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רכבי שטח לארבעה נוסעים

~~~
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 ‰מנועי דיזל או בנזין.
 ‰שלדה חזקה.
 ‰מתלים נפרדים.
 ‰עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.
 ‰נוחים ,מהירים וגמישים!!!
j_kimchi@netvision.net.il
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קראתי את מאמרו של עורך דין בסון ,מה) 29.9-גי
ליון "קו למושב" .(951
להווה ידוע ,כי רשות מקרקעי ישראל הגישה ערעור
על פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי.
לכן ,בשלב זה אין עדיין החלטה סופית שמאפשרת
לשלם דמי רכישה משנת  ,2007אלא ההחלטה קיימת
ושרירה מיוני .2011
כמו כן ,יש לבדוק בנושא חבות המע"מ אם המוכר היה
פעיל מבחינה חקלאית ,כי אז למרות שהוא באיחוד עו
סקים ולא ניצל זאת  -אין עליו חובה של תשלום מע"מ
על החלק החקלאי.
ישנם מושבניקים רבים שהינם ברי רשות מקוריים,

שאינם חקלאים מזה שנים רבות  -ואין סיבה שישלמו
מע"מ.
כמו כן ,רוב הקונים היום ,בעיקר באזור המרכז ,אינם
מעוניינים להיכנס לאחוד עוסקים ,כי אינם מתכוונים
להיות חקלאיים – ולכן ,לא יותר למוכר ניכוי המע"מ
תשומות שישלם כחלק מדמי ההסכמה.
לגבי שיקול בעל הנחלה להוון בעצמו  -באזור המרכז,
כאשר דמי ההיוון יהיו גבוהים ,נראה הדבר לא ישים
בדרך כלל.
עו"ד מיה הימן,
מתמחה באגו"ש ובמכירת נחלות
בוררת בוועדה המשפטית של תנועת המושבים
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צחוק מהעבודה
לאחר מבצע ”צוק איתן“
החליטה עדי רוזן ,תושבת
מושב נתיב העשרה,
שהחיים קצרים מידי
בשביל לעבוד ברצינות
ושהגיע הזמן להצחיק
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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

בכתבה "לא הכל דבש" )גיליון  ,(951כתבכם הנכ
בד ציטט מפי המרואיין הראשי בכתבה ,הדבוראי ישי
אופיר ,כי אקרית הוורואה התוקפת את הדבורים הינה
פשפש .אך מה לעשות שאם היא אקרית היא אינה
יכולה להיות פשפש.
אופיר אמנם מגדל דבורים שנמנות על מחלקת
החרקים ,אך כנראה שאינו מבדיל בין חרק לאקרית.
אופיר אינו לבד ושגיאה זו נפוצה בקרב בלוגרים רבים
באינטרנט ,הכותבים על אקרית זו.

להלן שיעור קצר באנטומולוגיה :גם הפשפש וגם
האקרית נמנים על מערכת פרוקי הרגליים ,אך כל
אחד במחלקה אחרת .הפשפש הוא חרק במחלקת הח
רקים )) Insectaונמנה על סדרת הפשפשאים ואילו
אקרית הוורואה אינה חרק כלל וכלל ונמנית על מח
לקת העכבישניים  ,((Arachnidaכלומר היא עכביש
טפילי קטנטן )ולא חמוד( ,אך ודאי שאינה פשפש.
בברכה ,יצחק בר זכאי
אנטומולוג ,גמלאי

~
~50
מושב שדמות דבורה שבגליל התחתון הוביל בחודשים
האחרונים פרויקט ייחודי ,למיתוג כלל העסקים במושב,
כאשר יריית הפתיחה תחל באירוע הפנינג בחוה"מ סו
כות ) ,(21/10בו יפעלו מרבית העסקים השונים במושב
בסינרגיה להנאתם של כלל המבקרים.
הטלטלות שעברו המושבים והקיבוצים בעשורים
האחרונים אילצו רבים מההתיישבות העובדת לחשב את
מסלולם מחדש ולמצוא אפיקי פרנסה חדשים בנחלות
ואף בהרחבות.
בשדמות דבורה הוביל הועד המקומי מהלך ,אליו
נרתמו כ 50-עסקים בקירוב ,ממגוון רחב של תחומים
 אתרי צימרים ולינה ,אטרקציות ,חנויות למיניהן,אתרי טיפולים ומרגוע ואף בעלי מקצועות חופשיים.
תוך שימור על צביונו החקלאי של המושב ושימת דגש
על ההיסטוריה ,אתרי הטיול ושכיות החמדה שבסביבת

המושב עוצבה מפה ,הכוללת את מגוון האתרים השו
נים בהם יכול המבקר במושב ,בכדי למצוא את כל אשר
חפצה נפשו .עיקר התקציב למיתוג העסקים מגיע מב
עלי העסקים עצמם ,בסיוע הועד המקומי והאגשח ומ
נוהל בשקיפות מלאה דרך קופת הועד המקומי.
שדמות דבורה מזמינה אתכם לבקר באתר האינטרנט
החדש של המושב בו תמצאו פרטים על כל מה שיש
למושב להציע www.shadmot-dvora.co.il -ובדף
הפייסבוק של המושב.
כאמור לעיל בתאריך ה ,21/10-יום שישי ,חוה"מ סו
כות ,אנו מזמינים אתכם לבוא עם משפחותיכם לבקר
וליהנות מכל מה שיש לנו להציע.
שדמות דבורה  -יש כאן הכל ...טוב ,חוץ ממים...
ניצן פלג,
יור הועד המקומי

בשנות ה 60-חיפשו חקלאי
כפר ויתקין ענפים חדשניים
שיגדילו את הכנסתם וכך
נולד בכפר ענף ההודו.
מדרשי בר-כוכבא נזכר
ומשחזר
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ליקר מרולה
פרי המרולה הוצג בסוף
שנות ה 90-לחקלאים אך
מעטים בחרו לגדל אותו.
אליעזר ורחל וייס מגדלים
במושב בניה ,את מטע
עצי מרולה ,השני בגודלו
בישראל

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת
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אלמוג סורין

ל

אחר מבצע "צוק
איתן" החליטה עדי
רוזן ,תושבת מושב
נתיב העשרה ,שה
חיים קצרים מידי
בשביל לעבוד בר
צינות ושהגיע הזמן להצחיק ,או
לעשות "צחוק מהעבודה".
אחרי שנעדרה מהעבודה תקו
פה ארוכה ,עקב מבצע "צוק איתן",
תקופה בה חשה חוסר נעימות כלפי
מעבידיה ,החליטה עדי כי היא רוצה
להעביר את השליטה לידיים העצ
מאיות שלה .היא הקימה את "הבמה
שלכם" ובשנתיים האחרונות היא
כבר מרגישה הרבה יותר נעים בה
עברת סדנאות אלתור וצחוק קור
עות במיוחד ,מדן ועד אילת.
על ההתחלה ,הקשיים ,וההצלחה
מספרת עדי" :למדתי באוניברסיטת
תל אביב ,תואר ראשון בהצטיינות,
בלימודי תיאטרון לפני עשר שנים
וכבר אז הקמתי עסק עצמאי לסדנאות.
היה לי נחמד אבל לא הרגשתי יצי
בות .עשיתי סדנאות במהלך השנים,
אבל לבסוף נשאבתי לעבודה כשכירה,
במקום מסודר ויציב .ובכל זאת ,לאחר
שנים בעבודה מסודרת הבנתי ,כי עליי
לחזור לחלום המקורי".

איך הגיבה המשפחה למעבר החד?
"בעלי המדהים תמך בי ואמר לי
ללכת על זה בכל הכוח .הוא אמר
שהוא מאמין בי ושאנחנו נעבור
את התקופה הזאת הלא יציבה ,עד
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שבאמת תכנס עבודה והכל בסדר.
"לי אישית היו הרבה חששות,
בעיקר לגבי מה אם לא יפנו אליי?
האם תהיה לי הכנסה? ובכל זאת,
אני מאמינה שכשאנחנו במקום הנ
כון בחיים  -הכל נמשך אלינו .היו
לי את הכלים והלכתי לקורס של
מפעילים מוסמכים של ריקי קרן,
שבאמת הכינה קורס מיוחד המיועד
לשדרוג של עסק של מפעילים .קי
בלתי שם המון כלים והקורס הוכיח
את עצמו מעל ומעבר ואני עובדת
כמעט כל ערב.
"בנוסף ,כאימא זה מאד נח לי
עם הילדים המתוקים שלי .בבוקר
אני איתם ולפני הצהריים ,אך ורק
לפני שהם ישנים ,אני יוצאת לדרך,
נוסעת ,מעבירה סדנאות מדהימות
וגורמת לאנשים להיקרע מצחוק.
אם יש ערב גיבוש מסיבת רווקות
יומולדת למבוגרים אנחנו מתחילים
ב'סשן' של משחקים קלילים מצחי
קים אבל אינטליגנטים.
"לעיתים אני מביאה שחקן או
שחקנים מצחיקים והפעילות עצמה
משלבת את הכלל באופן אינטגרלי.
לא מדובר ב'יוגה צחוק' ,זו לא סדנה
של 'בואו נצחק מכלום' ,המיקוד
בסדנאות שלי הוא בצחוק ושעשוע,
עם הפעלה מותאמת אישית".

~
אחרי פינוי חבל לימית עברו
הוריה של עדי למושב נתיב העש
רה המחודש והיא רק בת שנתיים.
"המושב הוא מקום בו גדלתי רוב
חיי .הייתי ילדה שטיילה הרבה
בטבע ,היה לנו תל מהתקופה הרו
מית ומצאתי את עצמי הולכת לשם

עדי רוזן" .חשוב לי שיש המון
תגובות מפרגנות ואוהבות"
)צילום :מור אברג'ל(

הרבה ולומדת היסטוריה ,מכירה
חיות וצמחים והייתה תחושה ייחו
דית עם מתנה גדולה בילדות.
"בגיל ההתבגרות באזור כיתה ז',
ח' ,ט' ,היה לי יותר מאתגר חבר
תית .חשוב לדעת ,שבגלל שבמושב
הקבוצה היא קטנה  -צריך להסתדר
יחד ואם לא מסתדרים ,אז הקו
שי יותר גדול .המתנה שלי הייתה

"לעיתים אני מביאה
שחקן או שחקנים
מצחיקים והפעילות
עצמה משלבת את
הכלל באופן אינטגרלי.
לא מדובר ב'יוגה
צחוק' ,זו לא סדנה של
'בואו נצחק מכלום',
המיקוד בסדנאות שלי
הוא בצחוק ושעשוע,
עם הפעלה מותאמת
אישית"

בעצם תנועת בני המושבים שהצ
טרפתי אליה .יצאתי לקורסים שם
והייתה לי רשת חברתית ענפה בכל
רחבי הארץ ,תנועת המושבים חיב
רה אותי להמון בני נוער מדהימים
מרחבי הארץ.
"כאות תודה יצאתי לשנת שי
רות ,כדי שאם יהיו עוד ילדים בר
חבי הארץ שחוו את מה שחוויתי,
אוכל לעזור להם .עשיתי שנת שי
רות בגליל התחתון ,עזרתי לילדים
רבים ומבחינתי ,זו הייתה סגירת
המעגל שלי .היום אני רואה אנשים
שגדלתי איתם במושב ואני מאד
נהנית לגור איתם ,לראות אותם
וזה גם סוג של סגירת מעגל .כיום
אני במקום של חוזק ועוצמה ואני
הכי שמחה על הבחירה שלי לחזור
ולגור במושב.
"כאשר גדלתי שהיתי בחו"ל וש
חזרתי לארץ עברתי לאזור המרכז,
ובתל אביב הכרתי את בעלי ,אביב,
שבמקור מקריית גת ",מוסיפה
עדי" .בהתחלה הוא התנגד למעבר
למושב ,אבל אחרי התנסות ראשו
נה שלנו של מגורים במושב יציץ,
בעלי ראה כי טוב שיש גינה ,בעלי
חיים ,סוסים ,מרחבים והוא התאהב
ברעיון של המושב.
"אחרי שנכנסתי להריון ,אבי
הציע שנבוא לגור לידו במושב נתיב
העשרה ולבעלי כבר היה מאד טבעי

להמשיך ולגור במושב .בתקופה
שהתגוררתי במרכז ,תמיד הערכתי
את מה שקיבלתי בילדות .כשאתה
גר במרכז אתה מעריך את הנוף
והטבע שחסרים".


"גדלתי בעוטף עזה אבל כשהייתי
קטנה לא הרגשתי מתיחות עם שכ
ננו ,כי אז לא היינו הגבול .מידי
פעם שמענו יריות ,אבל זה נותר
אצלי משהו ערטילאי ולא מוחשי
וגדלתי בתחושה של בטחון .היה לי
מאד טבעי לחזור ולגור ליד ההורים
וליד אחותי ,לחזור למושב שאני
אוהבת.
"הסיטואציה הייתה שונה לגמרי
לאחר פינוי גוש קטיף ,המציאות
השתנתה והרגשתי שאני במציאות
אחרת .אחרי מבצע 'צוק איתן' אמ
רתי לבעלי 'תשמע אולי נעבור למ
קום אחר? ,אבל הוא בשום אופן לא
הסכים ,אמר שהוא אוהב את המושב
ושהוא רוצה להישאר .ובאמת ,יש
כל כך הרבה יתרונות בנתיב העש
רה :אוכלוסייה איכותית ומגובשת,
קהילה שדואגת לתרבות ומלאה
בתכנים ,פשוט מרגישים 'וואו'
והתחושה היא שגם בשעת מתח וקו
שי  -יש מי שדואג לנו .יש תחושה
שאפשר להתגבר על זה יחד .חברים
שלי מאשקלון היו לבד בזמן המל
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”כאימא זה מאד נח לי
עם הילדים המתוקים
שלי .בבוקר אני
איתם ולפני הצהריים,
אך ורק לפני שהם
ישנים ,אני יוצאת
לדרך ,נוסעת ,מעבירה
סדנאות מדהימות
וגורמת לאנשים
להיקרע מצחוק.
אם יש ערב גיבוש
מסיבת רווקות או
יומולדת למבוגרים,
אנחנו מתחילים
ב‘סשן‘ של משחקים
קלילים מצחיקים אבל
אינטליגנטים“
עדי רוזן במהלך סדנת צחוק )צילום :אוהד שביט(

חמה ,בעוד שאצלנו דאגו ,התקשרו
והיה את 'הביחד' הזה".

ועכשיו לא .אני משחקת איתם את
משחק ה'צבע האדום'".

כיצד את מתמודדת עם המתיחות
בעוטף עזה ועם ניהול עסק ,שדורש
ניידות?
"לשמחתי ,בשנתיים האחרונות
לא ממש חשנו את הסכנה ,למרות
שהשבוע היו רעשים חזקים מאד
של הפצצות צה"ל בעזה .הילדים
שלי ישנים בממ"ד ומבחינתי זה
מאד טבעי ואחת ההשלכות של 'צוק
איתן' .אז הייתי צריכה להריץ אותם

כלומר?
"אני שואלת אותם 'מה קורה עם
שומעים צבע כתום? מסתכלים על
השמש .מה קורה עם שומעים צבע
כחול? מסתכלים על השמיים .ומה
קורה אם שומעים צבע אדום? רצים
לממ"ד' .ככה אני מעבירה להם את
המצב בצורה אחרת.
"נכון לעכשיו אני בשגרה ,כר
גיל ויש כאן את הורי ,בעלי ואחו
תי שתומכים בי ואני יודעת שאם
תהיה עוד מלחמה ,אני אאלץ לבטל
סדנאות ,אבל אני לא יכולה לחזות
את העתיד .בעבודה הקודמת הרג
שתי רע מאוד עם זה שקרוב לחו
דשיים לא הגעתי לעבודה ,אבל לא
יכולתי לעבוד .אני היחידה מכלל
המנהלים בארץ שלא יכלה לעבוד
במקום עבודתה .בד בבד התארחנו
אצל משפחה בשפרעם ,שהכרנו דרך
האינטרנט וכל הסיטואציה הייתה
מאד מביכה .כאן ועכשיו אני עם
הסדנאות שלי ,השליטה בידיים שלי
ובלי חוסר נעימות כלפי המעסיק
שלי .כעצמאית אני מרגישה מאד
נוח שאני לא צריכה לתת דין וחש
בון למה אני לא עובדת".

”הסדנא שלי מובנית
ויש לי הפעלה רחבה
מאוד של משחקים.
אני מתאימה את עצמי
לאוכלוסייה ,למשל,
סדנת ריקודים לאנשים
שאוהבים לרקוד ,או
אם יש מבוכה בקהל
אני אמנע מדיבור
על נושאים מביכים.
אני מתאימה עצמי
און ליין לאוכלוסייה
עצמה“
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את מעבירה סדנאות גם במושב
נתיב העשרה?
"אחרי שחזרתי למושב הבנתי
שלא ממש שמרתי על קשר עם אף
אחד ולא ידעתי מי עדיין גר שם.
לכן החלטתי ליצור לי רשת חבר
תית טובה .הזמנתי את כל האימהות

מהגן ועשיתי להן סדנא וקרה דבר
מדהים! כל כמה חודשים נפגשנו
ומאד התגבשנו ואנחנו נפגשות עד
היום .נוצרה שכבת נשים מגובשות
שחוות סדנאות והקהילתיות מאד
מורגשת גם במושב וגם דרך הסד
נאות.
"זה מעולה לילדים ,כי כש
לאימהות כיף ביחד אז גם לילדים
כיף ביחד .הסדנא שלי מובנית ויש

הקהל מתגלגל מצחוק בסדנא של עדי

עדי רוזן ובעלה ,אביב  -התאהבו במושב )צילום :מור אברג'ל(
לי הפעלה רחבה מאוד של משחקים .חשוב לי שיש המון תגובות מפרג
אני מתאימה את עצמי לאוכלוסייה ,נות ואוהבות.
"לסדנאות שלי אני מביאה חצי
למשל ,סדנת ריקודים לאנשים
שאוהבים לרקוד ,או אם יש מבוכה מהבית שלי ,זה מאד מושקע וזה
בקהל אני אמנע מדיבור על נו פשוט עובד .בעתיד התכנון שלי
שאים מביכים .אני מתאימה עצמי הוא להמשיך בדיוק את אותו הדבר
און ליין לאוכלוסייה עצמה ויש לי ואני כל כך נהנית מזה  -זאת משרת
אפילו צוות של מנחות ,שהוכשרו חלומותיי .אני רק רוצה להמשיך
ונוסעות ומעבירות סדנאות בכל ליצור ולהנחות בכל הארץ ופשוט
הארץ ,כשאני לא יכולה להגיע .הכי לגדול ולהמשיך עם הקיים".
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בשבועות האחרונים פונה רשות מק
רקעי ישראל ,דרך
לקידום
המחלקה
פדיון ושיווק קרקע
של הרשות לעשרות
יישובים ,בהם הוגשו
תוכניות לבניה למ
גורים ,בהתאם לסעיף
 29ב' ,לחוק מתחמי דיור מועדפים.
בפניה זו מודיעה הרשות לאגודת
המושב או הקיבוץ ,כי בתוך משבצת
היישוב הוגשה תוכנית מועדפת לדיור,
או תוכנית רחבת היקף לדיור למוסד
התכנון המוסמך על פי חוק התכנון
והבניה ,ולפיכך ,בכוונת הרשות לפעול
להשבת הקרקע המדוברת ,בהתאם לחוק
ולהסכמי המשבצת של האגודה.
כמו כן מודיעה הרשות לאגודה ,כי
בקרוב תקבל האגודה הצעה להתקשר
עם הרשות בהסכם השבה ,כפי שנקבע
בחוק.
הרשות פועלת בעניין זה ,כאמור ,על
פי חוק מתחמי דיור מועדפים ועל פי
החלטה  ,1470אשר קובעת בעניין זה,
כי:
כאשר הופקדה תכנית מתאר מקומית
או מפורטת לשינוי יעוד של קרקע חק
לאית למטרת מגורים ,שמספר יחידות
הדיור המתוכננות בה עולה על  ,200על הרשות להציע לחוכר קרקע חלופית לעיבוד
רשאית הנהלת הרשות ,לאחר התייעצות עם בפטור ממכרז ) 25%באזורי עדיפות( ,מגרשי
מנהלת מינהל התכנון ,להחליט כי תשלח המגורים אותם יהיה החוכר זכאי לרכוש בפ
הצעת השבה לאגודה ,עוד בטרם אישורה של טור ממכרז בהתאם להחלטה ייקבעו על ידי
התכנית;
הרשות ,לאחר אישור התכנית המשנה את
החליטה הנהלת הרשות על משלוח הצעת ייעודם של המקרקעין למטרת מגורים .הר
השבה כאמור והחוכר נתן את הסכמתו לה שות תהא רשאית לדרוש השבה מיידית של
שבת הקרקע קודם לאישור התכנית ,יחולו כל שטח ההשבה ולשלם לחוכר את כל סכום
הוראות החלטה זו בהתאמה ,גם ביחס לתכ הפיצוי ,תוך הבטחת זכות הייזום.
נית מופקדת בשינויים הבאים:
החלטה זו תחול על מקרקעין שחלה עליהם
הרשות תהיה רשאית לשלם לחוכר תוספת תכנית שינוי יעוד למטרת מגורים או תע
של  70%נוספים מהפיצוי הקיים כיום בהח סוקה ,ושנשלחה לגביהם דרישת השבה לחו
לטה ,במקרה של השבת קרקע שיש בה מט כר ,תוך חמש שנים ממועד אישור החלטה
עים ,פיצוי העומד על  ₪ 30,800וזאת ,תוך זו .לאחר מועד זה ,יחולו על כלל המקרקעין
 30יום מיום חתימת החוכר על הסכם להשבת המושבים ,הוראות חוזה החכירה והחלטות
המקרקעין לרשות וחתימה על הסכם לעיבוד מועצת מקרקעי ישראל התקפות בדבר הפס
זמני ,לפיו השטח המושב יימסר לחוכר לעי קת חכירה בקרקע חקלאית.
בוד זמני ,עד לקבלת דרישה לפינויו.
אנו התעקשנו בזמן ניסוח ההחלטה ,כי על
החוכר יידרש לפנות את שטח ההשבה תוך הרשות להציע לחוכר קרקע חלופית לעיבוד,
 30יום ממועד קבלת הודעת הרשות ,לרבות במקרים בהם ניתן לעשות כן .חוכר אשר
פינויי המחוברים שנותרו בשטחה ההשבה ,יבחר במסלול קרקע חקלאית חליפית ,לא
לאחר השבתו לרשות ,ולמסור את החזקה בו יהא זכאי לפיצוי ולתמריצים הקבועים בה
לרשות .הוראות אלה יעוגנו בהסכם לעיבוד חלטה זו.
זמני.
זכות הייזום  -החוכר יהיה רשאי במר
הכותב הינו ראש אגף הקרקעות ואגודות
כז הארץ לרכוש  20%מהמגרשים בתוכנית שיתופיות בתנועת המושבים
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להקת הודים" .נשאו תפילה שהפדיון יהיה מעל המצופה ויצדיק את העבודה והדאגה"
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ראשית שנות ה60
של המאה שעברה,
הגיעה
הקידמה
ויתקין
לכפר
בצעדי ענק .שני
חקלאות
ענפי
שיתנו
חדשים
הכנסה נוספת לחקלאים המשוועים
לחדשנות ,לפרנסה וענפים חדשים!
בשדות הוחל בנטיעת מטעי אבוקדו,
ובחצרות המשקים הוחל בגידול
תרנגולי הודו לבשר.
וועדת הלול כינסה אסיפות
הסברה ,כיצד להתמודד עם הענף
החדש .אמנם עשרים שנה קודם
לכן ,גידלו בכמויות לא מסחריות
תרנגולי הודו עם נוצות שחורות
וזנב ארוך יותר.
עכשיו מדובר בגזע תרנגולי
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הודו אציליים .נוצותיהם לבנות,
ונוצה אחת שחורה כמו מדליה לחזה
שלהם ,הם עדינים ורגישים ,וצריך
לתת להם את הכבוד הראוי.
מאחר ומדובר בגידול בעלי כנף
שאינם "פושטים" אלא הייטקיסטים,
וזאת עוד לפני שהומצאה המילה הזו.
לכן ,אני וחברי קנינו יחד את הספר:
"איך לגדל תרנגולי הודו בהצלחה",
שחיבר חבר מושב בית חירות ,שחזר
מאמריקה ,שם למד את הנושא .וכן,
מושב בית חרות החל ביבוא ושיווק
תרנגולי ההודו מזן 'ניקולאס' .זה גם
הזן שהגיע לחצרי.
בכפר ויתקין של אותם ימים היו
 150משקים חקלאיים ובכ 120מהם
גידלו תרנגולי הודו .וועדת הלול
עברה בחצרות המשקים ,בדקה את
המבנים ,הלולים והחצרות ,וקבעה
שאצלנו בחצר ,במבנים הקיימים,
ניתן לגדל כ 700תרנגולי הודו

20.10.2016

בשנה ,בשני מחזורים )שני מדגרים(.
שיטת הגידול היתה שמקבלים
 350אפרוחי הודו בני יומם ,כל אחד
במשקל כמה עשרות גרמים ,ולאחר
 180ימי גידול ,הזכרים האחרונים
משווקים במשקל של עד  15ק"ג כל
אחד! קב ונקי ,אין יותר פשוט מזה!
הבעייה היא הדרך ,כי עד שעוברים
 180הימים יוצאת הנשמה 180
פעמים.


ונתחיל מבראשית .מכינים את
הבית אמון כמו בית מרקחת לקראת
מסדר המפקד .כל הנסורת חדשה,
הכיפה במקום ,ה"ברודר"* דולק
והחום ממש ה'מחייע' .מגיעים
תיבות הקרטון עם האפרוחים,
מוציאים בזהירות ,מניחים אחד
* מעין תנור ללול

אחד על הנסורת ,לאחר שהוצאו
כולם ,עוזבים מהר את הלול ,כדי
שההודים לא יעברו 'החתמה' .בטבע
אפרוח ההודו שבקע מהביצה הולך
אחרי התנועה הראשונה שהוא רואה.
וזו אמא שלו .בבית אימון ,התנועה
הראשונה היא הלולן .אבל ,למחרת
היום האפרוחים כבר הולכים חפשי
בבית אמון ,ולא אחר תנועה כל
שהיא.
בנוסף לתערובת אפרוחים תקנית
ממכון התערובות ,היו מספקים
לאפרוחים חלבון ממקור נוסף.
המשקים היו אז משקים מעורבים
של רפת ,לול פרדס .והיו לנו
לולי מטילות במרחק של  20מטר
מהבית אימון .כל יום היו מבשלים
 15-20ביצים קשות קשות בסיר.
אחר כך היו מקלפים את הקליפה,
מניחים על קרש עץ ,ובסכין גדולה
היו חותכים את הביצים הקשות

לפירורים .מניחים על צלחות על
הרצפה בפינות הלול ,ואפרוחי
ההודו היו טורפים את המעדן ולא
משאירים שריד ופליט .וכך מדי יום.
ואכן האפרוחים גדלו ושמנו.
כל לילה ,הייתי נכנס לבית אמון,
ומעלה את האפרוחים בידיים שלי,
אחד אחד ,על דרגשים מעץ )מעין
שלבים( כדי שלא ישנו על הרפד
עם הזבל ולא ידבקו במחלות .כל
כך הפחידו אותנו ממחלות ,כך
שבכניסה לחצר הצבתי חביתונת
חצויה ,מלאה בחומר חיטוי וכל מי
שנכנס לחצר ,טבל את נעליו...
ביקורי אורחים בזמן אימון
האפרוחים היו בבחינת מוקצים
מחמת מיאוס  -ממש לא נתנו לאיש
להיכנס לחצר .הרגשנו כמו בהסגר,
אבל מה לא עושים למען הפרנסה
המובטחת בסוף הדרך!?
לאחר מספר שבועות ,אפשר היה
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 10%פחת לטובת הסוחר ,זה ההסכם.
הסוחר היה בא השכם בבוקר לא
בשביל הקרירות ולא בשביל נוחיות
התופסים והשוקלים ,אלא כי מוקדם
בבוקר ההודים עוד לא התעוררו
ולא אכלו כל הלילה ,ועדיין היה
מקבל פחת של  .10%את הכסף
העביר לקופת כפר ויתקין בתאריך
המסוכם.

"ביום המשלוח ,היה
בא לחצרנו סוחר
הודים ב04:30
בבוקר .הוא היה בעל
אטליזים בגוש דן,
והמושב חתם איתו

על חוזה מסחרי.
לפני משלוח הנקבות ,אמא היתה
משאירה שתיים שלוש תרנגולות
הטנדר היה בקיבולת
הודיות הכי יפות בשבילנו  -שכר
של כ 150הודים,
טרחה ופיצוי על עבודת הפרך...
ובמזל הצלחנו לשווק כמובן שתיכננו את משלוח הלהקה
בחודש
שיהיה
השנייה
את כל הנקבות במכה תשרי,
אחת"
להבחין בין זכרים ונקבות
ובוצעה הפרדה .חילקו
אותם בלולים נפרדים.
לכל לול,בעיקר בקיץ ,חצר
עם חול מוצלת קמעה כדי
שיתפלשו בחול ולא יחנקו
בלול.
תרנגולות ההודו הנקבות
מוכנות למשלוח בגיל 5
חודשים .באם הצלחנו ,משקלן
היה  76ק"ג האחת .את תרנגולי
ההודו לא שיווקנו למשחטת 'הוד
חפר' מהסיבה הפשוטה כי טרם
הוקמה .ביום המשלוח ,היה בא
לחצרנו סוחר הודים ב04:30
בבוקר .הוא היה בעל אטליזים
בגוש דן ,והמושב חתם איתו על
חוזה מסחרי.
הוא היה מביא איתו משקל וגיגית.
את הגיגית שמים על המשקל ,שמים
כ 7הודיות בכל נגלה ,והוא שוקל
ורושמים את המשקל ,פחות משקל
הגיגית .הטנדר היה בקיבולת של
כ 150הודים ,ובמזל הצלחנו לשווק
את כל הנקבות במכה אחת .לאחר
סיכום המשקלות ,היו מורידים איזה
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לקראת ראש
השנה החדשה הבאה עלינו
לטובה ,שיהיה בשר טרי וטעים
בשפע! אמא היתה הולכת לשוחט,
ומביאה הביתה הודית שחוטה
למהדרין בשחיטה כשרה .מריטת
הנוצות היתה עבודה קשה במיוחד
וגם אני ואבי התגייסנו למריטה.
לאחר המריטה ,היו נשארים
בעור זיפים ,נוצות שנקרעו ,וחלקי

20.10.2016

תרנגול הודו אמריקאי זכר מסתובב חופשי
נוצות .אבא היה מבעיר ליד הבית
ערמת זרדים קטנה ,היו אוחזים
בהודית ברגליים ובראש ,וחורכים
סביב סביב מעל האש עד שנשרפו
שאריות הנוצות והיה ריח נעים של
חריכה מהעוף.
עכשיו ,לאחר פירוק כל החלקים,
)לא זורקים שום דבר בהודו,
למעט כפות הרגליים והראש( .היו
מפרקים ומבשלים מרק מעצמות
הגב והגרוגרת .וכמובן שניצלים,
פולקעס ,כנפיים וכל השאר.
במיוחד אני זוכר מאכל אחד,
שרווח בגולת פולניה ושאימי
בישלה פה בארץ" :העלזעל" ממולא.

לאחר הורדת הגרוגרת ,היו
מושכים את עורה ,הופכים מנקים,
תופרים בחוט ומחט את הצד התחתון,
וממלאים בקמח מצה ,או פירורי לחם,

מחית תפוא"ד ,שומן )"גריבנעס"(
בצל מטוגן ,פלפל ומלח .בתום
המילוי תופרים את הצד העליון
ומקבלים מעין נקניק ,אותו בישלו
במים רותחים ,חתכו לפרוסות וכל
אחד קיבל פרוסת העלזעלע  -שם
החיבה שלנו למנה.
היום היו אומרים שזו מנה לא
בריאה ,מנה שמכילה את כל החומרים
האסורים למאכל .אבל הטעם ,רבותי,
הטעם! שמעתי שבבני ברק יש עדיין
מסעדות שמגישות "העלזעל" ,שרק
בגללו כדאי לנסוע לבני ברק.
בגולה מאכל זה היה כל כך
מפורסם ,עד שהסופר מנדלי מוכר
ספרים ,ראה לנכון להזכירו כמאכל
תאווה בספרו" :ספר הקבצנים".
אצלנו בבית היה נהוג גם לאכול
"העלזעל" ממולא לאחר הצום,
בארוחה המפסקת .היה זה
מאכל מלוח ולכן אכלוהו
בסוף הצום ולא לפניו.
לאחר משלוח הנקבות
רווח קצת בחצר .פיזרו
את התרנגולים הזכרים
בכל שטחי הלולים וכל
בני המשפחה נהיו
פתאום יראי שמיים
 כולם התפללושהחודש עד השיווק
בשלום,
יעבור
שההודים לא יחטפו
איזה כולירע ,מחלת
נשימה ושאר מרעין
בישין .כולם נשאו תפילה
שהפדיון יהיה מעל המצופה
ויצדיק את העבודה והדאגה.
ושוב הגיע מועד השיווק .וההליך
חוזר על עצמו .הסוחר מגיע לחצר,
עם ה"פיילה" שלו ,המשקל השטוח,
ומתחילים בשקילה .הסוחר היה
אדם גברתן ,איך אמרה גולדה,
לא 'נחמד' .אבל לפחות היו כמה
יתרונות לצורת השיווק הזאת.
אחרי שיצא מהחצר המשק ,לא
מעניין אותנו באם מתו לו בדרך,
באם נחנקו חו"ח ועוד .כמו כן אחרי

"באחת מן השנים
נקשרה בתי הקטנה
לתרנגול השני
ולא נתנה לשחוט
אותו .מעתה היה
חיית המחמד שלה.
היא האכילה אותו,
השקתה ,הוציאה
לטיול בחצר ודאגה
לכל מחסורו .ההודו
)אלפונסו( חי בחצרנו
מספר שנים ,שוטט
חפשי ורק בלילה
נכנס ללול .כמו כלב
הוא ידע את גבולות
החצר שלו ולא עבר
לשכנים"
שיצא מחצר המשק אין פסילות
כשרות ,ואין פסילות ווטרינריות.
לאחר שיווק הזכרים ,משאירים
בחצר המשק שני תרנגולים זכרים,
כל אחד כ 14ק"ג חי המספק
למשפחה בשר בשפע לשבוע ימים
 ובשישישבת הראשון ,חוגגים אתחג ההודיה**** ,ממש כמו באמריקה.
ראשוני המתיישבים באמריקה
צדו את תרנגול ההודו ,ששוטט
חפשי ביערות וכך ניצלו מחרפת
רעב .למה אצלנו חג הודיה? מודים
על הבשר ,מודים שנפטרנו מעולה
של הלהקה ,מודים שלא היו מחלות.
תרנגול אחד שוחטים מיד ,ואת
השני מגדלים עוד שבוע שבועיים
עד שיש זמן לשחוט ולמרוט .באחת
מן השנים נקשרה בתי הקטנה
לתרנגול השני ולא נתנה לשחוט
אותו .הוא היה מעכשיו ,חיית
המחמד שלה .היא האכילה אותו,
השקתה ,הוציאה לטיול בחצר המשק
ודאגה לכל מחסורו .תרנגול ההודי
חי בחצרנו מספר שנים ,כחיית
מחמד ,שוטט חפשי ורק בלילה נכנס
ללול .וכמו כלב ידע את גבולות
החצר שלו ולא עבר לשכנים.
כמו לכל חיית מחמד ,נתנו לו
שם :אלפונסו  -ועליו כתבתי לפני
כשנתיים סיפור נפרד.
וכל היתר ,הלא כתוב בספר דברי
הימים!
**באנגלית- Thanksgiving Day :
חג אזרחי הנחוג בצפון אמריקה ואירופה,
בו מבטאים אסירות תודה על יבולי הסתיו
והכרת תודה כללית .לחג שורשים נוצריים,
אך הוא נחגג גם ע"י חילוניים ,בעיקר
בארוחה חגיגית שבמרכזה הודו צלוי.
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HISUN רכבי עבודה של

HISUN טרקטור משא של

ąĚĐ ĥĕčėč ĞđĜĘ ĐĥĤđĚĐ ČĥĚ ĤđĔģĤĔ đĜĕĐ 700
,ęĕĚđĦĝĥ 5 ,ĦđĚĕĞĠ 4 ģ"Ěĝ 686 ēĠĜč ĞđĜĚč ďĕđĢ
ďĕđĢĚ ĕĘėĐ .ģĘďĐ ĦĘđĢĕĜ ĤđĠĕĥĘ ģĘď ĦģĤĒĐ ĘĞč
ĤĎĝđ 4X4 ĦėĤĞĚ ,(H/L/N/R) ĦĕĔĚđĔđČ ĦĤđĝĚĦč
Ęėč ĦĚĘĥđĚ ĦđĤĕčĞĘ ĕĤđēČđ ĕĚďģ ĕĘČĕĢĜĤĠĕď
ąĚĐ .ĦđĤĕĤĎđ ĦđďđčĞ ĞđĢĕč ĦĞč ĥĤďĜĐ ēĔĥ ĕČđđĦ
ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 2X4 À ĐĞĕĝĜ ĕĎđĝ 4 ĦĤĥĠČĚ ĦėĤĞ
ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 4X4/ĘđĞĜ ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 2X4/ēđĦĠ
ęĞ ĞĢđĚ UTV 700-Đ .ĘđĞĜ ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 4X4/ēđĦĠ
185 Ęĥ ĐčđĎđ Ě"ĝ 140 Ęĥ čēđĤ ,Ě"ĝ 300 Ęĥ ĖĤđČ
Ęĥ ĒĎĤČ ĦđďĕĚđ 'Ě"ĝ 28 Ęĥ ěđēĎ ēđđĤĚ ďĢĘ ,Ě"ĝ
UTV-Ę ęĕģĠĝĚ đĘČ ęĕĜđĦĜ .Ě"Ě 1035X3150 1210
ďđĚĞĘ đČ ĐĝđĚĞ ĐĘĎĞ ĤđĤĎĘ ĘďđĎđ ēđė ģĕĠĝĚ 700
.ĐĕĕĥĞĦđ ĦđČĘģēč ęĕĤĎĦČĚ ĐďđčĞ ĕĥđĚĕĥč

,ĘČĤĥĕč HISUN ĎĦđĚ ĦĕĜČđčĕ ,ĤĕĜčČ ĤĠđĞ ĦĢđčģ
ĕčėĤ ĦČ "2016 Čĕĥ Ęđčĕ AgroIsrael" ĦėđĤĞĦč ĎĕĢĦ
Ęĥ UTV-Đ ĦēĠĥĚ Ęĥ 2017 ĘďđĚ ĕĚĎďĚ ĐďđčĞĐ
.HISUN
ęĕČĘģēĚ - ďĞĕĐ ĘĐģĘ ďđģĕĚč ĦģđđĥĚ đĒ ĦĤďĝ
ąĚĘ ĦđĕĚđģĚ ĦđĕđĥĤ ,ĐĕĕĥĞĦ ĕĘĞĠĚ ĖĤď ,ęĕģĥĚđ
ąĕĠ ěĘĐĘ .ęĕĤēČđ ęĕđ ĐĠđĞĦ ĕĘĚĜ ,ĦđĕĚđĕ ęđĕ ĦđĚĕĥ
:ęďđĞĕĕĘđ ęĕĜđĥĐ ęĕĚĎďĘ ĔđĤ
ČĥĚ ĤđĔģĤĔ - HISUN Ęĥ UTV 500 ČĥĚ ĤđĔģĤĔ
ģ"Ěĝ 471 ēĠĜč ĞđĜĚč ďĕđĢĚđ ĥĕčėč ĞđĜĘ ĐĥĤđĚĐ
ĤđĠĕĥĘ ģĘď ĦģĤĒĐ ĘĞč ęĕĚđĦĝĥ 4 ,ĦđĚĕĞĠ 4
ĦĕĔČĚđĔđČ ĦĤđĝĚĦč ďĕđĢĚ ĕĘėĐ .ģĘďĐ ĦėđĤĢĦ
ĕĤđēČđ ĕĚďģ ĕĘČĕĢĜĤĠĕď ĤĎĝđ 4X4 ĦėĤĞĚ (H/L/N/R)
ĞđĢĕč ĦĞč ĥĤďĜ ēĔĥ ĕČđđĦ Ęėč ĦĚĘĥđĚ ĦđĤĕčĞĘ
À ĐĞĕĝĜ ĕĎđĝ 4 ĦĤĥĠČĚ ĦėĤĞĚĐ .ĦđĤĕĤĎđ ĦđďđčĞ
/ ĘđĞĜ ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 2X4 / ēđĦĠ ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 2X4
.ĘđĞĜ ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 4X4 / ēđĦĠ ĘČĕĢĜĤĠĕď ęĞ 4X4
ĦđďđčĞđ ĦđĚĕĥĚĘ ĘĕĞĕ ěđĤĦĠ ĞĕĢĚ UTV500 -Đ ęĎď
ģĒēĐ ĐĜčĚĐ ,ĦđĕĘČĜđĕĢģĜđĠĐ ĦđėĒč ĘĞĠĚđ Đďĥ
Ě"ĝ 140 Ęĥ čēđĤ ,Ě"ĝ 300 Ęĥ ĖĤđČ ęĞ .ĦđĜĕĚČĐđ
ąĦđ ĐďđčĞ ĦĘđėĕ ĥĕ HISUN -Ę ,Ě"ĝ 185 Ęĥ ĐčđĎđ
ďēĕč ,ęĕĤđĎĝ ĦđĚđģĚĘđ ęĕĘĞĠĚĘ ęĕĚĕČĦĚĐ ěđĤĚ
ĕĞčĢč ĞĕĎĚ ĕĘėĐ .ěĞĔĚđ ęĕĞĝđĜ ĕĜĥ ĤđčĞ ęđģĚ ęĞ
.ģđĤĕ / ęđďČ
ąēĐ ĐĝĤĎĐ - HISUN Ęĥ UTV 700 ČĥĚ ĤđĔģĤĔ
UTV -Đ .HISUN Ęĥ ĐďđčĞĐ ĕčėĤ ĦēĠĥĚ Ęĥ ĐģĒ

מעקב ומדידות מקצועיות בחקלאות

KF-SERFICO

ĦČ 2016 Čĕĥ Ęđčĕ ĦėđĤĞĦč ĎĕĢĦ ěĘđĤĎČ ĦĤčē
ĦđĕĞđĢģĚ ĦđďĕďĚđ čģĞĚ ęđēĦč ,ęĕĥďēĐ ęĕĤĢđĚĐ
:ĦđČĘģēč
NPK ĐģĕďčĘ ĦĕĞđĢģĚ Đďĥ ĦďčĞĚ 1
ēĚĢĐ ĦĘĕďĎ ĕĤēČ ğĕĢĤ čģĞĚĘ ĘđďĕĎ ĦĚĘĢĚ .2
WIFI ęĕĕĔđēĘČ ęĕĜđĦĜ ĕĤĎđČ .3

Ęĥ ĥďē ĕĜĎĤđČ đĕč ĐĜĒĐ ĤĕĥėĦ đĜĐ KF-SERFICO-Đ
ďĞđĕĚĐ ,ĦĕĦđđĘĞ ĐĜĒĐĘđ ęĕĥĤđĥĐ Ħĕč ĦđĘĕĞĠ VGI ĦĤčē
ąĐĦ ĦĢČĐĘ
ąĤĦĥĐ ĕėĕĘ
ēđĚĕĢđ Ħđĥ
ąĕĘģ ĤđĠĕĥĘđ
ĦĕĦđđĘĞ ĐĔ
ĕĤĚđē
Ęĥ
ąĦĐ
.ĐĜĒĐ
ĘĕėĚ Ĥĕĥė
ĦđĢČ ĕđĢĕĚ
ąĜĕĚč ĤĕĥĞ
ąđĥĚ ,ęĕĘĤ
ĕđĢĕĚ ęĞ čĘ
VGI  שלkf-serfico .ĕďđēĕĕ ĕēĚĢ
ą ė Ħ Đ
ąĤđĥ ĦđėĤĞĚ Ęĥ ĦĢĤĚĜ ĦđēĦĠĦĐĘ ĞĕĕĝĚ Ĥĕĥ
ąģĕĚ ĦđĕĝđĘėđČ ĦđēĦĠĦĐĘ ;ęĕĥďē ęĕĜđĥĤđĥđ ęĕĥ
;ĞģĤģ ĕģĕĒĚ ĦĕĕēďĘ ;ĞģĤģč ęĕĘĕĞđĚ ęĕĚĒĕĜĎĤđČđĤ
.ĦđĕĤĔĠ ęĞ ĦđďďđĚĦĐĘđ
ąĠĔč ĐĕģĥĐ ĦėĤĞĚ ĖĤď ĥđĚĕĥĘ ęĕČĦĚ ĤĕĥėĦĐ
.ĕĦđđĘĞ ĐĜĒĐ ĝđĝĕĤ ĘėĘ ĦĠĝđĦė ěėđ ,ğđĔ
.ĤĔĕĘ 5-đ ĤĔĕĘ 1 Ęĥ ĦđĒĕĤČč ĤėĚĜ ĤĕĥėĦĐ

אגרולן – מכשירי מעקב ומדידות מקצועיות בחקלאו

"מ ַח ֵלן" ועוד
ְ
2 ,ĐčđĤģĐ Čĕĥ Ęđčĕ ĦėđĤĞĦč ĐĎĕĢĚ Ğď ĕĤĎČ ĦĤčē
:ęĕĥďē ęĕĤĢđĚ
ĤĤđēĚ ĕĜďĕ ĤĕĥėĚ đĜĕĐĥ ,"ěĘý ēÿ Ě"
ø ČĤģĜ - ěđĥČĤĐ *
ąĕĎĘ ĦđĥĚĥĚĐ ĦđĤĕčĞ ĦđĤĐĜĚč ĤđĤđđČ ĕēĦĠ ĦĤĕĢĕĘ
.ęĕēĤĠ ĕĘđďĕĎđ (ęĕĜĕĘčĦ ,ęĕĕĜĘđĝ ,ęĕĕĞđĘď) ĦđģĤĕ ĕĘđď
:ěĘēĚĐ ĦđĜđĤĦĕ
ĞđĢĕč ĦđĤĕĐĚ •
ĘđďĕĎč ĐĞĕĎĠ ěĕČ •
ęĕĤēČ ęĕĤĒĞ đČ ęĘđĝ ĖĕĤĢĚ đĜĕČ •
ĐĤĐĜĚĐ Ęĥ ĐčđĎ ĘėĘ ęĕČĦĚ •
ęĕĜđĥ ęĕĘďĎč ęĕģĕđďĚ ęĕĤđē ĖĦđē •
ĦĕĘĚĥē đČ ĦĕĜďĕ ĐĘĞĠĐ ĦđĤĥĠČ •
ĦĕĔđēĘČ ĞďĕĚ ĦĤčĞĐ ĦėĤĞĚ ČđĐ - ĕĜĥĐ ĤĢđĚĐ *
,ĐĤđĔĤĠĚĔ) ęĕĤēČ ęĕĜĥĕĕē đČ ,ęĕĤĔĚđĕĝĜĔ ĕĜđĦĜ Ęĥ
đČ ĐĤčēĐ ĤĦČĘ ĦđĤĕĥĕ ĞďĕĚĐ ĦČ ĐĤĕčĞĚĐ (ĦđēĘ
ČĕĐ ĦėĤĞĚĐ Ħđĕďđēĕĕ .ĥĚĦĥĚĐ Ęĥ ęėēĐ ěđĠĘĔĐ
ĐĚ ĘėĘ ĐČđđĥĐč ĖđĚĜĐ ĐĤĕēĚđ ĐĘđĞĠĦ ĦđĔĥĠč
.ģđĥč ęđĕĐ ęĕĕģĥ

עובד מחלן חלון אוורור במנהרת גידול

"קלארק" ועוד
Čĕĥ Ęđčĕ AgroIsrael" ĦėđĤĞĦč ĎĕĢĦ ĤđĔđĚ đĤĔĚ 'čē
,ęĕĕĘđĞĠĦ ęĕčėĤ Ęĥ ěđđĎĚ ďđĤē ěĕĞč ĖĤĞĕĦĥ "2016
.ĦĕĥĕČ ĦđďĕĕĜđ ĕČĜĠ ,ēĔĥ
ĎĢđĕ ,ĞčđĤĚ ĤĔĚ 400 ĕĜĠ ĘĞ ĞĤĦĥĕĥ ęēĦĚč
ĘđĕĚ"Đ À ĐĥďēĐ đĦĝĤĎč ĕĤČĘđĠđĠĐ "ĘđĕĚ ĕģČĝČđđģ"Đ
ąėĐ ěčđĚėđ "ĝĝģČ" ĕĜđĤđĔģĤĔ ,"ģĤČĘģ" ĦđĒĎĘĚ ,"đĤĠ
"đĎĕĒĕČ"đ "ĘĥĤĚ" ĦĤĢđĦ ğĘđĎĐ ĕčėĤđ ęĕĕĘđĞĠĦĐ ęĕĘ
Ęĥ ĦĕĥĕČĐ ĦđďĕĕĜĐ ĕĘė đĎĢđĕ ,ěė đĚė .ĦĕČģĕĤĚČĐ
ĐĥėĤ ĤđĔđĚ đĤĔĚ ĦĤčēĥ ĤēČĘ ,ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ
.ĘČĤĥĕč ĐĘĥ ģđđĕĥĐđ ĐĢĠĐĐ ĖĤĞĚ ĦČ ĐĜĥĐ

מלגזת "קלארק" בפעולה

20.10.2016
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מטע המרולה במשק וייס במושב בנייה

~ ~~ ~#
~~~ ~  #
~
חני סולומון

מ

מש בכניסה למו
שב בנייה ,מאחורי
הבית ,מתגלה לעי
ני ,במלוא הדרו,
מטע עצי מרולה.
במטע שניטע לפני
כחמש שנים פגשתי את משפחת
וייס ,מושבניקים שעדיין מאמינים
בחקלאות .כשמתקרבים אי אפשר
להתעלם מהפירות הצהבהבים ,בעלי
הניחוח המיוחד )דומים לגויאבות
קטנות( ,המפוזרים למרגלות הע
צים .מה יותר מזמין מלנגוס בפרי
הלא מוכר .אך מסתבר שיש הוראות
אכילה די מוזרות ,שאינן מוכרות
לישראלים.
אליעזר וייס ) ,(67בעל הנחלה,
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מסייר מפרט” :ראשית ,צריך
לבחור פרי צהוב במיוחד ,אפילו
מעט רך .מסתבר שהטעם העסיסי
והיותר מתוק נמצא בפירות מהזנים
שעליהם כתמים חומים .ההמלצה
היא לאכסן את הפרי למספר ימים
לאחר האסיף ,עד כדי שבועיים ואז
הוא מוכן לאכילה .זהו פרי שלא
נקטף ישירות מהעץ“.
ואכן ,במטע נראים עצים בעלי
עלווה ירוקה ומרשימה .מבין חלק
מהעצים יכולתי להבחין בפירותיו
הירוקים והלא בשלים של המרולה.
וייס נוטל את פרי צהוב שנשר,
מחזיק ומגלגל בין ידיו ומסביר:
”בעצם לא אוכלים אותו ככל פרי,
אלא שותים את המיץ מתוכו ,בעזרת
חור קטן שנוגסים בקליפה .פשוט
מוצצים ולוגמים מיץ מתוק ,המזכיר

20.10.2016

בקוקטייל של גויאבה ,אגס ,פיג‘ואה
ואננס .אחרי כמה לגימות נתקלים
בגלעין גדול יחסית ,שעטוף בשכבת
ג‘ל לבנה צפופה ובלתי אכילה .רק
כשנתקלים בגלעין ,מבינים למה
אין טעם לחתוך את הפרי ולאוכלו.
פשוט כי הקליפה דקה ,הגלעין גדול
וציפת הפרי מעטה“.

~ 
אנקדוטה מעניינת :במהלך
השיחה התברר לי שאליעזר וייס
ואחיו נישאו לשתי אחיות ממשפחת
קרוקוצקי ,מכפר מישר הסמוך,
המהווים היום יחד משפחה גדולה
ומגובשת.
רחל וייס ,רעייתו של אליעזר:
”במרולה זה עניין של טעם -
או שאוהבים או שמוותרים על

התענוג ...בכל מקרה ,תמיד אפשר
לטעום מוצרים נוספים שאנו
מכינים מהפרי כמיץ טבעי ,ליקר
וריבה .עברנו דרך ארוכה של ניסוי
וטעיה ,עד שהתחלנו להכין מוצרים
ומאז המטבח שלי הפך למעבדה
לייצור מוצרי מרולה.
”אנו מאמינים במרולה אך אין
ספק שזה יהיה תהליך ארוך ,עד
שיכנס לתודעה של הקהל הישראלי.
אולי בעזרת עיתון ’קו למושב‘
נשכנע מגדלים נוספים לגדל
מרולה ,כי ככל שיהיו יותר מגדלים,
יאספו יותר פרי ,ואפשר יהיה לייצר
יותר מוצרים .מובן שזה יעזור
לשווק את המרולה ביתר קלות,
כי כמו כל פרי ומוצר חדש ,השלב
הראשון מתחיל מהחשיפה לציבור.
זה דורש המון סבלנות ,אופטימיות,

נחישות והתמדה ,תכונה שיש
לחקלאים רבים ובמיוחד אצל אלו
שלא התייאשו סופית מהחקלאות“.
התפעלתי לראות את חמשת
הנכדים של משפחת וייס,
שהיו בעיצומו של אסיף הפרי
שנשר והדגימו בפני את העזרה
המשפחתית ,המאפיינת את המושב.
לרחל ושמואל וייס שני ילדים
בוגרים ,שניהם בעלי משפחות
ומתגוררים במשק .הבכור ,איל ),(41
עובד נאמן הנוער במושב ולו שלושה
לילדים :בר ,עידן ואורן .לבת ,תמי
) ,(39מורה בחינוך המיוחד ופעילה
בוועדת תרבות במושב שני ילדים:
אסף וזיו.

איך הגעתם לגדל דווקא מרולה?
אליעזר” :האמת שלא הכרנו את

אליעזר וייס:
”השנים הראשונות
היו די קשות
ועבדנו קשה
בעיקר בשמירה על
השתילים ,לאחר
שגילינו שחזירי בר
מאד אוהבים את
הענפים הצעירים.
היו נזקים ונאלצנו
לגדר את החלקה
בגדר חשמלית,
אך המשך הגידול
הפתיע והדהים
אותנו בייחודו“
חל ואליעזר וייס והנכדים ,ליד המזקקה הביתית

המרולה בשמות שונים ומשונים :עץ
הקופים ,עץ הנישואים ,עץ הפילים
ועוד” .כל פרט שהתוודענו אליו
רק משך אותנו לצאת להרפתקה
בגידולו .בנוסף קראנו על סגולותיו
הרבות של המרולה .למשל ,קליפת
העץ משמשת תרופות לטיפול
בכאבי בטן ,דיזנטריה ,שגרון
ובעקיצות חרקים .בעבר גידלנו
מטעי פקאן ונקטרינה ,אך הפסקנו
כי זה לא השתלם .נותר רק לול
מטילות קטן ולפרנסתי אני עובד
במועצה ברנר כרכז תחבורה .אני
בדרך לפנסיה וזהו בהחלט אתגר
העץ ופריו .הבנו שמעטים מכירים
את הפרי ותכונותיו המיוחדות
בארץ ובעולם ,ועוד פחות מגדלים
אותו באופן מסחרי .בישראל אפשר
לספור אותם על כף יד אחת .אנחנו
המטע השני הכי גדול ,אחרי יוטבתה.
בארצות אפריקה הוא מכסה שטחים
נרחבים בתוך הבוש באופן טבעי
ואין צורך לגדלו כשטח מעובד.
”החיבור לגידול החל עם בן
דודי ,ד“ר ישראל וייס ,שהציג את
העץ בפנינו והסביר את יתרונותיו,
במחשבה שאולי נרצה לגדל מרולה
בחלקה א‘ .ישראל ידע שהשטח עמד
שומם במשך מספר שנים והציע
שנלמד על המרולה ונחליט אם הוא
מתאים לנו .הסתערתי על המשימה
במלא האנרגיה ,כי באופיי אני אוהב
לעבוד בחקלאות  -שמחתי שתהיה
לי שוב הזדמנות לצאת לחלקה
ולעבוד על גידול חדש“.


במסורת

האפריקאית

מעניין לנסות ולגדל משהו חדש“.
בדרך להחלטה ערכו בני הזוג
השוואת מחירים ועלויות בין שטח
מרולה לגידולים חדשים אחרים,
כמו הפיטאיה ועוד .הסתבר שכדי
לגדל פיטאיה צריך בתי רשת,
השקעה של כ 150אלף שקל לדונם
ועלויות המים גבוהות ,בהשוואה
לגידול אילן מרולה ,בשתילה
מרווחת של  6מ‘ על  6מ‘ .הם
הבינו שמדובר בגידול לא מפונק,
שאינו צורך מים רבים וזה יתרון.
עץ המרולה ,מסביר אליעזר ,צורך
כ 150קוב מים בשבועיים בקיץ

)צילומים :חני סולומון(

ועלות עץ מרולה היא כ 50שקל
בלבד .כלומר ,ההשקעה הראשונית
קטנה יחסית ,כ 1500שקל לדונם.
בהתחלה נטעו  3דונם ובמשך
הזמן המטע גדל ,כאשר צפי
התנובה הוא בין  300ל 350ק“ג
פרי לעץ” .השנים הראשונות“,
משחזר אליעזר” ,היו קשות ועבדנו
בעיקר בשמירה על השתילים,
לאחר שגילינו שחזירי בר מאד
אוהבים אותם .היו נזקים ונאלצנו
לגדר את החלקה בגדר חשמלית,
אך המשך הגידול הדהים אותנו
בייחודו .הסתבר שיש עצים זכריים

ונקביים ,כמו בטבע .מאחר ואתה לא
מעוניין בזכרים רבים ,אז מרכיבים
על העצים הזכריים .האגרונומית
תמנע שוער ,היא מומחית בהרכבות
וביצעה אותן עבורנו בהצלחה רבה.
לפני כשנה ,נטענו עוד דונם וחצי“.
לדונם מרולה די ב 6עצים
זכריים וכל השאר הם עצים נקביים.
הפרחים נראים כמקבץ אשכולות,
שמואבקים ע“י דבורים .יתרון נוסף:
למרולה כמעט שאין מזיקים .בכל
מקרה מסיידים את הגזעים בלובן
וזה דוחה את סס הנמר .להעשרת
העצים אליעזר מפזר זבל עופות
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ליקר מרולה ופירות מרולות משומרים

מהלול ,כך שהגידול אקולוגי ,ללא
ריסוסים וחומרים כימיים מזיקים.
)(42
וייס
ישראל
ד“ר
בוגר המחלקה למדעי החיים,
באוניברסיטת בן גוריון” .נמניתי
עם החוקרים שלמדו ועבדו עם
פרופ‘ יוסף מזרחי ,ראש המכון
למחקר שימושי באוניברסיטת בן
גוריון ,שהביא את המרולה לארץ
ואני שמח שהיה באפשרותי להמליץ
למשפחת וייס לבחור בגידולו.
אני פונה לחקלאים נוספים לנסות
לגדל מרולה ופונה ליזמים להכיר
בסגולותיו הבריאותיות הנהדרות
ולהפיק מהם מוצרים .לדוגמא,
במרולה יש פי  20ויטמין  Cמבתפוז
ולפרי סגולות רבות נוספות“.

ליקר מרולה טעמתם?
רחל וייס היא מורה בתיכון ברנר
ופעילה במושב .במשך ארבע שנים
הייתה חברה בוועד האגודה ולפני
כן שימשה כשנתיים בתפקיד יו“ר
הועד” :נכנסתי לאמביציה להכין
מוצרים מפרי המרולה ,כמוצר בטעם
שונה ובעל תכונות בריאותיות
מדהימות .עובדות אלו סיקרנו אותי
מאד ובכלל ,כל הנושא נראה לי
מאד מאתגר ,מאחר והפרי ומוצריו
לא מוכרים בשווקי הארץ.
”משנה לשנה היו לנו כמויות פרי
גדולות יותר והיינו מחויבים למצוא,
מה אפשר לעשות עם הפרי שרובו
מבשיל בקיץ ,אם כי זנים מסוימים
מניבים גם בסתיו ובחורף .השלב
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הראשון היה כמובן קריאה של המון
חומר מקצועי באינטרנט ,באתרים
שונים .דווקא הוראות הכנה מדויקות
והכוונה להכנת ליקר מרולה לא
מצאתי ,אבל מעניין שרוב האתרים
כתבו על מחקרים ועל סיפורי
מסורת אפריקאים ,כיצד גילו את
תכונותיו המיוחדות של הפרי.
”כך למשל ,שמו לב שהפילים
לעיתים משתוללים יתר על המידה
והבחינו שהם רווים בהורמוני
מין ,שגרמו להם להיות יותר
’מחורמנים‘* .עוד נכתב באתרים
שהתנהגות זו ,נובעת בין היתר
מאכילת פירות מרולהכי בקיבת
הפילים חל תהליך תסיסה ,שהפך
את המרולה לסוג של משקה משכר,
שגרמה לתופעות אלו בהתנהגותם.
”בשלב מאוחר יותר שמעתי
שפרופ‘ מזרחי בדק את המחקרים
בנושא והדגיש שהסבר זה הוא
סוג של גימיק שיווקי ותו לא,
כיוון שהמחקרים המקצועיים גילו
שלא נמצא שום אלכוהול שמקורו
במרולה בקיבת הפילים .לדעת
החוקרים ,מדובר בחומרים הגורמים
לפילים הצמחוניים לחיוניות מרובה,
בשל החומרים המעושרים שבמרולה
ולא יותר מכך .בכל מקרה הדרום
אפריקאים התמחו בהכנת ליקרים
מהמרולה בהצלחה רבה.
”הליקר הדרום אפריקאי נקרא
’אמרולה‘ ונחשב לליקר טעים
במיוחד ומפורסם בייחודו בכל
יבשת אפריקה .ה‘אמרולה‘ מזוהה

20.10.2016

רחל וייס” :ראשית,
לא היה היכן ללמוד
כיצד מכינים ליקר
מרולה ולא היה מי
שידריך בנושא.
פניתי ליקבים
שהתמחו בהכנת
יינות מפירות
אחרים מענבים ,אך
נעניתי בשלילה.
בסופו של דבר
נאלצתי להתמודד
עם הפרויקט
בכוחות עצמי,
בניסוי וטעייה“
במיוחד עם מדינת דרום אפריקה,
שהגדילה לעשות וקבעה על כל
תווית בקבוק הליקר ,צילום של
הפיל מאותו סיפור מסורתי .הם
הוסיפו לליקר קרם שמנת ,שטעמו
בסגנון ’פינקולדה‘ )(Pina Colada
או ’אייריש קרים‘ ),(Irish Cream
אך הבסיס הוא הפרי ,הנותן לליקר
טעם מאד ארומתי.
”האתגר שלי היה להכין ליקר נקי
שעשוי אך ורק מהפרי ,אך התברר
שהמשימה כלל לא קלה .התגלו
קשיים מכיוונים שונים ,אבל לפני
כשנתיים החלטתי שלמרות הכול,
אני קופצת למים באופטימיות

ויוצאת לדרך .ראשית ,לא היה היכן
ללמוד כיצד מכינים ליקר מרולה
ולא היה מי שידריך בנושא .פניתי
למספר יקבים שהתמחו גם בהכנת
יינות מפירות אחרים מענבים ,אך
נעניתי בשלילה .בסופו של דבר
נאלצתי להתמודד עם הפרויקט
בכוחות עצמי ,בניסוי וטעייה.
”נעזרתי בספר היין הישראלי,
אלתרתי כלים שונים שיעזרו לי
בתהליך ובמשך הזמן הפך המטבח
שלנו למעבדה פעילה .השלב הבא
היה לרכוש כלים מיוחדים ,החל
מצנצנות זכוכית גדולות לתסיסה
וכלה בכלי אחסון בגדלים שונים.
מצאתי שהזן עם הכתמים הוא
המתאים ביותר לליקר ואילו הזן
הצהוב ,הקשה יחסית ,מתאים לריבה.
להכנת הליקר ,לאחר עיקור צנצנת
הזכוכית ושטיפת הפירות ,מכניסים
אותם בשלמותם עם הגלעין ,מאחר
ובאופן הזה מתקבל טעם מודגש
יותר ,בסופו של התהליך .מסדרים
בשכבות :פרי וסוכר ,פרי וסוכר
בכלי גדול מזכוכית .זה לא היה
פשוט .היינו מתחילים להכין אחר
הצהרים וממשיכים עד אפילו אחרי
חצות ,בסוג של עיקשות ,הכל כדי
לנסות ולהצליח וכדי שכל הפרי
יכנס באופן אחיד ובאותו זמן
לתסיסה“.
בימים הבאים בודקים את רמת
הסוכר ,רושמים ומוסיפים אלכוהול.
לכל כלי אחסון הוצמדה תווית עם
כל הנתונים ,כדי לדעת מתי וכמה

להוסיף .בסוף התהליך מסננים את
הנוזל ויוצא ליקר נהדר” .בסיום
תהליך הכנת הליקר הדבקנו על
הבקבוקים תוויות ’שיכר מרולה -
טעם גן עדן‘ שהכינו לנו ,עם ציור
של פרי המרולה“.


מוצר נוסף שמומלץ הוא מיץ
מרולה טבעי ,אך הסתבר שסחיטת
המרולה אינה תהליך פשוט ,מאחר
ולפירות גלעין גדול .אי לכך רכשו
בני הזוג מכשיר מיוחד הסוחט מיץ
מרולה טבעי .רחל הכינה בקבוקים
קטנים של רבע ליטר מזכוכית,
שייחודו הוא שמדובר במיץ מסונן
ויכול להישמר במקרר כ 4ימים.
רחל ובעלה ביקשו מבני משפחה
וחברים להיות נסייני הטעם.
יש שאהבו את הליקר מאוד ויש
שפחות .כל התהליך ארך כשנתיים
של טעימות ושינויים עד שהגיעו
למתכון המתאים ואולי המדויק
שלהם.
רחל התבססה על ניסיונה בהכנת
ריבות מפירות שונים .בנוסף
היא סמכה על חוש הטעם הרגיש
והאינטואיציה שלה .עם זאת ,קרה
לא פעם שהליקר שהכינה לא היה
טעים והיא נאלצה לשפכו באכזבה.
אך רחל לא התייאשה והמשיכה
לנסות מתכונים חדשים בכמויות
משתנות ולאחר שנים של התנסות,
קבוצת הטועמים כבר היללו את
הטעם המופלא.
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”התפנקתי לי במקלחת ארוכה,
לבשתי בגדים בהירים ואפילו
הצלחתי לשכנע את בעלי
לצאת לטיול ארוך במושב.
נתקלנו בתושבים מחויכים
יוצאים מבית כנסת ,משחקים
עם הילדים ,מדברים וצוחקים.
”כמה נעים לשמוע את
השלווה “,הוספתי” .השקט
הזה של כיפור קסום “,חייכתי
לעבר בעלי ,שנראה היה שכל
העניין הזה ממש לא לרוחו“
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מאוזן:
 .1הצורה שמוכיחה שהאנה כבר לא רלוונטי ) .4 ;(6משטרה צבאית לנצח תשתתף
בתהלוכה ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9לא טוב כבר זמן רב שהם נשלפים בפורים );(6
 .11הנרי לפנינו בגלל שהוא שלח מישהו אחר לעבוד במקומו )ש( ) .12 ;(7אני
בעליו של קוף מבברלי הילס  .13 ;(3) 90210רב חג ) .15 ;(3המנגל הרחיק מעליו
את הנורות התלויות ) .18 ;(7בעל הקרניים המרשימות גיבש מדיניות בעזרת עט
)) .19 ;(6עם  3מאוזן( רכב הסעות ריטואלי ) .21 ;(4טרי במצבור עננים ).22 ;(4
הסוכן הסיק שפרצופה במקום ההוא ).(6
מאונך:
 .1גם מחית עשויה פרי ) .2 ;(5ימלא בדיירים אבל יישאר רעב ) .3 ;(5ראו  19מאוזן
 .5נחל ומחבת נזרקו למרתף הבידוד ) .6 ;(5עשי פוזות לשתקן של בגר ).7 ;(5
השחורים נתנו הרגשה שהם בעניינים ) .10 ;(7אלו שספרו את עברי הנהרות הן
הפכים אחת של השניה ) .13 ;(7חיסול יכולת ההתרבות באמצעות טמפרטורות
נמוכות ) .14 ;(5בשובו הסתכסך יאנג עם עיר שלמה ) .16 ;(5הצמדתן פיותיכן
לכלי הזין של המיילל? ) .17 ;(5הטקסטיל יילך אליה עם צאת השבת )) .20 ;(5עם
 8מאונך( היא נתנה לו כתף עד שהוא הסתיים בצורה כזו ).(4

להלן התשובות לתשבץ הקודם ,מספר :187
מאוזן .1 :קורקבן;  .4גזוז;  .9אלונקה;  .11אחריותן;  .12קחי;  .13מוס;  .15בר
רפאלי;  .18דיללנו;  .21הפלה;  .22מעניין.
מאונך .1 :קישוא;  .2ריכטר;  .3בנוי;  .5זרנוק;  .6זיהוי;  .7אלמנטרי; .10
קומבינה;  .13מקדחה;  .14סגלגל;  .16אליבי;  .17יעצבן;  .20מעכו.
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"זה שאוהבים" מאת ג'ניפר ויינר הוא סיפור
בשני קולות ,על ייעוד וגורל ועל היכולת
לבחור לנוכח כל אלה .הפגישה הראשונה בין
רייצ'ל ואנדי התרחשה כשהיו בני שמונה,
בביתהחולים לילדים .רייצ'ל כבר הייתה
דיירת ותיקה ,ואנדי היה אורח
לרגע עם זרוע שבורה .הוא
סיפר לה איך נפצע; היא סיפרה
לו אגדה .כשנפרדו באותו ערב,
היה ברור לשניהם שלא יתראו
עוד לעולם .כשנפגשו שוב
במקרה בגיל ששעשרה ,הניצוץ
הנושן ניצת ,וסחף אותם לאהבת
נעורים סוערת שגם המרחק
הגיאוגרפי והתרבותי לא יכול
לה .כאשר עברה לקולג' ,אנדי,
בן תערובת שאביו נעדר ,נסחף
כולו לקריירה של אצן .במעבר
בין נעורים לבגרות מתברר כי
החיים התובעניים של ספורטאי
אתגר
מציבים
מקצועני
גדול בפני מחויבותם שלהם.
הוויתורים שכל אחד מהם עושה
למען החיים המשותפים מובילים
לתסכולים ,שאיפותיהם השונות
לעתיד מובילות לעימותים,
ואלה  -יחד עם פחד ,גאווה
וכאב  -מעמידים בסימן שאלה
את יכולתם לרוץ יחד למרחקים
ארוכים) .מאנגלית :דורית
ברילפולק ,הוצאת מודן381 ,
עמודים(

~ 
~

"סוף העולם על פי דאעש"
מאת ויליאם מק'קאנטס ,הוא
הספר המקיף הראשון שיוצא
בארץ שסוקר את לידתו של
הארגון ,בנייתו והמקורות
האידיאולוגיים שלו בצורה
כזו מקיפה ובסיסית ומביא את
חזון אחרית הימים של אחד
הג'יהאדיסטיים
הארגונים
והמצליחים
הקטלניים
בהיסטוריה המודרנית .אנשיו
זורעים הרס ואימה ,ובדרכם
רוצחים גברים ,משעבדים נשים
וילדים ועורפים את ראשיהם של
שבויים .תחת הדגל השחור ,מפיץ את הטרור
שלו ברחבי המזרח התיכון ואף מעבר לו .כיצד
הוא מצליח למשוך אליו כל כך הרבה מתנדבים
ולכבוש אזורים נרחבים כל כך? כיצד הוא
רותם את רעיונות האסלאם לצרכיו האכזריים
והאפוקליפטיים? מק'קאנטס ,עיתונאי חוקר
רב מוניטין ,מתבסס בספר זה על מקורות
אותנטיים בערבית ,כולל טקסטים דתיים
קדומים ומכתבים סודיים של אלקאעידה
ודאע"ש שרק אנשים מעטים לפניו קראו ,כדי
לבחון כיצד להט דתי ,חישובים אסטרטגיים
של חזרת האימפריה האסלאמית לגדלותה
ונבואות של יוםהדין חברו יחד כדי ליצור את

הארגון הרצחני והמאיים .זהו מחקר המשלב
מתחום ההיסטוריה ,התיאולוגיה ,האסטרטגיה
הצבאית ,הפוליטיקה והפסיכולוגיה .סיפורה
של ישות פוליטית שאפתנית ורבתכוח,
שאצלה המוסר והאנטימוסר דרים בכפיפה
אחת .הקדמה למהדורה בעברית מאת ג'קי חוגי.
)מאנגלית :אסף שור ,הוצאת דני
ספרים 328 ,עמודים(


"

"מות אבי" מאת ד"ר אלירן
אליעז עוסק בחיטוט כואב באהבה
שלא התממשה לידי הקמת
משפחה .הזמן שהוא גם אכזר וגם
מרחם ,גם לוקח וגם נותן ,הוא
גיבור העלילה .לאחר הלווית
אביו מסתגר מיכאל בחדר בבית
מלון וכותב לכאורה על אביו ,אך
כשקוראים את הכתוב מתגלה
שהוא שחזר את אהבת ילדותו
ונעוריו ואת הפרידה ממנה.
בצאתו מההתבודדות ,מוצף
זיכרונות ,הוא מבקש מחברו
לנסות ולאתר אותה .הם נפגשים
לשעה קלה ,מחזיקים ידיים כמו
פעם .היא חוזרת לביתה ,הוא
טס לביתו .מות האב מעצים את
תחושת הפספוס ,מחדש את כאב
הנטישה והגעגועים אליה .חולפת
שנה של התכתבות ביניהם .מקץ
שנה הוא שב לפקוד את קבר אביו
ומטלפן אליה ,היא באה לאסוף
אותו לביתה .מותו של האב מציב
את מיכאל ,גיבור העלילה על
במת היתמות .היתמות מאביו
מנווטת אותו להתאבל גם על
מות "האהבה" ,לסגור גם את
המעגל הזה כדי להמשיך הלאה.
רק הפרידה מאביו המת מפיחה
בו את הכוחות והצורך להיפרד,
להתאבל על האהבה ש"מתה".
העלילה מתרחשת בחדר אחד
קטן בבית לבנים ,בכפר לא גדול
שמשקיף על המים .הזיכרונות
הם העלילה האמיתית .היכן
מתרחשים זיכרונות? )הוצאת
אוריון 206 ,עמודים(

 


"אייבי ובין פותרות תעלומה" מאת אנני
ברוז הוא העשירי והאחרון בסדרה המקסימה
לראשית קריאה שהגיבורות שלו הן החברות
הכי טובות בעולם ,הן מצחיקות והן פרועות.
אמא של בין מראה לה סרט על בלש קשוח,
שמתגנב מאחורי אנשים ומרגל אחריהם ושואל
אותם שאלות קשות .לשתי החברות ברור:
מעתה בין היא בלשית ואייבי העוזרת הנאמנה
שלה .הן לא מפחדות! דבר לא יעצור בעדן ,הן
יפצחו את התעלומה .ואם מישהו מהשכנים
חושב שאין תעלומה לפצח ,שיחשוב שוב.
)איורים :סופי בלקול ,מאנגלית :עטרה אופק,
הוצאת כתר 127 ,עמ' ,מנוקד(

בניית חדר מיגון עד עשרה ימי
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה
ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח

החל מ

45.000
ש יטה ח

ה ש עברה

דש

לפני
מע"מ

ני
סוי פיצו

ץר

שמי מו

צ
לח.

ממוגן פנימי

מבצע לחגים חדר ממוגן
בסיסי עד גודל 2X2

20.10.2016

|| 23


 ~~

2.11.2016
  ~* ~


E ZGO
O     



~
~
~


METRO
METRO
O.co.il
.c
co.ill

|

*5191
519
91

~2016~Agroisrael~
~ 


333333
3~
3
3
3
3
3
3

 

 
052
2-277
7313
32**yoram.tabiibi@ttmags.cco.iil




ed
dna.ziv@
@tmags.co.il 

: מקבוצת

~
 

20.10.2016

|| 24

 nÌ¸·
q r 
r Æq j p Ì» j ~Ô
n
°p ~
l q q 
j p ³r 
q »
q »
j o 
r n Æ
j ~
p 
n ·o j n j"
 ~ 

~~ 
  11:00 - 10:00
 ~ 
~~~


~
~

~~
~

~
~
~~ 
 ~

~

~
~   12:30 - 11:00
 
~ 
~

~ ~~
~
~~
~~
  ~ 
 ~

~~~~
~ 13:45 - 12:30
 ~
~
~ 
~~
 
 ~~
~
~~ 
 ~ ~ ~
 
~

~
 
~
 


~
~  14:3
30 - 14:00
~~


14:30

~~

: 

edna.ziv@
@tmags.cco.iil~

~
~


**

 

25 ||

20.10.2016

20.10.2016

|| 26

הלוח המופץ בכל המושבים
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052-4658888
www.zakai-le.com
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052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
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jacob401@gmail.com
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