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 חפשו אותנו בפייסבוק   

דרור יוסף

ב�7 במאי פנתה חני ארנון, מנהלת המרכז הבין�לאומי 
למשתלמים בחקלאות בערבה, אל תושבי האזור וביקשה 
במרכז,  הנפאלים שהלומדים  לאזרחים  יד  להושיט  מהם 

�שאיבדו את כל עולמם ברעידת האדמה שהתרחשה במו
לדתם.

באתר האינטרנט של המועצה האזורית ערבה תיכונה 
�התפרסם המכתב של ארנון ובו כתבה שבמרכז ההשתל

סטודנטים,   1,100 השנה  לומדים  בספיר  שפועל  מויות 
מהם 160 הגיעו מנפאל - 32 נשים ו�128 גברים. בנוסף, 

האד רעש  נפאליים.  קבוצה  ראשי  שני  בערבה  �שוהים 
מה הנורא, שבו נהרגו אלפי אנשים והותיר רבים אחרים 
ללא קורת גג, לא פסח על בתיהם. כולם כאחד מפרברי 
קטמנדו והמחוזות הכפריים שממערב לה, אזור שהיה בלב 

האסון.
האדמה",  רעש  בעקבות  עולמם  חרב  באפריל  "ב�25 
כותבת ארנון, "עד מהרה למדנו, כי הכפרים מהם הגיעו 
היו במוקד הרעש ונהרסו כליל. לאף אחד מהם אין בית 
לחזור אליו. 10 ימים לאחר הרעש, ולאחר שנקטנו בצעדי 

תמיכה וחיזוק הם התחילו לחשוב על היום שאחרי...
�"בעוד חודשיים הם אמורים לחזור הביתה ואנחנו מנ

סים לתמוך, לעזור ולחזק. אחד הדברים הנחוצים בשעה זו 
�- הוא תמיכה כספית. הסטודנטים האחרים במרכז המש

תלמים אספו גם הם כספים ותרמו ביד רחבה".
�המכתב פונה אל החקלאים ולתושבים הקבועים והזמנ

בהם.  לתמוך  לנו  ויעזרו  הלב  את  ש"יפתחו  באזור,  יים 
הכסף שייאסף ייתרם למטרה טובה ונכונה". מטרת איסוף 
הכסף היא רכישת אוהלים, שיספקו מחסה בראשיתה של 
ינותב  במולדתם של המשתלמים, השאר  הגשמים  עונת 

לבנייה מחדש של מוסדות נחוצים.

הוכשרו לתת עזרה ראשונה
סטודנטים נפאלים הלומדים בישראל, שחוזרים לנפאל 

בעקבות רעידת האדמה, הוכשרו במד"א להתמודדות עם 
אסון רעידות אדמה ולמדו הגשת עזרה ראשונה.

בימים האחרונים, עשרות אלפי אנשים מחפשים דרך 
המדי את  שפקד  הכבד  האסון  בעקבות  מנפאל  �לברוח 

בישר� שלומדים  מנפאל  סטודנטים   24 עבור אולם   נה, 
אל, נפאל היא הבית, ובעקבות המצב הם החליטו לחזור 

למדינתם על מנת לעזור לקרוביהם.
ביק מרבית,  בצורה  ולסייע  לעזור  שיוכלו  מנת  �על 

לנפגעים  בסיוע  רפואית  הדרכה  לעבור  הסטודנטים  שו 
ופראמדיק  למשימה  מיד  נרתמו  במד"א  אסון.  במצבי 
מד"א דניאל פולק נשלח למושב נאות הכיכר, שם הדריך 
המכשירה  באנגלית,  מיוחדת  בסדנה  הסטודנטים  את 
אותם להגשת עזרה ראשונה ולהתמודדות עם מצבי אסון 
מרפאה  טיפולי  כוללים  הסדנה  תכני  אדמה.  ורעידות 
משנה  רעידות  בעת  וטיפול  התנהגות  כללי  בסיסיים, 

ומוכנות והתמודדות עם אסונות.
הזמן  "למרות  פולק:  דניאל  פראמדיק  הקורס  מדריך 
הקצר עם הסטודנטים, נוצר בינינו קשר עמוק ואני שמח 
לארצם,  לחזרה  אותם  להכין  ההזדמנות  בחלקי  שנפלה 
ומקווה שהידע שהם קיבלו בקורס יעזור להם להתמודד 

עם המצב הקשה בנפאל".

מבקר ספרותי אמיץ וכן
בתגובה למאמרו של עמיר סגל מיום 30.4.2015

עמיר  של  הספרותית  הביקורת  את  לקרוא  נהניתי 
את  מבקר  סגל  עמיר  השירה".  "מושב  במדורו:  סגל, 

�ספרה האחרון של אגי משעול. מעט מאוד מבקרים מסו
גלים לגלות יושרה עד הסוף כאשר הם נדרשים לכתוב 
דברי ביקורת בלתי נעימים על יצירה של משורר זה או 

אחר, ועמיר סגל ראוי לצל"ש על כנותו זאת.

על  פומבית  מכריז  הייתי  משעול,  אגי  אני  אילו 
את  אומר  ואני  משוררת.  בתור  שלי  הבסטה"  "סגירת 
זה, לצערי, כחבר במושב שכן, אבל חובתי לכתוב זאת, 
ולו רק משום היותי בעל תואר בספרות עברית, ורוצה 

לעודד מבקרים לכתוב את כל אשר על לבם ודעתם.
יוסף אבידור, מושב משגב דב

תרומת הערבה לנפאל
המרכז למשתלמים בחקלאות בספיר שבערבה אוסף תרומות ל�162 סטודנטים נפאלים 

שאיבדו את בתיהם ברעידת האדמה. 24 סטודנטים הוכשרו בהגשת עזרה ראשונה

מיוחדת  סדנה  ראשונה.  עזרה  בקורס  נפאלים  סטודנטים 
צילום: דוברות מד"א בנאות הכיכר 
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חדשות
דרור יוסף

בית המשפט המחוזי מרכז, 
משפט  כבית  ביושבו 
לעניינים מינהליים, קיבל 
מושב  חבר  נגד  מושב  של  עתירה 

�ותיק, שעומד בראש אימפריה חקל
�אית ומעבד אלפי דונמים של קרק

עות בלא פחות מ�18 יישובים.
אז   ,2004 בקיץ  הפרשה  ראשית 

�קיבל שלום מבורך היתר בנייה להק
�מת שתי חממות לגידול ירקות בכי

כ�6,000  שגודלו  בשטח  ניילון,  סוי 
מ"ר במושב גבעת כ"ח. מבורך מגדל 
בגב� המצויים  דונם   8,190 פני  על 

עת כ"ח, במושבים סביבו ובמקומות 
אחרים חיטה, חמניות, אבטיח, תירס, 
פופקורן, בקיה ותלתן, הוא ממגדלי 

החומוס הגדולים בארץ.
והתברר למו �שלוש שנים חלפו, 

מבצע  מבורך  כי  לתדהמתו,  שב, 
פעולות תשתית להקמת מבני בטון 
וברזל עצומי ממדים בשטח שהותר 
מ"ר!),  (כ�6,000  חממות  להקמת  לו 
הייתה  האגודה, שלא  לרצון  בניגוד 
נתנה  ולא  הקרקע  לייעוד  מודעת 
הבנייה,  עבודות  הסכמתה.  את  לו 
שהתקדמו לנגד עיני חברי האגודה, 
התממשו בהקמת מבנה ענק שנועד, 

�כפי שהתברר בדיעבד, לאחסון תבו
אה חקלאית שמשקלה כ�20 אלף טון 

ועשרות רבות של כלים חקלאיים.
הבנייה  לוועדת  פנה  המושב 
והתכנון המקומית, אשר הורתה על 
הפסקת הבנייה בפברואר 2008 בצו 
מנהלי. כעבור חודש, במארס 2008, 
ניתן צו הפסקה שיפוטי. מאז עומד 

המו במרכז  לבן"  כ"פיל  �המבנה 
ביניהם  מנהלים  הצדדים  בעוד  שב 

הליכים רבים וממושכים בפני שלל 
ערכאות משפטיות.

הדין  עורכי  באמצעות  האגודה, 
אורך  לכל  טענה  ומוניץ,  סודאי 
הדרך, כי לא יעלה על הדעת שחבר 
מבנה  לאפה  מתחת  יקים  אגודה 
של  תוצרת  לאחסון  המיועד  שכזה, 
כל יישובי המחוז, מבלי שתיתן לכך 
היתר  שניתן  ומבלי  הסכמתה  את 

בנייה כחוק.
הזכויות  כי  האגודה  טענה  עוד 
שייכות  כידוע,  המושב,  בקרקע 
לרשות מקרקעי ישראל, והיא מסרה 
חיים  ניהול  לצורך  למושב  אותה 
עבודה  על  המבוססים  שיתופיים 

האגו לטענת  חבריה.  של  �חקלאית 
היא המתירה את אופי המבנים  דה, 
להוראות  בכפוף  בשטחה,  שיוקמו 
מושב  לו לחבר  ואל  גורמי התכנון, 

חב חשבון  על  לעצמו  דין  �לעשות 
ריו.

�בעקבות החלטת בית המשפט הפ
סיק מבורך את השימוש במבנה, ואין 
הוא משתמש בו עד היום. בינתיים, 
לצורך  להיתר  חדשה  בקשה  הגיש 
וגודל  מיקום  של  והתאמה  הסבה 
תבואות,  לאחסון  למבנים  החממות 
ציוד וכלים חקלאיים, ובמארס 2009 
לאשר  המקומית  הוועדה  החליטה 

את בקשתו, בכפוף לתנאים.
וטען,  המושב ערער על ההחלטה 
היא  המבנה  שמטרת  אף�על�פי  כי 
וכלים חקלאיים, הרי  אחסון תבואה 

השי היקף  בגין  בו,  לראות  �שיש 
שנועד  העצומות  והכמויות  מוש 
אין  ואותו  מסחרי,  כמחסן  להכיל, 
החלטת  ניתנה   2012 בשנת  לאשר. 

אשר  ובנייה,  לתכנון  הערר  ועדת 
ברוב  המושב,  של  הערר  את  דחתה 
של שניים מול אחד, ומצאה כי אופי 
השימוש חקלאי ולכן יש להתיר את 

השימוש.
�בזאת לא הסתיים הסיפור והאגו

זכות  לה  באין  נואש.  אמרה  לא  דה 
ערר,  ועדת  על  לערער  מוקנית 

מנ לעניינים  המשפט  לבית  �פנתה 
הליים על מנת שיצהיר, כי החלטת 
ועדת הערר תבוטל. סלע המחלוקת 
העקרונית:  השאלה  הוא  בעתירה 
להכיר  יש  שבהם  המבנים  אופי  מה 
ואפשר  חקלאי  לצורך  כמשמשים 
ומה  במושב,  לאחסון  אותם  להתיר 
שימוש  בהם  לראות  יש  אשר  אלה 

מסחרי.
�הצדדים שטחו את טיעוניהם, לר
�בות פסיקות קודמות של בית המש

שנתיים  נמשך  וההליך  העליון,  פט 
וחצי. לפני כשבוע, ב�5 במאי השנה, 
ניתן פסק דין ובו קיבל בית המשפט 
את עמדת המושב והורה, כי החלטת 

ועדת הערר תבוטל.
בפסק דינו דחה בית המשפט את 
בדעת  דווקא  וצידד  הרוב  עמדת 
לפיה  המחוז,  מתכנן  של  המיעוט 
על  מלמד  והאחסנה  השימוש  היקף 
פעילות מסחרית לכל דבר, על אף 
כחקלאי  מבורך  של  עיסוקו  מהות 

�פעיל, המבקש לאחסן תבואה וטרק
טורים. שימוש זה, כידוע, אינו אסור 
היתר  בהיעדר  חקלאית,  בקרקע 
מתאים לשימוש חורג. בית המשפט 
קבע במפורש, כי בנסיבות אלה אין 
שהתבקש.  הבנייה  היתר  את  לתת 
בגין ההליכים הממושכים חייב בית 

180 חקלאים תובעים 
130 מיליון ש"ח

בית המשפט מינה מומחה בתביעת 
המיליונים של מגדלי פרחים, פירות וירקות 

נגד המדינה בגין מחסור באלפי עובדים 
בשנים 2013�2007

בית המשפט המחוזי בתל אביב מינה מומחה מוסכם בתביעת ענק על 
180 חק� זרים בשנים קודמות.  נזקים שנגרמו בשל המחסור בעובדים 

המדינה  נגד  תביעות  הגישו  והירקות  הפירות  הפרחים,  מענפי  לאים 
באמצעות עורכת הדין חגית ויינשטוק.

ש"ח,  מילון  ב�130  מסתכמות  הן  וכעת  שאוחדו  החקלאים,  תביעות 
מתייחסות לנזקים שנגרמו להם בשל מחסור של אלפי עובדים, שיצרה 
 .2013�2007 השנים  במהלך  שונות  תקופות  בשתי  הממשלה,  מדיניות 

�המחסור גרם לחקלאים להפסיד עונות שלמות, ירידה ביבולים ואי עמי
בהתחייבויות  דה 

לייצוא.
עו"ד  לדברי 

הדי �ויינשטוק, 
המשפט  בבית  ון 
התקדמות  הוא 
בדרך  חשובה 
החקלאים  לפיצוי 

הכב הנזקים  �על 
דים שנגרמו להם. 

ההחל �"משמעות 
טה היא שחקלאים 

להו �שיוכלו 
הנזקים  את  כיח 
שנגרמו להם יזכו 

גבו �בסבירות 
כספי.  לפיצוי  הה 

הממש �מדיניות 
שנים  באותן  לה 

היום,  גם  שנמשכת  החקלאות,  להתדרדרות  שגרמו  הסיבות  אחת  היא 
והחקלאים זכאים לפיצוי מלא על כך.

"המדינה הפרה בריש גלי החלטות של הממשלה והבטחות מינהלתיות 
�שהחקלאים הסתמכו עליהן וכתוצאה מההפסדים, חלק מהחקלאים נאל
צו להפסיק לחלוטין את העבודה בחקלאות ואיבדו את מפעל חייהם".

להערכת עו"ד ויינשטוק, "חקלאים רבים שנפגעו בצורה חמורה לא 
יכולים להצטרף לתביעה, כי אפילו כספים לאגרה אין ביכולתם לשלם. 
ומוציאה  במלואו  המשפטי  ההליך  את  לנהל  מתעקשת  חבל שהמדינה 
על כך מיליוני שקלים מכספי ציבור. זאת, למרות שברור לכל שסיכויי 

�התביעה להתקבל גבוהים על רקע תקדימי העבר, שבהם שולמו לחקל
אים עשרות מיליוני שקלים בשל אירועים דומים".

היתר הבנייה בוטל, "הפיל הלבן" נשאר
המחוזי ביטל היתר בנייה שניתן בדיעבד למחסן ענק בשטח גבעת כ"ח. כעת המושב מנסה לקבל אישור להריסת המבנה, 

שנותר ללא שימוש, ולהשיב לידו את הקרקע מידי החקלאי שהקים אותו, חבר באגודה

נעצ רייכל  ואריה  �אמנון 
רו ושוחררו בערובה בבית 
משפט השלום בתל אביב. 
בסך  הכנסות  בהעלמת  חשודים  הם 
להם  ששולמו  ש"ח,  מיליון  כ�1.3 

�כשכר דירה בגין יחידות דיור שהש
כירו בכפר מעש.

ירשו  האלפיים  שנות  בראשית 
ממושב  אמנון  רייכל,  לבית  האחים 
בני ציון ואריה מתל אביב, נחלה עם 

�יחידות דיור במושב כפר מעש שב
�דרום השרון. ממידע שהתקבל במש

רד פקיד שומה חקירות מרכז, עלה 
�חשד לפיו האחים משכירים את יחי

המ לרשות  דיווח  ללא  הדיור  �דות 
סים. ב�5 במאי נפתחה נגדם חקירה 
גלויה שבמהלכה הם נחקרו ועדויות 

נגבו משוכרי יחידות הדיור.
כי  גילתה,  המסים  רשות  חקירת 
האחים  השכירו   2010�2005 בשנים 
כחמש  שבבעלותם,  הדיור  יחידות 

ההכנ על  שדיווחו  מבלי  שבע,  �עד 
אי אף  החוקרים  דירה.  משכר  �סות 

כספי  הופקדו  שבו  בנק  חשבון  תרו 
1.3 מיליון ש"ח. בחקי� �השכירות, כ

דיווחו  לא  כי  החשודים  הודו  רתם, 
על כספי השכירות.

רייכל,  אריה  החשודים,  אחד 

באו לניהול  בפקולטה  �פרופסור 
ביקש  בנגב,  גוריון  בן  ניברסיטת 
איסור  על  להורות  המשפט  מבית 
להיגרם  שעלול  הנזק  בשל  פרסום 
עתיד  שהוא  והעובדה  הטוב  לשמו 
תום  עד  סטודנטים  בפני  להרצות 
נדחתה  בקשתו  הנוכחי.  הסמסטר 
יריב, שנימק  על�ידי השופט עמית 
הצפוי  "הנזק  במילים:  החלטתו  את 
מן הפרסום אינו חורג בחומרתו מזה 
של  קיומו  של  פרסום  מכל  הצפוי 
כדי  עולה  אינו  וודאי  פלילי,  חשד 

פומב מעקרון  חריגה  המצדיק  �נזק 
יות הדיון".

שני אחים נעצרו בחשד שהעלימו 
הכנסות בסך 1.3 מיליון ש"ח

 תושב בני ציון ופרופ' באוני' בן גוריון חשודים
 שהשכירו יחידות דיור בכפר מעש ולא דיווחו על רווחיהם.

הם שוחררו בערבות לאחר חקירתם

המשפט את מבורך בהוצאות ובשכר 
טרחת עורך דין בסך 30 אלף ש"ח.

עו"ד  ממשרד  סודאי  אייל  עו"ד 
את  שייצג  ושות',  סודאי  חיימסון, 
בירך  המשפטיים,  בהליכים  המושב 
על ההחלטה: "מעבר לחיזוק ההלכה 
המותרים  לשימושים  ביחס  הקיימת 
הדין  בפסק  יש  חקלאית,  בקרקע 
לפיו  וצלול,  ברור  חד,  מסר  משום 
יש להגן על האוטונומיה של אגודות 

שיתופיות להתוות את אורח החיים 
לחקלאי  לו  ואל  בשטחן,  והמגורים 
שיהיה,  ככל  ומבוסס  אמיד  הבודד, 
לעשות דין לעצמו ולהעדיף טובתו 

על רווחת יתר התושבים".
במקביל, מנהל המושב הליך נפרד 
אביב  בתל  השלום  המשפט  בבית 
לחזקתו  ולהשבה  המבנה  להריסת 

�של הקרקע שעליה הוא בנוי, שבח
לקה היא ציבורית.

עו"ד חגית ויינשטוק. "חבל שהמדינה מתעקשת לנהל את 
ההליך המשפטי במלואו"
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חדשות
דרור יוסף

שביתה 
במשרד 

החקלאות
�במשרד החקלאות פתחו בש

במאי.   10 ראשון,  ביום  ביתה 
מהמאבק  חלק  היא  השביתה 
של  ההעסקה  תנאי  לשיפור 

�העובדים, כך הכריז ועד העוב
דים.

עלולים  מהשביתה  כתוצאה 
הניתנים  שירותים  להיפגע 

ליצו לחקלאים,  �לאזרחים, 
תוצרת  של  וליבואנים  אנים 
חקלאית, כגון: בדיקות תוצרת 

ובדי המקומי  בשוק  �חקלאית 
לארץ  בכניסה  ליבואנים  קות 
אישורים  והים,  היבשה  בנמלי 
פעילות  חיים,  בעלי  להעברת 
בעלי  צער  בנושאי  אכיפה 

�חיים, הברחות מזון, פיקוח במ
עברי הגבול ונקודות התפר בין 
הפלסטינית,  לרשות  ישראל 
בדיג,  אסורים  אזורים  אכיפת 
בעלי  גידול  משקי  על  פיקוח 

בח לחקלאים  הדרכות  �חיים, 
לקות הגידול, שירות לאזרחים 
בעלי  עם  לטוס  המעוניינים 
לשוב  או  לחו"ל  שלהם  החיים 
ארצה, טיפול בבקשות חקלאים 

במחוזות המשרד ועוד.
המשרד  הנהלת  כי  נמסר, 
העובדים  עם  להגיע  פועלת 
השביתה  את  ולסיים  להבנות 
את  למזער  במטרה  בהקדם, 

כתוצ לאזרח  בשירותים  �הנזק 
אה מההשבתה.

עתיד 
המים

ישראל  חקלאי  התאחדות 
ברצף  נמצאת  היא  כי  הודיעה, 
ועם  המים  רשות  עם  דיונים 

בנו והחקלאות  האוצר  �משרדי 
החקל המים  משק  עתיד  �שא 

עליית  עם  וההתמודדות  איים, 
תעריפי חברת מקורות.

ני נעשה  הדיונים,  �במסגרת 
אזוריים  מודלים  לגיבוש  סיון 
להתמודדות עם המצב ונבחנות 

חלופות שונות.
בהתאח המים  שולחן  �פורום 

דות חקלאי ישראל, אשר כולל 
את נציגי אגודות המים, ועדות 
המגדלים  ארגוני  חקלאיות, 

התכ ההתיישבות,  �ותנועות 
זה  בנושא  משמעותי  לדיון  נס 
ההתאחדות  את  ללוות  וימשיך 

בהתקדמות התהליך.

וע� כבשים  משקי  בעלי   100 �כ
וטרינריים  רופאים  הארץ,  זים מכל 

החקל משרד  של  לצאן  �ומדריכים 
�אות השתתפו בכנס ייסוד של שול

חן מגדלי צאן ב�28 באפריל ברמת 
ובנימינה.  יעקב  זיכרון  בין  הנדיב, 
בני  של  יוזמתו  המגדלים,  פורום 
זית מאלון הגליל, יפעל תחת ועדת 

המשק של תנועת המושבים.
הן  החדשה  ההתארגנות  מטרות 
מרמת  המגדלים  של  כוחם  חיזוק 
ושומרון,  ויהודה  הנגב  ועד  הגולן 

ושי כחוק,  רעייה  שטחי  �שחוכרים 
עם  להתמודד  שלהם  היכולת  פור 
רשויות המדינה. בכנס הוצגו מספר 
בענף:  לפועלים  חשובים  נושאים 
כסף  למדינה  חוסכת  צאן  רעיית 
באחזקת הקרקעות, מונעת שריפות, 
מייצרת פרנסה לחקלאים ותרומתה 
על  שמירה  תוך  הלאומית,  ברמה 
שגודלם  טבעי  וחורש  מרעה  שטחי 

מאות אלפי דונמים.
ראש  יושב  בירך  הכנס,  בתחילת 
אגף המשק בתנועת המושבים, פלג 

אלון  ממושב  זית  בני  את  אוריון, 
שול להקמת  היוזמה  על  �הגליל 

אמר, שתנועת  בנוסף  המגדלים.  חן 
המושבים היא בית למגדלים ושהיא 

תעשה ככל יכולתה לעזור להם.
ההתארגנות,  "מטרות  זית:  בני 
רשויות  הכרת  הן  בכנס,  כפי שהוצגו 
המדינה בחשיבות העצומה של שמירת 

�מאות אלפי דונם של שטחי מרעה וחו
רש טבעי, בהיבט הלאומי והאקולוגי, 
תרומתו המוכחת של הענף בתחומים 
המקצועיים  הביצועים  ושיפור  אלו 

מול האתגרים העומדים בפנינו.
הובלטה  המקצועיות  "בהרצאות 
העובדה, שעלות אחזקת שטח פתוח, 
ביער,  או  בחורש  טיפול  שכוללת 
ומניעת שרפות ללא רעייה נאמדת 

שהר כך  לדונם.  לשנה  ש"ח  �באלף 
מתוכננת  צאן  מרעיית  למדינה  ווח 
כספים  וחוסך  מוכח  הנו  ומבוקרת 

רבים ונזקים למדינה.
"אנו נגביר את פעילותנו על מנת 
ובעקבותיה  הכרה  כאמור  להביא 

תקציבים לפיתוח וקידום הענף".

הוקם שולחן צאן במרעה
בכנס ברמת הנדיב התכנסו כ�100 מגדלי צאן שיפעלו לקבל את הכרת המדינה בתרומה 

הלאומית והאקולוגית של הענף. הפורום יפעל תחת אגף המשק בתנועת המושבים

"אין חדש 
בקידוח 

בגולן"
המטה לעצירת 

קידוחי הנפט ברמה 
מטיל ספק בהודעת 

חברת אפק לנאסד"ק 
על מציאת סימנים 
אפשריים לנוכחות 

הנוזל השחור
אפק  חברת  של  דיווחה  בעקבות 

�לנסד"ק על מציאתם של הידרוקר
המטה  פרסם  בגולן,  בקידוח  בונים 
לעצירת קידוחי הנפט באזור הודעה, 

בקר הידרוקרבונים  "נוכחות  �לפיה 
גיאולוגית  עובדה  הנה  הגולן  קעות 
בהצהרתה  חדש  כל  אין  וכי  ידועה, 

מטר שכל  החברה,  של  �המגומגמת 
תה ניסיונות נואשים להעלאת שווי 

המניה בבורסה".
כי  להדגיש,  במטה  מבקשים  כן 
גם בהודעתה זו לא מצליחה החברה 

טע את  מחזקת,  ואפילו  �להפריך, 
נות מטה המאבק, כי כל הפקת נפט 

תוך  להיעשות  חייבת  תהיה  בגולן 
בלתי�קונבנציו באמצעים  �שימוש 

נאליים.
כל  ללא  חברה  הנה  ג'יני  "חברת 
מפיקה  ולא  בקידוחים,  קודם  ניסיון 
כיום בעולם אף לא ליטר נפט אחד", 
כה  עד  ניסיונה  "כל  מהמטה.  מסרו 
מסתכם בקידוח הבודד בנטור, שגם 

וק רבות  תקלות  החברה  חוותה  �בו 
שות שייחשפו בקרוב לציבור הרחב.

לכלל  לקרוא  ממשיך  "המטה 
לה לתת  לא  והמשרדים  �הרשויות 

של  הפירות  מאסם  הגולן  את  פוך 
המדינה לשדה פטרוכימי מזהם, תוך 

�פגיעה אנושה במים, בחקלאות ובה
תיישבות בגולן.

"ג'יני  חברת  דיווחה  במאי  ב�6 
ערך,  לניירות  לבורסה  אנרג'י" 
נאסד"ק, על סימן אפשרי למציאת 
נפט ברמת הגולן. החברה, בעלת 

השליטה בחברת אפק, הודיעה על 
להימצאות  ראשוניים  ממצאים 
בקידוח  פחמימן,  הידרו�קרבון, 
הגולן,  רמת  בדרום  חמש"  "נס 
הנוזל  נוכחות  על  להעיד  שעשוי 

השחור.
מי מירו  מסר  כך  הקצר,  �הדיווח 

כאל ברשת ב' של קול ישראל, היה 
שהגישה  הכספיים  מהדוחות  חלק 

"ג'יני" לבורסה בניו יורק.

תושבי הגולן בהפגנה נגד הקידוחים, 3 במארס 2015. "לא לתת להפוך את הגולן מאסם הפירות של המדינה לשדה פטרוכימי מזהם"

מרוץ גזר ה־13

ביום שישי הקרוב, 15 במאי, יתקיים מרוץ 
השדה ה־13 שמארגנת מועצה אזורית גזר. 

הרצים ייצאו לדרך מ"בית הרצל" שביער 
חולדה.

מרוץ גזר הוא ריצת שדה תחרותית ועממית 
בנופי השפלה, המשלבת ריצה בין כרמים, 

מטעים ושדות חיטה.
הזינוקים למקצים התחרותיים, למרחקים 
10 ק"מ ו־5 ק"מ, יחלו בשעה 8:00 בבוקר. 
למקצים התחרותי והעממי למרחק שני 

קילומטרים יוזנקו הרצים החל משעה 9:00 
בבוקר.

מרוץ גזר ה�12. ריצה בין כרמים ומטעיםלמנצחים בקטגוריות השונות יוענקו פרסים.



7 ||  14.5.2015

mail ihaklai org il

E mail mail ihaklai org il    www ihaklai org il

H Noam Co Law Offices

Fax Tel
Jabotinski st Moshe Aviv Tower Floor Ramat Gan 

E mail info noamadv co il

  

  



14.5.2015     || 8

כבר בפתח הדברים אבהיר, 
בשטחים  עוסקים  אנו  אין  כי 
במרחבי  המצויים  ציבוריים 
בכלל,  האזוריות  המועצות 

המצו ובמבנים  בשטחים  �אלא 
שהוחכרו  המושבים,  בתוך  יים 
לדורות  לחכירה  מיועדים  או 
1 של מוע�  למושבים כחלק מהמשבצת לפי החלטה

צת מקרקעי ישראל והחלטות נוספות. גם מהחלטה 
823 של ממ"י עולה בבירור הקשר הישיר והבלתי�

לנחלות,  לאגודה  שהוחכרו  השטחים  של  משתמע 
ולמעשה הזכויות הקנייניות בשטחים אלה שייכות 

לחברי המושב.
שנמצאים  ציבוריים  בשטחים  עוסקים  כשאנו 

�בשטח משבצות האגודות השיתופיות, הרי שלמע
�שה עסקינן במבנים ובשטחים המהווים חלק מקניי

נם הפרטי של חברי המושבים, המשמש ומשרת את 
כל חברי המושב. מבנים ושטחים אלה אינם מהווים 

�"מבני ציבור" כהגדרתם הרגילה, ויש להמשיך לר
�אותם כשטחים וכמבנים פרטיים של האגודה וחב

ריה המשמשים את הציבור.
פרטי  כגוף  השיתופית  לאגודה  להתייחס  אין 

העי תפקידיו  בין  אשר  מיוחד  כגוף  אלא  �רגיל, 
האישי  הקשר  במושב.  הקהילה  חיי  ניהול  קריים: 
האגודה  במסגרת  כולם  מתבצעים  הכלל  ורווחת 

�השיתופית ונכסיה, לרבות בשטחים ובמבנים הצי
בוריים המצויים במושב. 

החק האגודה  חייבת  מטרותיה,  קידום  �לצורך 
את  המשמשים  ובשטחים  במבנים  להחזיק  לאית 
הקשרים  את  ולחזק  לאגד  ניתן  איך  שכן,  חבריה. 

הא חברי  של  והתרבותיים  הכלכליים  �החברתיים, 
גודה מבלי שיהיו בידי האגודה מבני ציבור ושטחים 

לשימוש החברים?!
היטב  הכירו  והמדינה  המדינה  טרום  מוסדות 
ומשך  האגודות השיתופיות,  המיוחד של  בתפקידן 
בשטחים  החכירה  זכות  להן  מוקנית  שנים  עשרות 

�הציבוריים לצורך קיום מטרותיהן. תוך הבנה עמו
הגש לצורך  ציבוריים  בשטחים  החשיבות  של  �קה 

הכרחי  וכאמצעי  השיתופיות  האגודות  מטרות  מת 
השטחים  כל  זו,  התאגדות  מאפייני  על  לשמירה 
הציבוריים במושבים נכללים במסגרת חוזי החכירה 

לדורות של האגודות השיתופיות.
בשטחים ובמבנים הציבוריים שהוחכרו לאגודות 
השיתופיות נכללים, בין היתר, מבני משק (מחסני 
תוצרת חקלאית, מחלבה וכו') המשמשים את חברי 
האגודה השיתופית לפעילותם היצרנית, וכן מבנים 
שנועדו לפעילות תרבות, חינוך, ספורט ופנאי, כגון 

בית עם, מועדוני תרבות, מועדוני נוער וכו'.
לרוב, נבנו המבנים המשמשים את הציבור על�ידי 

השקי השנים  כל  לאורך  חבריה.  ובמימון  �האגודה 
עו חברי האגודה בהקמת מבני הציבור, בתחזוקתם 
ובהפעלתם. יתרה מכך, חברי האגודה השקיעו זמן, 
הציבור,  מבני  של  בטיפוחם  חברתי"  ו"הון  מאמץ 
המבנים  וכל  במימונם,  הפיננסית  להשקעה  מעבר 

הפר כשטחיה  כל  בעיני  נתפסים  הללו  �והשטחים 
טיים של האגודה.

על  הממונה  רייף  דני  בראשות  רייף",  "ועדת 
מונתה  אשר  לשעבר,  מקומיות  ברשויות  הביקורת 
באוקטובר 2010 ע"י שר הפנים, בחנה את המלצות 
לרבות  המקומיים,  הוועדים  בנושא  המדינה  מבקר 
נושא מבני הציבור ביישובים ושיוכם, והגישה דין 

וחשבון מטעמה כבר במאי 2011.
�מסקנתה בעניין הייתה, כי יש להותיר את השט

ואת המבנים הציבוריים בחכירה ארוכת טווח  חים 
להחכיר  להמשיך  רמ"י  על  השיתופיות.  לאגודות 
המבנים  ואת  השטחים  את  השיתופיות  לאגודות 
הציבוריים, הן המשקיים והן המוניציפאליים, למשך 
(כפי שהיה עד כה).  ובדמי חכירה סמליים  זמן רב 

מו ציבור  למבני  מקובל  תקן  לקבוע  יש  כן,  �כמו 
היישוב  לגודל  בהתאם  כפרי,  ביישוב  ניציפאליים 

ולאופיו.
הוועד  או  האזורית  המועצה  ע"י  שיושקעו  ככל 

�המקומי משאבים בהקמת מבנים מוניציפאליים חד
בין  יושג הסדר מתאים  או בשיפוץ הקיימים,  שים 

�האגודה לגוף המוניציפאלי, לרבות אפשרות להש
כרת המבנים והשטחים לגוף המוניציפאלי לתקופה 

�ארוכה, כל עוד המבנה משמש לצרכים מוניציפא
ליים בתמורה לתשלום שכר דירה סמלי, בעוד זכות 

החכירה תיוותר של האגודה השיתופית.
השכירות  או  המשנה  חכירת  תקופת  במהלך 
יישא הגוף המוניציפאלי בכל התשלומים הקשורים 
לאחזקת המבנים והשטחים הציבוריים ולהפעלתם. 
המבנה  כשיחדלו  או  החכירה  תקופת  כשתסתיים 
ביניהם,  המוקדם  לפי  הציבור,  את  לשמש  והשטח 

�תסתיים השכירות או חכירת המשנה והנכסים יוח
זרו לידי האגודה השיתופית.

תיוותר  אלה  מבנים  בגין  הקניין  זכות  כלומר: 
תו השימוש  זכות  בעוד  השיתופית,  האגודה  �בידי 

עבר לגוף המוניציפאלי במסגרת הסכם שיגבש עם 
�האגודה השיתופית. למעשה, תנועת המושבים תו

מכת בהמלצת ועדת רייף, לפיה יש לאפשר הסכם 
המוני לבין הרשות  האגודה החקלאית  בין  �חופשי 

ציפאלית.
הפק את  המצדיק  חיוני  ציבורי  צורך  יהיה  �אם 

עת השטחים או המבנים הציבוריים מידי האגודה, 
יתנה  הקמתו  את  הממן  הגורם  שבו  מקרה  לרבות 
את המימון ברישום זכויות החכירה בנכס ע"ש הגוף 

�המוניציפאלי, הרי שאז יתאפשר לבצע הליך הפק
עה כדין, תוך בדיקת קיומם של האינטרס הציבורי 
וחלופות פוגעניות פחות, כגון גיבוש הסדר מוסכם 

המוש יפוצו  הפקעה  הליך  במסגרת  האגודה.  �עם 
בים, בין היתר, בגין השקעותיהם, ככל שהיו כאלה, 
בהקמת המבנים הציבוריים. במבני המשק שאופים 

�מסחרי יוענקו שירותים לכלל הציבור במושב, לר
�בות לתושבי ההרחבה, והזכויות ייוותרו של האגו

דות השיתופיות.
�לסיום, חשיבותן של ההרחבות הקהילתיות לפי

תוחם של המושבים אינה מוטלת בספק וגם שילוב 
נכון של הקהילות חיוני והכרחי ליצירת מושב בריא 
שכיף לחיות בו, לפיכך עלינו לעשות ככל האפשר 
מבני  של  נכון  ניהול  כלי  "ארגז"  לייצר  מנת  על 
הציבור לטובת כלל תושבי המושב, הן לאגודות והן 

לוועדים המקומיים.

�הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתו
פיות בתנועת המושבים.

כללי  מידע  הוא  זה  במאמר  המוצג  המידע 
בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת 
נושאים  אינם  המערכת  או  המחבר  משפטית. 
באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים 
לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת 

על הדברים האמורים.

כתובת לתגובותיכם
dror.maariv@gmail.com

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

הזכות לפרטיות
מי מחזיק בזכויות הקניין של המבנים והשטחים הציבוריים 

במושבים? האם הם "פרטיים" או "ציבוריים"?

איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
editor_kav@tmags.co.ilעו"ד שניר שער, רו"ח

בימים אלו התבשרנו על כוונת שר 
�האוצר החדש, משה כחלון, להכב

יד את נטל מס הרכישה על רוכשי 
ל�25%,   20% שבין  לשיעור  להשקעה  דירות 
החל מהשקל הראשון! להחלטה זו, אם תתגבש 
להצעת חוק שתאושר בכנסת, תהיה השפעה 
ממשית על רוכשי נחלות, שעבורם זו רכישה 

�של דירת מגורים לא�יחידה, וגם על מי שע
בורם זו רכישה של דירת מגורים יחידה.

אדם  כאשר  אמורים.  דברים  במה  נסביר 
המגו בית  מרכיב  שבגין  הרי  נחלה,  �רוכש 

רכישה  מס  לתשלום  זכאי  הוא  בנחלה  רים 
לפי  יחידה)  דירה  זו  שעבורו  (למי  מופחת 
מדרגות השווי הבאות: על חלק השווי שעד 

אין  ש"ח   1,568,800
השווי  חלק  על  מס; 
שבין 1,568,800 ש"ח 
ש"ח  ל�1,860,790 
רכי� מס   3.5% - 

השווי  חלק  על  שה; 
 1,860,790 שבין 
ל�4,800,605  ש"ח 
רכי� מס   5% -  ש"ח 

שבין  סכום  על  שה; 
ש"ח   4,800,605
ש"ח  ל�16,002,015 
רכישה,  מס   8%  -

שג השווי  חלק  �ועל 
מ�16,002,015  דול 
10% מס רכי�  ש"ח -

שה. ככל ששווי בית 
המגורים בנחלה גבוה 
בהתאמה  כך  יותר, 
של  שיעורו  גם  גדל 

מס הרכישה.
כשהרוכש  אולם 
דירת  עבור  משלם 

לא�יחי �מגורים 
לפי  גבוהות  יהיו  הרכישה  מס  מדרגות  דה, 
- 5% מס  1,162,120 ש"ח  הבא: עד  הפירוט 
 3,486,350 עד  ש"ח   1,162,120 רכישה; 
עד  ש"ח   3,486,350 רכישה;  מס   6%  - ש"ח 
4,800,605 ש"ח - 7% מס רכישה; 4,800,605 
ש"ח עד 16,002,015 ש"ח - 8% מס רכישה; 
יותר מ�16,002,015 ש"ח - 10% מס רכישה. 
יש  כיום  החוקי  למצב  נכון  כי  אפוא,  נמצא 
הבדל לא מבוטל בין חישוב מס הרכישה לפי 
לפי  הרכישה  מס  חישוב  לבין  יחידה  דירה 

דירה לא�יחידה.
נמחיש זאת בדוגמה הבאה. אדם רכש נחלה 
בשווי שישה מיליוני ש"ח. שווי בית המגורים 
בנחלה הוא ארבעה מיליוני ש"ח. אם זו דירה 
בית  מרכיב  בגין  הרכישה  מס  עבורו,  יחידה 
המגורים יהיה כ�117 אלף ש"ח בעוד שאם זו 
דירה שאינה יחידה עבורו, מס הרכישה יהיה 

כ�233 אלף ש"ח.
אולם, עקב הגזירות החדשות, ההפרש עשוי 

�להיות דרמטי ומשמעותי עד כדי כך שהעס
מס  שיעור  אם  כך,  הפועל.  אל  תצא  לא  קה 
הרכישה יהיה 20% עבור דירה לא�יחידה, הרי 
שהוא יהיה בדוגמה שלנו כ�800 אלף ש"ח(!), 
לעומת 233 אלף ש"ח לפי המצב החוקי כיום 

(לדירה לא�יחידה).
הרכי כדאיות  זה  דברים  במצב  כי  �ברור 

שה עבור רוכש כזה מוטלת בספק, שכן היא 
מגדילה לו את עלות רכישת הנחלה במאות 
אלפי ש"ח (כ�567 אלף ש"ח). הדברים נכונים 
יחידה,  דירה  זו  הרוכש  עבור  גם למצב שבו 
המוכר  מגורים.  בתי  שני  יש  בנחלה  אולם 
ככל  גבוה  שווי  המגורים  לבתי  לייחס  ירצה 

"הליניא ממסלול  ליהנות  במטרה  �האפשר 
ריות המוטבת" עבור שני 
בתי המגורים ולשלם מס 
שבח בשיעור נמוך, ואילו 
שווי  לייחס  ירצה  הרוכש 

המגו לבית  מאוד  �נמוך 
הואיל  בנחלה,  השני  רים 
ובגין מרכיב זה הוא יישא 
בתשלום מס רכישה גבוה 

מאוד (20%).
בתה שנמצא  מי  �לכן, 

ליך של רכישה או מכירה 
של נחלה, טוב יעשה אם 
על  ויחתום  צעדיו  יחיש 
בטרם  עוד  המכר  הסכם 
הגזירות  לתוקף  ייכנסו 
הרכישה.  במס  החדשות 
אם  גם  כי  נציין,  לבסוף 
אינטרסים  ניגוד  קיים 
הרוכש  לבין  המוכר  בין 
ושני  עליו  לגשר  אפשר 
להיות  עשויים  הצדדים 
"רווח�רווח"  של  במצב 

.("win�win")
כך, אם בנחלה יש בית 

הוא מבנה חקל והאחר  בהיתר  �מגורים אחד 
אי שהוסב לבית מגורים. המוכר ירצה לבקש 
ליניאריות מוטבת גם על בית המגורים השני 
למגורים)  שהוסב  החקלאי  (המבנה  בנחלה 
הזה  המבנה  את  להציג  ירצה  בעוד שהרוכש 

רכי מס  בתשלום  לשאת  לא  כדי  �כ"קרקע" 
הוא  הפתרון  לא�יחידה.  דירה  של  גבוה  שה 
המוטבת  לליניאריות  לזכאות  שהבחינה 
ההסכם  חתימת  במועד  נעשית  המוכר  עבור 
(ואז הוא זכאי לליניאריות מוטבת עבור בית 

המב הרוכש  שעבור  בעוד  השני)  �המגורים 
גם סובייקטיבי, כלומר: מה בכוונתו  הוא  חן 
אם  בנייה)?  (הריסה,  המגורים  בבית  לעשות 
בכוונתו להרוס את המבנה השני, הרי שהוא 
לא יחויב במס רכישה לפי דירת מגורים לא�

יחידה, אלא לפי קרקע (6% מס רכישה).

הכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות 
שיתופיות

גזירות מס הרכישה
שר האוצר הנכנס משה כחלון עלול להכביד את עול מס 
הרכישה על צוואר רוכשי משקים ולהקשות על מכירתם. 

 חשוב להכיר את כללי המשחק, שעשויים
להיות בתוקף בקרוב

עקב הגזירות 
החדשות, ההפרש 

עשוי להיות דרמטי 
ומשמעותי עד כדי כך 

שהעסקה לא תצא 
אל הפועל. כך, אם 

שיעור מס הרכישה 
יהיה 20% עבור דירה 

לא�יחידה, הרי שהוא 
יהיה בדוגמה שלנו 

כ�800 אלף ש"ח(!), 
לעומת 233 אלף 
ש"ח לפי המצב 

החוקי כיום
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התקשרו עכשיו למפגש דיסקרטי ובלתי מחייב 058-503-9696
ניתן גם לשלוח הודעות  24 שעות ובסופי שבוע

מיועד לחילונים ומסורתיים "לייט", משכילים, בשנות  ה-  20,  30,  40 

הורים ובני משפחה, ניתן לעזור לילדים/אחים גם בלי ידיעתם!

היכרויות לנישואין 
והקמת משפחה

היכרויות לנישואין 
והקמת משפחה

 מרכז אלי שטרול בוגר מכון אדלר
 כ- 20 שנות ניסיון בהיכרויות ועבודה עם הורים!

 היכרויות בלווי והתאמה אישית ובדיסקרטיות מלאה
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סבסטיאן קסלר

לפני כעשור החלה להתפשט בכוורות 
�דבורים ברחבי העולם תסמונת התמו

 Colony Collapse) טטות המושבה
המו� במוות  מתבטאת  זו  תסמונת   .(Disorder
גדו במספרים  שלמות  וכוורות  דבורים  של  �ני 

להאבקה  הדבש,  לייצור  גדול  נזק  שמסב  לים, 
חקל גידולים  �של 

בטבע.  ולהאבקה  איים 
המדעיים  המחקרים 
העדכניים מטילים את 

בקבו בעיקר  �האשם 
הדברה  חומרי  של  צה 
ניאוניקוטינואידים 
 neonicotinoides)

מולקו של  נגזרות   -�
שמיו הניקוטין,  �לת 

צמח  על�ידי  צרת 
התגוננות  לשם  הטבק 
שפוגעים  מחרקים), 
המוטורי,  בתפקוד 

ובהב ריחות  �בזיכרון 
למאכל  אבקנים  את 

השפעה  הראו  אחרים  מחקרים  מנגד,  לכוורת. 
מועטה אם בכלל של חומרים אלה על הדבורים.

האיחוד האירופי הקפיא את השימוש בחומרי 
הדברה מסוג זה לשנתיים, כדי לבחון האם באמת 
הם אחראיים לפגיעות בדבורים. הקפאת שימוש 
2015, או אז יהיה צורך להח�  זו תסתיים בסוף

ליט מחדש על הנושא לאור המחקרים החדשים. 
הדברה  בחומרי  להשתמש  ניתן  אגב,  בישראל, 

הגב ללא  כמעט  הניאוניקוטינואידים  �מקבוצת 
לה.

העת  בכתב  שפורסם  חדש,  גדול  שדה  מחקר 
החשוב Nature, בדק את השפעת אחד מחומרי 

דבו של  מינים  מספר  על  זו  מקבוצה  �ההדברה 
רים, ומצא שהשפעתו שונה על מינים שונים של 

פגיעה  נרשמה  לא  בדבורי דבש  דווקא  דבורים. 
משמעותית  פגיעה  נרשמה  אך  לעין,  נראית 

בשלושה מינים של דבורי בר.
משמעות התוצאות היא, שבנוסף להוכחת נזק 
אפשר  אי  בר,  דבורי  על  אלה  הדברה  מחומרי 
להשליך תמיד מתוצאות ניסויים בדבורי דבש על 
דבורי בר ועל חרקים אחרים. מחקר זה בדק רק 

הדב חומרי  משפחת  מאותה  אחד  הדברה  �חומר 
במחלוקת,  שנויים  רה 
שדבורי  העובדה  לכן 
אינה  נפגעו  לא  הדבש 
על  כמובן  מצביעה 
ההדברה  שחומרי  כך 
פוגעים  אינם  האחרים 
כאמור,  הדבש.  בדבורי 
הראו  קודמים  מחקרים 

לדבו משמעותי  �נזק 
אח מסוגים  דבש  �רי 

הדברה  חומרי  של  רים 
ניאוניקוטינואידים.

הדבורים  בניסויים, 
תמי לאכול  �העדיפו 

את  שמכילה  סוכר  סת 
חומרי ההדברה על פני 

�תמיסת סוכר רגילה. החוקרים הסיקו מכך שחומ
�רי ההדברה נותנים לדבורים הרגשה טובה ומפ
�עילים אצלן מנגנון התמכרות - בדומה להתמכ

המשמעות  שבסיגריות.  לניקוטין  אדם  בני  רות 
פרחים  מחפשות  הדבורים  שייתכן שבשטח  היא 

הניאוניקוטינואי ההדברה  חומרי  את  �המכילים 
דים וגורמות לעצמן נזק גדול.

במחקרים  צורך  שיש  היא  מהמחקר  המסקנה 
�נוספים כדי להבין אילו סוגים של חומרי הדב

ואילו  מזיקים  הניאוניקוטינואידים  מקבוצת  רה 
של  שונים  מינים  על  ההשפעה  מה  וכן  פחות, 
מאביקים, כדי להבטיח תנובות גידולים גבוהות, 
מצד אחד, ומהצד האחר פגיעה מינימלית בדבורי 

דבש ובדבורי בר.

 בין חקלאות
למדע

קוראים לי דבורה 
ואני מכורה

מחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature מצא שלושה מינים 
של דבורי בר, ש"התמכרו" לחומרי הדברה. דווקא בדבורי דבש 

לא נרשמה פגיעה נראית לעין

הדבורים העדיפו לאכול 
תמיסת סוכר שמכילה 
את חומרי ההדברה על 

פני תמיסת סוכר רגילה. 
החוקרים הסיקו מכך 

שחומרי ההדברה נותנים 
לדבורים הרגשה טובה 
ומפעילים אצלן מנגנון 

התמכרות

דבורה. חומרי ההדברה גורמים לה הרגשה טובה ומפעילים אצלה מנגנון התמכרות
USGS Bee Inventory and Monitoring Lab.flickr :צילום
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אסף בן נריה

�לפני מספר שבועות נפל דבר בעו
הסוכנות  החקלאות:  לם 

�הבין�לאומית לחקר הסר
ְּגַליפֹוֵסט  כי  הודיעה  טן 
המר�  ,(Glyphosate  (באנגלית:

כיב העיקרי בקוטל העשבים הנפוץ 
לקבוצת  נוסף  "ראונדאפ",  בעולם 
החומרים החשודים כמסרטנים בבני 

חקל לכל  שמוכר  החומר,  �אדם. 
עשבים  להרחקת  משמש  וגנן,  אי 
לפני  בשדה  אותו  מפזרים  שוטים. 
בפארקים  אותו  שמים  הזריעה, 
ובמדשאות כדי למגר צמחים שאינם 
רצויים והוא נצרך בישראל בכמויות 

אדירות - מאות טון בשנה.

�ההכרזה של הסוכנות לחקר הסר
�טן חוללה סערה גדולה בישראל וב

עולם. מצד אחד, רבים מיהרו לתקוף 
להו וביקשו  בחומר  השימוש  �את 

היו  שני,  מצד  מהמדפים;  אותו  ריד 
תלוי  לחלות  שהסיכון  שהדגישו  מי 

�ברמת החשיפה לחומר, ושגם החלו
בתק רעילות.  להיות  עלולות  �פות 

שורת נפוצו דעות שונות ומנוגדות, 
הכללית  הוודאות  לאי  עזרו  שלא 

סביב הנושא.
בד בנתונים,  סדר  לעשות  �כדי 
הח הקביעה  מתבססת  מה  על  �קנו 

הסרטן  לחקר  הסוכנות  של  דשה 
הקיימים  התחליפים  את  וסקרנו 
יורידו  השיווק  רשתות  האם  בשוק. 
בעתיד  מהמדפים  ה"ראונדאפ"  את 

הנראה לעין? נראה שהתשובה לכך 
מורכבת מהצפוי.

רעיל או לא רעיל?
הנפוץ  ההדברה  חומר  גלייפוסט, 
מרכזי  מרכיב  הוא  בעולם,  ביותר 
הפופולרי שמשווק  בקוטל העשבים 
החומר  "ראונדאפ".  המותג  תחת 
חומצות  של  בייצור  פוגע  הכימי 
הצמח,  להתפתחות  החיוניות  אמינו 
וגורם למותו תוך ימים ספורים עד 

מנג זאת,  עם  בודדים.  �שבועות 
לא  העשבים  קוטל  של  הפעולה  נון 
משפיע כך על בעלי חיים ועל בני 
אדם - כי אלה צורכים את חומצות 

חיצו ממקורות  החיוניות  �האמינו 
בעצמם.  אותן  מייצרים  ולא  ניים, 

לחומר  בעבר  נחשב  גלייפוסט  לכן, 
עם רמת רעילות נמוכה לבני אדם, 
כך לפי הסוכנות להגנת הסביבה של 

ארצות הברית.
פעי קראו  רבות  שנים  �במשך 

רבים  ירוקים  וארגונים  סביבה  לי 
בגלייפוסט,  השימוש  את  לצמצם 

�בהתבסס על עדויות לפגיעות האקו
לוגיות שהחומר גורם. אחת הטענות 
בחיידקי  פוגע  שהגלייפוסט  הייתה 
מרכזי  תפקיד  יש  שלהם  הקרקע, 
מחקרים  הוצגו  בנוסף,  הצמח.  בחיי 

�שדווקא הצביעו על פגיעה של החו
מחקרים   - ובאדם  חיים  בבעלי  מר 
שלפיהם חולדות ועכברים שנחשפו 
תפקודיות,  הפרעות  פיתחו  לחומר 

�ומחקרים שלפיהם שילוב של גליי

הנפו נוספים  כימיקלים  עם  �פוסט 
צים בחקלאות עלול לגרום, בתנאי 
עובריים  מעבדה, למותם של תאים 

ותאי שליה.

"ראונדאפ" לא לבד
לא  נוספים  ורבים  אלה  מחקרים 
מנעו מהגלייפוסט לשמור על סיווגו 
לפחות  נמוכה,  רעילות  רמת  כבעל 
זה  בתאריך   .2015 במארס   20 עד 

�התכנסה בליון שבצרפת ועדת מומ
ובהחלטה שעו �חים מרחבי העולם, 

החקלאות,  בעולם  רבים  הדים  ררה 
�הודיעה על הוספת הגלייפוסט לקבו

2A, החשודים כמסרט�  צת החומרים
נים סבירים בבני אדם.

המידע ששימש את הסוכנות הבין�

נפל דבר 
בחקלאות

הסוכנות הבין-לאומית לחקר הסרטן הכריזה לאחרונה על החומר הפעיל בקוטל העשבים הפופולארי "ראונדאפ" כחשוד 
בגרימת סרטן. מה המשמעות של ההכרזה, והאם לחומר יש בכלל תחליף?

טרקטור מרסס בשדות. בישראל מחכים לראות כיצד יגיבו הסוכנויות להגנת הסביבה של ארה"ב ואירופה 
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צילום: מ"התערוכה צופית בעין המצלמה"

חלק  שמהווה  הסרטן,  לחקר  לאומית 
או"ם,  של  העולמי  הבריאות  מארגון 
 The" במגזין  לאחרונה  פורסם 
Lancet Oncology" וחלקים ממנו 
Nature". המי� "פורסמו בכתב העת 
שמראים  מחקרים,  מספר  כולל  דע 
לימפומה  מסוג  לסרטן  מוגבר  סיכון 

�שאינה הודג'קינס אצל עובדים שנח
שפו במהלך עבודתם לגלייפוסט.

חולדות  חיים,  בעלי  על  מחקרים 
לכימיקל  שחשיפה  הראו  ועכברים 
גורמת להישכחות מובהקת של סוגים 
המעבדה.  בחיות  גידולים  של  שונים 
בדם  אותר  הגלייפוסט  ועוד,  זאת 
כגורם  ונמצא  חקלאים  של  ובשתן 
נזק ל�די�אן�אי ביונקים ובתאי אדם, 
בתנאי מבחנה (זו הדרך היחידה שבה 

מותר לבדוק השפעה ישירה על בני 
אדם). לעומת זאת, מול מחקרים אלה 
מצא  שלא  היקף,  רחב  מחקר  ניצב 
סיכון מוגבר לתחלואה בסרטן בקרב 

שנח והנוי  החקלאות  בענף  �עובדים 
שפו לחומר במהלך עבודתם.

משרד   ?2A החומרים  קבוצת  מהי 
�הבריאות מסווג את החומרים החשו

 ,1  - קבוצות  לכמה  כמסרטנים  דים 
הוודאות  לרמת  בהתאם   ,2Bו�  2A
והעדויות הקיימות להיותם מסרטנים 
גורמים  כוללת   1 קבוצה  אדם.  בבני 

�שמוכרים כמסרטנים בבני אדם וקיי
מות עדויות מספקות להיותם מחוללי 
לקרינת  חשיפה  בה  נכללים  סרטן. 

�השמש לצד מגע עם כימיקלים רעי
לים כמו ארסן ובנזן.

הח� חומרים  נמצאים   2A  בקבוצה
שודים כמסרטנים סבירים, שההוכחות 

מוג אפשרי"  מסרטן  "גורם  �להיותם 
לצד  אלה  שוכנים  זו  בקבוצה  בלות. 

�אלה שלל חומרים, כגון דלקים, תרו
כגון  וירוסים  כימיים;  וחומרים  פות 
תעסוקה,  ותחומי  הפפילומה;  וירוס 

כגון זיקוק נפט ועבודה במשמרות.
חל� העדויות   ,2B הבאה,  בקבוצה 
שות יותר, ולכן החומרים בה מסווגים 
מתחת  דרגה  אפשריים,  כמסרטנים 
לסבירים. יש לציין שבכל הקבוצות, 
המחלה  להתפתחות  מכריע  גורם 

�הסרטנית הוא מידת החשיפה. האוכ
ביו הגדול  בסיכון  שנמצאת  �לוסייה 

יום�יומי  במגע  שנמצאת  זו  היא  תר 
עם הגורם המסוכן.

מחכים לדוד סם
למ בסיס  מהוות  שמסקנותיה  �אף 

לעולם,  מסביב  ולרשויות  חוקקים 
הסרטן  לחקר  הבין�לאומית  הסוכנות 
ולכן  ממשיות,  סמכויות  בעלת  אינה 
המדינות  ינהגו  כיצד  לדעת  מוקדם 
השונות במסקנותיה ומה יקרה בפועל 
בשטח. לא יהיה בלתי סביר להעריך 
שהמחוקק המקומי, שבסמכותו לאמץ 
לא  הסוכנות,  המלצת  את  לדחות  או 
בקוטל  השימוש  על  לאסור  ימהר 
העשבים, לפחות כל עוד לא קיימים 

תחליפים יעילים במחיר סביר.
�בימים אלה, בעקבות פרסום מסק

נות הוועדה, עורכת הסוכנות להגנת 
רשמית  סקירה  ארה"ב  של  הסביבה 
בכימיקל  השימוש  לבטיחות  באשר 

�גלייפוסט. במידה רבה, החלטות הר
ישקפו את הקו המנחה שיינקט  שות 

בעולם.
הכב הצרכניות  אחת  היא  �ישראל 

דות ביותר של חומרי הדברה לדונם 
המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי  אדמה. 
 2010�2008 בשנים  לסטטיסטיקה, 
הדברה  תכשירי  בישראל  נמכרו 
בשנה.  טון  ל�7,000  קרוב  במשקל 

�הכמות מתייחסת לחומר הפעיל, הר
עיל, בתרכובת.

בממוצע  נצרכו  אלה  בשנתיים 
המיועד  פעיל  חומר  טון  כ�1,240 

�לקטילת עשבים ונמכר בתוויות שו
נות, המוביל שבהם הוא "ראונדאפ". 
השימוש בחומר מקובל ביותר לצרכים 
חקלאיים, אך הוא גם נפוץ עד מאוד 

�לצורכי נוי. "השימוש בראונדאפ וב
חומרים הדומים לו אינו דורש היתר 

החק במשרד  גורם  מסביר  �מיוחד", 
"בדומה  לאות. 

באי �לנהוג 

לשי מותר  החומר  ובארה"ב,  �רופה 
מוש ללא הגבלות מיוחדות, שכן אינו 
שייך לקבוצת החומרים המסרטנים".

הדברה  תכשירי  רישוי  בישראל, 
ועדה  ידי  על  על�ידי  ונבדק  מוסדר 

הברי משרד  בראשות  �בין�משרדית 
אות, שבה חברים נציגים של משרדי 
הסביבה.  והגנת  הכלכלה  החקלאות, 
תיקים  על  נשענות  הוועדה  החלטות 
והן  רעלנים)  (חקר  טוקסיקולוגיים 
בין� לקריטריונים  בהתאם  נעשות 
לאומיים לבחינת בטיחות תכשירים.

כעת, מחכים בישראל לראות כיצד 
יגיבו הסוכנויות להגנת הסביבה של 

�ארה"ב ואירופה ומה תהיה התייחסו
הבין�לאומית  הסוכנות  להחלטת  תן 

�לחקר הסרטן. בעבר כבר הוסרו מה
ביניהם  חומרי הדברה,  מדפים בארץ 
שסווגו  וחומרים  אורגניים  זרחנים 
במשרדים  גורמים  לפי  כמסוכנים. 
הרישוי,  מתן  על  האחראים  השונים 

כמ המסווג  בחומר  השימוש  �המשך 
סיכונים, שתבחן  דורש הערכת  סוכן 
היתרונות  מאיבוד  הצפוי  המחיר  את 

והס הבעיות  מול  הכימיקל,  �שמקנה 
כנות הנלוות לשימוש.

הדברה זה לא רק רע
לחומרי דישון והדברה יש תפקיד 
מרכזי בחקלאות המתועשת. בעולם 
אי  וגדלה,  הולכת  שבו האוכלוסייה 

�אפשר להתעלם מהצורך החיוני לה
ניב את המרב מכל פיסת אדמה, קרן 
שמש וטיפת מים. עם זאת, מתחזקת 

השי לצמצום  לפעול  שיש  �ההבנה 
בכימיק �מוש 

לים מסוכנים 

בחקלאות.
בחקלאות המודרנית, עקירה ידנית 

כאלטרנ נתפסת  אינה  עשבים  �של 
והחלופות מתמקדות  טיבה מעשית, 

�בחומרים אורגניים שמתפרקים בק
לות והם בעלי רעילות נמוכה. אחד 
התחליפים המסחריים הזמינים כיום 
חומצה  על  מבוסס  עשבים  לקטילת 
אצטית, שמפוזרת על פני העשבים 
וגורמת לקטילתם דרך הרס רקמות 
העלעלים. בנוסף, כולל סל החלופות 
שמנים המופקים מאורנים ומציפורן, 

גלוטן המופק מתירס וסבונים.
מבטיחות  אינן  החלופות  לרוב, 

והצלח בעשבים,  מלאה  �שליטה 
נוספות:  פעולות  במגוון  תלויה  תן 

הימנ הקרקע,  בריאות  על  �שמירה 
וגידול  ודישון  השקיה  מעודף  עות 
של מגוון של זנים בשדה. יש לזכור, 

�שאף שהחלופות אינן נמצאות בקט
חלקן  מסרטנים,  חומרים  של  גוריה 

�מסוכנות לאדם ולבעלי חיים באופ
עלו השונות  החומצות  שונים.  �נים 

לות לגרום לכוויות במקרה של מגע 
נזק  לגרום  יכולים  והסבונים  ישיר, 
בהחלט  החלופות  זאת,  עם  לקרקע. 

לפאר לגינות,  להתאים  �יכולות 
גם  מספיקים  שם  ולמדשאות,  קים 

80%�90% הרחקה של עשבים.
"ירוקה"  חלופה  להטמעת  הדרך 
יותר לחומרי ההדברה הכימיים עוד 
ארוכה. יש לקוות שההד התקשורתי 
של  לשורה  תוביל  ההצהרה  שיצרה 
העולמית  ברמה  מעשיים  צעדים 
שיטות  לאימוץ  שיביאו  והמקומית, 
יועילו  אלה  יותר.  ירוקות  הדברה 

והגנ החקלאים  של  לבריאותם  �הן 
נים, והן לבריאותם משתמשי הקצה, 
הירקן  אצל  בתור  העומדים 

המש בגן  משתעשעים  �או 
חקים.

ישראל היא אחת הצרכניות הכבדות ביותר 
של חומרי הדברה לדונם אדמה. לפי נתוני 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנים 
2008-2010 נמכרו בישראל תכשירי הדברה 

במשקל קרוב ל-7,000 טון בשנה. הכמות 
מתייחסת לחומר הפעיל, הרעיל, בתרכובת. 
בשנתיים אלה נצרכו בממוצע כ-1,240 טון 

חומר פעיל המיועד לקטילת עשבים
מלאה  שליטה  מבטיחות  אינן  החלופות  לרוב,  המדפים.  על  "ראונדפ"  ההדברה  חומר 
Mike Mozart, Flickr :צילום בעשבים 

המחשה של ְּגַליפֹוֵסט, 
המרכיב העיקרי 

ב"ראונדאפ". נוסף 
לקבוצת החומרים 

החשודים כמסרטנים בבני 
אדם



מיקי נירון

והפסל  ברנר  גיל  הטיולים  מדריך 
יובל לופן מגינוסר בכלל עבדו על 
פרויקט הקמת השביל לזכר המרגל 
וכך נחשפו במקרה  אלי כהן בגולן, 
שבעת  של  המרתק  לסיפור  כמעט 

�הרוגי אל�חמה, עולים חדשים שגוי
לפני  ספורים  חודשים  לצה"ל  סו 
מותם, אבל זהו רק קצה הקרחון. ב�1 

�ביוני השנה, אחרי שכל התמונה הו
שלמה, יתקיים באולם יד לבנים של 

�צמח טקס הנצחה לחללים, בהשתת
פות קרובי המשפחה של שמעון כהן 
קלמן  ממרוקו,  שעלו  לעוב  ונסים 
מרדכי  כהן  מבולגריה,  סולוניקוב 
בלס  מטוניס,  שמחה  כהן  מטורקיה, 

מאי יצחק  וישראלי  מתימן  �שמעון 

ראן.

 המלון ב"שביל
אלי כהן"

הסיפור  על  שמע  כבר  ברנר  גיל 
בעבר, אך הפרטים היו די מעורפלים 
עד לפני שנתיים, כפי שהוא מספר: 
"הכול קרה בעקבות הפעילות שלנו 
להנצחת הפעילות של אלי כהן. יובל 
לופן ואני התחלנו לבנות את 'שביל 
הראשונה  והתחנה  בגולן  כהן'  אלי 
נמצאת ליד בית המלון הישן באל�

חמה. המלון נבנה על�ידי יהודי בשם 
ביי  נאסיף  בשם  וערבי  ספיר  זאב 
השנים  בין  שותפים  שהיו  מלבנון, 
מאוד  במלון  מדובר   .1948�1944
הסורים  שב�51'  וידענו  וגדול  יפה 

השתלטו עליו עד שהפך למלון של 
קצינים סורים ומשפחותיהם.

"ידענו במרומז, שאלי כהן כנראה 
�לן שם פעם או פעמיים במהלך שי
ומ זה היה מידע דל  �רותו בסוריה. 

כיוון שכך, התחלתי לחפש חומרים 
במקרה  גיליתי  שנתיים  שלפני  עד 
של  בארון'  'שלדים  שנקרא  ספר 
כתב  הוא  יצחקי.  אריה  ההיסטוריון 
על תקרית אל�חמה מאפריל 1951, 
ובה הוא מספר ששבעה חיילים של 

נהר שוטרים  של  בלבוש  �גולני 
זו  אל�חמה.  באזור  רכוב  במארב  גו 
ששמעתי  הראשונה  הפעם  למעשה 

בצורה ברורה את הפרטים.
להקמת  רעיון  גיבוש  "במהלך 
שאלתי  בנושא,  והדרכה  אנדרטה 
עצמי איפה יכול להיות המקום שבו 

ירו בחיילים שלנו בסיור רכוב. לאחר 
�זמן מה, שמתי לב שיש עיקול חד בכ

ביש, ויכול להיות ששם ירו בהם, כי 
יותר קל לירות ברכב מאט בעיקול, 
בינתיים.  השערה  רק  הייתה  זו  אבל 
הייתה  שעברה  ובשנה  הגורל  רצה 

סו עמדה  שבזכותה  קשה,  �בצורת 
רית שהייתה כל השנים מוסתרת ע"י 
צמחייה התגלתה פתאום, ואז הבנתי 

שמהעמדה הזו כנראה ירו בהם.
שב וראיתי  להסתובב  �"המשכתי 

גדולים,  סלעים  שלושה  יש  סיבוב 
צמח  בגלל  כן  לפני  נראו  שבקושי 
את  לקחתי  אותם.  שהסתיר  קוצני 
אותו  עדכנתי  למקום,  לופן  יובל 
סלעים  שאלו  אמר  והוא  בהשערה 

בינת האנדרטה.  להקמת  �מצוינים 
יים, פרויקט אלי כהן הלך והתפתח 

לקראת סיום, אז אמרנו: 'מדוע שלא 
ננציח גם את חללי אל�חמה באותו 
מקום'. זה היה לפני ארבעה חודשים 
וב�28 בינואר יובל ואני עשינו סיור 
מקדים, קבענו שנכין את האנדרטה, 
טרקטוריסט  הבאנו  כך  אחר  יומיים 
ותוך שעתיים וחצי הסלעים התגלו 
מגרש  יצרנו  בנוסף,  הדרם.  במלוא 
חנייה לאוטובוס וכל זה בלי לעבור 

על החוק".

מה באמת קרה בארבעה באפריל 
?1951

משנה  פחות  היו  השבעה  "כל 
חודשים  מחמישה  ופחות  בארץ 
בצבא. כשסיימו את הטירונות בבית 
מפקדם  עם  יחד  נשלחו  הם  גוברין, 

הי באחד  בצפון.  הקו  את  �לעבות 

 חקוקים
באבן

נחשף הסיפור המלא של תקרית אל־חמה, שבה נהרגו שבעה מלוחמי גבעתי - עולים חדשים 
באיחור  טראגית.  בדרך  חייהם  את  שסיימו  לפני  בצה"ל  חודשים  מחמישה  פחות  ששירתו 
אנשים ארבעה  של  וכישרונם  הלב  טוב  בזכות  ובטקס  באנדרטה  מונצח  זכרם  שנים,   64 של 

אנדרטת שבעת הקנים לזכר חללי אל�חמה. פגיעות הכדורים מסומנות באדום

14.5.2015   || 14



מים, הגיעה הוראה לנסוע למשטרת 
טבריה ושם החליפו את בגדי הצבא 
למשטרה, הפקידו את הנשק הצבאי 
וקיבלו רובים ללא כדורים. שמואל 
סגל, המ"מ של החיילים, לא האמין 

�ל'בלוף' הזה ואז החביא מתחת לבג
נוסף  ומקלע  ספייר  מקלע  תת  דים 

מתחת לספסל הטנדר.
בשעה  טנדרים.  בשני  יצאו  "הם 
כדי  צמח  למשטרת  הגיעו   17:00

�לקבל פקודות והתחילו לנסוע לכי
להיכנס  היו  ההוראות  אל�חמה.  וון 

נוכ סיור  לשם  אל�חמה  �למובלעת 
�חות, אבל אם יש התנגדות של הסו

לשער  כשהגיעו  להיכנס.  לא  רים, 
המוצב הסורי באב אל חדיד על מנת 
סורי,  קצין  יצא  לאל�חמה  לרדת 
עמד במחסום חביות ואמר: 'אני לא 

�מאשר לכם לרדת לשם'. התחיל וי
כוח וקצין המשטרה, ששימש כמפקד 

הכוח, החליט להמשיך בכל זאת.
נפ לאל�חמה  הירידה  עם  �"מיד 

הראשון,  בטנדר  שפגעה  אש  תחה 
השני  בטנדר  להתחמק.  שהצליח 
והשאר  נפגעו  מהחיילים  חלק  כבר 

המש קצין  הסלעים.  ליד  �הסתתרו 
הצליח  עוד  הראשון  בטנדר  טרה 
נפגע  שלא  מי  את  אסף  להסתובב, 

�קשה וברח משם. אחד הנהגים שנפ
צע בינוני הזעיק אמבולנס, אך לרוע 
והוא  התהפך  האמבולנס  גם  מזלו, 

הפך לפצוע קשה מאוד".

מהרגע שהחלטתם על הקמת 
האנדרטה, איך התפתח הרעיון עד 

סיום הפיסול?
ידענו  לא  אבל  שנתחיל,  "אמרנו 
מכיוון  החללים.  של  השמות  מהם 

הלכ בגולני,  שירתו  שהם  �שידענו 
גולני  מוזיאון  על  שאחראי  למי  תי 
מדובר.  במה  יודע  הוא  אם  ושאלתי 
 1,500 בין  בעצמי  לחפש  נאלצתי 
תיקים של הרוגי גולני, ולא מצאתי 
כלום, אז המשכתי לאתר יזכור של 
משרד הביטחון וגם שם לא מצאתי 

את השמות על�פי התאריך.
אותם  מצאתי  דבר,  של  "בסופו 
תחת חיל השריון, והיום ברור שהם 
גבעתי.  של   52 בגדוד  היו  בכלל 
שהוא  ליובל,  פניתי  הבא  בשלב 

מומחה גדול בפיסול מנורות שבעת 
הקנים, ואמרתי לו: 'תשמע, יש פה 
לכל  נקדיש  בוא  אז  שמות,  שבעה 

הת הרעיון  במנורה'.  קן  מהם  �אחד 
�קבל ותוך עשרה ימים העבודה הס

תיימה, אבל אז גילינו דבר נורא: על 
המנורה  פוסלה  שבו  המרכזי  הסלע 
אותן  כדורים  של  פגיעות  מצאנו 
הבנו  הרגע  באותו  באדום.  סימנו 
שבזמן התקרית ירו להם בתוך הרכב 

הס מאחורי  הסתתרו  שקפצו,  �ואלו 
לעים שהיום, אחרי 64 שנים, הפכו 
להיות האנדרטה של ההרוגים. כיום, 

המחשבה הזו פשוט מחרידה".

 למשפחות יש
לאן לבוא

הא הצטרפו  הפיסול  �לעבודות 
הלל  מבית  ליפשיץ  אחיעם  מנים 
ואסתי סחייק�הרלב מפוריה עילית. 
הפיסול  עבודת  של  הייחודיות  על 

מספרת  אחרים,  פרויקטים  מול  הזו 
האב את  להשאיר  "החלטנו  �אסתי: 

ואלו למעשה,  נים בדיוק כפי שהיו 
מאחו התחבאו  שהחיילים  �האבנים 

 - כדורים  פגיעות  סימני  עם  ריהן 
אפילו מצאנו קליעים בסביבה.

משתתפים  ואני  אחיעם  "יובי, 
התנדבותיים,  בפרויקטים  הזמן  כל 

יצא לי לעשות משהו הק �אבל לא 
שור להנצחה ולכן זה מרגש במיוחד 
כשהמשפחות אומרות לך, שסוף�סוף 
יש להן לאן לבוא, כי לא ממש זכרו 

אותם עד עכשיו.
תחושה,  שיש  הוא  שייחודי  "מה 

מאלמוניו לאור  מוציא  �שאתה 
למצוא  כמו  מרגיש  זה  אנשים.  תם 

עד שיח הנשמה  לו  ולעשות  �פצוע 
זור לחיים. עוד דבר שעשיתי לשם 
קרוב  לכל  האפשרות  הוא  ההנצחה 

�שמגיע להטביע את כפות ידיו בכ

"כל השבעה היו פחות משנה בארץ ופחות 
מחמישה חודשים בצבא. כשסיימו את 
הטירונות בבית גוברין, הם נשלחו יחד 

עם מפקדם לעבות את הקו בצפון. באחד 
הימים, הגיעה הוראה לנסוע למשטרת 

טבריה"

גיל ברנר ליד כתובת ארבעת היוצרים. הזכורים לטוב

המשך בעמ' הבאיד לשבעה. "מיד עם הירידה לאל�חמה נפתחה אש שפגעה בטנדר הראשון"
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פות ידיים הגדולות שפוסלו בסלע. 
היום ניתן לראות הרבה כפות ידיים 
של קרובים ועוברי אורח בתוך כפות 
הידיים המפוסלות, וכך למעשה כל 
לחלק  ישיר  באופן  הפך  מהם  אחד 

מההנצחה".

"לא האמנו שנמצא 
את המשפחות"

גיל  האנדרטה,  להקמת  במקביל 

משפחות  את  לאתר  החליטו  ויובל 
ההצ התקשורת.  באמצעי  �ההרוגים 

מכפי  יותר  הרבה  מהר  הגיעה  לחה 
שציפו: "הסיפור הלך והסתבך - היה 
לנו חשוב להגיע למשפחות, אך לא 
את  העברנו  אותן.  שנמצא  האמנו 
המסר באינטרנט וגם ברדיו, ב'מדור 
ירון  של  התכנית  קרובים',  לחיפוש 
להתקשר  החלו  ולאט�לאט  אנוש, 
עזרו  להיפתר.  החל  והפאזל  אנשים 
גואל  העיתונאי  מן,  איזי  מאוד  לנו 

בשם  ובחור  אחרונות  מידיעות  בנו 
כל  את  שהעביר  גב,  מעין  מיכאל 
15 יום יצר�  המידע לאינטרנט. תוך

נו קשר עם כל המשפחות!
"הדבר המעניין הוא שלא נשארו 
ואחיינים  אחים  נשארו  אבל  הורים, 
הוא  מרגש  שהכי  מה  ההרוגים.  של 
שרק אחד ההרוגים, שמחה כהן ז"ל, 

�הספיק להשאיר אישה בהריון, ומצ
אנו את בתו אתי כהן, בת 63, שגרה 
בראשון לציון. פורטונה אשתו גרה 

באילת ומצאנו גם את אחותו בחצור 
לאנדרטה  שהגיעה  רחל,  הגלילית, 
בטירוף.  מרגש  היה  אתה  והמפגש 

�ניגשנו אחד לשני, היא בכתה ואמ
64 שנים והרג�  רה לי שחיכתה לנו

יכירו  כולם  בזכותנו  כי  אותה,  ענו 
את הסיפור של שמחה.

מהתק אנשים  גם  שיש  �"התברר 
נאור  רית שעודם בחיים, כמו משה 
שנפצע בבטן וחי כיום בנהריה, אבל 
הכי מדהים הוא שאיתרנו את המ"מ 
כיום  סגל,  שמואל  מגבעתי,  שלהם 
זכינו  בנו,  עם  שיחה  בזכות   .90 בן 

�לקבל את הסיפור המלא ממקור רא
שון".

 "נולדתי אחרי
שהוא נהרג"

שאותרה,  היחידה  הבת  כהן,  אתי 
כא ועובדת  בראשל"צ  כיום  �גרה 

חות בבית החולים. המחווה של גיל 
אותה  הפתיעה  הפסלים  ושלושת 
מאוד אחרי כל השנים: "גיל התקשר 
לבן דודה שלי, שיש לו חברת הסעות 
בצפון הארץ, ודרכו הגיעו אליי. זה 
בהחלט הפתיע אותי, ואני אפילו לא 

מכירה את האזור בכלל.
"הכרתי באופן שטחי את הסיפור, 
ולא  נהרג  שהוא  אחרי  נולדתי  כי 
או  משמועות  הכל   - הרבה  ידעתי 
שנים.   63 חייתי  שעליהם  סיפורים 

כשסי ואפילו  אחורנית  חזר  �הכול 
פרתי לאמי, היא לא לגמרי עיכלה 
זה. היא מאוד שמחה שסוף�סוף  את 
מישהו חשף את הסיפור, אבל עברו 
ההתרגשות  אז  שנים,  הרבה  כך  כל 

פחתה.
יותר  בבית  אבי  על  דיברו  "לא 

חיי כי  התעמקתי,  לא  אז  �מדי, 

כל  אותי  שגידל  חורג  אבא  עם  תי 
�השנים. חוץ מתמונה שלו, אבי הב

פגשתי  עמום.  לזיכרון  הפך  יולוגי 
והם  הזיכרון  ביום  חלק מהמשפחות 
גילו את  היו המומים על הדרך בה 

�כולם, כי לא נשארו הרבה בני מש
אז   ,90�85 בגילאי  כבר  רובם  פחה. 
חבל שזה לא נעשה מזמן. בכל אופן, 
עושה לי טוב לדעת שכשיעברו שם 
על  ישמעו  הם  ספר,  בתי  תלמידי 
סוף� יוני  בתחילת  כראוי.  הסיפור 
ואחר  לאנדרטה  בעצמי  אגיע  סוף 
כך לטקס יחד עם בני דודיי והדודה 

מחצור הגלילית".
�גיל ברנר לא האמין שהוא ושלי

כזו  בתקופה  ימצאו  הפסלים  שיית 
קצרה קרובים של כל ההרוגים, מה 
יצירתי  לאלמנט  השראה  שהיווה 
ציפיתי  לא  "ממש  לאנדרטה:  נוסף 
גדול  נס  הכול  כולם,  את  שנמצא 
מבחינתי. בהשראת הנס הזה, שקרה 
מעניין  דבר  הפסלים, עשינו  בסיוע 
אלעזר  ב�1932  האנדרטה.  מאחורי 
ידין,  יגאל  של  אבא  סוקניק,  ליפא 
באל� עתיק  יהודי  כנסת  בית  חפר 

התגלתה  שלו  הרצפה  על  חמה. 
�כתובת (שנמצאת כיום בבית המש

וציור שבהם  פט העליון בירושלים) 
אריות,  שני  ראש,  עצי  שני  רואים 

�וביניהם כתוב: "זכירים לטוב התור
הענ הכנסת". בהשראת  לבית  �מים 

שישחזר  הפסל  מיובל  ביקשתי  יין, 
בדיוק את התבליט ויכתוב "זכורים 

לטוב שמות הפסלים".
מועצה  בשיתוף  ההנצחה,  טקס 
ב�1  יתקיים  הירדן,  עמק  אזורית 
ובו  בצמח  לבנים  יד  באולם  ביוני 
כל  בני  במעמד  האנדרטה  תיחנך 

המשפחות.

 חקוקים
באבן

"היה לנו חשוב 
להגיע למשפחות, 

אך לא האמנו 
שנמצא אותן. 

העברנו את המסר 
באינטרנט וגם 
ברדיו, ב'מדור 

לחיפוש קרובים', 
התכנית של ירון 

אנוש, ולאט�לאט 
החלו להתקשר 

אנשים והפאזל החל 
להיפתר"

שמות החללים נחקקים באבן. "מרגיש כמו למצוא פצוע ולעשות לו הנשמה עד שיחזור לחיים"

עמדה סורית. הייתה כל השנים מוסתרת ע"י צמחייה

המשך מעמ' קודם

14.5.2015   || 16



17 ||  14.5.2015

yoram tabibi tmags co il edna ziv tmags co il

AgroIsrael



לנו  שיש  ימים  כמה  כבר 
לי  קשה  חדשה.  ממשלה 
המוגמר,  על  לברך  קצת 
מתוך  זאת,  בכל  זאת  אעשה  אבל 
הבנה שהצלחת הממשלה המקרטעת 

הזאת היא גם הצלחתנו.
התסכול  את  לדמיין  מנסה  אני 
ממשלות.  חילופי  בעת  שמתרחש 

פרלמנט עוזרים  ועדות,  �שרים, 
תולשים  וכדומה  לוביסטים  ריים, 
רואים  כשהם  ראשם  שערות  את 

הממ לצד  הישגיהם,  כיצד  �בזוועה 
�שלה הקודמת, יורדים לתהום הנש

ייה. הישגים שהושגו אחרי מאבקים, 
מלחמות ושיחות שכנוע נשחקים עד 
החדשים.  השרים  לרגלי  מתחת  דק 
ואל תגידו לי שאני מגזימה. כי אני 

לא...
נושאים שהיו  אין�סוף  יש  בנוסף, 
מי  סופם  וכעת,  העבודה  באמצע 
האוויר.  זיהום  דוגמה:  הנה  ישורנו? 
הזה  בנושא  שהטיפול  תחושה  יש 
וחילופי  ארוכות,  שנים  כבר  תקוע 
לגיטימציה  נותנים  שוב  הממשל 
לומר  בשכונה"  החדשים  ל"בחורים 

שהם בודקים אותו...
שאנח מעניין  מי  את  �ובינתיים, 

זבולון  ובעמק  חיפה  במפרץ  פה  נו 
�מתים? תחלואת הסרטן גבוהה? תת

אסטמה?  יש  שלנו  לילדים  מודדו! 
שייחנקו! קשה לי אפילו לכתוב את 
זה, אבל ככה האנשים שמסביבי וגם 

אני חשים.
הפגנה,  הייתה  שעבר  בשבוע 
לרחובות  שיצאה  ביותר  הגדולה 
מאז תחילת המאבק בזיהום האוויר. 
כאלף אנשים כיסו את פיותיהם ואת 
מסיכות   - המאבק  בסמל  אפיהם 
סטריליות, ונשים, גברים והרבה טף 
צעדו וקראו כנגד אטימות הממשלה 
והרשויות המקומיות, שאינן פועלות 

�על מנת להעלים את סבלו של האז
רח הקטן.

שיו קשה  עבודה  לאחר  �תסכול 
חק בעולם  גם  מוכר  לטמיון  �רדת 

חורשים,  החרוצים  חקלאינו  לאות. 
מש זורעים,  מדשנים,  �מקלטרים, 

קים, נאנקים עקב חום, קור, כאבי גב 
או כאבי לב (מחקו את המיותר, אם 
צומחים  כשהגידולים  ואז,  כזה)  יש 
ומלבלבים וכשחיוך מהוסס עולה על 
פניהם החרושים בקמטי חום ועבודה 
מכת   - טבע  כוח  איזה  מגיע  קשה, 

�ברד, שלג, שיטפונות, ארבה או הת
מחקו  (שוב,  ברוסיה  הרובל  רסקות 

את המיותר...) ומוריד את תקוותיהם 
הייאוש  תהום  אל  מוצלחת  לעונה 

והתסכול.

מבחן המציאות
בשבוע  התקיימה  נוספת  הפגנה 

וח ישנים  עולים  מחו  ובה  �שעבר 
ישראל",  "ביתא  מאתיופיה,  דשים 
וגם ילדיהם שנולדו כאן על הקיפוח 

חווים. מישהו שאל אותי הש �שהם 
בוע, אם היית צריכה להסביר לילד 

�קטן, בשפה שלו, מה את חושבת שה
מה  חינם,  ולשנאת  לגזענות  פתרון 
היית אומרת לו? השתתקתי, כי לא 
שאינה  תשובה  לשלוף  סתם  רציתי 
עומדת במבחן המציאות. אבל לאחר 

�שחשבתי על כך הבנתי, שאני מא
ונגמר  מתחיל  שהכול  באמת  מינה 
בחינוך ובתיווך שלנו של המציאות 
החברתית בה העולם שלנו מתנהל, 

עבור ילדינו.
חוזר  שלכם  הילד  אם  תעשו  מה 
בגרונו  תקוע  ועלבון  ספר  מבית 
ובלבו לאחר שילד אחר התעמר בו? 
האם תחבקו אותו ותאמרו לו שהוא 

�הכי נפלא בעולם ושלא יקשיב לי
לדים מטומטמים? האם תבררו אתו 

ותנ בו  התעמר  ילד  אותו  �מדוע 
ואולי  האירוע?  את  יחדיו  להבין  סו 

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

תסכול באוויר
במפרץ חיפה ובעמק זבולון מתוסכלים: ממשלה 

נפלה, אחרת קמה בימים אלה. את מי מעניין 
שאנחנו פה מתים מזיהום אוויר? • למה אנחנו 
מתייחסים לאחינו האתיופים כאילו הם שווים 

פחות? • אור אסרף, ילד עם חיוך גדול ולב רחב

שלכם  שהילד  הזדמנות  את  תנצלו 
נפגע ממישהו ותבחנו יחד אתו כיצד 

�הרגיש בסיטואציה הזו? האם תכלי
לו עבורו את החוויה כך שיבין שכפי 
שכאב לו עכשיו כך יכאב לחברו אם 

יתנהג אליו בצורה דומה?
משפ בשני  זאת  סיכמו  �חז"לנו 

התורה  כל  נשענת  שעליהם  טים 
כולה: "מה ששנוא עליך אל תעשה 
לחברך" (תלמוד בבלי, מסכת שבת 
לא א) ו"ואהבת לרעך כמוך" (רבי 
עקיבא אומר על ויקרא יט יח). ואם 
נחזור לאחינו האתיופים גם נשאל, 
אליהם  מתייחסים  אנחנו  למה 
כאילו הם שווים פחות? רק בגלל 

�שצבעם אחר? האם הזיכרון הלאו
שכחנו  וכבר  קצר,  כה  שלנו  מי 
העם  של  הרדיפה  היסטוריית  את 

שלנו?

אור בעיניים
שקרה  ביותר  הלב  צובט  הדבר 
בשבוע שחלף הוא הידיעה על מותו 
גדול  חיוך  עם  ילד  אסרף,  אור  של 
אותו,  הכרת  לא  תאמרו,  רחב.  ולב 
אז  הרחב?  בלבו  מבחינה  את  מניין 
אשיב: הביטו עליו ועל חיוכו המאיר, 

חיוך של אדם שאוהב את החיים.
הוא  מתמונותיו  באחת  מזה,  וחוץ 

�ניצב על פסגת הר גבוה בנפאל ומ

�חזיק בידו צילום של שני חבריו מי
חידתו "אגוז", שנהרגו ב"צוק איתן" 
- יובל דגן וטל יפרח. כך, הוא אמר, 
בהודעה  שם.  אתו  נמצאים  הם  גם 
יפרח,  טל  של  לאמו  בקולו  ששלח 
אביבה, לקראת יום הזיכרון ושלושה 
ימים לפני האסון בנפאל הוא אומר 

כך:
"היי אביבה, בוקר טוב.

בכפר  בנפאל,  פה  עכשיו  "אני 
מעט  עוד  פה.  בהתנדבות  אקולוגי 
אני אלך לבית הספר ללמד אנגלית 
מתארגן.  חוזר  אני  ואז  שעה,  איזה 
אני אסע חזרה לקטמנדו, יהיה היום 

�טקס יום הזיכרון שהשגרירות מאר
חב"ד ערב  בבית  ויותר מאוחר  גנת 
על  קצת  אספר  אני  לוחמים.  שירי 

טל ועל יובי.
"אני כבר רואה את האווירה בארץ 
ומה הולך עם כל הארגונים לקראת 
יום הזיכרון, קצת 'אוכל' אותי שאני 

מק אני  אז  לתמוך,  אתכם  שם  �לא 
ליט את זה שתשמעי את הקול שלי, 
כי אני מאמין שזה יותר משמעותי. 
פשוט לשמוע אותי, אני מאמין שזה 

יעשה יותר טוב.
"תדעי שאני אוהב אותך, את כמו 
אמא שלי. חבל שאני לא יכול להיות 
מתגעגע  באמת  אני  אבל  אתך,  פה 
אתכם.  אהיה  אני  אחזור  ו(כ)שאני 
אני מנסה לעבור את היום הזה כמה 

לע מה  אין  אבל  קל,  לא  �שאפשר. 
שות.

"אוהב אותך, המון מתגעגע. תהיי 
חזקה. שולח חיבוק חזק מפה מנפאל 

לך ולנוי".
ילד מלאך. מספרים שמפקדו של 
הצלקות  לפי  גופתו  את  זיהה  אור 
את  מציפות  הדמעות  איתן.  מצוק 
לעתים  שיש  העצב  כנגד  העיניים 

בעולם הזה.

מפגינים בשבוע שעבר נגד זיהום האוויר באזור חיפה. האנשים שמסביבי וגם אני חשים שהממשלה והרשויות אטומות לסבל של האזרח 
צילום: פייסבוק הקטן 

צילום: פייסבוק אור אסרף זכרו לברכה. הלב נצבט 
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ספרות
זהר נוי

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

פו פרס  זוכה  "החוחית",  �בספרה 
טארט  דונה  מפליאה   ,2014 ליצר 
נשכחות  בלתי  דמויות  לשרטט 
באבדן,  העוסק  מחשמל  סיפור  מהן  ולטוות 
בהישרדות, בזהות ובגורל, ובמסתורין העמוק 

ביותר של האהבה.
תיאו דקר, נער בן 13, מבקר עם אמו 
בתערוכה מתחלפת של ציורים פלמיים 
בניו יורק. לפתע, מחריד את המוזיאון 
פיצוץ עז. תיאו ניצל באורח נס ממוות, 
אך מכל בחינה אחרת - חייו מתנפצים 
בניו  בשר  שארי  כל  ללא  לרסיסים. 

הר רשויות  על�ידי  מופנה  הוא  �יורק, 
זמניים בביתו של אחד  ווחה למגורים 
מחבריו. אולם הבית מנוכר ודומה שכל 
מכריו האחרים מהלכים סביבו נבוכים, 

מתקשים למצוא דרך אל לבו.
געגועיו  נטל  תחת  כורע  תיאו 

שמז לדבר  ונצמד  לאמו  �המייסרים 
קטן  ציור  מכול:  יותר  אותה  לו  כיר 
ורב קסם של חוחית שהוצג בתערוכה. 
שנות התבגרותו עוברות עליו בחיפוש 
משמעות  אחר  נואש,  לעתים  מתמיד, 

כריז נער  לבוריס,  חובר  הוא  �לחייו; 
מטי ופרוע, ּוְלהֹוִּבי, סוחר עתיקות טוב 
לב, ומקפיד להיצמד לאורך כל מסעו 
הרדוף ברחבי ארה"ב של ימינו לקמע 
שלימים  קסם,  רב  ציור  אותו   - שלו 
מסוכן  מעגל  של  במרכזו  אותו  ממקם 
האמנות  על  ספר  עליו.  וסוגר  ההולך 

בנו קטיה  (מאנגלית:  צורותיה  �בכל 
ביץ', הוצאת מודן, 838 עמודים).

עתיד קודר
מאת  המוות"  משחקי   -  2 "ארנה 
מורגן רייס הוא מותחן פנטזיה פוסט�

אפוקליפטי, שני בטרילוגיה.
לגז� קרועה  אמריקה   ,2120  השנה
השני האזרחים  בעקבות מלחמת  �רים 

יה. בערים הגדולות שולטות כנופיות 
וצדות  הרף  ללא  המפטרלות  אלימות 
את  לספק  שנועדו  קורבנות  עבדים, 

צורכי הבידור שלהם בזירת המוות: הארנה, שם 
נלחמים היריבים עד המוות ורק חוק אחד מושל 

בה - אף אחד לא שורד!
הספר גדוש הפעולה עוקב אחרי מסעם המסוכן 
של ברּוק, ברי, בן ולוגן. לאחר שהצליחו להימלט 
מתוך ארנה 1, הם עושים את דרכם במעלה נהר 
ההדסון, מחפשים מקום להסתתר בו. בעקבותיהם 

ציידי העבדים, שיעשו הכול כדי להח �נמצאים 
החופש,  אל  בדרכם  החומות.  בין  אל  אותם  זיר 
ביצר  ומשתמשים  התושייה  הארבעה  מפגינים 
ההישרדות שלהם כשהם מתמודדים עם שורדים 
אחרים, עם כנופיות של קניבלים, עם חיות טרף 

ועם סופות משתוללות.
בתקווה  מסתורית  רכבת  על  עולים  כשהם 
שהיא תיקח אותם אל יעדם, הם מגלים שכל מה 
לעומת  וכאפס  כאין  היה  עכשיו  עד  עברו  שהם 

מה שמחכה להם בארנה 2 - זירת קרבות חדשה, 
שממנה איש אינו יוצא בחיים, ושבה הם נקראים 
להקריב את הקרבן הנורא מכול (מאנגלית: חנה 

בן צבי גורן, הוצאת דני ספרים, 268 עמודים).

בשביל מה אתה מוכן למות?
במותחן  אותנו  מפגיש  מילר  סטפן 
"השליחה" שני גיבורים לא�שגרתיים, 
אויבי מדינה, שיוצאים למסע ומקווים 

לסגור חשבון.
כול,  ובחוסר  בעוני  שגדלה  לדריה, 
ועכשיו  כלים,  הקנו  המוח,  את  שטפו 
היא נשק קטלני, חץ שלוח אל המטרה. 
זרקה  הממשלה  ווטרמן  סאם  ד"ר  את 
לבעיה  פתרון  שמצא  אחרי  לכלבים 
ממנה.  להתעלם  בחרו  שהשלטונות 
ממנו  מבקשת  ממשלה  אותה  עכשיו 
של  חייהם  את  שיציל  פתרון  למצוא 

מיליונים.
16 הימים הבאים דריה תלמד לה� �ב

טיל ספק במה שלימדו אותה, וסאם יכיר 
צדי  משני  הרוע.  הפנים שמאחורי  את 
גורל  על  ודריה  סאם  ישפיעו  המתרס 
ובמהלך המסע המקביל  הגזע האנושי, 
דרך  משמעות  מה  רק  לא  יגלו  שלהם 
החיים שבחרו, אלא גם בשביל מה הם 

�מוכנים למות (מאנגלית: אסף שור, הו
צאת כנרת זמורה, 347 עמודים).

ללמוד להרגיש רגש 
בגוף

דרור  מירה  מאת  נועם"  "לפעמים 
את  לחוש  הילדים  כל  את  מזמין  שמי 
הרגשות שלהם בגופם ולקרוא לחברים 
לפרוק  להם  לעזור  שלהם  הדמיוניים 

אותם.
לפ חווה  אחר,  ילד  כל  כמו  �נועם, 

כשהיא  לה  קשה  עזים.  רגשות  עמים 
לפעמים,  פוחדת.  או  עצובה  כועסת, 
הרגשות האלה גורמים לנועם להתנהג 
בצורה שהיא מתחרטת עליה ולפעמים 
היא מרגישה חסרת אונים ומתוסכלת. 
שלה,  בגוף  האלה  הרגשות  את  מרגישה  נועם 

�וכשזה קורה, היא יכולה לקרוא לחברים הדמיו
ניים שלה - הזהרורים - לבוא לעזרתה.

"לאוורר" את הכעס  לנועם  עוזרים  הזהרורים 
גוש  את  "ולפורר"  העצב  את  "להזרים"  שלה, 
הזהרורים  שלה.  לגוף  מחוץ  אל   - החוצה  הפחד 
של נועם עוזרים לה גם בדרך נוספת - כשנועם 

הזהרורים מסיי מוצף אושר,  והגוף שלה  �שמחה 
עים לה לשמור אותו בתוך לבה פנימה וכשהיא 
רוצה, היא יכולה להיזכר בשמחה השמורה אצלה 

בלב ולחוות אותה מחדש.
בספר יש פניות ישירות אל הילדים המקשיבים 
לסיפור (כשהן מודפסות בפונט שונה) ובסופו יש 

באוזני אותו  הקוראים  המבוגרים  אל  גם  �פנייה 
הם (איורים: טניה אמבר חינקיס, הוצאת הספרים 

"אוריון", 24 עמודים. לבני 8�4, מנוקד).

החוחית
ציור קטן של חוחית מזכיר לתיאו, גיבור ספרה זוכה פוליצר 

של דונה טארט, את אמו שאיננה עוד. הציור היקר ללב 
 מעמיד את תיאו בסכנה • ב"ארנה 2 - משחקי המוות",

ספר שני בסדרה, ההישרדות היא הכול
מסקרן  פרויקט  הוא  "קוד"  הספר 

�של המשורר ערן הדס, שבו השת
את  לסדר  כדי  מחשב  בתכנת  מש 
כחמשת  של  בסדרה  התורה  חומשי  חמשת 
אלפים שירי הייקו, החל מהייקו "א�1": "תהום 
ורוח / אלוהים מרחפת / על פני המים" עד 
הייקו "ה�823": "ולכל המורא / הגדול אשר 
עשה / משה לעיני". הראשון מפסוק ב' בספר 
בראשית, האחרון מפסוק י"ב בפרק ל"ד בספר 

דברים, הסוגר את חמשת חומשי התורה.
מה נותן הספר "קוד"? ראשית, הספר מציג 
אפשרות נוספת לקרוא בתורה, לא רק כרצף 

טקסטואלי 
מוזי �בעל 

העולה  קה 
�מהרצף הא

אלא  רוך, 
כמקט �גם 

קצרים  עים 
ם  י ל ו כ י ש
א  ט ב ת ה ל

היי �בשירי 
קו - כלומר 
ר  ד ת ס ה ל
ש  ו ל ש ב

קצ �שורות 
שמס �רות 

פר ההברות 
הוא  בהן 
וע�  ,5�7�5

רבים  דיין 
�משירי ההייקו שבספר יהיו מוצלחים, מעניי

נים ועומדים בסטנדרט הנדרש לשירת הייקו. 
הצגה זו מאפשרת קריאה נוספת בתורה, ובכך 

�מייצרת רובד נוסף של אפשרויות טקסטוא
ליות לספר הספרים.

שנית, ערן הדס מציג את קוד התכנה שבו 
הללו  ההייקו  שירי  את  לייצר  כדי  השתמש 
מתוך הטקסט המקראי (לכן שם הספר "קוד"). 
בכך הספר הוא נדבך נוסף בדיון שמייצר הדס 

האפש את  בוחן  הוא  ובו  יצירתו,  �במכלול 
כלו תכנה.  על�ידי  שירה  ייצור  של  �רויות 

קיימת  שירה  של  כחיקוי  שירה  לייצר  מר, 
לאפיין  שאפשר  נוקשים  סטנדרטים  ועל�פי 
קוד  הוספת  לתכנה.  שיהפוך  באלגוריתם 
בכך  בדיוק  העוסקים  הדבר  ואחרית  התכנה 
בסוף הספר מוסיפה לדיון זה - שכנראה רק 
ילך ויהפוך רלוונטי יותר - לגבי יצירתיות 

המשורר לעומת המחשב.
בכוונה אני בוחר לתאר את מעשהו של הדס 
בפועל "לייצר" משום שהשיר הנוצר על�ידי 
המרכזי  הדיון  וכי  מוצר,  הוא  מחשב  תכנת 
של  ובמשמעות  בצורך  הוא  זה  בספר  שיש 

כהכ אנושית  יצירתיות  דהיינו:  �יצירתיות, 
רח ליצירת אמנות. הדס עסק בהיבט זה של 
ביצירות קודמות - שני ספרי שירה  השירה 
שעלו לרשת בגרסת "ויקי", שבהם התאפשר 
לגולשים לערוך ולשנות את השירים, ובספר 

שירה שהשירים שבו נוצרו ע"י מחשב.
עוד  זה  דיון  להעמיק  ניסה  הדס  כי  נראה 
הארוך  הקטע  את  הספר  בסוף  שהוסיף  בכך 
בשם "ערכי האמת" ובו הוא סוקר יצירה לא�

מקורית ומספר על אירוע, שהיה או לא היה: 
בזמן הקראת תרגום למקבת בכיתה המציאו 
הוא ותלמידים אחרים טקסט שלא היה במקור 
בניסיון לדיון בלוגיקה פשוטה ובערכי אמת 
מייצר  הזה  הטקסט  הפואטי.  בהקשרם  ושקר 
מקרה,  ובכל  לספר  דווקא  מוסיף  שלא  דיון 

�הוא אינו מעובד די הצורך, כך שדווקא אח
רית הדבר שהוסיף הדס היא ההסבר התמציתי 

והאפקטיבי למעשה הספר "קוד".
הערך העקרוני של הפרויקט, שבו התורה 
קיומו  ועצם  ברור  הייקו,  לשירי  "מפורקת" 
זה  מסוג  לפרויקט  אך  מעניין.  הפרויקט  של 
אין קיום מחוץ להקשר בו נוצר, כלומר כאוסף 
שירים שמקורם עתיק (התורה). הם מופיעים 
בצורה עתיקה של שירה (סגנון ההייקו היפני 
המסורתי) ושני המקורות העתיקים - התורה 

�ושירת ההיקו - מגיעים ממקורות שונים ומ
אוחדים באמצעות תכנת מחשב, כלומר על�

ידי חידוש טכנולוגי עדכני.
אך האם השירים עצמם, כשירי הייקו, הם 

�שירים מוצלחים? כאן, לטעמי, התשובה מור
אך  לשירים,  בהתאם   - ומ"לא"  מ"כן"  כבת 
מעניין  עצמו  הפרויקט  שלילית.  היא  ככלל 
ברובם  השירים  אבל  מרתק,  אפילו  והקשרו 
אינם יותר ממשחק מילים. פה ושם יש שירי 

�הייקו נחמדים, אך לרוב הם אינם יותר מגי
מיקים שיריים. התוצאה מאירה את הפרויקט 
יכול  מחשב  אם  גם  כי  ומראה,  נוסף  באור 

�לייצר שירים, וגם אם אבני הבניין של השי
רים הן ספר הספרים, המכונה תתקשה עדיין 
להבחין בין שיר טוב ופחות טוב, בין מעניין 

�ולא מעניין, או במילים אחרות, להבחין באי
כות השירים.

"קוד", ערן הדס, פרדס הוצאה לאור, 
2014. 298 עמודים.

שירה קדומה
מפגש מסקרן בין תכנת מחשב, פסוקי התורה ואמנות השירה 
היפנית העתיקה, הייקו. 5,000 שירים קצרים מאוגדים בספרו 
החדש של ערן הדס, "קוד", שמעלה לדיון את השאלה: האם 

הם טובים?
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כריכת "קוד". 
האם השירים 
עצמם, כשירי 

הייקו, מוצלחים?
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מאוזן:
1. שמתי במיקרוגל ושאלתי לתאריך הלידה (6); 4. אף היא תקבל עיר עתיקה (ש) 
(4); 8. (עם 3 מאונך) המראתי לשמיים בלי שום חולצה (ש) (4); 9. להבין באמת שהיא 
בעלת פרצוף (6); 11. מנהל שבר זמרת (7) (ע"פ דובי זמר); 12. מעיל יערות (3); 13. 
המלחין שבתוכך (ש) (3); 15. אלו שקיבלו מתחת לשולחן שלפו מהמים את בעלי 
השפיץ (7); 18. אאסוף מספיק, ניב (6); 19. מאיזה בית תחזור כשתחזור? (4); 21. 

האיפור של רוני (4); 22. נתמלאה התרגשות מכך שעבדה עליה (6).

מאונך:
1. עלה מן המתים בנסיון להגיע לתוצאה (5); 2. מי שעושה אהבה מאוד אוהב את 
יזהר (5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. נתנו לגמל תפקיד של זמרת (5); 6. איש נאיבי בשטחם 
(5); 7. חושבות על להאיץ בנושאות העוברים (7); 10. תהליך של שינוי בחוק של קרני 
(7); 13. בשובו נגעל המורה מהמנומר (5); 14. כמו ניגשים במשאית אדומה (5); 16. 
השמעת קולה עוקצת (5) (ע"פ דבורה שני); 17. אחד הטעמים נעלם מאחורי הסוס 

(5); 20. ראו 19 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 121:
מאוזן: 1. בוגרים; 4. אגדי; 9. נחשבתי; 11. שומר שבת; 12. זבן; 13. לחי; 15. אח"י 

תנין; 18. בולטים; 19. ישיש; 21. הונה; 22. אלגברה.
מאונך: 1. בילוש; 2. גולים; 5. גרבוז; 6. יריתן; 7. מחותנים; 10. ישראלים; 13. לטביה; 

14. יעלון; 16. נחשוב; 17. נקישה; 20. זללן.

amramklein@yahoo.com
טריוויה (81)

עמרם קליין

א. באיזו עיר 
קיימים זה ליד 

זה רחובות 
בשם: אלרום, 

מרום גולן, 
מבוא חמה 

ועין זיוון?
ראשון   .1

לציון.
טבריה.  .2

צפת.  .3
חיפה.  .4

איזה יישוב  ב. 
יוצא דופן?

יד   .1
השמונה.
יד מרדכי.  .2

יד נתן.  .3
יד רמב"ם.  .4

באיזו עיר קיימים זה ליד זה  ג. 
הרחובות בשם: נגבה, איילון, 

שער הגולן ודליה?
1. חיפה.

טבריה.  .2
תל אביב.  .3

ראשון לציון.  .4

מה משותף לארבעת הקיבוצים  ד. 
בשאלה ג'?

כולם הוקמו ב�1935.   .1

כולם הוקמו ב�1939.  .2

כולם הוקמו כדי לבטא   .3
התנגדות לחוקי "הספר הלבן" 

של הבריטים.
כולם הוקמו במסגרת מבצע   .4
ההתיישבות "חומה ומגדל".

טריוויה למתקדמים
ה. המושב "כפר היובל" הוקם 

ב�1934 כ�50 שנה לאחר 
עליית הבילויים ארצה, המושב 
"בהדרגה" הוקם לידו ב�1935. 

בשנת 1952 התמזגו המושבים 
והפכו:

למושב כפר מעש.  .1
למושב גת רימון.  .2

למושב מגשימים.  .3
למושב נחלים.  .4

א. 1.
ב. 2 - יד מרדכי הוא קיבוץ, האחרים מושבים.

ג. 4.

ד. 4.
ה. 1. תשובות:

קצת היסטוריה 
וקצת גיאוגרפיה

צילום: אריאל פלמון בית הכנסת במושב מגשימים 

צילום אוויר: עמוס מרון מושב יד נתן 
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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)     

ן

 rakaznoar.by@gmail.com 

* ניסיון במכירות בתחום החקלאי - חובה. בתחום הלול יתרון
* שימור והרחבת פעילות לקוחות קיימים

* גיוס לקוחות חדשים * ידע באנגלית חובה

למשלוח קורות חיים: 

 לחברת נילי
מפעלי מתכת בע"מ

דרוש/ה מנהל/ת מכירות שטח



ביום ב', 4.5.15 אישרה הועדה את 
מועמדותם של:

מאוזן בערכי הסוכר שלי וזאת 

לאחר 30 יום מתחילת הטיפול ותוספי מזוןלחלוטין ללא שום תרופה 

אני הרב אלישע דוד ממושב מצליח 

שלושה

כנס ראשון למבראי סכרת 

ישנם 
120 אנשים 

בריאים 
ומאוזנים

לכלהסקפטים אנא בקשו מספרי טלפון 
של אנשים בריאים ומאוזנים לחלוטין. ראו 

סרטונים של אנשים באתרינו.


