיכה לאסוף ספרים בלי חשבון. 
מחקר.  הדרכה,  קריאה,   – הספרים  סוגי  כל 
וב'מאגר ספרים שמתגעגעים אליהם' במושב 
מסלול יש כמעט הכול על הכול, אזוטרי ככל 

שיהיה... 
"ואני ממיינת ומארגנת בלי הרף, ושואפת 
אינטרנטית. לעת עתה  חנות  להקים בעתיד 

ביב לרשות  עומדת  המאגר  תכולת  �כל 
�ליופילים ומחפשי ספרים נדירים. ואני מעי

דה על עיסתי, כי 'לא-פחות משהעגל רוצה 
לינוק, הפרה רוצה להניק'!

בספרנות,  עצמי  הכשרתי  השנים  "במשך 
�בעריכה למיניה ובהבאה לדפוס. למדתי בא
�קדמיה ואני בעלת בתואר שני מחקרי במח

שבת ישראל. 
"ואסיים במוטו שמופיע בספרו של שד"ל 
אוהב גר: 'טוב מדפיס דברים מועילים ֵמֲחֵּבר 

דברים בטלים'."

"בלכתי להאביס, השתהיתי בכל פעם חצי-שעה עד 
שהתמלא המיכל בתערובת, ואותה ביליתי בקריאה 
מתמכרת של 'סמטת הערמונים' שנהייתה 'הכיתה 

החמישית', של 'ימיהם הפרוצים לרוח', ואחר-כך קראתי 
את 'בין המתים ובין החיים'. אלה היו חצאי-שעות 

מכוננות בחיי"

תירוש. אוספת ספרים באהבה

#

�אנו בשנים האח
מתמודדים  רונות 

שימו הסדרת  �עם 
חקלאיים  לא  שים 

הח האגודות  �של 
במשבצת  קלאיות 

�המושב ובשטחיים הציבוריים כאשר אחד השימו
שים הנדרשים להסדרה והחיוניים לתושבי המושב 
הוא נושא הצרכניה. בימים אלו אנו עובדים מול 
נוהל  על  ישראל  מקרקעי  ברשות  החקלאי  האגף 
אשר יסדיר את הנושא על כלל היבטיו הכלכליים 

והמשפטיים.
כל מי שגר באזור כפרי יודע כמה זה יכול להיות 
תושבים  במיוחד  נוח,  באופן  קניות  לנהל  מסובך 

�מבוגרים, אשר אינם יכולים לעלות על רכבם ול
נסוע עשרים דקות או חצי 
שעה לאזור תעשיה. תושבי 
שבמו� עוז,  ניצני   מושב

השרון,  לב  האזורית  עצה 
הקושי  את  בשרם  על  חשו 
הזה באופן יומיומי. על כן, 

בכ מתאימה  חלקה  �איתרו 
בסמוך  עוז,  לניצני  ניסה 
לכביש ראשי, כדי להפעיל 
את  שישרת  סופרמרקט 

תושבי הסביבה. 
הבעיה: פורמלית, מדובר 

לחק המיועד  בשטח  �היה 
למרות  ב'),  (חלקה  לאות 
לבתי  סמוכה  שהחלקה 

נגי המושב,  של  �המגורים 
תח מבחינה  לחלוטין  �שה 

כבר  לא שימשה  בורתית,  
שנים רבות לחקלאות ועמד 
בה מבנה גדול אשר שימש 
בעבר כבית אריזה לפרחים. 
הגיש  עוז  ניצני  מושב 

לשי היתר  לקבלת  �בקשה 
במיוחד  בחוק  קיים  מיוחד אשר  הליך  חורג,  מוש 
לתמיכת  זכתה  הבקשה  כאלה.  מקרים  בשביל 
שהוועדה  אלא  השרון,  לב  המקומית  הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה, היושבת ברמלה, סברה 

�אחרת - התעקשה להיצמד לנתונים היבשים ודח
תה את הבקשה, תוך התעלמות ממצוקת התושבים 

ומנסיבות המקרה.
מושב ניצני עוז ובעלי המגרש לא אמרו נואש, 
ופנו לעורכי הדין שרון מאור ואריה אגולסקי, על 

עתי הגישו  השניים  צדק.  לעשיית  לפעול  �מנת 
בלוד וטענו,  רה מנהלית לבית המשפט המחוזי 
בלתי-סביר  באופן  פועלת  המחוזית  הוועדה  כי 
ובאופן בלתי-מידתי. העותרים קיבלו את תמיכת 
הוועדה המקומית ושל ראש המועצה האזורית לב 
השרון, עמיר ריטוב, שאף הגיע לדיונים ביחד עם 

את  להביע  מנת  על  המושבים,  של  רבים  נציגים 
מחאתם בפני השופט.

�עורכי הדין מאור ואגולסקי הבהירו לבית המ
על  הם מכבדים את החשיבות בשמירה  כי  שפט, 
מן  יוצא  יש  כלל  לכל  אבל  חקלאיות,  קרקעות 
הכלל. ההליך של היתר לשימוש חורג קיים בחוק 
בדיוק בשביל מקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות 
המצדיקות גמישות. בית המשפט השתכנע, כי זהו 

�מקרה המצדיק התערבות בהחלטת הוועדה המחו
זית, שלא לאשר את הבקשה להיתר שימוש חורג, 
התושבים  מצוקת  את  נס  על  מעלה  הוא  כאשר 

המ הוועדה  בעמדת  הסבירות  חוסר  את  �ומציין 
חוזית, שלא לאשר שימוש חורג לתקופת ביניים 
של מספר שנים, עד להסדרת הנושא באופן סופי 
האזור. תכנית  המתאר של  שינוי תכנית  ידי  על 
להסדיר  אמורה  זו  מתאר 
את הצרכים המסחריים של 

ותש ותושביהם  �היישובים 
מור על הצביון הכפרי של 

האזור.
בית  הסופית,  בשורה 
בלוד  המחוזי  המשפט 
והורה  העתירה  את  קיבל 
הוועדה  החלטת  ביטול  על 

החל השבת  ועל  �המחוזית 
על  המקומית  הוועדה  טת 

לק הבקשה  אישור   - �כנה 
חורג  לשימוש  היתר  בלת 
שנים.  שלוש  של  לתקופה 
את  חייב  אף  המשפט  בית 

בתש המחוזית  �הוועדה 
בית  דהיינו,  הוצאות.  לום 
הבקשה  את  אישר  המשפט 
לשימוש חורג שהוגשה על 
 3 לתקופה של  המושב  ידי 

שנים.
ושל  התושבים  עקשנות 
ואגולסקי  מאור  עוה"ד 

השתלמה והצדק והשכל הישר ניצחו.
�חשוב לציין, כי בתי משפט אינם נוטים להתע

רב בהחלטות של גופים שלטוניים, במיוחד בתחום 
בנושא  מדובר  כאשר  יותר  ועוד  והבניה  התכנון 
רגיש כמו קרקעות חקלאיות. אבל במקרים אשר 
ולהילחם,  להתעקש  וצריך  אפשר  זאת,  מצדיקים 

�ולעיתים הדרך היחידה לעשות זאת הינה באמצ
עות נקיטת הליכים משפטיים בעזרת עורכי דין. 
המגמה הנראית כיום בפסקי הדין של בתי המשפט 
השונים הינה שלא לראות את החיים בשחור ולבן, 
אלא לשקול את כל השיקולים הרלוונטים ולערוך 

ביניהם איזון סביר וראוי. 
וראש  היועה"מ  הינו  יפרח  עמית  עו"ד   *
אגף קרקעות ואגודות בתנועת המושבים. 

* עו"ד שרון מאור, ממשרד עו"ד מאור

"ביהמ"ש השתכנע, 
כי זהו מקרה המצדיק 

התערבות בהחלטת 
הוועדה המחוזית, שלא 

לאשר את הבקשה 
להיתר שימוש חורג, 
כשהוא מעלה על נס 

את מצוקת התושבים 
ומציין את חוסר 

הסבירות בעמדת 
הוועדה המחוזית, שלא 

לאשר שימוש חורג 
לתקופת ביניים של 

מספר שנים"
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קבלן רשום ומפקח בנייה עד מפתח,  ב 
ניסיון מעל 35 שנה 

קבלן מורשה מטעם המשרד לאיכות  ב 
הסביבה לפירוק ופינוי אסבסט 

ביצוע  עבודות אפוקסי , ואפוקסי תלת  ב 
מימד  3D, רצפות וקירות

ייעוץ מקצועי ופתרונות לבעיות של  ב 
ליקויי בנייה. 

חאתם חזאן נייד – 050-5903627
hatim.mosaic@gmail.com : מייל
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בניה טרומית חדשה

בקשת רשות ערעור שהגישה 
ישראל  מקרקעי  רשות 
בימ"ש  החלטת  על  (רמ"י) 
של  ביצועו  את  לעכב  שלום 
צו סילוק, שהוציאה כנגד זוג 
תושבי מושב אדרת, שפלשו 
לשטח ששייך לה ונמצא בסמוך לביתם, עד 
התושבים  שהגישו  בתביעה  דין  פסק  למתן 

בעניין. 
בתחומי  הנמצא  שטח  סביב  נסוב  ההליך 
לטענת  לרמ"י.  וששייך  אדרת  היישוב 
רמ"י, זוג תושבי היישוב אדרת, המתגוררים 
חרגו  האמור,  לשטח  בסמוך  בשכירות 
כ-800  ופלשו  שבחזקתם  המגרש  מגבולות 
הנמצא  הציבורי  השטח  תוך  אל  מ"ר 
בשטח  הזוג  בני  בנו  כך,  בתוך  בבעלותה. 
דשא  הניחו  ישיבה,  פינת  ריצפו  טרסה,  זה 
מלאכותי, נטעו עצים והניחו מערכת השקיה. 
ידם  לסילוק  צו  והוציא  רמ"י  פעלה  משכך 

של התושבים מהשטח האמור.
לאחר קבלת הצו, הגישו התושבים בקשה 
לבימ"ש שלום לעיכוב ביצוע הסילוק, וזאת 
עד לאחר שיינתן פסק דין בתביעה שיגישו 
להם  אין  אומנם  כי  טענו  בבקשתם  בעניין. 
זכויות קנייניות בשטח הפלישה, אולם במתן 
אי  כדי  העולים  פגמים  נפלו  הסילוק  צו 
ומצדיקים את  והעדר סמכות לתתו  חוקיות 
ביטולו. כמו כן, טענו התושבים, כי הם לא 
פלשו בצורה אינטנסיבית לקרקע, אלא רק 
טיפחו שטח ציבורי פתוח והדבר לא מהווה 
לא  רמ"י  כי  טענו,  בנוסף  לסלקם.  עילה 
ערכה להם שימוע בטרם מתן הצו ולא ניתנה 

להם הזדמנות להשמיע טענותיהם.
מנגד, טענה רמ"י, כי הצו ניתן כדין, וכי 
טענה  עוד  בקרקע.  זכות  כל  לתושבים  אין 
מספר  לפני  פלשו  כבר  התושבים  כי  רמ"י, 
התראה  להם  שניתנה  ולאחר  לשטח  שנים 
מצד רמ"י הם חדלו ממעשיהם, ואולם, כעת 
בשנית.  לקרקע  ופלשו  לסורם  חזרו  הם 
לתושבים  ניתנה  כי  רמ"י,  טענה  כן,  כמו 
טענותיהם  את  להעלות  מספקת  אפשרות 
הוצא  בטרם  התראות  מספר  שקיבלו  לאחר 

צו הסילוק.
בנימוק  הבקשה  קיבל  השלום  בימ"ש 
יגרום  לא  הסילוק  צו  של  הביצוע  שעיכוב 
כל נזק לרמ"י, זאת בין היתר, בהתחשב בכך 
שהתושבים עצמם טוענים כי אין הם תופסים 
בקרקע כל חזקה ייחודית. מה עוד שגם אם 
ההכרעה בפסק הדין תהיה לטובת רמ"י, היא 
תוכל להיפרע על זמן העיכוב בתשלום כספי 

מהתושבים בגין איחור בסילוק הפלישה.
זו, הגישה רמ"י בקשת רשות  על החלטה 
צו  לטענתה,  המחוזי.  לביהמ"ש  ערעור 

הסילוק ניתן כדין ובימ"ש קמא לא העלה כל 
ספק באשר לשאלה האם מתקיימים במקרה 
דנן התנאים בגינם ניתן להוציא צו סילוק. 
כמו כן, התושבים עצמם הצהירו כי אין להם 
כל זכות בקרקע ועל כן אין כל סיבה לעכב 

את ביצוע הצו ולסלקם מן השטח.
ביהמ"ש המחוזי שמע את טענות הצדדים, 
למתן  רמ"י  בקשת  את  לקבל  יש  כי  וקבע 
על  בערעור  דן  הוא  כן  ועל  ערעור,  רשות 
החלטת בימ"ש קמא. בתוך כך, פתח ביהמ"ש 
המחוזי באמרו, כי ככלל פניה לביהמ"ש לא 
מכיוון  זאת  סילוק,  צו  של  ביצועו  תעכב 
וצווי הסילוק ניתנו למוסדות המדינה ככלי 
חוקית  הבלתי  הפלישה  בתופעת  להילחם 
למקרקעי ציבור. בהתאם לכך, כאשר ביקשו 
צו  ביצוע  עיכוב  של  זמני  סעד  התושבים 
תנאים.  בשני  לעמוד  עליהם  היה  הסילוק, 
הראשון, הוכחת זכות לקבלת הסעד, והשני, 
בתביעתם  שיזכו  הסיכויים  כי  הוכחה 

העיקרית גבוהה ועומדת לטובתם.
אף  כי  המחוזי,  ביהמ"ש  קבע  זה,  בעניין 
של  התביעה  שסיכויי  הסכים  קמא  בימ"ש 
התושבים לביטול צו הסילוק קלושים, בשל 
במקרקעי  שמדובר  חולק  אין  כי  העובדה 
עצמם  שהתושבים  כך  בשל  וכן  ציבור, 
קניינית  זכות  כל  בידיהם  אין  כי  הצהירו 
קבע  בנוסף  המחלוקת.  נשוא  השטח  לגבי 
התושבים  לטענות  גם  כי  המחוזי,  ביהמ"ש 
של  הוצאתו  בהליך  שנפלו  לפגמים  בקשר 
זאת מכיוון  הצו סיכויים קלושים להתקבל, 
ומבירור קצר עולה כי מדובר בפלישה שנייה 
של התושבים לשטח, וכן כי ניתנה להם זכות 
להעלות טענותיהם בהתראה שקיבלו בטרם 
הוצא צו הסילוק, אולם התושבים בחרו שלא 
מטעם  לממונה  פנו  ולא  זכותם  את  לממש 

רמ"י להשמיע טענותיהם.
בתנאים  התושבים  עמדו  לא  לכך,  אי 
למתן סעד זמני, זאת מכיוון ולא הוכיחו כל 
עילה המקנה להם זכות במקרקעין, וכן בשל 
העובדה שסיכוייהם לזכות בתביעה קלושים, 

ובהתאם לכך דינו של הערעור להתקבל.
את  המחוזי  ביהמ"ש  קיבל  האמור,  מכל 
קמא  בימ"ש  החלטת  את  וביטל  הערעור 
התושבים  הסילוק.  צו  ביצוע  עיכוב  בדבר 
עו"ד  טרחת  ושכר  הוצאות  בתשלום  חויבו 

רמ"י בסך 5,000 ₪, 

 25 תשע"ז,  בתשרי  ה'  ביום:  ניתן 
2017, בהיעדר הצדדים, בבית  בספטמבר 
כב'  בפני  בירושלים,  המחוזי  המשפט 
 – רע"א  כנפי-שטייניץ.  גילה  השופטת 
נ'  ישראל  מקרקעי  רשות   34574-04-17
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מאוזן:
1. הפלוץ של נולטי מציק (6); 4. הטפיל חיטט (4) (ע"פ יגאל פרנקל); 8. ראו 12 
מאוזן; 9. סברות שהכלב משאיר בכל מקום (6); 11. יחידת חומר כנגד מוגזת (7); 
12. (עם 8 מאוזן) סליחה תת קרקעית (5); 13. פיצוץ באלבומים (3); 15. הסטרס 
של שוכנות הרפת נגרם כשהן במגננה (7); 18. מגמתם של המוגבלים שלה על 
שפת הים (6); 19. (עם 3 מאונך) ציפור הביאה תקשורת (4); 21. השאיפה פורצת 

מן הלוע (4) (ע"פ אלי בראל); 22. איזו תפנית! הקפוצ'ינו בתה! (ע"פ גד ברנע).

מאונך:
1. אבני צבר אנרגיה במאפיה (5); 4. דלת כלי הנשיפה העומד בשדה (5); 3. ראו 
19 מאוזן; 5. בעלי המונה והמכנה נשמעים כמו בעלי קרניים (5); 6. יום מנוחה 
ארץ ישראלי בכוכב אחר (5); 7. אנחנו נוליך שולל, אתה תתן השערה וביחד ייצא 
שיר (4,3); 10. רשמית הוא מתיר בשבילי את האחרונה (7); 13. ישנו פאב בסופה 
(5); 14. מתעודד מכך שחודורוב רותח (5); 16. פיזזנו או שבסך הכל דיברנו על 

הנושא? (5); 17. הצליל השמן נחשב לשיקוץ (5); 20. זהו הכל (2).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 249:
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פורמלית; 13. ברקים; 14. מתנחם; 16. רקדנו; 17. תועבה; 20. זה.
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"המייל האחרון", מאת דיוויד באלדאצ'י, הוא המותחן השני בסדרת "איש 
הזיכרון". מלווין מרס נידון לעונש מוות בגין רצח הוריו בטקסס לפני עשרים 
שנה. ביום ההוצאה להורג הוא נלקח מתאו ומתבשר שאדם אחר הודה ברצח 
הכפול ושעונש המוות שנגזר עליו מושהה. בלש המשטרה לשעבר איימוס 
דקר נמצא בדרכו ליום העבודה הראשון כסוכן בצוות מיוחד של האף-בי-איי, 
כאשר הוא שומע דיווח חדשותי על המקרה של מרס. פרטי הפרשה חקוקים 

היטב בזכרונו. גם מרס, כמו דקר, היה שחקן פוטבול מוכשר בצעירותו, ובנוסף, המשפחות של 
שניהם נרצחו באכזריות. קווי הדמיון האלה מציתים בדקר עניין מיוחד והוא נחוש לחקור את 
תיק הרצח הזה. דקר ויתר חברי הצוות נוסעים ברחבי ארצות הברית בניסיון לפענח את הפרשה 
ולחשוף את האמת שבבסיסה. כאשר סוכנת אפ-בי-אי מהצוות נחטפת, הם מתחילים להבין 
שבסיפור מעורבים אנשים חזקים ומסוכנים יותר ממה ששיערו. למי היה מניע לרצוח את הוריו 

של מלווין? ואיך פשעים גזעניים שהתרחשו בטקסס שנים רבות קודם לכן קשורים לפרשה? 
(מאנגלית: נורית לוינסון, הוצאת מודן, 472 עמודים)

הוא ספר  פלאד,  וג'ו  ריד  מ"ק  מאת  ונוצות",  מאובנים   – "דינוזאורים 
שנה  מיליון   165 במשך  מדעים".  "קומיקס  בסדרת  ונפלא  מקסים  קומיקס 
התהלכו דינוזאורים על פני כדור הארץ ואז נעלמו במסתוריות. אבל העצמות 
שלהם לא נעלמו והביצים ועוד כמה דברים. חלק מהשרידים האלו השתמרו 
באבן ותיעדו פרטים מחייהם. לפני שלוש מאות שנה איש לא ידע דבר על 

דינוזאורים כלל. לפני מאתיים שנה איש לא ידע שדינוזאורים חיו בכל אחת מהיבשות. לפני 
מאה שנה איש לא ידע שהיבשות עצמן נעו. התגליות הללו שינו את הדרך שבה אנו מבינים את 
העולם שלנו. בספר זה יש שפע של דינוזאורים שמצויירים כפי שחוקרים בני ימינו מדמיינים 
אותם. האיזון של המחברים בין מדע, פילוסופיה והיסטוריה הוא מאלף, מצחיק ועתיר דמיון. מה 
קרה לדינוזאורים? השערות כאלו ועוד, מחלוקות, גילויים ותשובות – והכול בקומיקס מותח 

ויפהפה.  (מאנגלית: דנה טל, הוצאת כתר)

הורים  על  מתוק-מריר  סיפור  הוא  פרנקל,  לורי  מאת  תמיד",  זה  "ככה 
מיטיבים, על משפחה תומכת ועל אהבה ללא תנאים. לרוזי ופן יש חמישה 
ילדים, וזה אומר שיש להם גם הררי כביסה, אינסוף ארוחות לבשל וחוגים 
שצריך להסיע אליהם. אבל רוזי ופן שמחים בחלקם וחייהם מלאים חלומות 
ורודים על משפחה שמחה ומגובשת. אלא שילדים קטנים הם תמיד מתכון 

להפתעות. ולכן כשקלוד, בנם החמישי והאהוב, מבקש ללכת לגן לבוש בשמלה וחולם להיות 
נסיכה כשיגדל, רוזי ופן מתלבטים כיצד עליהם להגיב. הם מרגישים שכל מה שהיה ברור להם 
בנוגע לתפקידם כהורים, עומד עכשיו למבחן. אהבתם לבנם ורצונם לאפשר לו חופש בחירה 
נתקלים בתגובות עוינות ולעיתים אף מסוכנות של סביבתם, והם מוצאים את עצמם אבודים 
ומבולבלים. הם עוברים דירה, ובלי שיקבלו החלטה מודעת הם הופכים את סיפורו של קלוד 
לסוד משפחתי. אבל סודות לא יכולים להישמר לנצח, וכשהסוד הזה מתגלה הם נאלצים לקבל 

החלטות קשות שאת השלכותיהן הם לא יכולים לשער. 
(מאנגלית: נעה שביט, הוצאת מודן, 406 עמודים)

, מחבר 'בית  "מועדון המכוניות של מצרים", מאת עלאא אל�אסוואני
יעקוביאן' ומבכירי הסופרים המצרים בני זמננו, הוא סאגה סוחפת המורכבת 
זהו  ונקמה אכזרית.  מפרשות אהבים סוערות, קנוניה להפלת בית המלוכה 
הרוח  של  יכולתה  ועל  והתנגדות  משחית  כוח  עוני,  אי�צדק,  על  סיפור 
האנושית להכניע מנגנוני דיכוי ולהימחץ תחתם גם יחד. העלילה מתרחשת 

וביטוי  כיום  מצרים  בפני  הניצבים  האתגרים  של  בבואה  היא  אך  הבריטי,  השלטון  בתקופת 
שלהי  הזמן:  קהיר.  המקום:  האחרונות.  בשנים  אותה  השוטפים  למונרכיה,  הנוסטלגיה  לגלי 
שנות הארבעים של המאה ה-20. בעל הקרקעות עּבד אל�עזיז ַהמאם יורד מנכסיו ומוצא את 
פרנסתו במחסן של מועדון המכוניות. צוות העובדים במועדון, לעומת זאת, חי בפחד מתמיד 
מנחת זרועו וגחמותיו של רב-המשרתים אְלקּו, המשפיל אותם ומתעמר בהם. כשַהמאם מעז 
לעמוד על שלו, הוא מוכה נמרצות ומת - מפצעיו ומבושה. רעייתו וארבעת ילדיו נותרים 
ופוליטי. כאשר ערב הפיכת הקצינים של 1952  פרוטה, חשופים לניצול כלכלי, מיני  חסרי 
יושביו נאלצים להחליט אם  התסיסה ברחוב גולשת אל תוככי היכל הפאר הקולוניאליסטי, 

לחיות בביטחון אך ללא חירות וכבוד, או לסכן הכול ולהילחם על זכויותיהם. 
(מערבית: ברוריה הורביץ, הוצאת טובי, 526 עמודים)
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