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נכון להיום מדברים על שתי חלופות: נבטים בדרום או רמת דויד בצפון 
- חלופה המעוררת התנגדות עזה מחשש לפגיעה באיכות החיים 

והסביבה בעמק יזרעאל # חה"כ איתן ברושי מציע פתרון שלישי - 
הקמת השדה על אי מלאכותי בים

מאת ח"כ איתן ברושי*

�אין חולק על הצורך בה
מש תעופה  שדה  �קמת 

שבשנים  לנתב"ג  לים 
�הקרובות יתקרב לקצה גבול הקיבו
�לת שלו. אולם סוגיית מיקומו מעו
להיום מדב נכון  עזה.  �ררת מחלקת 

רים על שתי חלופות:  נבטים בדרום, 
הביט ומשרד  �אליה מתנגדים צה"ל 
�חון או רמת דויד בצפון - חלופה המ

עוררת התנגדות עזה מחשש לפגיעה 
שדה  שכן  והסביבה,  החיים  באיכות 
של  החיים  באיכות  קשות  יפגע  כזה 

קרקע  שטחי  יפקיע  הסמוכים,  והישובים  העמק  תושבי 
אולם  קשים.   סביבתיים  פגעים  ויחולל  מציאות  יקרי 
יש פתרון השלישי – פתרון יצירתי ומורכב שאף נבחן 
בחיוב בעבר – הקמת השדה על אי מלאכותי בים התיכון 

שישחרר את הצפון מנטל החלופה של רמת דוד.
רעיון  לא  הוא  תשתיות  לטובת  מלאכותי  אי  הקמת 
חדש. ישראל היא מדינה קטנה ויש שמועות שהיא תהיה 
עוד  עלה  המלאכותיים  האיים  רעיון  לכן  יותר.  קטנה 
בתחילת שנות השבעים ורוב הממשלות מאז שקלו אותו 
בשלב זה או אחר. שר התחבורה, ישראל כץ, מקדם בכל 

�הזדמנות יוזמה להקמת אי מלאכותי מול חופי עזה לטו
בת נמל ימי ושדה תעופה, שישרת את תושבי הרצועה 
(במימון אירופי). באותה מידה יש לקדם את הקמת השדה 

בים התיכון לטובת תושבי הצפון והמדינה כולה. 
תופעה  היא  מטרות  למגוון  מלאכותיים  איים  הקמת 

�נפוצה בכל רחבי העולם, החל מדנמרק והולנד ועד הפ
רויקטים היומרניים בנסיכות דובאי שמיועדים למגורים 
בעולם על  הבינלאומי הראשון  ותיירות. שדה התעופה 
בקנסאי שבמפרץ   1994 בשנת  עוד  הוקם  מלאכותי  אי 
נוסעים  מיליון   20 מעל  כיום  והוא משרת  יפן,  אוסקה, 

מלאכו איים  על  תעופה  שדות  הוקמו  מאז  שנה.  �מדי 
תיים בהונג קונג, מקאו, קוריאה וסינגפור, שהוכיחו את 
עצמם כיעילים ואף בטיחותיים במיוחד. רעידת האדמה 
שהתרחשה ב-1995 בעיר קובה, הסמוכה לשדה תעופה 

�קנסאי, לא הורגשה כלל באי המלאכותי הודות לטכנו
לוגיה ייחודית שהיפניים השתמשו בה.

הקמת שדה תעופה על אי מלאכותי הוא פרויקט יקר 

כאלה  פרויקטים  אבל  היבשה,  על  יותר מאשר  ומורכב 
אלא  הישירות,  העלויות  מבחינת  רק  לא  לבחון  צריך 
מבחינת התמורה. הקמת השדה על אי מלאכותי משלב 
הנמל,  של  והתחבורתיים  הכלכליים  היתרונות  כל  את 
של  החיים  באיכות  הפגיעה  ללא  הסביבתי,  הנזק  ללא 
התושבים וללא צורך בהפקעת קרקעות והרס החקלאות. 

�נכון גם שאי מלאכותי עשוי להוות יעד לאיומים אסט
רטגיים, אך למדינה יש ידע, יכולת ואמצעים להתמודד 

�עם אתגר זה. למדינה קטנה כמו ישראל, עם מחסור בק
�רקעות וצורך מתמיד בהרחבת תשתיות, זה הפתרון הנ

כון. אין כרגע חלופה מתאימה יותר, לכן המדינה חייבת 
לקדם אותה.

הדחיפות  מכאן  ביותר,  ארוך  זמן  ימשך  כזה  פרויקט 
אם  מוקדם.  שיותר  כמה  ברצינות  אותו  לקדם  להתחיל 
במהלך השנים שימשך הפרויקט יתעורר צורך להקל את 

�הלחץ על נתב"ג, ניתן יהיה לעשות שימוש זמני ומצו
הקיימים.  התעופה  בשדות  מוגבל,  טיסות  בהיקף  מצם, 
לא  בוודאי  הפרויקט  את  נתחיל  לא  אם   - מקום  מכל 
נסיים אותו, על כן הגשתי בקשה להעלות את הנושא על 

סדר יומה של הכנסת ולקיים דיון מיוחד בנושא. 
את  ולהפוך  החלטה  לקבל  חייבת  ישראל  ממשלת 
הפרויקט להקמת שדה תעופה משלים על אי מלאכותי 
למשימה לאומית. זה הפתרון הנכון והחכם לעתידה של 

המדינה.
*הכותב הוא ח"כ מהמחנה הציוני, שימש בעבר 
הביטחון  שר  ועוזר  הקיבוצית  התנועה  מזכיר 

לענייני התיישבות.

שדה התעופה של קנסאי, ביפן - משרת 20 מיליון נוסעים מדי שנה
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הרפת המשפחתית
שולחן החלב של תנועת 

המושבים דחה את הצעת 
ההסכם של התאחדות 

מגדלי הבקר

נלחמים בפשיעה
תקציב ראשוני ע"ס 16.8 

מלש"ח יועבר לקנ"ט 
למלחמה בפשיעה 

החקלאית

הצלם מתימורים
מאיר קפויה מתימורים 

מתחבר לטבע ולציפורים 
דרך הצילום והביטוי 

הפיוטי שלו, כתוספת לכל 
צילום
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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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מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
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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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שר החקלאות, אורי אריאל ושר האוצר, משה כחלון למאיר צור: 
"הסיכום התקציבי ככל שיחתם - ביצועו יהיה מותנה בהסכמתך"

המושבים  תנועת  מזכ"ל 
חקלאי  התאחדות  ויו"ר 
ישראל, מאיר צור ויו"ר 
המושבים,  תנועת  החלב של  שולחן 
השבוע  כינסו  בלוך,  טוטי  ישראל 
בו  החלב,  שולחן  של  חירום  דיון 

התאחדות מגדלי  הוצג ההסכם של 
והחק� האוצר  משרדי  עם  רהבק 

של  תוקף  קבלת  לפני  זאת  לאות, 
החלטת ממשלה. 

ההסכם הוצג על ידי אביתר דותן, 
איציק  הבקר,  מגדלי  מהתאחדות 

וילן  אבו  החלב,  ממועצת  שניידר 
והראל  ישראל  חקלאי  מהתאחדות 
מזכיר הממשלה לשעבר, המ�  לוקר,

שמש כיום כיועץ להתאחדות מגדלי 
הבקר להסכם.

דיון שנמשך אל תוך הלי �לאחר 

לה החליטו,  פה אחד, חברי שולחן 
החלב של תנועת המושבים שהסכם 

המ במשק  וודאות  לאי  יגרום  �כזה 
לא  המשפחתית  הרפת  וכי,  שפחתי 
פה  הוחלט  ולכן  בה  לעמוד  תוכל 

אחד שלא לקבל את ההסכם.
הח שר  הודיע  ההסכם,  דחיית  �עם 

אריאל  אורי  הכפר,  ופיתוח  קלאות 
התקציבי,  "הסיכום  כי  צור,  למאיר 

החקלאות  משרד  בין  שיחתם  ככל 
ביצועו  הנדון,  בנושא  האוצר  למשרד 

מותנה בהסכמתך, בהסכמת מו �יהיה 
עצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר."

כמו כן, הצוות האסטרטגי מטעם 
�שולחן החלב שבוחן את הרפת המ
�שפחתית, בונה תכנית לשולחן הכו
המשפח הרפת  וחיזוק  פיתוח  �ללת 
תית ויציגה לדיון בשולחן החלב. 

בעלות של 20 מיליון ₪ # המפעל חתם על 
הסכמי סחר עם חקלאי הדרום 

רפאל  קייקס, בבעלות  נטורל  גלוטן  המוצרים ללא  יצרנית 
, המתמחה בייצור ושיווק מוצרים ללא גלוטן בהם עו� דחד

חדש  מפעל  מקימה  קפואים,  ומאפים  קמחים  מאפים,  גות, 
לייצור מוצרים ללא גלוטן בשדות נגב, סמוך לנתיבות. המפעל החדש, 
שהוקם בהשקעה של 20 מיליון ש"ח, משתרע על פני 2,500 מ"ר בנוי 
וייצר מוצרים יבשים, מאפים, תערובות ומוצרי מאפה קפואים. המפעל 
100 עובדים מנתיבות והסביבה, ויפעל תחת התקנים המחמי� -יעסיק כ

רים ביותר לבטיחות מזון. 
השם  את  שיחליף   Refresh חדש  מותג  החברה  משיקה  כך  בתוך 
נטורל קייקס בכל קטגוריות המוצרים. המפעל החדש מביא בשורה גם 
לחקלאי הדרום. החברה חתמה על הסכמי סחר עם מגדלים ותרכוש מהם 
חומרי גלם של תוצרת חקלאית לייצור מוצריה. הפצת המוצרים תיעשה 

על ידי חברת ליב, המתמחה בשוק מוצרי הבריאות.
מכל  מאתגר  הינו  "המעבר   :Refresh מנכ"ל  חדד,  מיכאל  לדברי 
הבחינות, ומהווה פריצת דרך חשובה לשנים הבאות. כמו כן, גיוס של 
לתוצאות  להביא  אמור  והאיכות  הפיתוח  בתחום  מיומן  עובדים  צוות 

�המיוחלות, הן בטעמי המוצרים השונים, והן בעמידה בסטנדרטים בינ
לאומיים".

2018-19
ביום חמישי שעבר, בלילה, לאחר דיונים מאומצים, אושר תקציב 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2018-19 # שר החקלאות, 
אורי אריאל: "זהו התקציב הגבוה ביותר שהצלחנו להשיג למשרד 

החקלאות מאז היווסדו"

משרד  פעילות  תקציב 
 2019 לשנת  החקלאות 
 1,836 יעמוד על סך של 
מיליוני ₪, לעומת תקציב של 1,714 
2018. שר החק�  מיליוני ש"ח בשנת

אריאל,  אורי  הכפר,  ופיתוח  לאות 
�מסר כי: "התקציב משקף את העוב
�דה שלמדינת ישראל איכפת מהחק

זרים  לאות. אישרנו מכסות עובדים 
למען  תקציבית  תוספת  ואישרנו 

�המאבק בטרור החקלאי ולמען הרח
פעלנו  החקלאים,  של  הביטחון  בת 
הצעת  האוצר שתבוטל  שר  עם  יחד 
ההחלטה שנועדה לצמצם את תקציב 
הפרטת  ואת  להתיישבות  החטיבה 

המכון הווטרינרי.
"לאור ההסכמות שהושגו עם ועד 
הווטרינריים  בשירותים  העובדים 

רו של  החוץ  מיקור  מחדש  �יופעל 
מחלת  לצמצום  ווטרינריים  פאים 
הבדואי  במגזר  בצאן,  הברוצלוזיס 

בנגב.
תקצי תוספת  לאישור  �"פעלנו 

לשם  החקלאי.  בטרור  למאבק  בית 
כך יועברו 16 מיליון ש�ח שיאפשרו 

�לחקלאים לקבל מענה ביטוחי לגני
בז לפגיעה  ביטוח  וצאן,  בקר  �בות 

דון בתוצרת חקלאית בבתי האריזה. 
פר סבסוד  לטובת  יופנה  �התקציב 

מיוחד  ביטוח במסגרת תקציב  מיות 
�שיינתן בכפוף לקיום תוכנית לצמ

גורמי  בשיתוף  החקלאי  הטרור  צום 
המקצוע הרלוונטיים. לאחר מאמצים 
רבים עם אגף התקציבים, המפקח על 

הביטוח ונציגי החשב הכללי במשרד 
ובעבודה  המשפטים,  משרד  האוצר, 
האיכרים  התאחדות  עם  משותפת 
יינתן  ישראל,  חקלאי  והתאחדות 
שיבוטחו  לחקלאים  ביטוחי  מענה 

חק לגניבות  ייעודיות  �בפוליסות 
לאיות - גניבות בקר וצאן, ופגיעות 
פיצוי  ויקבלו  האריזה,  בבתי  בזדון 
באופן  הסיכונים  מזעור  תוך  הולם 
רווחית  חקלאות  יצירת  שיאפשר 

ויציבה.

לעובדים  תוספת  אושרה  "בנוסף 
לדאוג  במטרה   - לחקלאות  זרים 
המחסור  ולצמצום  ישראל  לחקלאי 

�בעובדים זרים בחקלאות, מכסת הע
 29,000 למעל  תוגדל  הזרים  בדים 

�עובדים ותכלול גם את מכסת הסטו
דנטים הזרים המשתלמים לחקלאות. 
המכסות  הגדלת  על  סוכם  כן,  כמו 
של העובדים הפלשתינאים ב-2,000 
של  תוספות  וכן  נוספים  עובדים 

2,000 עובדים עונתיים.
"ישראל היא מעצמה חקלאית וכך 
יוקצה  למדיניות  ובהמשך  תישאר 
תקציב  בישראל  המחקר  לקידום 
ש"ח  מיליון  כ-15  של  נוסף  ייעודי 
לטובת שדרוג וחידוש מעבדות בכל 
יאפשר  זה  תקציב  המשרד.  יחידות 
מדעית  מקצועית,  תשתית  העמדת 
להמשיך  שתאפשר  וטכנולוגית, 

להוביל במחקר בארץ ובעולם.
ופיתוח  מחקר  רפואי,  "קנאביס 

�יישומי, ננו טכנולוגיה, עריכה גנ
מעמדה  את  לשמר  מנת  על   - טית 
מחקר  כמעצמת  ישראל  מדינת  של 
בתחום  המחקרים  יוגדלו  חקלאי 

�הננו-טכנולוגיה ותחום העריכה הג
נוסף של כ-15  יוקצה סכום  נומית, 

�מיליון ₪ מתוכו נכלל גם המשך קי
דום המחקר בתחום הקנאביס הרפואי 
בישראל, שהוא מהמתקדמים בעולם 

בי חקלאי  כענף  לאחרונה  �ושהוכר 
מש לייצוא  נערכת  ישראל  �שראל. 

מעותי של קנאביס רפואי לכל רחבי 
העולם לאחר קבלת האישור לכך.

"המשך פיתוח ההתיישבות בכל 
רחבי הארץ - מתוך רצון לפתח את 
ההתיישבות במרחב הכפרי, הוקצתה 
והצבת  לרכישת  תקציבית  תוספת 

המ הכפרי.  במרחב  יבילים  �מבנים 
למ בייניים  בשלב  יושכרו  �בנים 

בית  להקמת  עד  חדשים  תיישבים 
הקבע שלהם. בנוסף, תקציב המשרד 
בתחום צער בע"ח לא נפגע ומתוכו 
צער  לתחום   ₪ מיליון   15.6 יוקצו 
לתמיכה  היתר  בין  שיופנה  בע"ח, 
על  ולשמירה  המקומיות  ברשויות 

רווחת בעלי החיים.
"אישור התקציב לשנת 2019 כבר 
בתחילת שנת 2018 מעניק למשרד 

�החקלאות ודאות תקציבית של כש
המשרד,  למנכ�ל  מודה  אני  נתיים. 
העובדים  ולכל  אליהו  בן  שלמה 
נמשיך  יחד  המאומצת,  העבודה  על 
והחקלאים  החקלאות  למען  לפעול 
לטובת ליבת הפעילות של המשרד."

המפעל החדש 
שהוקם בשדות 

נגב
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מאיר צור. הוחלט פה אחד שלא 
לקבל את ההסכם

השר אורי אריאל. "ביצועו יהיה 
מותנה בהסכמתך
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16.8

כך סיכמו שר החקלאות, אורי אריאל ושר האוצר, משה כחלון # התקציב יאפשר לחקלאים לקבל מענה ביטוחי לגניבות 
חקלאיות לגניבות צאן ועגלים, ביטוח להצתות בבתי אריזה וביטוח לגניבת תוצרת חקלאית # היקף נזקי הטבע עמד 

ב-2017 על כ-180 מיליון ₪ # נזקי הפשיעה החקלאית מוערכים בכ-60 מיליון שקל בשנה
אורי  החקלאות,  שר 
אריאל ושר האוצר, משה 
להסכמה  הגיעו  כחלון, 
ש"ח  מיליון   16.8 יועברו  לפיה 
לקנ�ט - לקרן נזקי טבע בחקלאות, 

�במסגרת תקציב מיוחד שיינתן בכ
�פוף לאישור אגף התקציבים לתוכ
�נית לצמצום הטרור החקלאי, בשי

תוף גורמי המקצוע הרלוונטיים.
לקבל  לחקלאים  יאפשר  התקציב 
חקלאיות  לגניבות  ביטוחי  מענה 

לה ביטוח  ועגלים,  צאן  �לגניבות 
לגניבת  וביטוח  אריזה  בבתי  צתות 

תוצרת חקלאית.
ופי� החקלאות  שר  אריאל  ,אורי 

של  הביטחון  "הרחבת  הכפר:  תוח 
החקלאים הוא יעד ולמדינת ישראל 

לאחר מא �אכפת מהחקלאים שלה, 
מצים רבים עם המפקח על הביטוח 
ונציגי החשב הכללי במשרד האוצר, 

ביטו מענה  יינתן  קנ"ט,  עם  �יחד 
בפוליסות  שיבוטחו  לחקלאים  חי 

ויקב חקלאיות  לגניבות  �ייעודיות 
הסיכו מזעור  תוך  הולם  פיצוי  �לו 

נים באופן שיאפשר יצירת חקלאות 
רווחית ויציבה."

"במקביל,  הוסיף:  אריאל  השר 
הגניבות  תופעת  את  למגר  במטרה 
החקלאיות ולהעניק לחקלאי ישראל 
ביטחון, יחד עם שרת המשפטים ועם 

השר לביטחון פנים, נשנה לחלוטין 
את כל ההתייחסות לפשיעה ולטרור 
חקיקה  תיקוני  באמצעות  החקלאי, 
ללא  מנהלי  קנס  פולש,  לתפיסת 
קשה  שהעבירה  וככל  נזק  הוכחת 

יותר, הקנס יהיה גבוה וכבד יותר."
היקף נזקי הטבע לחקלאים נרחב 
הרבה יותר מנזקי הבצורת. מסיכום 
 2017 בשנת  כי  עולה,  קנט  נתוני 
טיפלה קנט בכ-10,000 דיווחים על 
נזקי טבע שנגרמו לחקלאים, כאשר 
היקף הפיצוי הכולל עמד על כ-180 
,מיליון ₪ מהם כ-95 מיליון ₪ שו�
וכ- טבע  נזקי  ביטוח  במסגרת  למו 

85 מיליון ₪ שולמו במסגרת ביטוח 
אסונות טבע. 

פשיעה  כולל  אינו  הנזקים  היקף 
�חקלאית ונזקים שנגרמו מפגיעה מכ

וונת בגידולים או בציוד. קנט גיבשה 
השנה תכנית ראשונה מסוגה, לביטוח 
החקלאית  מהפשיעה  הנגרמים  נזקים 
בשנה.   ₪ מיליון  בכ-60  המוערכת 
החקלאות.  למשרד  הוגשה  התכנית 
בארץ  שהתחוללה  לסופה  בהתייחס 
התקבלו  בקנט  האחרון,  השבוע  בסוף 

נז על  חקלאים  של  דיווחים  �עשרות 
�קים שנגרמו מהגשמים העזים ומהרו

חות החזקות. מעריכי החברה בוחנים 
בימים אלה את היקף הנזקים.

לחקלאים  המרכזי  הנזק  גורם 

נז� הקרה,  הייתה החולפת   בשנה 
יכולה  שפגיעתם   טווח  ארוכי  קים 
ארוכים.  חודשים  לאורך  להימשך 
נוספים   משמעותיים  נזק  גורמי 
שאירעו  בשנה החולפת היו מחלות 
וכן  ביבול  לפחיתה  ומזיקים שגרמו 
נזקים שנגרמו  מסערה, חום וברד.  
הירקות  היה בשנה החו�  למגדלי

לפת את היקף הנזקים הגדול ביותר: 
מגדלי   .₪ מיליון  מ-44  למעלה 

בכ- החולפת  בשנה  פוצו  הפירות 
פוצו  מגדלי הבננות  מיליון ₪,   20
מגדלי    .₪ מיליון  ל-18  במעל 
ונ� םההדרי פוצו בכ-16 מיליון ₪ 

זקים משמעותיים נוספים נגרמו גם 
הפלחה. בענפי החי שולמו  למגדלי 
פיצויים,  מרביתם  כ-50 מיליון ₪ 
למגדלי הלול: כ-27 מיליון ₪ וענפי 

הבקר: כ-15.5 מיליון ₪.
העג� הגידולים, סוגי   מבחינת 

בשנה  שספג  הגידול  הייתה  בנייה 
הגדול  הנזקים  היקף  את  האחרונה 
ביותר  ולאחריה הפלפל והמלפפון. 

נגר נוספים  משמעותיים  �נזקים 
ותפוחי העץ,  האבטיח  לגידולי  מו 
ותפו� או  מזן  קלמנטינה  רחיטה, 

הנזק  מהודעות  כ-40%  אדמה.  חי 
כ-35%  בצפון,  ממגדלים  התקבלו 
מהנזקים  וכ-25%  במרכז  מחקלאים 

דווחו בדרום.
קנט:  מנכ"ל  תורג'מן,  שמואל 
של  הכלכלית  לחשיבות  "מעבר 
על  לשמירה  המקומית,  החקלאות 
ישנה  חזקה,  ישראלית  חקלאות 
שונים,  בהיבטים  לאומית  משמעות 
כעצמאות מזון ושמירה על קרקעות 
כלכליים,  להיבטים  בנוסף  המדינה. 
עם  להתמודד  נאלצים  החקלאים 
האקלים  ושינויי  האוויר  מזג  נזקי 
עצומים  נזקים  חקלאית,  ומפשיעה 

�ששום ענף אחר אינו נאלץ להתמו
והשתתפות  דד איתם. ללא הביטוח 
משמעותית של המדינה, נהיה עדים 
כל  על  רבים,  משקים  של  לקריסה 

המשתמע מכך."
לדבריו, "עד כה התמקדנו בביטוח 
כנגד נזקי טבע, אך אנו מאמינים כי 
עלינו להרחיב את תחומי פעילותנו, 
ככל  רחב  ביטוח  לחקלאים  ולספק 

הניתן."

לטענתם, לאור כוונת משרדי החקלאות והאוצר להפריט את השירותים הווטרינריים הממשלתיים # מנגד טוען משרד 
החקלאות: "ועד העובדים במשרד קיבל את כל התשובות מהנהלת המשרד ומודע לכלל פעולות ההנהלה למניעת ההפרטה"

הווטרינרים  השירותים 
החקלאות  משרד  של 
פתחו ביום רביעי שעבר 

�בעיצומים, בשל כוונת משרדי הח

�קלאות והאוצר להפריט את שירו
כך  הממשלתיים.  הווטרינריה  תי 
עולה ממכתב שנשלח ע"י דר' יובל 
ועד הרופאים הווטרינ� יו"ר   , יהדנ
יו"ר  לוי,  אייל  הממשלתיים,  ריים 
ועד עובדי השירותים הווטרינריים, 
,דר' שמעון בראל יו"ר ועד החוק�

מירי  הווטרינריים,  רים בשירותים 
מיקרוביולוגיים  ועד  יו"ר  באום, 

הווטרינ בשירותים  �וביוכימאים 
ריים לשר החקלאות ופיתוח הכפר, 
המשרד,  ומנכ"ל  אריאל  אורי 

שלמה בן אליהו.
�במכתב מצוין, כי נקיטת העיצו
�מים יביאו להפסקת ניוד בע"ח ופ

"מתוך  סוחרים:  ע"י  סחורות  ריקת 
אחריות ומחשבה על טובת הציבור 
ארגוניים  צעדים  מנקיטת  נמנענו 

ובסבלנות  באיפוק  ונהגנו  כה  עד 
רבה. אך לאור כוונת שר החקלאות 
אורי אריאל להפריט את השירותים 

וכן, על רקע המחלו �הווטרינריים 
משרד  הנהלת  עם  הקיימות  קות 
החלטנו  נפתרו,  שטרם  החקלאות 

ול העבודה...  סכסוך  את  �להפעיל 
נקוט בעיצומים חלקיים כבר היום 

בל קהל  קבלת  הפסקת  �וביניהם, 
לרבות  הווטרינרי,  ובמכון  שכות 

קבלת דגימות.
אלה,"  עיצומים  של  "המשמעות 

הווטרי השירותים  אנשי  �כותבים 
אפשרות  תינתן  שלא  "היא  נריים, 
יוכלו  לא  סוחרים  בע"ח,  לנייד 

�לשחרר סחורות, כולל פריקת עג
אנשי  טוענים  כן  מספינות."  לים 
השירותים הווטרינריים, כי הכוונה 

הווטרי השירותים  את  �להפריט 
"בייחוד  מצח,  ועזת  הזויה  נריים 
על רקע מחלת הכלבת שהתפשטה 

מחד בגלל  האחרונים,  �בחודשים 
כניסתכם  מאז  המתמשכים  ליכם 

לתפקיד."
העובדים  נציגי  דורשים  במכתב 
להוריד מעל סדר היום את ההצעה 
בין  צוות  להקמת  ההסדרים  מחוק 

האפשרות למ �משרדי, שיבחן את 
�כור חלק משירותי המחקר והמעב

דות של המכון הווטרינרי ולהיכנס 
עו נציגי  מול  קדחתניים  �לדיונים 

כדי  הווטרינריים  השירותים  בדי 
הקיימות  המחלוקות  את  ליישב 

שפוגעות בעבודתם.
החקלאות  משרד  מסר  בתגובה 
קיבל  במשרד  העובדים  "ועד  כי: 

המש מהנהלת  התשובות  כל  �את 
ההנהלה  פעולות  לכלל  ומודע  רד 

פגיע כן  ועל  ההפרטה,  �למניעת 
לציבור  הניתן  החשוב  בשירות  תו 

תמוהה".
ממשרד האוצר נמסר, כי "במס�
�גרת צעדי ההתאמה לתקציב, ייד

ועדה  להקים  החקלאות  משרד  רש 
בהחזקת  צורך  יש  האם  שתבחן 
מעבדות הנותנות שירותים בעיקר 

שירו ניתנים  כיום  הפרטי.  �לשוק 
תים כגון בדיקות מעבדה חיצוניות 

�וחיסונים למבקשים בתמורה לתש
לבחון  צפויה  הוועדה שתקום  לום. 
אילו שירותים מן הראוי שהמדינה 
צוות  ע"י  זו תעשה  בחינה  תעניק. 

�בין-משרדי שיבדוק את כל ההיב
טים הכרוכים בהחלטה זו". 

בגיליון "קו למושב" האחרון 
(גיליון 1015) נכתב על חקלאי 
ונחשד  צאן  גניבת  על  שדיווח 

שהתקב ידיעה  מס,  �בהונאת 
חשוב  ישראל.  ממשטרת  לה 
צאן  בחוות  מדובר  כי  להבהיר 
עין  למושב  מדרום  הממוקמת 
למושב.  קשורה  ואינה  הבשור 
בכלל  אין  הבשור  עין  במושב 

דיר.

בית רשת שניזוק 
במהלך גניבה 

המונית במושב 
שקף - מענה 

ביטוחי
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א.ש. גל חום
שוקי פסח בע"מ שיווק והתקנות

■ ייעוץ בשלב תוכניות הבנייה 
■ ביצוע הכנות לקמינים ולמזגני אוויר 

לבתים בשלבי הבנייה 

■ פתרונות אנרגיה - 
שיווק והתקנת קמינים 

ממיטב החברות
■ קמיני גז, קמיני הסקה 
בעץ, קמיני הסקה בנפט, 

קמיני פלט
■ שיווק והתקנת מזגנים

אתר. 
טל. 1-700-500-305, 04-6201621 פקס. 04-6203333

חפשו אותנו בפייסבוק  
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יוגב שריד*

העובדים  מושבי  האחרונות  בשנים 
מרחיקי  שינויים  עוברים  בישראל 
והן  הפנימית  בדמוגרפיה  הן  לכת, 
הקיימות לאגודה. לאחרונה  ובחובות  בזכויות 
רמ"י  בהחלטות  שינויים  למספר  עדים  אנו 
את  ניכר  באופן  התכנון, שמשפרות  ומוסדות 
זכויות בעלי הנחלות על הקרקע ובעיקרם את 

זכויות הבנייה והתעסוקה בנחלה.
למקסימום,  אלו  זכויות  לממש  מנת  על 
צריכה  אגודה  שכל  תהליכים  מספר  ישנם 
הינו  ביותר  והחשוב  הארוך  התהליך  לקדם. 
לתכנן תוכנית מתאר חדשה (תב"ע - תוכנית 

בניין עיר).

חוקי המסדיר  תב"ע היא מסמך בעל תוקף 
ומקנה זכויות מסוגים שונים לשימוש בקרקע.

כל פעולה במקרקעין מצריכה קבלת היתר 
ממוסדות התכנון (ועדה מקומית/מחוזית וכו'), 
גמישות קבלת ההחלטה של הועדות הינן ע"פ 

תוכניות המתאר המאושרות.
הג הסמכות  הינה  ארצית  מתאר  �תוכנית 
יכו וכל התוכניות מתחתיה לא  �בוהה ביותר 

לות לסתור אותה.
עיקריים  מסמכים  משני  מורכבת  התב"ע 

�(תשריט ותקנון) ונספחים לתוכנית כגון: תנו
הת וכו'.  שימור  פרוגרמה,  וניקוז,  מים  �עה, 

הכולל את  (משורטט)  גרפי  הוא מסמך  שריט 
ושימושי  ייעודי  וכל  לתוכנית  המוצע  המצב 

הקרקע הרלוונטיים לתוכנית.
תקנון התוכנית הינו מסמך משפטי שנקרא 
כמקשה אחת ביחד עם תשריט המצב ה"מוצע" 
של התוכנית. התקנון מפרט את כל הנתונים 
הוראות  התוכנית,  אישור  לדיון,  הנדרשים 

�בדבר שימושי הקרקע המותרים מתוקף התו
הוראות  וכוללות  למימושה  והנחיות  כנית 
לייעודי הקרקע שמופיעים בתשריט ובטבלת 

זכויות והוראות בניה. 

35
תוכנית מתאר ארצית 35 נועדה להגדיר את 
בישראל.  היישובים  ופריסת  התכנון  מדיניות 

התוכנית אושרה על ידי הממשלה בסוף שנת 
הן:  התוכנית  של  המוצהרות  המטרות   .2005

�"לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המ
ועל  דינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים 

עתודות הקרקע לדורות הבאים".
השפיעה  התוכנית  הכפרי  המרחב  מבחינת 

בשני מישורים עיקריים:
1. מרקם עירוני (הוספת מושבים למרקמים 

עירוניים)
2. מגבלת יחידות הדיור - בלוח 2 הוגדרו 
מספר מקסימלי של כל יחידות הדיור בישוב 

מתוכנן בין 300 ל-500 יח"ד.
�מגבלת יחידות הדיור היוותה החסם העיק

למושבים  חדשות  תוכניות מתאר  לפיתוח  רי 
וזאת לאור כך שברוב המושבים לא ניתן היה 
ללא  הנחלות,  לכל  שלישית  יחידה  ליישם 

חריגה ממגבלה זאת.
בוצע  דיונים  של  שנים  לאחר   2016 במאי 
מבחינת  השינוי  עיקר   ,35 לתמ"א  1ב  שינוי 
נחלה  בכל  יח"ד  תוספת  הינה  הכפרי  המרחב 

�במושבים, תיקון זה מחייב הכנת תוכנית מפו
רטת בסמכות ועדה מחוזית.

הק בעשור  בישראל  מושב  כל  �לראייתי, 
תב"ע  הכנת  של  הליך  להתחיל  חייב  רוב 
חדשה, חלק מהמושבים יעשו זאת, כי הם יהיו 
לממש  שיוכלו  מנת  על  וחלק  לכך  מחויבים 

זכויות נוספות ממה שמאושר להם כיום.
כאשר אנו מכינים תוכנית למושב בראייה 
20 שנה קדימה צריך לכלול מספר תחו�  של

מים כגון: 
* הסדרת תחום המגורים בנחלות.

שטחים  ובין  הנחלות  בין  גבולות  תיקוני   *
ציבורים לבעלי הנחלות.

* הסדרת הזכויות והוראות הבניה בכל תחום 
המושב.

* המרת נחלות לא מאוישות
�* וכמובן, הוספת זכויות ליחידת דיור שלי
�שית בכל נחלה שמטרתה לאפשר לבני המו

שב להתגורר במשק ולבנות את ביתם במגרש 

מגורים נפרד מהנחלה או כחלק מהנחלה, הכל 
בהתאם לרצונו של כל בעל משק. 

תאפשר  שהתב"ע  הינה  נוספת  אפשרות 
מתוך  לפצל  בכך  מעוניין  שיהיה  משק  לכל 
בגודל  מגורים  מגרש  בנחלה  המגורים  שטח 
350 מ"ר, תמורת תשלום לרמ"י בשי� -של כ
עור ההיוון המתחייב מהחלטה 1523 (979) של 
מועצת מקרקעי ישראל, התשלום לרמ"י יקבע 

בנפרד מהליכי התב"ע.
חשוב להדגיש כי עצם אישורה של התב"ע 
כלשהו  בתשלום  המשק  בעלי  את  מחייב  לא 
(למעט הכנת התכנית), תשלום היטל ההשבחה 
יחול רק בעת מימוש - כשבעלי המשק או מי 
מטעמם יבקשו לבנות את היחידה השלישית, 
לחילופין  או  כחלק מהנחלה  ובין  בפיצול  בין 
בעת מכירת המשק לצד שלישי (למעט העברה 

לקרוב ללא תמורה).
השלישית  היחידה  לבניית  המיועד  השטח 

יהיה בתחום אזור המגורים בנחלה בלבד. 
למושב  המתאר  תכנית  של  הכנתה  זמן 
ואישורה במוסדות התכנון מוערך בכשנתיים, 
וזאת לאחר השלמת עבודת הכנה שיש לבצע 
מול כל משק באופן פרטני עוד לפני הגשתה.
נוס נושאים  גם  יטופלו  התב"ע  �במסגרת 

פים, כגון: הסדרת שטחי הציבור, דרכים ומבני 
�המשק, שימושי פל"ח וכל מושב על פי רצו

נותיו ודרישותיו.

לח רגילים  במושבים  המשקים  בעלי  �אנו 
סמים כבדים במימוש זכויות הבנייה בנחלות, 
ישראל  מקרקעי  רשות  בהם  המקרים  מעטים 
נותנת את האפשרות להגדלת זכויות בנחלות.

היום אנו ניצבים בפתחה של תקופה בה ניתן 
ללא  אך  רמ"י,  מבחינת  הזכויות  את  לממש 
הסדרה של הצד התכנוני לא ניתן לממש את 
הזכויות (בדגש על בית שלישי בנחלה) ולכן 
הכנת תב"ע לאגודה הינה הפתרון למימוש 

מהיר ויעיל של הזכויות בנחלות.

* הכותב מנכ"ל מבט מושבים

הכנת תב"ע למימוש הזכויות בנחלות
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במועצה האזורית עמק יזרעאל הסתיים 
חודש של ריכוז פעילויות חוצה יישובים 

וגילים בתחום מניעת סמים ואלכונול בעמק 
- מגוון רחב של פעילויות לילדים, נוער, 
�הורים ומדריכים. השנה, התקיימו  הפעי

לויות ביישובים - כל ישוב בחר מתוך הצע 
רחב  את הנושאים בהם הוא רוצה לעסוק, 

בהקשר של מניעת התנהגויות סיכוניות.
ניתן היה לצפות במופעים משותפים להורים 

�וילדים, פעילויות מגוונות לבני נוער בהתא
מה לגילים השונים מפגשים להורים, סיור 

מקצועי למד"בים ורכזי חינוך ועוד. מרגשים 
במיוחד היו מפגשי שיח שנערכו במשותף 
להורים וילדים ואת החשיבות הרבה שיש 

למפגשים אלו.
חודש בום אלכוהולי מהווה שיא של 

פעילות לקראת סיום שנה אזרחית ובעיקר 
�לקראת תכנון השנה הקרובה, לאחר "טעי

מה קלה" היישובים יכולים לבחור ולהמשיך 
לעסוק בנושאים החשובים הלו לאורך כל 
�השנה בתמיכה משמעותית מקצועית ותק

ציבית של המועצה. 
במהלך ינואר עדיין ממשיכים במרץ במפגשים 
בישובים ובסמינר עמיתים משמעותי בביה"ס 

התיכון העמק המערבי. לילך כהני, רכזת 
התחום במועצה, אמרה השבוע: "חשוב ביותר 

שבכל ישוב תהיה אמירה קהילתית ועשייה 

בנושא, והכי חשוב, המסר להורים: שמרו 
על הילדים, דברו איתם, הקשיבו להם, בדקו 
לאן הם הולכים ועם מי, הגידו את עמדתכם 

�הברורה לגבי אלכוהול, סמים, התנהלות חבר
תית מכבדת ועוד."

הפעילות בישובים נעשו בתמיכה רבה של 
המועצה, מחלקת הנוער, תכנית עיר ללא 

�אלימות והרשות למלחמה בסמים ואל
כוהול.

במושב רחוב התקיים מפגש עם עו"ד 
עמית יפרח, היועמ"ש ויו"ר ועדת קרקעות 

ואגודות שיתופיות מתנועת המושבים, אשר 
עסק בנושא זכויות המגורים בנחלה, פיצול 
נחלה, והעברת הזכויות במשק המשפחתי. 

הפגישה זומנה ע"י פעילי קהילה במושב 
רחוב שקיבלו לכך את ברכת הוועד. יחד עם 

תושבי רחוב לקחו חלק במפגש תושבים 
ונציגי אגודות משאר המושבים במועצה. 

עו"ד יפרח הציג לתושבים את המצב הקיים, 
מסגרת החוק, מה על היישוב לעשות 

באם מחליט להיכנס למהלך של פרצלציה, 
התאמת התב"ע והובלת הסכמות בין חברי 

האגודה השיתופית חקלאית.

איציק חו�  ראש המועצה האזורית מגידו,
לבסקי, נפגש השבוע עם שרת התרבות 

)והספורט, תא"ל (מיל' ח"כ מירי רגב, בל�
שכתה בכנסת. חולבסקי הודה לשרה רגב 
על הגדלה משמעותית (בהנחיית השרה) 
בתקציבי פרויקטים חשובים של המועצה 

בתחומי התרבות והספורט. 
ראש המועצה הדגיש את שיתוף הפעולה 
המצוין עם בכירי המשרד, שבא לידי ביטוי 

בפגישה שקיימו בשבוע שעבר, יחד עם 
נתי וירבה, מנהל מחלקת התרבות ואריאל 

ירון, מנהל מחלקת הספורט עם מנכ"ל 
משרד התרבות והספורט, יוסי שרעבי 

ובכירי המשרד. 
איציק חולבסקי: "מירי רגב היא שרת תרבות 

מעולה, שמסייעת משמעותית לפריפריה 
בכלל ולמועצה אזורית מגידו בפרט. הזמנתי 
אותה לסהרנה בעין העמק ולפסטיבל הזמר 

המזרחי באליקים, בשנה הקרובה." 

חוגגים 70
החלו חגיגות 70 שנה למדינת ישראל במועצה האזורית זבולון. חגיגות ה-70 שנה 
למדינת ישראל במועצה האזורית זבולון, החלו בפסטיבל שירי אירוויזיון, שהתקיים 
בתיאטרון יד למגינים, ביגור ושבו השתתפו 10 חבורות זמר מכל הארץ, להקות מחול, 

יגאל רביד, וב�  סולנים מהמועצה ועוד. הנחה את האירוע מנחה הקדם אירוויזיונים,
נוסף התארחו גם אילנית ויזהר כהן. את האירוע הפיקה מנהלת מחלקת התרבות 

במועצה, הלן בוטנסקי.
"האירוע המושקע, היווה את יריית הפתיחה לחגיגות ה-70 למדינת ישראל וצפויות עוד 
הפתעות נוספות בהמשך. אני מודה להלן ולכל העושים במלאכה על ההשקעה הרבה," 

אמר השבוע ראש המועצה האזורית זבולון, דב ישורון.
חיים ועו�  את האירוע הפיקו מוזיקלית תזמורת מבית היוצר של האסנרים, יחד עם
זי בקלידים, ניצן עין הבר בסקסופון, איתן איצקוביץ בתופים ועמוס הבר הדני, 

בגיטרה חשמלית. על ההגברה והתאורה אמן היה יניב אגמי.

תחיה ברקן, רעייתו של מנהל האגף 
הכלכלי של עמק יזרעאל, אברהם ברקן, 
מתנדבת בתחנת הרענון לחיילים בצומת 

השומרים, כבר למעלה מ-20 שנה, יחד עם 
שוש ואהרון משעלי. 

מדי יום שישי, בשעה חמש בבוקר, הייתה 
תחיה נוסעת למאפיית כפר החורש להביא 

לחמניות ולאחר מכן משרתת את החיילים 
במשך היום עד סגירת התחנה.

בשבוע שעבר הגיעו שוש ואהרון משעלי 
בפעם האחרונה להתנדב בתחנה ונפרדו 

מהחיילים בהתרגשות רבה. 
�תחייה שלנו, ממשיכה לשאת את לפיד ההתנ

דבות ואנחנו מודים לה ומעריכים מאוד! 

איילים' בפרויקט "גי� 'בדצמבר יצאו ב
נות קהילתיות", במהלכו הוקמו כחמש 

גינות קהילתיות לרווחת התושבים 
�בחמישה ישובים, בהם פועלת העמו

תה וביניהם גם במושבה מנחמיה, שם 

�ממוקם כבר מספר שנים כפר הסטו
דנטים של 'איילים'. במהלך הפרויקט 

הגיעו מתנדבי ומתנדבות שנת השירות 
אל הישובים וטיפחו גינות ביחד עם ילדי 

ואנשי המקום בפעילות רב ישובית.

הד� "גם השנה המשיכו בביה"ס היסודי 
סים" שבמועצה האזורית מטה יהודה עם 
המסורת הבית ספרית, זו השנה השלישית, 

של ערב קהילתי בנושא "תעביר את זה 

". מטרת הערב היא להקנות לתל� ההלא
מידים את היכולת לראות את האחר. לגלות 

אמפתיה, חמלה ולהשפיע על ידי נתינתה.
בערב הכינו התלמידים ערכות משחקיות, 

חגיגות 70 שנה למדינת ישראל במועצה 
האזורית זבולון (צילום: משה יערי)

בום אלכוהולי 
במועדון שמשית

איציק חולבסקי ומירי 
רגב לאחר הפגישה

תחיה ברקן עם שוש ואהרון 
ועם החיילים בתחנה
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ילדי ביה"ס הדסים בפעילות 
"תעביר את זה הלאה"

אילן שדה מבקר 
בסכנין ובאיגוד ערים 

בית נטופה

ביקור מנהלת שער 
הירדן והשר לשיתוף 

אזורי חה"כ צחי הנגבי

מכשירים מתנדבים 
לחירום בעמק יזרעאל

קישוטים וכו' כגון: לוחות דמקה מחומרים 
ממוחזרים, משחקי זיכרון, פאזלים, לוכדי 

חולמות, מתקן האכלת ציפורים ועוד ערכות 
�רבות. בהכנת הערכות סייעו הורים רבים וח
ניכי תנועות הצופים. הערכות הגיעו לילדים 

חולים הנמצאים בבידוד, בביה"ס הניסויי 
לילדים מאושפזים שבמרכז הרפואי "הדסה". 
הערכות הרבות סיפקו לילדים החולים רגעי 

הפוגה ושמחה משגרתם הקשה.
עדנה פינצ'ובר, מנהלת בית הספר 

הניסויי לילדים מאושפזים במרכז הרפואי 

"הדסה", הודתה לכולם: "מידי יום אנו זוכים 
�לחיוכים והכרת תודה של הילדים ומשפחו
תיהם כשהם מקבלים את הערכות שלכם. 
זה הרבה יותר ממשחק חדש מהחנות. זה 

מגיע עם אהבה גדולה."
ראש אגף החינוך במועצה, ניב בר 

:גיא "יוזמת תעביר את זה הלאה הינה יוז�
מה מבורכת ובעלת ערכים קהילתיים בעלי 

משמעות חינוכית וערכית. יישר כוח גדול 
לתקווה קראווני, מנהלת בית הספר, לצוות 

החינוכי, לתלמידים ולמשפחות."

כדורגל מחבר בין אנשים. בכל מקום. שיחה 
אקראית במפגש ראשי רשויות בין ראש 

עיריית סכנין מאזן גנאים לראש המועצה 
האזורית מנשה, אילן שדה על הפועל סכנין 

�(של גנאים - היו"ר המיתולוגי של הקבו
צה) והפועל תל אביב (שאילן אוהד, למרות 

הסבל הכרוך בכך...), הובילה מהר מאד 
לחברות בין השניים. התארח צוות המועצה 
�התארח בסכנין ובאיגוד ערים לאיכות הסבי
בה בית נטופה. גנאים ומנכ"ל האיגוד, ד"ר 

חוסיין טרביה, הציגו את השינוי החיובי 
שעוברת העיר בתחום איכות הסביבה, 

�החינוך, התכנון ועוד, ושמעו מצוות המוע
צה על החיים המשותפים אצלנו במנשה בין 

יהודים, ערבים, חילונים ודתיים. החברות 

בין אילן למאזן תבוא לידי ביטוי בקרוב גם 
בביקור של הצוות הבכיר מסכנין במועצה, 

ואולי גם בצפייה משותפת - אבל רק בעונה 
הבאה, במשחקים בין סכנין להפועל תל 

אביב.

לאחרונה התקיים 
במועצה האזורית עמק 
המעיינות ביקור של כל 
מנהלת שער ירדן, לה 

שותפים משרדי ממשלה 
רבים בראשות המשרד 

לשיתוף אזורי. השר 
לשיתוף אזורי, חה"כ 
צחי הנגבי, הצטרף 

לסיור שנערך למנהלת 
בשטח פארק התעשייה 

�והתעסוקה המשו
תף לירדן וישראל, שעתיד לקום בשנים 

הקרובות, כדי לעקוב מקרוב אחר העבודות 
הנעשות בשטח ובניית הגשר. 

לראשונה עלו כולם על הגשר שיחבר בין 
שני חלקי הפארק, בתחושה של התרגשות 

ושותפות לחזון השלום שנרקם כבר לפני 
שנים. השר ומנכ"ל המשרד, יוסי דרזנין, 
דוחפים את המשך הפיתוח כבר ב-2018 

עם סיום בניית הגשר ותחילת הפעילות 
בתוך האזור המשותף.

הכשרת צוות לניהול מערך ההתנדבות 
בשעת חרום התקיימה השבוע בעמק 

ענת ירון, מנהלת המ�  יזרעאל, בהובלת
חלקה להתנדבות שהקימה צוות  לניהול 

התנדבות בחירום. הצוות יקים ויפעיל מוקד 
לגיוס וקליטת מתנדבים והפנייתם לצרכים 

ולמשימות שיעלו מהשטח בעת הצורך.
עידו דורי, סגן ראש המועצה וראש מטה 

מל"ח, בירך את המשתתפים בהכשרה 
והדגיש את חשיבות ההיערכות המוקדמת 
לנושא זה. "התנדבות התושבים היא אחת 
מאבני היסוד של החוסן האישי והחברתי 
באירועי משבר וחירום. ניהול התנדבות 

ומתנדבים באירועי חירום ואסון, כגון: 
�מלחמות, רעידת אדמה, דליפת חומ

רים מסוכנים, וכד', הינה אחת המשימות 
המורכבות שמונחות על כתפי המועצה," 

הסבירה ענת.
כדי להצליח בהפעלת מערך התנדבות 

יעיל ומיטבי גם בשעת חירום, נכתב נוהל 
להפעלת מערך המתנדבים בחירום. הצוות 
20 עובדי מועצה ומתנ� -שהוקם מורכב מ
דבים, שנרתמו לרעיון ולמשימה ומחויבים 
מאד למטרה חשובה זו. הכשרה זו הייתה 
הראשונה מבין שלושה מפגשים שיקיים 

הצוות עד חופשת הפסח.

רפי כפרי, שימש בעשור האחרון בתפקיד 
�מנכ"ל קבוצת שאן (פיתוח שאן ומש

קי עמק בית שאן), וארבע שנים קודם 
בתפקיד יו"ר המפעלים סיים את תפקידו. 
רפי הוביל את הארגון ביד רמה בתקופות 

מאתגרות ולא פשוטות, והצליח לשמור 
על יציבותו, חוסנו ומעמדו. בשנים אלה, 
�הוביל הארגון גיבוש הסדרים למספר מש

קים שעברו משבר כלכלי, וסייע ביציאתם 
לדרך חדשה של יציבות וצמיחה. רפי היה 

שותף מצוין בהתמודדות משולבת עם 

האתגרים האזוריים, בתחום החקלאות, 
�המים והקרקעות ובשיתופי פעולה בנו

שאים שונים.
את רפי מחליף גברי אייכנוולד, בן ניר 

דוד, שניהל עד כה את "דגת הארץ". אנו 
�מודים לרפי כפרי ומאחלים לו ולגברי הצ

לחה רבה בדרכם החדשה. 
יו"ר קבוצת שאן, יורם ישראלי, מסיים גם 
הוא את תפקידו, מחליף אותו יונתן בשיא, 

ממעלה גלבוע. תודה ליורם ובהצלחה 
ליונתן!

כלנית קין, מרמות השבים, מציגה את 
תערוכת "רוקדת סולו", באולם הכניסה 

של המועצה האזורית דרום השרון את 
צילומיה העוסקים בנשיותה, בחוויותיה 
�הרוחניות והתרבותיות, בחושיה, בפנט

זיות שלה, במוחה, בצורתה, במחשבותיה, 
ובכאביה. כל זה בתוך הסביבה בה היא 

מתקיימת.
לדברי קין: "כשאני אוחזת את המצלמה יש 
לי מגוון אפשרות לחפש ולמצוא את הזווית 

הנכונה, את האור הנכון, את התמונה נכונה. 
כל הזמן ובכל רגע נתון ממשיכה ומנסה 
לחפש את המקום הנכון שלי לראות את 

העולם. התהליכים בבסיסם גופניים. דרכם 

אני רואה את העולם בכל פעם באופן שונה. 
�נקודת המבט שלי משתנה. הראיה שלי מת

חדדת ומתמקדת. לעיתים אני מציגה תמונה 
בודדת שהיא עולם ומלואו. לעיתים מציגה 

סדרות כשאני חשה שתמונה אחת אינה 
שווה אלף מילים. מדפיסה את עבודותיי על 
�חומרים שונים ובגדלים שונים מוסיפה מסג

רות, זכוכית, בוחנת, בודקת. הצילום לעיתים 
�מלווה במילים- שירה או פרוזה. כשהמח

שבה שלי נוטה אל היצירתיות והידיים אל 
�היצירה, אני מרגישה אני. במיוחד כשהתמו

נה הבודדת שיצאה מתוך עיני משירה מבט 
אל הצופה ונותנת את כל מה שאני רוצה 

לומר באותו רגע."

מצילומיה של כלנית 
קין. התערוכה תנעל 
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חני סולומון

שגא ממנים  היו  �ם 
ריר לציפורים בארץ 
ואולי גם בעולם, אין 
קפויה,  שמאיר  ספק 
הצלם החובב ממושב 
זוכה  היה  תימורים, 
במינוי. הרגישות שלו לטבע והסובב, 
מזמינה להתעורר ולראות את היופי 

החוויתי המתרחש ממש לנגד עיננו.
מאיר יוצא לטבע חמוש במצלמה. 

�זה מתחיל מהתבוננות, קביעת ההת
מקדות בפריים הצילום והלחיצה על 

מתג המצלמה. 
"דרך  החוויה:  את  מתאר  הוא  וכך 
מיוחד,  עולם  רואה  אני  העדשה 
בכל  כאשר  דינמי,  ומאד  ססגוני 
המטרה  משהו...  מתרחש  שנייה 
שיותר  לכמה  ולחשוף  להעביר  שלי 
בחצר  שמתקיים  היופי  את  אנשים 

לפ פשוט   - אחד  כל  של  �האחורית 
תוח עיניים, לראות להקשיב כי הכול 
נמצא סביבנו, מהזריחה הנהדרת עד 
השקיעה ופשוט להיות חלק מהחיים 

סביבנו." 
המצו הטקסטים  את  �כשקוראים 

להתפעם  רק  אפשר  לצילומיו  רפים 
גדול  אהבה  סיפור  כאן  יש  ולהגיד: 
ללא תנאי ורגישות רבה לעולמם של 

בכיש המלווה  וסביבתם,  �הציפורים 

במלא  ולהציגם  להכירם,  ענק  רון 
הדרם ויופיים במקומם הטבעי. 

מאיר:  כתב  הינשוף  על  לדוגמא, 
"ינשוף עצים חמוד שלח מבט מס�

קרן / התבונן בי / כאילו הוא ממש 
מתעניין / הסתכלנו, זה בזה / ואז 
המבט הצטלב / והרגשתי איך הוא 
ממיס לי את הלב / למזלי הרב הוא 
מתגורר ממש מולי / וכך זוכה הוא 

וגם אני בחיזור גורלי".
רק  לא  זה  ציפורים  של  שגריר 
או  מציוצן  ולהתפעל  ליהנות  הזכות 
שונים  לגבהים  הממריא  ממעופן, 

מצב להתלהב  גם  ואולי  �בשמים, 
במכחול  הנמשכים  המופלאים,  עיהן 

�הטבע. זאת מטלה לא פשוטה הכרו
�כה באהבה ללא תנאי לנושא, בהת

מסרות, בסבלנות אין קץ ובניסיונות 
רבים להגיע הכי קרוב לציפורים, אך 
תוך התחשבות, כדי לא להפריע להן 

במהלך חייהם. 
נסביר את ההתרגשות  איך  אחרת 
הרבה השבה פעם אחר פעם לקראת 
יציאה למסע צילומי, מזה שנים  כל 
וכן, ההחלטה לקחת פסקי זמן  רבות 

ות זמן  ולהקדיש  הרגילים,  �מהחיים 
המרתק.  לתחביב  מרבית  לב  שומת 
להתעורר  אומר  זה  מעשי,  באופן 

�בשלוש או ארבע בבוקר ולנסוע קי
לומטרים רבים לכל נקודה אפשרית 
בה חיים ציפורים, מהצפון עד הדרום. 

המתייחס  בפלא  לחזות  בכדי  והכל 
עלול  לעיתים  אחרת.  או  זו  לציפור 

זה להנחיל אכזבה או אי הצל �מסע 
חה מסיבות שונות ורבות, אך למאיר 
אין כאן מקום לאכזבה – הוא תמיד 
הבאה  ליציאה  בדרך  קדימה  ממשיך 

לטבע.
חוויה  "זאת  קפויה:  של  לדעתו 
מבלי  גם  לעבור,  צריכים  שכולם 

�לצלם. רק צריך לפקוח עיניים ואוז
ניים להתבונן ולהתאהב. תחשבו על 
כדי  בבוקר,  בשלוש  בחושך,  לקום 
לנסוע לוואדי בים המלח, בכדי לטפס 

�על המצוק – וכל זה כדי לראות לדו
'ורדית  המופלאה  הציפור  את  גמא 
סיני' שותה מים מגב המצוק במדבר. 
�"או במקרה אחר, לקום בחושך ול

מהר בכדי לצלם זריחה במצפה רמון. 
או לנסוע לעזוז ולצלם ציפורי מדבר 
במסתור  החיות  ומיוחדות,  נדירות 
ומלהיבים,  מרגשים  אלו  כל  עשיר. 
וממלאים אותך באנרגיות מדהימות. 

הסו ליקום  אהבתך  את  �המעצימות 
בב."

�"הציפייה לחוויה הלא נודעת בל
קיחת פסק זמן מהחיים ולהתייחסות 
את  "מרחיבה  מאיר,  מסביר  לטבע," 
הדעת. ההתמסרות היא מתוך בחירה. 

�וכמי שמסתובב בטבע ורואה את הנ
�עשה, על כולנו לשמר ולדאוג לאזו

רי המחייה של בעלי החיים, לשמור 

השטחים  ועל  הירוקות  הראות  על 
הפתוחים למען עתיד העולם. כי בלי 

ועולם בלי ציוץ צי �טבע אין חיים, 
פורים - זה לא עולם. כמו בשירו של 
יואל  על  'הבלדה  איינשטיין,  אריק 
משה סלומון': "איני שומע ציפורים 
הציפורים  אם   / נורא  סימן  וזה   /
 / מולך  פה  המוות   / נראות  אינן 
אני  הנה   / מהר  מפה  לצאת  כדאי 

הולך..."

נולד בטבריה בשנת  קפויה  מאיר 
1956, בה גדל עד גיל שש. אחר כך 
הוא  ביפו.  להתגורר  משפחתו  עברה 
"שבח".  בביה"ס  לימודיו  וסיים  למד 

�השירות הצבאי עבר עליו בחיל החי
מוש, כולל ארבע שנים בקבע. אותן 
ואם  רעייתו  חן,  את  הכיר  השנים 
שלושת בניהם: שחף, אשכר ואופק. 
המו בהקמת  שותפים,  היו  �יחד 

צעיר  כזוג  לריחן  "הגענו  ריחן:  שב 
ישוב  להקים  ורצון  אנרגיות  מלא 

בי את  הקמנו  ההר,  על  שם,  �חדש. 
�תנו והבאנו לעולם שני בנים מקסי

מים: שחף ואשכר. בישוב הצעיר היו 
חברויות  פיתחנו  נהדרות.  לנו שנים 
ופעילויות  משותפים  חגים  אמיצות, 
נהדרות ומשמעותיות. יצאתי ללמוד 
ענף  את  וריכזתי  לולן  להיות  כדי 

הלול, כמנהל חוות הלולים."
בנוסף היה פעיל בוועדת התרבות 
והקליטה ואף שימש כנהג אמבולנס. 
קהילתית:  ומעורב  פעלים  רב  איש 
את  לעזוב  החלטנו  שונות  "מסיבות 

�ריחן ולעבור למושב השיתופי תימו
בתימורים  חיפשו  העת  באותה  רים. 
לולן ולנו זה מאד התאים - והתחלתי 

הצ ביננו  נולד  כאן  במרץ.  �לעבוד 
וטוב.  יפה  מאד  נקלטנו  אופק.  עיר 

�לאחר יותר מעשור בענף הלול עבר
תי לעבוד בתעשייה וכיום אני עובד 
א.ד.  כמנהל מחלקת מתכת, במפעל 

מירז, בשדרות."

למה התחלת להתעניין בציפורים, 
ולצלמם?

טבע.  חובב  אני  ילדותי  "משחר 
הטבע,  בחיק  טיולים  עם  התחיל  זה 
טיולים רכובים וטיולים למיטבי לכת 
עם המשפחה והחברים. מאז ומתמיד 
התלהבתי והתרגשתי מההתרחשויות 
בטבע בכל גווניו וססגוניותו. יש לנו 

מורי נופים  המשלבת  נפלאה  �ארץ 
�קים בצפון ועד נופים קדומים וברא

שיתיים בדרום. 
במספר  נפרשת  לטבע  "אהבתי 
תחומים, שהם בעצם אחד: זה מתחיל 
לשמוע  בזריחה,  ולחזות  בלהתעורר 
של  בבוקרו  הציפורים  קולות  את 
זהו  בוקר  רגעים של  באותם  בוקר... 

נשר מקראי שולח 
מסר לבני אדם 

(צילום: מאיר קפויה)
אדום החזה הססגוני 
(צילום: מאיר קפויה)
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רכה  התאורה   - לצלמים  הזהב'  'זמן 
ומדהימה, קרני שמש עדינות והטבע 
מתעורר לחיים בכל נגזרותיו, ממש 

נפ הסגורים  הפרחים  עינינו.  �לנגד 
�תחים אט אט עם טיפות הטל, הפר

פר עדיין נם את שנתו, ומחכה לאות 
להתעורר ולהתעופף. 

בראש  ומזמרות  שרות  "הציפורים 
העצים ובין סבכי השיחים, זוהי בעצם 
הטריטוריות  על  המכריזה  קריאתן 
זרעים,  ואוכלות  מקפצות  הן  שלהן. 
חרקים ואפילו זחלים. כל מחזות אלו 
לחובב  נפלא  חומר  מהווים  ואחרים 
טבע ולאוהבי צילום ולהנציח מראות 

מדהימים אלו."
את  וחי  מתרגש  שקפויה  ניכר 
לגביו  מצלם.  שהוא  המראות  חווית 
כמו חובבי טבע וצילום אחרים, זוהי 
נהדרת  הכי  אמיתית,  טבע  חגיגת 
מולה.  אדיש  להישאר  שקשה  שיש, 

�צריך רק לפנות זמן להביט, להתבו
נן ולהקשיב: "יש גם מראות למעלה 
חגים  הדורסים  העופות  עת  בשמים, 
ממש  אפשר   - טרפם  אחר  ותרים 
כאשר  בשטח.  הדריכות  את  לחוש 
נשמעת צריחה קלה - כולם נעלמים 

ומסתתרים עד שהדורס חולף. 
"בשביל הציפורים אני מוכן לקום 
ולהיטמע  להגיע  בבוקר,  מוקדם 

המת המחזות  את  ולראות  �בשטח 
קיימים כהצגה ממשית. לעיתים אני 
מתקרב אפילו עד מרחק נגיעה. זוהי 

מהק ליהנות  שאפשר  צרופה  �הנאה 
ולחוות את  רבה הלא מובנת מאליה 
היופי הגלום והלא צפוי בטבע, שבכל 

להש עשויה  ההתרחשות  נתון  �רגע 
תנות. 

לא  חוויה  היא  יציאה  כל  "בעצם 
הצי צילום  לעולם  נכנסתי  �נודעת. 

שוקי  הצפר  יקר,  חבר  בזכות  פורים 
ומוכ� רגיש  וצלם  מיוחד  אדם   , דחל

לחזות  גרר  בנחל  נפגשנו  מאד.  שר 
ההתחברות  ומשם  הזרזירים  במחול 
אותי  והובילה  וצמחה.  גדלה  ביננו 
רכשתי  בהדרכתו  היום.  שאני  למה 
חדשה.  לדרך  ויצאתי  מתאים  ציוד 
מיוחד  עולם  ראיתי  העדשה  דרך 
שנייה  בכל  כאשר  דינמי,  ססגוני 

ול לצלם  והתחלתי  משהו  �מתרחש 
צלם. וכמשפט של אוהבי הציפורים: 
'השמים זה לא הגבול, זה בית הגידול 
רבים  חברים  לי  יש  הציפורים'.  של 
בתחום הצפרות ובטבע בכלל. אנחנו 
על  לשני  אחד  ומדווחים  מקושרים 

אטרקציות ומיקומים מיוחדים." 
שמאיר  צפרות,  לחובבי  אתר  יש 
תצפיות  על  המדווח  בגאווה,  מציין 

יום  בצורה  הארץ  בכל  ציפורים 
כל  שלו,  והייחוד  אזור  כל  יומית, 
אזור זה עולם ומלואו: "כל כך טבעי 
ולספר  לשתף  רוצה  שאני  בטבע  לי 
כבר  זוהי  בדרכי.  שנקרה  מי  לכל 
שנה שלישית שאני משגר כל בוקר 
בשעה שש  לחברים,  שלי  המסר  את 
ורבע בדיוק. הם כבר יודעים שיפתחו 
וישמעו  שלהם  הפלאפון  את  בבוקר 
שני צפצופים: האחד, צילום הציפור 
המתחבר  שלי,  האישי  המבע  והשני, 

�לצילום שצילמתי ומשקף את רגשו
תיי ותחושותיי."

שרק� לצילום לצירוף   לדוגמא 
לפני שה� עוד   / "לעת ערב   : םרקי
של  יפה  זוג  נעמד  האדימו/  שמים 
כלל  התביישו  לא  הם   / שרקרקים 
ומתעלמים  שוכחים  אפילו   / וכלל 
האהבה   / בחיים  ככה   / מהצלמים 

וכוח ההישרדות / מנצחים". 

שלי  הבוקר  שתמונות  יודע  "אני 
והכתוב לצידם גרמו, לאנשים רבים 
ולראות את הדברים  להיפתח לטבע 
הגיחה  מבוטלת  לא  השראה  אחרת". 
מכיוון מפתיע בהיכרותי עם קלאוס, 
מקצועי  וצלם  צפר  דופן,  יוצא  אדם 
טבע  בשמורת  המתגורר  מדנמרק, 
מלא  מיוחד  אי  על  ומפליאה  ענקית 

לצפ כחממה  משמש  האי  �ציפורים. 
תצ ועמדות  מסתורים  בו  ויש  �רים 

פית בכל פינה. בלטו בשטח המושבה 
הענקית ציפורי המגלן, המקננים על 
האי. המראה הלא שיגרתי הזה חרוט 

בלתי  כמקום  היום,  עד  בזיכרוני 
נדלה להיכרות עם צפרים מקומיות 
בנוסף,  איכותיים.  ולצילומים  רבות 
קלאוס הוציא לאור ספר על 40 שנות 
חלד  שוקי  לחברי  מודה  ואני  צילום 

�שהפגיש ביננו ושזכיתי לבקרו בדנ
מרק. בימים אלו הגיע קלאוס ארצה, 
בתערוכת  לחזות  הספיק  כבר  הוא 
דוגמא  זוהי  מאד.  והתפעל  צילומיי 
ליחסים חובקי עולם, כי אין גבולות 

לציפורים. 

מסרים  קיבלתי  השנים  "במשך 
צפ משפחה,  מבני  רבים:  �חיוביים 

אלו  כל  רבים.  וחברים  צלמים  רים, 
עוד  בתחביב  להמשיך  אותי  עודדו 
ועוד. ציוד הצילום שלי שודרג לרמה 

�גבוהה ומקצועית המתאימה לי. הת
חלתי עם מצלמת ניקון מדגם די 80 
די  לניקון  התקדמתי  רחבה.  ועדשה 
משולב.   500�200 עדשה  עם   ,7200
היו  והתוצאות  לצלם  מאד  נהניתי 
רצוי  לא  אורח  שבא  עד  מופלאות, 
לליבי...  היקר  הציוד  את  לי  וגנב 
עגמת נפש גדולה, אך בעזרת חברים 
התרוממתי, הם השאילו לי ציוד וכך 

�המשכתי לצלם, עד שהכול עד שה
רכשתי  בהמשך  הביטוח.  עם  סתדר 

ציוד חדש. 
טבוע  כבר  בטבע  שלי  "העיסוק 

התחו את  להעביר  חיים,  כדרך  �בי 
שה הלאה לשתף כמה שיותר אנשים. 
ילדיי  לשלושת  גם  זאת  הנחלתי 
כבר  שקד,  הבכורה  נכדתי  ועכשיו 
נהנים  אנו  סבא.  עם  לטיול  מחכה 
כשהיא כבר מזהה ציפורים, פרפרים 
לטייל  מיוחדת  חוויה  זוהי  ופרחים. 
יד ביד עם הדור החדש. ברגעים אלו 
אפשר להגיש את תחושת השליחות 

שלי מתבצעת."
לתפוש  "צריך  אומרת:  תובנתו 
את הרגעים / שהם כמו טיפות של 

�החיים / להנציח את השנייה הנכו
נה / שבה הסיפור, הופך לתמונה / 
ולהצניע  להבליט   / ולחזק  לטשטש 

�/ להוציא תוצר / שהוא מרגש ומ
רגיע".

"העיסוק בצילום זה כבר דרך חיים 

�שלי, כל נסיעה ומסע זה סוג של חי
האטרקטי הצילום  אתרי  אחר  �פוש 

וצפרים  צלמים  הכרתי  לאזור.  ביים 
המפ הדרך,  באמצע  טובים  �אנשים 

להיפתח  רק  צריך  ומייעצים.  רגנים 
ולהתאהב. לי לשמחתי זה קרה."

הינה  שאיתו,  האישה  קפויה,  חן 
טב אוכל  ומבשלת  בריאות  �שוחרת 

אך  המזמינים,  ולאנשים  לבית  עוני 
אחד  מספר  מעריצה  היא  מכל  יותר 
מספרת:  חן  וצילומיו.  בעלה  של 
להציג  פרג'  לפרי  לפנות  "החלטתי 
צילום,  בתערוכת  מאיר  צילומי  את 

�כמחווה על עבודתו רבת הערך והמ
קצועית במשך השנים. 

ליצירותיו  שהחשיפה  "הבנתי 
נושא  את  גם  ולחשוף  לקדמו  יכולה 
צילום הציפורים, שהוא כל כך להוט 
זה  הווייתו.  בכל  לו  ומתמסר  אחריו 
לצילומים  ביציאה  אפילו  מתבטא 
בשבתות, גם לאזורים מרוחקים, ללא 

�חשבון של שעה, מרחק וקושי. נעני
לב המסע  התחיל  ומכאן  בחיוב  �תי 

והמייצגים  הטובים  הצילומים  חירת 
זאת  כל  הגדול.  כישרונו  את  ביותר 

מוחל כהפתעה  שידע  מבלי  �עשיתי 
טת ליום הולדתו. לפני שנה הפתעתי 
אותו, בהוצאת לוח שנה עם צילומיו, 
והחברים.  המשפחה  בני  בין  שחולק 

לכי ביותר  המתאימות  מתנות  �אלו 

"אהבתי לטבע 
נפרשת במספר 

תחומים. זה מתחיל 
בלהתעורר ולחזות 

בזריחה, לשמוע את 
קולות הציפורים 

בבוקרו של בוקר... 
באותם רגעים של 

בוקר זהו 'זמן הזהב' 
לצלמים - התאורה 

רכה ומדהימה, קרני 
שמש עדינות והטבע 

מתעורר לחיים בכל 
נגזרותיו, ממש לנגד 

עינינו"

קפויה - תימורים הינו 
מושב שיתופי של תנועת 
העובד הציוני, והוא הבית 
�שלנו בכל מובן, כבר כשלו
שים שנים. אני חבר בצוות 

הנהלת המושב ועומדות 
�על הפרק משימות חשו

בות, שישפיעו ללא ספק 
�על עתידנו ועל דור ההמ

שך. את תחביב הצילום לא 
הזנחתי לרגע. הצטרפתי 
�לצוות צלמי המושב. ציל

מתי את החגים, האירועים 
וחתונות החברים. היו לי 

�המון לילות לבנים כשהכנ
תי סרטים לערוץ הקהילתי. 
התוצאה הייתה שני סרטים 

על המשק, בהשתתפות 
ילדי המושב."

�לדבריו, הסרטים זכו לה
צלחה רבה והוקרנו מספר 

פעמים על הדשא הגדול 
ביישוב. צילומיו הוצגו 

עם חברים צלמים נוספים 
�בבית הראשונים בתימו

רים. "בחג השבועות צוות 
הלול השתתף בתחרות 

העגלה היפה. במשך ארבע 
שנים ברציפות זכינו במקום 

הראשון בגלל המקוריות 
�של העגלה והביצוע המו

שקע של כל חברי הענף."

מאיר ואשתו חן 
קפויה על רקע צילומי 

התערוכה
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והעיקר שנהיה 

בריאים !

נספג היטב
 ויעיל יותר 

מגלולות כורכום

א לכאבי פרקים ושרירים
א להורדת כולסטרול

א לבעיות במערכת העיכול
א לניקוי הכבד מרעלים

שרונו הענק. השלב הבא בעתיד הוא 
צי ספר  לאור  להוציא  אותו  �לעודד 

לומים וסיפורים."
מאיר: "התברכתי במשפחה אוהבת 

�ומפרגנת. במשך למעלה מארבע חו
דשים הם רקמו מאחורי גבי ביחד עם 

צילו בתצוגת  השתתפות  פרג,  �פרי 
מיי". 

התע פתיחת  לפני  ימים  �שלושה 
רוכה נתה לו אשתו הזמנה לתערוכה 
"בין קודש לחול". הוא לא  שנקראה 
ציפורים  בין  הבין מה הקשר  כך  כל 
ששמו  את  שקלט  עד  הנושא,  לבין 

מופיע בין חמשת המציגים. 
ועלו  מהיר  דופק  בהלם,  "הייתי 
שאלות כמו מי, מתי, מה, למה? ואז 
נבחרו?  צילומים  איזה  הלחץ  הגיח 
ואשתי חן לא מספרת לי כלום. וכך 
עד הרגע האחרון שנפתחה התערוכה 
יום לפני חנוכה, לא ידעתי מה מוצג 

לפ ענקית  בהתרגשות  נסענו  �בה... 
ומכרים,  אנשים  המה  המקום  תיחה. 
מהמושב  חברים  משפחה  בני  כולל 

�ומהעבודה. הרגשתי כמו ציפור נדי
עטפה  נהדרת  הרגשה  מרחפת.  רה 

אותי בהמון אהבה, כמו חלום."

מהן הציפורים האהובות עליך?
הם  עלי  האהובות  "הציפורים 
ממשפחת הקיכלים. אלו ציפורי שיר 
וכחול  החזה  אדום  ויפות:  קטנות 
אך  גרם,   18 בקושי  שוקלות  החזה 

ומ מפזזות  ושמחה,  אנרגיה  �מלאות 
יש  לנשמה.  מיוחדת  לחגיגה  קפצות 
עוד ציפורים רבות אהובות ומיוחדות 
ציפור   - האורנים'  'מלכילון  כמו: 

�קטנה עם כתר צהוב על הראש, הת
חום בפסים שחורים. זוהי ציפור קשה 
מאד לצילום, היא שוקלת כשבע גרם 
אך עם כושר של חיל גולני. באירופה 
בשל  הציפורים,  כמלך  נחשב  הזכר 

הכתר הצהוב בראשו."
דורסים  שיש  מפרט  מאיר  בנוסף, 

�מדהימים, למרות שיש רתיעה וסלי
�דה מציפורים טורפות: "צריך להכי

רם מקרוב ולפרגן להם על תרומתם 
לטבע הסובב. לא אשכח את החוויה 
עם 'העוזניה השחורה' שבאה לבקר 
בתימורים. ישבתי ברכב, רק מסתכל 
בעוף  שיש  העצום  מהיופי  ומתפעל 
מטר  ארבע  של  ממרחק  הזה,  הענק 
בלבד. או במקרה אחר יצאתי לחצר 
הבית ולראות לשלשת לבנה מרוחה 
על הפרחים. ואז אני מרים את ראשי, 
ורואה זוג עיניים מביטות בי. זה היה 
יותר משמח  יש  לקנן.  הינשוף שבה 
שירת  את  לשמוע  גם  נהניתי  מזה? 
הירגזי בחצר. ולראותו מקנן בתיבות 

עץ שבניתי בגינה."

ספר על חוויות יוצאות דופן 
בפרויקט צילום ציפורים...

היה  לי  שהיו  ההפתעות  "אחת 
של  הבוקר  בארוחת  קרוב  מפגש 

'דאה שחורת כתף'. התמקמתי באור 
הפרעה  במינימום  וחיכיתי  ראשון 

במ ספון  בעודי  בשטח.  �והתבלטות 
זהוב  תן  מימיני  הגיח  ומחכה,  סתור 
נשמתי  את  עצרתי  ומרשים.  גדול 
וידעתי שכל תנועה או רשרוש מצדי 
עד שהיה  כך המתנתי  אותו.  תבריח 
נעצר,  הוא  לפתע  אלי.  קרוב  ממש 

�נדרך, זינק אל רגבים שהיו על האד
מה ושלף מתוכם נברן, שהתחבא שם 
מעצם  מתחלחל  אני  עדיין  לתומו. 
העצמות  ריסוק  של  לצליל  הזיכרון 
התאוששות  דקות  כמה  לאחר  בפיו. 

הדאה  את  לצלם  גם  הצלחתי  שלי, 
בקרבה יפה."

אחת  על  מספר  הוא  אחר  במקרה 
שכל  מוסיף  אך  לו,  שהיו  האכזבות 
לניסיון  בונוס  זה  כישלון  או  אכזבה 
דרך: "יצאתי בשעה מוקדמת בחושך 
מוחלט לכיוון צאלים, במטרה לתור 
'עיט הסוואנות' הנדיר, שהת�  אחרי
מקם לו באזור החולי על עצי האשל 
וכולי  לבדי  למקום  הגעתי  באזור. 
המתוכננת.  המשימה  לקראת  נרגש 
נגלה לעיני מחזה מרהיב העיט במלוא 

�הדרו עסוק בארוחת בוקר שלו. הת

קדמתי בזהירות ממש בזחילה, שולף 
את המצלמה בשקט במידת האפשר. 
ולא  באכילה  עסוק  היה  עדיין  העיט 
זז. כולי סיפוק מההישג הנדיר ההולך 
ונרקם מולי. קליק ועוד קליק. ומשהו 
לא תקין על המסך מהבהב לי, כי אין 
חשתי  האמנתי,  לא  זיכרון.  כרטיס 
צביטה אדירה בלב ומפח נפש אדיר. 

פספסתי צילום נדיר."
לקח,  למד  שמאז  מצהיר  קפויה 

אר צילום  משימת  לכל  נושא  �והוא 
בעה כרטיסי זיכרון בתיק. ועוד אחד 

טמון עמוק בארנק.

 

מלכילון האורנים 
(צילום: מאיר קפויה
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4 

מאוזן:
1. שיגרו כאן צב (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 4. הקרב על הפרח (4) (ע"פ איתן ציון); 8. 
(עם 3 מאונך) החתיכה הכניסה אוויר (4); 9. אני כותב בעזרת ציפור (6); 11. הבושם 
בראש העץ העביר רעד (7); 12. ראו 19 מאוזן; 13. סדר את הליקוי בערבות קנדה 
(3); 15. קוף ומלך החיות גרו אצל הקומיקאי הממושקף (4,3); 18. בולגרי ענק (6); 
19. (עם 12 מאוזן) מה קרה לדירה הריקה כשהמקפץ המצוייר גרם לסטיה? (5); 

21. חם מאוד באיגלו הטרי (4); 22. איזה בן-דת הזמין קינוח? (6).

מאונך:
2.  בד בחר מבנה ספרותי   ;(5) ונפוח כשמדובר בתיקון הבית  1. אביבי מתנשא 
 ;(5) הנחלה במרעה שלפנינו   .5 8 מאוזן;  ראו   .3 פרנקל);  יגאל  (ע"פ   (5) היתולי 
6. השתופף מערבה למושב (5); 7. סליחתו של הנבער בגליל התחתון (4,3); 10. 
מדינה נגד טורפת (7); 13. תשלם לבעל הדבשת הנחות (5); 14. רק לאחר שמעד 
גילה כמה היא נהדרת (5); 16. אישיות קטנה כמו אצבע (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 
יגאל  (2) (ע"פ  (5); 20. ככה מזרזים דוקטור  17. הקמתי שידור לווין ירא שמיים 

פרנקל).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 247:
מאוזן: 1. חקלאים; 4. המוביל; 9. עין גדי; 11. ביטקוין; 12. לנה; 13. לגם; 15. 

בורוכוב; 18. חשיפות; 19. מבטא; 21. רוה"מ; 22. גלובוס.
מאונך: 1. חיטוב; 2. להטוט; 5. מרגיל; 6. בחינה; 7. ציון דרך; 10. קורבנות; 13. 

לבחור; 14. מריבה; 16. כלבלב; 17. ברנדס; 20. קל.

18.1.2018     || 18
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054-3191117
www.makovern.com
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1995 82 - 86 23
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053 – 5262526

משקים ונחלות

052-3067381

jacob401@gmail.com 
054-2109410

פרסום זה 
יכול להיות שלך!
073-2369058

דרושים

 

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

לחברה בתנופת צמיחה בתחומי החקלאות והתעשייה

דרוש\ה איש\ת מכירות
בעל\ת יכולת ניהול עצמאית ואיתור לקוחות פוטנציאלים

korotjob3@gmail.com :קו"ח נא לשלוח למייל

 דרישות התפקיד: טיפול בהצעות מחיר, סגירת עסקאות מורכבות
(ידע טכני נדרש) # ניסיון בתחום המכירות חובה # קשר בין אישי טוב 

 ויכולת מכירתית גבוהה # הבנת צרכי הלקוח # עמידה ביעדים
# נכונות לנסיעות בכל רחבי הארץ.
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