
אפשטיין,  במושב,  הוותיקות  המשפחות  לאחת  יובל.  השנה  חוגגים  מנגו,  גידול  עם  המזוהה  מושב  באלמגור, 
והקימה  א'  מדגניה  ביורם  התאהבה  כמתנדבת,  מדנמרק  ארצה  הגיעה  (מימין)  קירסטין  מאוד:  מעניין  סיפור  יש 
 92 בת  אפשטיין,  נעמי  הסבתא  ואפילו  במושב  מתגוררים  ונכדיהם  ילדיהם  כיום  באלמגור.  ביתם  את  עמו 
12 עמ'  גליבטר,  חביב  טל   • אחד  במושב  דורות  ארבעה   – למשפחה  בשכנות  וגרה  הקיבוץ  את  עזבה  (משמאל) 

תשע"ה בתמוז  ח'     2015 ביוני   25    888 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

המילים שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש 
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לסיפורים ולשירים שכתבתם, 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
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מאמרים ויצירות ושלחו אל:
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תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 
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פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

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

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפררטט מלליםם פפררטטיםפפררטטפפררטטיםם

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

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

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

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

�גופי התרבות בארץ, תכני היצירה וההכרה בהם, תע>
דוף ותקצוב על�ידי משרדי הממשלה בכלל ומשרד 
המלווה  ציבורית  סערה  למוקד  היו  בפרט  התרבות 

�אותנו מזה כשבועיים. הוויכוח הציבורי התלהט בשל הא
מירות הפוליטיות והאישיות שנלוו אליו ובשל התחושה, 

כי התערער בסיס חופש הביטוי, היצירה והבחירה.
�הטענה היסודית היא כי עצם הגדרת המגבלות לכאו
�רה על היצירה החופשית מהווה תקדים להגבלות עתי

דיות שאת סופן לא נוכל לצפות, ועם השלכותיהן אולי 
הזדמנות  לנו  יש  אלה  בימים  דווקא  לחיות...  נוכל  לא 

להתבוננות עמוקה יותר בתרבות.
אירועי  היוצרים  בגופים  התמקדה  הציבורית  הסערה 
הכפרי  המרחב  תושבי  אנו,  גם  שונים.  לקהלים  תרבות 
- המושבים, הקיבוצים והיישובים הקהילתיים - צרכני 

�תרבות ומקפידים לשלב אירועי תרבות בתכנית היישו
בית, אותם אנו מזמינים מהגופים המדוברים.

�מאות יישובים במרחב שלנו גאים להציג אירועי תר
�בות ממגוון תחומים, החל מתיאטרון דרך קולנוע, ספ

רות, מחול ומוזיקה ועד אמנות פלסטית ברמה יישובית 
התרבותית  השפה  כי  לכולנו,  חשוב  מועצתית.  וברמה 
של היישוב, במובן הרחב של המילה, תהיה כזו שמדברת 
תרבות ורוח, תהיה מכוונת לכלל הקהילה ובעיקר תהיה 

שפה מחברת.
דווקא בימים אלה של מתח ופילוג נשוב ונדגיש, כי 
"קהילה".  להיות  אלא  "קהל",  להיות  לא  מבקשים  אנו 

�חשוב לנו לקיים חיי תרבות הבונים את תחושת הקהיל
תיות ומייצרים ערך מוסף בכל המישורים.

צמיחה.  מאפשרת  התרבות  סערת  גם  משבר,  ככל 
לראשונה מזה שנים אנו דנים בחשיבותה של התרבות 
הדק  הקו  על  תוהים  וכחברה;  פרטיים  כאנשים  בחיינו 
שבין המובן מאליו לבין משהו שצריך לעמול בשבילו; 
יש  הקרבה.  את  ומבקשים  שבינינו  המרחק  את  כואבים 
צעד  אותה  לקחת  והבחירה  אחר,  למשהו  הזדמנות  לנו 

אחד קדימה - היא לחלוטין שלנו.
אילנה יוגב, יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת 
המושבים

הזדמנות למשהו טוב
סערת התרבות המתרחשת בשבועות האחרונים היא הזדמנות לדון 

בחשיבותה של התרבות בחיינו כאנשים פרטיים וכחברה. הבחירה 
לקחת אותה צעד אחד קדימה - היא לחלוטין שלנו

כחום הניילון
למה עוקרים חקלאי עין יהב אלפי דונמים של ירקות? יריעות 

עוקרים >ניילון וחום השמש "מנקים" את הקרקע לקראת הגידולים הבאים יהב  עין  חקלאי 
לא  ממקומם  אלו  בימים 
פחות מ-16 מיליון שתילי 
ירקות ולא בגלל ייאוש מחקלאות 
העקירה  הממשלה.  מדיניות  או 

החמ את  שהופכת  �הדרמטית, 
מות הפורחות לשממה, היא הצעד 
של  מיוחד  חודש  לקראת  הראשון 

�"סניטציה" - ניקוי השטחים ממזי
שהצ רעים  ועשבים  חרקים  �קים, 

טברו בהם במהלך השנה באמצעות 
חום  את  המנצל  סולארי"  "חיטוי 
בערבה  זו  בעונה  האדיר  השמש 

לטובת החקלאות.
אגרונום אגודת השיווק החקלאי 
עין יהב, רמי שדה, מסר שעד יום 
יכוסו  (השבוע),  ביוני   25 חמישי, 
שטחי הגידול של המושב - שישה 

בניילו רבועים,  מטרים  �מיליון 

ייצור  הכיסוי  לאופק.  מאופק  נים 
מעלות,  מ-55  גבוה  חום  תחתיו 
והמחלות  המזיקים  את  שיחסל 
בדרך טבעית. הניקיון נמשך קרוב 
לחודש, בהתאם למחזור חייהם של 

החרקים.
לפתוח  אפשר  התקופה,  בסיום 

את עונת הגידול החדשה 
של ירקות הסתיו עם "דף 
הקרקע,  מבחינת  חלק" 
את  מאוד  שמצמצם  מה 
בחומרי  להשתמש  הצורך 
תקופת  סיום  עם  הדברה. 
הקרקע  של  הסניטציה 
מכל  הניילונים  נאספים 
נשלחים  והם  המשקים 
במכולות  הרחוק  למזרח 

לצורך מיחזור.
מש יהב  עין  �חקלאי 

שקלים  מיליוני  כשלושה  קיעים 
להפסד  בנוסף  השטחים,  בכיסוי 

בתקו פוטנציאליים  יבולים  �של 
כלכלית  מבחינה  זאת,  עם  זו.  פה 
את  ומחזירה  כדאית  ההשקעה 
עצמה בתמורה שמתקבלת לאורך 

השנה.

 55�מ גבוה  חום  יוצר  הכיסוי  סולארי.  חיטוי 
מעלות, שיחסל את המזיקים
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חדשות 
דרור יוסף

�יושב ראש אגף קרקעות וא>
גודות שיתופיות של תנועת 
עמית  דין  עורך  המושבים, 

הווע בפורום ראשי  �יפרח, השתתף 
דים של יישובי בקעת הירדן בנושא 

תו לקליטת  הנדרשת  �ההיערכות 
היישובים  בהרחבות  חדשים  שבים 

באזור.
עו"ד יפרח סקר בפני הנוכחים את 
אוכלוסיות  שתי  של  הגומלין  יחסי 
 - הרחבה  ותושבי  נחלות  בעלי   -
והדגיש בפניהם את החשיבות הרבה 
של תכנון מקדים לקליטת הקהילה 
החדשה במושב: "התכנון הפיסי אינו 

תוש לקליטת  מספיק  מענה  �נותן 
בים. על האגודה לבנות את המודל 
ניהול  להבטיח  בכדי  לה  המתאים 
תשתית  יהווה  אשר  נכון,  קהילתי 
המודל  במושב.  המשותפים  לחיים 
ייתן מענה לסוגיות רבות, כגון מבני 

הגנבים הגיעו לאסוף את 
השלל והופתעו ע"י מג"ב

לוחמי ימ"ר דרום של משמר הגבול ארבו 
לשני חשודים בגניבת טרקטור ממושב בנגב 

לוחמי היחידה המרכזית של משמר הגבול במחוז דרום ("דקל") >ועצרו אותם לאחר מאבק
חוליה  ביוני,   15 שעבר,  שני  יום  של  הצהריים  בשעות  עצרו 
ששני חבריה חשודים במספר מקרי גניבה בדרום הארץ. רפ"ק 
שי חכימי דובר מג"ב מסר, כי שני החשודים נעצרו לאחר שגנבו לפני 
מספר ימים, על�פי החשד, טרקטור ממושב באזור הנגב והחביאו אותו 

מרוחק  סבוך  בוואדי 
במ הגניבה,  �ממקום 

על  להערים  טרה 
המחפ החוק  �אנשי 

שים אחריו ולהתחמק 
מעונש.

דרום  מג"ב  בימ"ר 
בתקופה  התנהלה 
פעילות  האחרונה 
מאומצת  מודיעינית 

גני מספר  �בעקבות 
טרקטורים  של  בות 
באזור.  וטרקטורונים 
השוטרים,  חשד  ע"פ 
חברי החוליה שנעצרו 
דרום  ביישובי  פעלו 
הארץ, ולאחר שפרצו 
גונבים  היו  למשקים 
וכלים  רכוש  בקר, 
ומעבירים  חקלאיים 
יהודה  לשטחי  אותם 
ומשאירים  ושומרון 
במקומות  אחריהם 

במ רב  נזק  �הגניבה 
קומות שבהם פעלו.

מו מידע  �בעקבות 
בי שהתקבל  �דיעיני 
הט מיקום  על  �חידה 

הגיעו  הגנוב,  רקטור 
אל  הלוחמים  צוותי 

�הנקודה שבה הוחבא הטרקטור. הם נפרסו בשטח במארבים במטרה לז
הות את החוליה מגיעה ולתפוס אותה "על חם".

לאחר המתנה ארוכה, נחישות הלוחמים השתלמה: מפקד הצוות זיהה 
�את שני החשודים מתקדמים לעבר מקום הטרקטור הגנוב, אוחזים בידי
�הם במצבר ובכבלי הנעה לרכב ועל ידיהם כפפות. ברגע שבו עלו השנ

בניסיון לעצור את החשודים כאשר הם  יים על הטרקטור החל מאבק 
מנסים לתקוף את הלוחמים, לאחר מאבק קצר נעצרו.

לחייהם.  ה�30  בשנות  בנגב,  הבדואית  הפזורה  תושבי  הם  החשודים 
הם נחקרו בימ"ר מג"ב דרום וממג"ב נמסר כי צפויים מעצרים נוספים. 
מעצר זה מתווסף לתפיסה שביצעה היחידה בשבוע האחרון, שבה עצרו 
לוחמי היחידה חשודים אחרים בגניבת רכבים ורכוש באזור, והחזירו שני 

טרקטורים לבעליהם החוקיים.
מפקד ימ"ר מג"ב דרום, סגן ניצב רונן גורש: "לאחר פעילות מאומצת 
נעצרו חברי חוליית גנבים, שע"פ החשד היו מעורבים במספר גניבות 
הנה  זו  פעילות  הארץ.  לאזרחים מדרום  כלכלי משמעותי  נזק  שהסבו 
חלק ממגוון פעילויות שמבצעת היחידה, אשר תכליתן מאבק מתמשך 

בפשיעה החקלאית.
"מאבק זה נשא פרי כשבשנה החולפת צמצמנו משמעותית את כמות 
אירועי הפשיעה החקלאית, זאת לצד הגדלת סיכויי העבריין להיתפס. 

�נמשיך לפעול בנחישות כדי לשמור על שלטון החוק ולהבטיח את ביט
חונם האישי של אזרחי המדינה".

הטרקטור שנגנב והושב לבעליו. שני העצורים חשודים 
בגניבות חקלאיות נוספות

צילום: חטיבת דובר המשטרה

המושבים והקיבוצים לשר האוצר: 
"בטל את מס המעסיקים"

תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית בפנייה לשר האוצר, משה כחלון: 
"לבטל לאלתר את מס המעסיקים ולהשיב את נקודות הזכות לעובדים 

הזרים בחקלאות"

המושבים, > תנועת  מזכ"ל 
התנועה  ומזכ"ל  צור,  מאיר 
ברושי,  איתן  הקיבוצית, 
האוצר,  לשר  משותף  מכתב  שלחו 
משה כחלון, ולשר החקלאות ופיתוח 
לבטל  בבקשה  אריאל,  אורי  הכפר, 
לאלתר את מס המעסיקים ולהשיב 
הזרים  לעובדים  הזכות  נקודות  את 

בחקלאות.
סוד  "לא  השניים:  ציינו  במכתב 
הוא, שהחקלאות הישראלית נמצאת 

�בקשיים רבים וכחלק מהטיפול הוק
צו סכומי כסף משמעותיים לשיקום 
החקלאות בערבה. על כך תודה, אך 

�זוהי רק טיפה בים. הנטל הכבד ביו
�תר הרובץ היום על כלל חקלאי יש

ראל הינו מס המעסיקים ולאחרונה, 
הצטרפו גם נקודות הזכות שבוטלו 

�לעובדים הזרים, כך שחקלאי ישר
אל נאלצים לספוג זאת מכיסם. זאת 

לב למדינה  הורה  שבג"ץ  �למרות 
נקודות  לעניין  החלטתה  שנית  חון 

הזכות".
�בפנייתם לשרים ציינו צור וברו

והחקלאות  האוצר  שרי  על  כי  שי, 
לפעול מיד לביטול מס המעסיקים 

לעובדים  הזכות  נקודות  ולהשבת 
"שר  ישראל:  חקלאי  לכל  הזרים, 
בטעויות  הודו  וסגנו  הקודם  האוצר 
התערבותכם  זה.  בנושא  שנעשו 
נק'  והשבת  המעסיקים  מס  לביטול 

חק לכלל  הזרים  לעובדים  �הזכות 
אם  כי  השעה,  צו  היא  ישראל  לאי 

ברח רבים  משקים  יעמדו  כן,  �לא 
של  מוחשית  סכנה  תחת  הארץ  בי 
תחת  כך  ובעקבות  נטישה  חורבן, 
על  זרים  גורמים  השתלטות  סכנת 

האדמות".

"כשרים  במכתב:  הוסיפו  עוד 
הממונים, אנו מלאי תקווה שתפעלו 
והוצאת  הגזירות  לביטול  בנחישות 
ומתמשך.  קשה  ממשבר  החקלאות 

הישר החקלאות  השבת  כן,  �כמו 
להתמודד  תוכל  בה  לעמדה  אלית 
ובסופו  בחו"ל  בשווקים  בהגינות 
הייצור  הוצאות  יתגלגלו  יום,  של 
נטל  את  הצרכן.  לרווחת  הנחסכות 
המס המיותר הזה על החקלאות יש 

וחשוב לתקן את המע מיד  �להסיר 
וות ויפה שעה אחת קודם".

מאיר צור, איתן ברושי. "שר האוצר הקודם וסגנו הודו בטעויות שנעשו בנושא זה"

"התכנון הפיסי אינו נותן מענה 
מספיק לקליטת תושבים"

תנועת המושבים השתתפה בפורום ראשי הוועדים של יישובי בקעת 
הירדן. עו"ד עמית יפרח: תשתית ניהולית נכונה תגדיל את הסיכוי 

לשילוב מוצלח בין חברי המושב לתושבי הרחבה

ציבור, קבלת החלטות, גינון, חינוך 
ותרבות במושב. ככל שהמושב יידע 
ניהולית נכונה טרם  להכין תשתית 
ההרחבה, כך הוא מגדיל משמעותית 
כל  בין  מוצלח  לשילוב  הסיכוי  את 
מטרות  ולהגשמת  המושב  תושבי 

ההרחבה בכל ההיבטים".

הא המועצה  ראש  נכח  �במפגש 
אלחיאני,  דוד  הירדן,  בקעת  זורית 

בתכ עצומה  חשיבות  רואה  �אשר 
ובשילוב  ההרחבות  של  מקדים  נון 
שיבטיח  באופן  ביישובים  התושבים 
יחסים  ומערכת  תקין  חיים  ניהול 

בריאה במושב.

עו"ד עמית יפרח. "על האגודה לבנות את המודל המתאים לה"
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חדשות 
דרור יוסף
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�שלושה טקסי סיום של שלושה קור>דרור יוסף
מסתיימים  בצה"ל  יוקרתיים  סים 
25 ביו�  בתוך שבועיים: ליום חמישי,

ני, נקבע טקס הסיום של קורס טיס של חיל 
האוויר מספר 170 - "מסדר הכנפיים"; קורס 
ביום  הסתיים   ,42 מחזור  אחוד,  יבשה  קציני 
 16 שלישי,  הקודם,  ביום  ביוני;   17 רביעי, 
ביוני, סיימו אנשי שייטת הצוללות את קורס 

הצוללן של חיל הים מספר 107.
דובר צה"ל מסר, כי שלוש טייסות חדשות 
של  הטייסים  למצבת  הקורס  בסיום  הצטרפו 
צה"ל, רוב בוגרי הקורס בני 21, הבוגר המבוגר 
25. 49% מבוגרי קורס הטיס מתגור�  ביותר בן
רים בערים, 40% מתגוררים במועצות אזוריות 
או ביישובים, 8% הם בני מושבים ו�3% הם בני 
קיבוצים. הבוגר הדרומי ביותר מאילת, ואילו 

הצפוני ביותר מקיבוץ מרום גולן.
שירות,  שנת  בוגרי  הם  מהמסיימים   30%
לפני  לימוד  תכנית  או  צבאית  קדם  מכינה 
בתיכון  ללמוד  בחרו  מהבוגרים   59% הצבא. 
הומאנית  במגמה  למדו   9% ריאלית,  במגמה 
ו�32% בחרו לשלב בין השתיים. 30% מבוגרי 
נוספים   30% במשפחתם,  בכורים  הם  הקורס 
במש� האמצע  ילדי  מהם   35% זקונים,  ילדי 

פחתם ו�5% ילדים יחידים. 11% מהמסיימים 

לא נולדו בארץ, ביניהם ילידי רוסיה, ארצות 
הברית ואנגליה.

קי רמון  שבמצפה  לקצינים  הספר  �בבית 
צוערות,   11 מתוכם  צוערים,  כ�373  בלו 
יבשה  קציני  קורס  בסיום  משנה  סגן  דרגות 
42. דו"צ מסר, כי 56% מהקצי�  אחוד, מחזור

נים הטריים מתגוררים בעיר, 26% מהם גרים 
או  במושב  מתגוררים   14% קהילתי,  ביישוב 

בכפר ו�4% מתגוררים בקיבוץ.
בסיום קורס הצוללן, בטקס שנערך בבסיס 
הטריים  לבוגרים  הוענקו  בחיפה,  הים  חיל 
עתידים  הבוגרים  צוללן.  וסיכת  סמל  דרגת 

בצו הלחימה  ולאייש את תפקידי  �להשתלב 
מכו מקצועיות:  מגמות  בחמש  החיל,  �ללות 

וקשר  ניווט  גילוי,  מהבוגרים);  (כ�23%  נה 
(כ�19%); חשמל (כ�12%) ובקרה (כ�8%); נשק 

(כ�19%); סונאר (כ�19%).
50% מהמסיימים גרים במרכז, 42.3% גרים 
בצפון ו�7.7% גרים בדרום. 38.4% מתגוררים 
 7.7% ביישובים,  מתגוררים   42.3% בערים, 
11.6% מתגוררים במועצות אזו� �בקיבוצים ו
חלק  לקחו   46% קהילתיים.  וביישובים  ריות 
בתנועת נוער - מהם 41.7% בצופים, 33.3% 
עקיבא.  בבני  ו�25%  והלומד  העובד  בנוער 
7.7% בחרו ללמוד קודם במכי�  לפני הגיוס,

נה קדם�צבאית ו�3.8% בחרו להתנדב בשנת 
שירות.

בים, באוויר וביבשה
שלושה קורסים הסתיימו בצה"ל: צוללן, טיס וקצינים. 

מקרב המושבים: כ�12% מאנשי הצוללות ו�8% מהטייסים 
הטריים, מהקצינים - 26% מיישוב קהילתי, 14% ממושב 

או מכפר

צילום: דובר צה"ל מסיימי קורס טיס 170. ביניהם, שלוש טייסות חדשות 

הרמטכ"ל איזנקוט גוזר את תגיות הקורס. מ�373 חיילים -11 צוערות בלבד     

כתובת לתגובותיכם
editor_kav@tmags.co.il

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

קבינט הדיור יגיש הצעה 
לביטול "חוק ועדות הקבלה" 

מתגבש בממשלה: תיקון פקודת האגודות השיתופיות, כך 
שיבוטל תיקון 8 לפקודה, ותיקון החלטה 1195, כך שוועדות 

קבלה ביישובי מרכז הארץ יפעלו ב־35% מהשיווק

הממ פעילות  �במסגרת 
הדיור  משבר  לפתרון  שלה 
משה  האוצר  שר  וניסיונות 
כחלון להכין תכנית כוללת 
לבעיית  מענה  תיתן  אשר 

הדי ויוקר  הקרקעות  �היצע 
ור, מתגבשת הצעה שעלולה 
להשפיע בצורה משמעותית על המרחב הכפרי 

בכלל ועל המושבים בפרט.
ההצעה היא להנחות את שר האוצר לתקן את 

תי שיבוטל  כך  השיתופיות,  האגודות  �פקודת 
קון מספר 8 לפקודה. במקביל, להנחות את יו"ר 

�רשות מקרקעי ישראל להניח בפני מועצת הר
1195, באופן שמאפ�  שות תיקון להחלטה מספר

להפעיל  הארץ  במרכז  הכפריים  ליישובים  שר 
ועדות קבלה ב�35% מהשיווק.

ביישובים הכפריים במרכז הארץ 
לכ�300  בתוקף  תכניות  כיום  יש 
החסם  המרכז,  באזור  דיור.  יחידות 

חד מגרשים  שיווק  בפני  �המרכזי 
לא�מאוישות  בנחלות  נמצא  שים 

וע קיום  על  האיסור   - �ובהרחבות 
היקף  את  להגדיל  כדי  קבלה.  דות 

�שיווק הקרקע בתחום הפיתוח הכפ
רי, ובכך להגדיל את היצע יחידות 
מחיריהן,  את  להוריד  ואף  הדיור 
תושבי  של  רצונם  בין  לאזן  מוצע 
ועדות  בקיום  הכפריים  היישובים 
קבלה ובין האינטרס הציבורי - מתן 

�האפשרות למי שחפץ במגורים בה
תיישבות כפרית במרכז הארץ לעשות כך.

להגיש  ממ"י  יו"ר  את  להנחות  יש  כן,  כמו 
שיווק  ביצוע  יתאפשר  לפיה  החלטה  למועצה 
מקום.  בני  של  במתכונת  הכפרי  המגזר  בכלל 
של  שיעור  עד  תתבצע  המקום  לבני  ההקצאה 
50% מיחידות הדיור המוצעות במסגרת כל שי�
ווק, לשם שימור הזכות לקהילתיות מחד גיסא, 
כולו  השיווק  את  להגביל  לא  כוונה  מתוך  אך 

לחברי היישוב, מאידך גיסא.
לאומית  עדיפות  באזורי  הכפריים  ביישובים 
יש כיום תכניות בתוקף בהיקף של כ�40 אלף 
יח"ד, ללא התניות משמעותיות בתב"ע. שיווק 

�יח"ד אלו יכול להוות תרומה משמעותית להג
דלת היצע הדיור ולהתמודדות עם משבר הדיור. 
עם זאת, הרחבת היישובים הכפריים בפריפריה, 
שבהם יש ועדת קבלה, נעשית במשורה ותלויה 
של  השיתופית  האגודה  בהחלטת  רבה  במידה 

האגודות השי לא פעם  בפועל,  היישוב.  �חברי 
חד מתיישבים  על  מלהמליץ  נמנעות  �תופיות 

שים לרמ"י ובכך מונעות את מימוש פוטנציאל 
הדיור הקיים במגזר הכפרי.

�החלטה זו נועדה לעודד את היישובים הכפ
את  להגדיל  ובכך  שעריהם  את  לפתוח  ריים 
היצע הדירות לצורך הוזלת מחירי הדיור. בדרך 

�זו יוכלו לתרום לפיזור האוכלוסייה בצורה מי
טבית ולחזק את היישובים אשר יקלטו משפחות 

בכמות העולה על קצב הקליטה השוטף שלהן. 
העידוד לפתיחת השערים ייעשה בדרך של מתן 

�תמריץ כספי ליישובים לשיפור התשתיות הק
ועוד, הטבות  זאת  ולבניית מבני ציבור.  יימות 
אלה יעודדו הגירה חיובית של אוכלוסייה חזקה 
לאזורי עדיפות לאומית וכן יעודדו אוכלוסייה 

מקומית להישאר באזורים אלו.
ותנו חדשה  הצעה  אינה  זו  להדגיש:  �ראוי 

עת המושבים הוזמנה בעבר לשמוע אותה מפי 
בישי וכבר  אריאל,  אורי  לשעבר  השיכון  �שר 

בה ההיא הערנו והדגשנו בפני השר, כי במרכז 
להרחבה  תכניות  יש  שלהם  המושבים  הארץ, 
קהילתית בתוקף אינם יכולים להסתפק בשיווק 
משום  זאת  המקום.  לבני  מהמגרשים  חלק  של 
שההרחבה כולה נועדה מלכתחילה לבני המקום 
חלוקה  וכעת  המושב,  בתוך  שוויונית  בחלוקה 

של המגרשים - חלק מהם למכרז חיצוני והשאר 
יישארו, תייצר כאוס פנימי וחוסר יכולת לקבל 

החלטה באגודה.
לפיכך, הצענו אז וזה נכון גם היום, לאפשר 
את  לשווק  מאושרת  תכנית  יש  שבו  למושב 
כשייצא  מלכתחילה  שהוחלט  כפי  המגרשים 
בחלוקה  המושב  לבני  קרי  לתכנון,  המושב 
ועדות  חוק  את  לתקן  הצענו  כן,  כמו  שווה. 
הסדר  מהווה  שאינו  קביעה  על�ידי  הקבלה 
 1195 החלטה  תחול  הארץ  ושבמרכז  שלילי 
בהרחבות  קבלה  ועדות  קיום  המאפשרת   -
לבצע  יתאפשר  בכך  למעשה,  הקהילתיות. 
הרחבות קהילתיות בפטור ממכרז גם במרכז 
במרחב  המגרשים  היצע  את  ולהגדיל  הארץ 

הכפרי.

יו"ר אגף קרקעות ואגו �הכותב הוא 
דות שיתופיות בתנועת המושבים.

מידע  הוא  זה  המוצג במאמר  המידע 
יי להוות  כדי  בו  ואין  בלבד,  �כללי 

עוץ או חוות דעת משפטית. המחבר 
באחריות  נושאים  אינם  המערכת  או 
כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים 
פעולה  כל  לפני  מקצועית  עצה  לקבל 

המסתמכת על הדברים האמורים.

יש להנחות את יו"ר ממ"י להגיש 
למועצה החלטה לפיה יתאפשר 

ביצוע שיווק בכלל המגזר הכפרי 
במתכונת של בני מקום. ההקצאה 

לבני המקום תתבצע עד שיעור 
של 50% מיחידות הדיור המוצעות 

במסגרת כל שיווק, לשם שימור 
הזכות לקהילתיות
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איפה הכסף
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עו"ד שניר שער, רו"ח
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�בימים אלה אנו "חוגגים" ארבע שנים לאי>
מתקיים  בשטח  בבג"ץ.   1355 החלטה  שור 
על� שנבחרו  פרטניות  בנחלות  "פיילוט" 

ידי רמ"י, על מנת ללמוד באמצעות ניסוי וטעייה 
על יישום ההחלטה ולשם כתיבת "נהלי העבודה" 

לביצוע.
בכנס בשבוע שעבר, שבו השתתפו מנהל מרחב 
צפון של רמ"י תמיר ברקין ואיריס ורד, ראש צוות 
בכיר שימושים חקלאיים, עדכנו את המשתתפים, 

שההחל מאוד  ייתכן  �כי 
שנת  בתחילת  תיושם  טה 
נציגי  הודעת  ע"פ   .2016
לאחר  יחל  היישום  רמ"י, 
הכנה  תשלים  שהרשות 

שתו מיכון  מערכת  �של 
העסקאות  את  לקלוט  כל 
ולבצע   ,1355 החלטה  לפי 
כניסה"  "דמי  של  חישוב 
ו"דמי רכישה" וכן להנפיק 
החלטה  לפי  ההסכמים  את 
1311 (מעבר מ"בר רשות" 
ל"חכירה לדורות") וכן את 
הנספח להסכם לפי החלטה 

.1355
עד וורד  ברקין  �בנוסף, 

 1265 החלטה  בנושא  כנו 
בח לא�חקלאית  �(תעסוקה 

ובהחלטה  המגורים)  לקת 
1316, בנושא שימוש נלווה 
השתתף  בכנס  לחקלאות. 
עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף 

המושבים,  בתנועת  שיתופיות  ואגודות  קרקעות 
אשר פירט את פעילות התנועה במספר תחומים, 
כפי שעשה מעל דפי העיתון: יישום הפיילוט של 
הקיבולת  הגדלת   ,1355 החלטה   ,1311 החלטה 
בתים  שלושה  אישור   ,35 בתמ"א  היחידות  של 

�נפרדים בחלקת המגורים ואפשרות להשכיר מח
סנים בנחלות.

 1355 להחלטה  עדכון  להתפרסם  צפוי  בקרוב 
בהחלטה  ל�1399.  ישתנה  הנראה  ככל  ומספרה 
המעודכנת תעוגן האפשרות ליישם את ההחלטה 

�גם במקרים שבהם חלקה א' של הנחלות אינה רש
ומה בטאבו בשלמות, ויתאפשר להצטרף להחלטה 
גם אם יוכח, כי מתבצע הליך של תצ"ר במושב או 

שהוזמן ביצוע תצ"ר פרטני עבור בעל הנחלה.
הגדרת   1355 בהחלטה  בעבר,  שעדכנו  כפי 
בן, נכד או  "קרוב" אינה כוללת אחים, אלא רק 
בן מאומץ. יוצא מכך, כי במקרה שבו יורשים של 
נחלה מבצעים ביניהם הסדר, לפיו אחד היורשים 
רוכש את החלקים של היורשים האחרים בנחלה, 
יהיה חיוב בתשלום "דמי רכישה". מצב זה יוריד 
הסדרים  לביצוע  הכדאיות  את  משמעותי  באופן 

�בין יורשים, שכן העלות תהיה קרובה מאוד לש
ווי שישלם צד ג' עבור הנחלה והדבר לא יאפשר 
מה  ההורים,  של  הנחלה  עם  להיוותר  ליורשים 
היורשים  את  ויאלץ  הדורות  ברציפות  שיפגע 

למכור את הזכויות.
 ,534 החלטה  לפי  כיום,  הקיים  למצב  בהתאם 
בעת העברת זכויות בין יורשים (אחים) בתמורה או 

שלא בתמורה, לא חל חיוב ב"דמי הסכמה" ואילו 
בעולם של החלטה 1355, יחול חיוב בדמי רכישה. 
לפי העדכון האחרון שהתקבל מרמ"י בנושא זה, 
נידון ביצוע תיקון בהחלטה, כך שהגדרת "קרוב" 
תכלול גם אחים במקרה של חלוקה בין יורשים; 

מהלך זה יהיה פטור מדמי רכישה.
יתקבל  אם  ברור  לא  כי  לב,  שימו  בינתיים, 
שנים  נחלה  שמחזיקים  יורשים  כן,  ועל  התיקון 
רבות ולא ביצעו הסדר ביניהם וכן אלו שקיבלו 

לאחרו בירושה  �זכויות 
ויב ימהרו  כי  כדאי  �נה, 

ביחס  הסדר  ביניהם  צעו 
מנת  על  בנחלה,  לזכויות 
של  ברשת  להיתפס  שלא 
ההחלטה  אם  הרכישה  דמי 
שנת  בתחילת  תיושם  אכן 

.2016
נדרשים  הנחלות  בעלי 

הנה להחלטת  לב  �לשים 
הו� קבעה  אשר   3139  לה
בתקופת  להתנהלות  ראות 

אי ממועד  החל  �הביניים, 
בבג"ץ   1355 החלטה  שור 
(9.6.11) ועד היישום השו�
על�ידי  ההחלטה  של  טף 
הביניים,  בתקופת  רמ"י. 
המבקשים  נחלות  בעלי 
בנחלה,  פעולות  לבצע 
כגון: תוספת בנייה, פיצול, 
היו  רבים  במקרים  מכירה. 
נמוכים  סכומים  משלמים 
ואילו  מיושמת  הייתה   1355 החלטה  אילו  יותר 
כיום, לאור אי יישום של ההחלטה, הם נדרשים 

לשלם יותר.
עימות)  וקו  ב'  (א',  לאומית  עדיפות  באזורי 
חלות הנחות אזור והחלטה 1355 מקנה את הנחות 
האזור בתשלום "דמי רכישה" ודמי פיצול". יוצא 
מכך, כי העלויות בגין הפעולות בנחלות שבאזורי 
עדיפות לאומית, כפי שפירטנו, יהיו משמעותית 
במכירת  לדוגמה:   .1355 בהחלטה  יותר  נמוכות 

�נחלה הממוקמת באזור עדיפות לאומית "קו עי
תשלום  רק  אלא  רכישה,  דמי  תשלום  אין  מות" 
3.75% משווי חלקת המגו�  "דמי כניסה" בשיעור
רים ומע"מ, כשהשווי הוא עשרות אלפי שקלים 
בלבד. ואילו כיום, בעת מכירת נחלה באזור "קו 
דמי  ישולמו  ש"ח  מיליוני  שלושה  בסך  עימות" 
הסכמה בסך 800 אלף ש"ח בממוצע. כלומר, בעל 
הנחלה ישלם מאות(!) אלפי ש"ח במקום שבו היה 

�נדרש לשלם עשרות אלפי שקלים. זהו מצב אנו
מאלי, ללא ספק, אולם תביעה שהוגשה נגד רמ"י, 
מיד,  ההחלטה  את  ליישם  עליה  לכפות  בבקשה 
אפשר  אי  כי  קבע,  העליון  כשביהמ"ש  נכשלה 

לחייב את הרשות ליישם את ההחלטה.
זמן  בעוד  ולא   1355 החלטה  כי  נובע,  מכאן 
את  היטב  להכיר  נדרש  נחלה  בעל  כל  לכן  רב, 
ההחלטה ולבחון את ההטבות שהיא מקנה לו בעת 

ביצוע פעולות בנחלה ולנהוג בהתאם.
ובאגודות  במיסוי  עוסקים  הכותבים 

שיתופיות

היית או חלמתי חלום?
בקרוב יתפרסם עדכון להחלטה 1355: תעוגן האפשרות 

ליישמה גם כשחלקה א' בנחלה אינה רשומה בטאבו 
בשלמותה. ארבע שנות המתנה ליישום ההחלטה עברו

יורשים שמחזיקים 
נחלה שנים רבות ולא 

ביצעו הסדר ביניהם 
וכן אלו שקיבלו זכויות 

בירושה לאחרונה, 
כדאי כי ימהרו ויבצעו 

ביניהם הסדר ביחס 
לזכויות בנחלה, על 
מנת שלא להיתפס 

ברשת של דמי 
הרכישה אם ההחלטה 

אכן תיושם בתחילת 
שנת 2016
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ספרות
זהר נוי

פן תעיר" מספרת מו > "הס  הבלש  בספר 
פו")  (זוכה שני פרסי "אדגר אלן  היידר 
על ג'ק קאפרי, אחת הדמויות המרתקות 
והפגומות של הז'אנר, כשהוא במרדף אחר יריב 

שמזכיר את חניבעל לקטר.
הנא טלוויזיוני  לגיבור  להפוך  עומד  �קאפרי 

ביותר  הגדול  הסיוט  המרה,  ובטיפה  ברשע  בק 
שלכם הוא החלום שלו. הוא בלש צעיר ושאפתן 

עם סיפור משפחתי אפל. בתיק הגדול 
הראשון שהוא מוביל הוא נתקל בזירת 
פשע כה מחרידה עד כי גם הוותיקים 
שבבלשי לונדון אינם זוכרים כמותה. 

�הוא מבין שנתקל ברוצח סדרתי מתו
חכם, שמכור לטקסים חולניים: הרוצח 
מותיר את סימן ההיכר שלו בכל אחת 
מהקרבנות שלו - הוא משתיל בבית 
חיה.  ציפור  מהן  אחת  כל  של  החזה 
הרוצח מבהיר למשטרה ולג'ק, כי הוא 

אינו מתכוון ואינו מסוגל להפסיק.
והאופן  הרציחות  של  הטקסיות 
גורמים  במשטרה  מהתל  הרוצח  שבו 
להתמודד  ייאלץ  כי  להבין,  לקאפרי 
שלו,  האישי  מהעבר  הטראומה  עם 

�שעשויה לעזור לו בפענוח המוח החו
והצלקות  הפגמים  דווקא  לני שמולו; 
בתיק  לו  לסייע  עשויים  נושא  שהוא 
יעל אכמון, הוצאת כנרת  (מאנגלית: 

זמורה, 377 עמודים).

מלחמות בני הדודים
פיליפה גרגורי, הנחשבת ל"מלכת 
הסיפורת המלכותית", מציגה בספרה 
"מלחמות  (מסדרת  הלבנה"  "הנסיכה 
בני הדודים") את סיפורה יוצא הדופן 
של אליזבת מיורק, בתה של המלכה 

הלבנה.
עוב כמה  עומדות  התעלומה  �בלב 
�דות היסטוריות מהימנות. לאחר שה

נרי טיודור זוכה בכתר אנגליה בשדה 
יודע  הוא  ּבֹוְזוֹורת',  של  הבוצי  הקרב 

האו מבית  לנסיכה  להינשא  �שעליו 
מדינה  לאחד  כדי  מיורק,  אליזבת  יב 
בשל  עשורים  שני  במשך  המפולגת 
מלחמה. אבל ארוסתו מאוהבת עדיין 
באויבו ריצ'רד השלישי שנרצח, ואמה, 

�כמו גם מחצית מאזרחי אנגליה, חול
�מים על היורש האובד, שהמלכה הל

בנה שלחה אל הלא�נודע.
יכול  אמנם  החדש  המלוכה  בית 

של  בלבם  לזכות  יכול  אינו  אבל  בכוח,  לזכות 
אנשי אנגליה, הזוממים את שיבתו המפוארת של 
בית יורק. פחדו הגדול ביותר של הנרי הוא שאי�

שם ממתין נסיך לפלוש לממלכה ולהשיב לעצמו 
את כס המלוכה.

את  מוביל  מלך  להיות  העתיד  צעיר  כשגבר 
צבאו לפלישה לאנגליה, על אליזבת לבחור בין 
הבעל החדש שהיא מתחילה לאהוב לנער שטוען 
כי הוא אחיה האהוב האובד: הוורד של יורק ששב 

או הוצאת  זיסו,  בתיה  (תרגום:  הביתה  �סוף�סוף 
פוס, 557 עמודים).

לבצע את הבלתי־אפשרי

מותחן  הוא  באלדאצ'י  דיוויד  מאת  "המטרה" 
שעלילתו הסוחפת והמפותלת נעצרת רק בעמוד 

האחרון.
גו הכרעה  בפני  עומד  הברית  ארצות  �נשיא 

יצליח,  לאשר  עומד  שהוא  המבצע  אם  רלית: 
העולם החופשי יינצל מגדול האיומים המסכנים 
את ביטחונו. כישלון המבצע, לעומת 
המידית  להדחתו  בוודאי  יביא  זאת, 

הא האומה  את  ויעמיד  הנשיא  �של 
חסרת  נגד  תגובת  בפני  מריקנית 
תקדים בעצמתה. הוא מחליט לשלוח 
ריל,  וג'סיקה  רובי  ויל  את  למשימה 
סוכני הסי�איי�אי הידועים ביכולתם 

לבצע את הבלתי�אפשרי.
לצמד הסוכנים יש מוניטין בעייתי, 
הוציאו  הם  הקודמת  במשימתם  שכן 

שאו אמריקנים  סוכנים  שני  �להורג 
הארגון  ובתוך  בבגידה,  האשימו  תם 
שהמבצע  כדי  הכול  שיעשו  מי  יש 
ממנו  יחזרו  לא  השניים  אך  יצליח, 
למשימה,  מתכוננים  בעודם  בחיים. 
ג'סיקה נאלצת להתמודד עם משבר 

העבר שע מן  רוחות  המעורר  �אישי 
חיי הסובבים אותה  לולות לסכן את 
הוצאת  לוינסון,  נורית  (מאנגלית: 

מודן, 405 עמודים).

חוקי המגניבות של 
ג'ייק!

מרשונט  ג'ייק  מאת  ג'ייק"  "אני 
שנכתבה  בסדרה  ראשון  ספר  הוא 
בן 12, תלמיד כיתה  כשהמחבר היה 

ז'. זהו סיפורו האמתי.
�כשמשפחתו של ג'ייק מתיוס מח

השמשית  מפלורידה  לעבור  ליטה 
נראה  הכול  האפרורית,  למרילנד 
מסובך עבורו: בית ספר חדש, מורים 
חדשים, בריונים חדשים. ג'ייק נופל 
הפופולריות,  סולם  לתחתית  מחדש 
אבל הוא נחוש לרכוש חברים חדשים 
קלפי  בעזרת  למעלה  שוב  ולטפס 

�הילדים שהוא מצייר ובעזרת הכיש
רון המיוחד שלו - המגניבות.

הי �"התחלתי לכתוב בבית הספר 
דחף  איזה  לי  שהיה  בגלל  לא  סודי 
המחשבות  את  להוציא  נשלט  בלתי 
שאמא  בגלל  אלא  הנייר,  אל  שלי 
יום  שלי הכריחה אותי לכתוב. אתם מאמינים? 
אחד החלטתי לכתוב ספר שמבוסס באופן רופף 
על החיים שלי - ספר מנקודת המבט של בן שבו 
בבית  חדש  ילד  להיות  זה  איך  על  מספר  הוא 
והמעצבנים  המוזרים  הטיפוסים  כל  ועל  הספר, 

שהוא פוגש שם".
מודפסים  יומן,  כמו  כתובים  בסדרה  הספרים 

�בפונט דמוי כתב יד ומלווים באיורים הומוריס
טיים ובתמונות מבדחות (איורים: ויקטור ריווס 
וילה, מאנגלית: חגי ברקת, הוצאת "דני ספרים", 

155 עמודים).

סיוט בלונדון
ב"הס פן תעיר" נתקל בלש צעיר ושאפתן בזירת פשע כה 

מחרידה שבלשי לונדון הוותיקים אינם זוכרים כמותה
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אם החיטה
מירי דג

התחלתי > שעבר  בשבוע 
הניסיו על  לכם  �לספר 
ברי חיים  לחיות  שלי  �נות 

ג'ון  של  בספר  והפסקנו  יותר,  אים 
סארנו. אם אסכם את הספר בקצרה 

�אומר שהוא עוסק בקשר שבין גור
מים פסיכולוגיים לכאבים גופניים. 

�אני ריכזתי בקריאה את מרב תשו
 מת הלב שלי בסינדרום טי-אם-אס
(Tension Myositis Syndrome) מכי�

וון שכאבי הגב שלי הפכו למעמסה 
מכבידה בתפקוד היום�יומי שלי. אם 
הנכבד,  הד"ר  של  לעצותיו  אקשיב 

עליי לעשות מספר דברים:
שלי,  הלא�מודע  בזעם  להתמקד 

הלח כל  על  ולחשוב  אותו  �לדמיין 
צים שיצרו אותו. החשיבה היא הכלי 
הטיפולי היעיל ביותר על�פי שיטה 

זאת.
להבין את דרך הפעולה של המוח 
הוא  שהכאב  מכיוון  שלי.  התככן 
לנו כדי  הסחת דעת שהמוח מארגן 
הרגשיים  בכאבים  נתמקד  שלא 

כא המוח,  של  דרכו  לפי  �שלנו. 
נפשיים  על  עדיפים  גופניים  בים 
שהחלטת,  לפני  אתי  (התייעצת 

יא מוח?), ואנחנו צריכים לסכל את 
הלב  תשומת  את  ולהעביר  מזימתו 

מהגוף לנפש.
�לקרוא את הספר, או ספרים אח

רים שתומכים בגישה. ידע הוא כוח, 
וככל שתקראו יותר על העניין ככה 

תפנימו יותר מה נכון עבורכם.
�נשמו נכון. לפי סארנו, ירידה בז

לכאב  מועדים  לאזורים  הדם  רימת 
מקבלים  אינם  שהם  לכך  גורמת 
הגורם לתסמיני  דבר  מספיק חמצן, 
הכאב. נשימה עמוקה תוך כדי דמיון 
מודרך שיתעל זרימת חמצן לאזורים 

הכואבים יכולה לעזור.
את  לקרוא  כשהתחלתי  להאמין! 
הספר התנגן לי בראש השיר: "נסים 

והחל אפשרי"....  עוד  הכול  �קורים 
כבר  מה  צ'אנס.  נותנת  שאני  טתי 

אפסיד? כלום?
סארנו  ד"ר  של  המלצות  גם  יש 
שאני לא מיישמת, למשל, להפסיק 
ולהפסיק  מתיחות  תרגילי  לעשות 

כי פיזיותרפיה,  לטיפולי  �ללכת 
ברגע  לשיטתו,  וכו'.  רופרקטיקה 

�שאנחנו ממשיכים לעשות את הדב
לעצמנו  משדרים  אנחנו  האלה  רים 
באמת  לא  שאנחנו  שלנו)  (ולמוח 

מאמינים שהכול רגשי. אולי.
באינטו אבל  צודק,  סארנו  �ד"ר 

שהתרגול  מרגישה  אני  שלי  איציה 
ובאשר  ואני ממשיכה אתו.  לי  נכון 

שלי,  הכירופרקט  עאדל,  לד"ר 
פרנסה  מחרדות  קשות  סובל  הוא 
מההכנסה  לו  לחתוך  לי  נעים  ולא 
למצוקות  אותו  ולהכניס  החודשית 
טובה  נשמה  מיותרות...  כלכליות 

שכמותי.

חשיבה וזיכרון
סובלות  שנשים  ומוכח  ידוע 
לאחר  מסוימת  קוגניטיבית  מירידה 
למדי...  הגיוני  זה  בעיניי  לידות. 
קודם כל, בזמן הלידה הרגשתי איך 
מחשבים  שלי  במוח  הדם  כלי  כל 
להתפוצץ, וחוץ מזה, כאמא, הילדים 

שלך "חופרים" לך כל כך הרבה 
שהח לי  ונראה  �במוח, 

גרמו  שלהם  פירות 
בלתי  לנזקים  לי 

מה  אז  הפיכים, 
הפלא.

שלי  הפתרון  מה 
זיכרון?  לבעיות 
מאמינה  אני  ובכן, 

מיומנויות  בלימוד 
חדשות בכל גיל. למדו 

לכו  אתכם,  שמאתגר  חדש  משהו 
ללמוד  להרצאות,  לאוניברסיטה, 
מבוגרים  שאתם  שחשבתם  משהו 
על  לנגן  לומדת  (אני  בשבילו  מדי 
חליל). קשה? נו, אז מה. קשה יש רק 
אם  (אלא  אוכלים  אותו  וגם  בלחם, 
את  לכם  הבריח  האוסטאופרוזיס 
בעיה  כבר  וזו  מהשיניים...  הסידן 

שבה נדון בסעיף אחר).
סודוקו,  פתרו  יומי,  בסיס  על 
אתגרי  מיני  וכל  תשבצים  קאקורו, 
 Sudoku :חשיבה. הססמה שלי היא
 a day - keeps the Alzheimer
חופשי:  בתרגום  (בעברית,   away
סודוקו אחד ביום - אלצהיימר, אל 

תיגש הלום).

משקל ופיגורה
המילים הבאות על משקל ופיגורה 
היפה  המין  לבנות  בעיקר  מיועדות 

בין קוראיי. הקשיבו יקירותיי, בגיל 
ממש  לא  הוא  רובנו  של  הגוף   50
זה,  ככה  לעשות,  מה  לעין.  תאווה 

�הגרוויטציה עובדת בשיטתיות אכז
רית ומפילה את הישבן שלנו לרצפה 
ואת החזה שלנו לטבור (אני לא ממש 
יודעת איפה הטבור שלי, כי גם הוא 
די נעלם, אבל עד כמה שזכור לי - 
הוא נמצא איפה שהוא במכתש הענק 

שפעור לו באמצע בטני).
בנוכחי,  ובטח  הקודם,  בקיץ  כבר 
קשה  סוגיה  מול  עצמי  את  מצאתי 
המתבגר  גופי  את  לכסות  מאוד: 

בבגד ים שלם או "לשים פס", ללבוש 
שמחממת  מהשמש  וליהנות  ביקיני 
את עודפי השומן שנשארו לי עדיין 

משלוש לידות.
אולי  פס!  שמה  שאני  והחלטתי 

�אני עושה טעות, יכול להיות שהיי
תי יכולה להיות הרבה יותר מושכת 
אבל  מתאים,  ים  בגד  עם  וסקסית 
נמאס לי לחשוב בצורה כזאת. זאת 
אני - קחו או עזבו. הרווחתי בכבוד 
את יכולתי לעשות מה שבא לי ולא 

לע ממני  מצפה  שהסביבה  מה  �את 
להתגאות  יכולה  לא  אני  ואם  שות. 
יכולה  אני  לפחות   - חטוב  בגוף 
שלי  שהחופש  בכך  גאה  להיות 
חשוב לי יותר ממה שאחרים 
אומרים  או  חושבים 

עליי.
י א �ו

כשהו... 
ם  א

חוש �אני 
זה,  על  בת 
הגוף שלי אף 
היה  לא  פעם 

מוש �ממש 
למה  אז  לם, 
מחכה  אני 

כדי  אותו בדיוק  לאהוב 
ברור,  לכן  שיהיה  שהוא?  כמות 
ודורש  וכלל  כלל  לי  קל  לא  זה 

ושי רצינית  עצמית  עבודה  �ממני 
חות עידוד של מירי הבוגרת, החזקה 
חסרת  מירי  עם  בעצמה  והבטוחה 

בוח שכולם  שמשוכנעת  �הביטחון, 
נים אותה והיא רוצה להתחבא מפני 

אל  אז  מערה.  במעמקי  ההמון  עיני 
תחשבו שאני כל כך חזקה, ממש לא. 
יש ימים שבהם השיחות לא עובדות 

�היטב ובגד הים השלם מוצא ממגי
רתו... (אם כי פחות ופחות).

בריחת סידן
גיל הבלות מכרסם בגופנו וספיגת 

�הסידן יורדת ומותירה את עצמותי
מבעבר.  יותר  ופגיעות  רגישות  נו 

הופ שלנו  לתפריט  סידן  �תוספת 
כאוב  נושא  זהו  חיונית.  להיות  כת 
נחשפתי  לאחרונה,  בגילי.  לנשים 
לתוסף סידן חדש, שנקרא "דנסיטי" 
מאחורי  הסיפור  אמורפיקל.  מבית 
המוצר הזה מעניין מאוד ויש לו גם 

נגיעה לחקלאים שבינינו.
יוסי בן הוא חקלאי והבעלים של 
צופר.  ביישוב  האנטילופות  חוות 
הרא� בין  היה  הוא  שנים   12  לפני
�שונים לעלות על הלהיט החדש בג

הסרטן  את  ואימץ  חיים  בעלי  ידול 
תחילה,  הכחול.  הסרטן  האוסטרלי, 
למאכל,  הסרטנים  את  גידל  הוא 
אבל כשהבין שיש עוד רבים כמוהו, 

החליט לגדל אותו לנוי.
עם  היכרותו  את  העמיק  כשיוסי 
היצור הזה הוא הבין שהסרטן מחדש 
ימים.  שלושה  בכל  שלו  השלד  את 
שזהו  מכיוון  אותו  הפתיע  הדבר 
סרטן של מים מתוקים נטולי סידן. 
חבר  יוסי  התהליך,  את  לחקור  כדי 

מאוניברסי שגיא  אמיר  �לפרופסור 
הממצאים  לפי  בנגב.  בן�גוריון  טת 
בעצם  הוא  הכחול  הסרטן  שלהם 
מכונה מרשימה ביותר לייצור סידן.

מהסרטן  הופק  התחתונה,  בשורה 
הסידן  כיום לתוסף  תכשיר שנחשב 
אני  הישראלי.  בשוק  ביותר  היעיל 
לא חושבת שצריך להכניס לפה כל 

�תוסף שמצהיר שהוא חיוני לבריאו
תך, ההיפך הוא הנכון, אני סקפטית 

�למדי, אבל חברות טובות שלי המ
ליצו לי בחום על המוצר הזה ולמה 
את  ואשמור  אגואיסטית  שאהיה 

המידע הזה לעצמי?
רק בריאות, חברים וחברות שלי.

הקשר שבין ראש לגוף
הכאב הוא הסחת דעת שהמוח מארגן לנו כדי שלא נתמקד בכאבים 
הרגשיים שלנו. עצות מספרו של ד"ר סארנו על הקשר שבין גורמים 

פסיכולוגיים לכאבים גופניים
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ידוע ומוכח שנשים סובלות מירידה 
קוגניטיבית מסוימת לאחר לידות. בעיניי 

זה הגיוני למדי... קודם כל, בזמן הלידה 
הרגשתי איך כל כלי הדם במוח שלי מחשבים 

להתפוצץ, וחוץ מזה, כאמא, הילדים שלך 
"חופרים" לך כל כך הרבה במוח, ונראה לי 

שהחפירות שלהם גרמו לי לנזקים בלתי 
הפיכים, אז מה הפלא

הסרטן הכחול. מכונה מרשימה 
ביותר לייצור סידן

צילום: מוזיאון הילדים של 
אינדיאנפוליס

סודוקו. להרחיק את האלצהיימר

25.6.2015   || 10
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ובקול  רחב  בחיוך  פני  את  מקדם  גרון  אוריאל 
הוא  אחריו.  ללכת  אותי  מנחה  עמוק  רדיופוני 
מכניס אותי לחדר נזירי, הכולל מיטת מסז‘, וילון 
ותרגעי“,  עמוק  תנשמי  ”תשכבי,  צנוע.  ושולחן 
יותר  הרבה  לנשום  מתחילה  ואני  מבקש,  הוא 
מהר, תוהה מה פתאום נכנסתי לכל הסיפור הזה 
ומי צריך את זה בכלל. אוריאל עוצם עיניים ומ־
תרכז, וכעבור כמה דקות הוא מעביר את ידו על 
סובלת  בראשי.“את  ונעצר  בי  לגעת  מבלי  גופי, 
אני  ”כן...לפעמים“,  מתעניין.  הוא  ראש?“  מכאבי 
ואני  רקתי  מעל  ידיו  את  משהה  הוא  ממלמלת. 
מרגישה כיצד היא מתחממת יותר ויותר. אחר כך 
הוא מסיר את ידיו,כשהוא חוזר ומשהה אותן על 
את  ספג  שלך  הגוף  ”זהו  לגמרי.  קרות  הן  ראשי, 
הוא  יפחתו“,  הראש  כאבי  ועכשיו  האנרגיות,  כל 

מסכם.
תן תרגום בגוף הסרט: מה זה היה בעצם?

”אני מרפא אנשים באנרגיות. זה משהו לא טבעי, 
משהו שיש בי,כאילו מישהו פועל ומרפא אותם“

ומה זה אומר בפועל?
מגיע  וכשאני  האדם  על  הידיים  את  מעביר  ”אני 
במקרים  מתחממות.  שלי  הידיים  הבעיה,  למקור 
חשוב  בידיים.  דקירות  מרגיש  אני  קשים  היותר 
הב־ מקור  תמיד  לא  הוא  הכואב  שהמקום  לציין 

עיה. היתה אצלי מטופלת שהרגישה כאבים בחזה 
בצד  נמצאת  שהבעיה  לה  אמרתי  ואני  ימין  בצד 

שמאל , ליד הלב. 
למחרת היא הלכה לבדיקות והתברר שצדקתי. בזמן 
בעייתי,וכשהידיים  במקום  מתמקד  אני  הטיפול 
שלי מתקררות, אני יודע שהאנרגיה נגמרה והטי־

פול הסתיים“ 
ומה התוצאות?

”זה תלוי בבן אדם ובסוג הבעיה, כי כל גוף מגיב 
לטיפול בצורה שונה. באופן כללי ,בדרך כלל אחרי טיפול אחד או שניים, 
גם  כלל  בדרך  זה  בשלב  גדולה.  הקלה  מרגיש  והמטופל  שוככים  הכאבים 

הבעיה נפתרת“. 
באילו בעיות אתה מטפל?

”בסכרת, כליות, סרטן באנשים שנמצאים בטיפו־
לים כימותרפיים הצלחתי להקל על ההתמודדות 
בפסו־ גם  מקבל  אני  שבטיפולים.  התופעות  עם 

ריאזיס, פריצת דיסק, בעיות אורטופדיות,שרירים, 
חסימות בורידים, לב, ראש, בלוטת התריס, מתח 

ועצבים, דיכאונות, בעיות נפשיות ועוד.
מוקד  למחלה  אין  בהם  במקרים  עושה  אתה  מה 
וירא־ מחלות  למשל  מזהה  אתה  כיצד  ספציפי? 

ליות, 
דלקות פרקים או איידס?

אני לא מזהה.
טיפלת במקרי סרטן?

”טיפלתי בבחור צעיר שעבר ניתוח להוצאת גרו־
וחצי,אם  שנה  תיקח  שההחלמה  לו  אמרו  רות. 

בכלל. טיפלתי בו, והוא חזר לעבוד תוך שלושה 
עד  עליו  והקלתי  תופת,  כאבי  לו  היו  שבועות. 
שלא היו לו יותר כאבים. אחד האנשים הראשו־
נים שבהם טיפלתי היה קצין בכיר לשעבר ביחי־
דת צנחנים שהיה לו פצע פנימי בושט, טיפלתי בו 
פעמיים והפצע נעלם. הוא היה כמו השליח שלי, 
שאוריאל  האדם  אנשים.“  אלי  לשלוח  שהתחיל 
זהב  דגי  מגדל  שכיום   45 בן  דן  הוא  עליו  מדבר 
ובונה בריכות דגים, גזבר ומנהיג עמותות ציבוריות 
למנהיגות  הישראלית  (”נחשון“-המדרשה  שונות 
חברתית, אית“ם-המרכז הישראלי לשמירת העו־

פות הדורסים וחבר צוות צהל»ה למנהיגות נוער) 
מספר  לי“,  הציק  שמאוד  בוושט  מפגע  ”סבלתי 
דן, ”התקשיתי לאכול, לשתות ולבלוע. הרופאים 
או  שפיר  להיות  שיכול  בפצע  שמדובר  לי  קבעו 
סרטני וקבעו לי תור לניתוח. באותו יום בו אב־

לי  סיפרה  והיא  שלי  לספרית  הלכתי  אותי,  חנו 
על אוריאל, כיוון שחשבה שהוא יכול לעזור לי. 
כיוון שיש לי ראש פתוח החלטתי לנסות. בטי־
פול הראשון אוריאל התמקד בפצע, ואני הרגשתי 
מתח, זרם וצמרמורות בכל הגוף ושהפצע משנה 
שלו.  פיזית  תזוזה  הרגשתי  ממש  מקומו.  את 
לאחר הטיפול הייתי עייף וירקתי הפרשות ודם. 
הרג־ בצהריים  טוב,אבל  בבוקר,הרגשתי  למחרת 

שתי רע. צלצלתי לאוריאל ותיארתי לו את מצבי. 
צמרמורות  הרגשתי  שוב  כוחות.  לי  העביר  הוא 
היה  שוב  מעלה.  כלפי  לעלות  ממשיך  ושהפצע 
הלכתי  בערב,  הקלה.  תחושת  ואחריו  דימום  לי 
לטיפול נוסף, הפעם הרגשתי שאוריאל ממיס את 
הפצע. הרגשתי כאילו צבא נמלים קטנות מטפס 
הלכ־ למחרת  והחוצה.  למעלה  הגרון  מתוך  לי 
תי לבדיקה בבית החולים ”מאיר“ בכפר סבא ולא 

מצאו לי כלום. הפצע פשוט נעלם“. 
גם יפה, בת 49, מנהלת ב“מירס“ טופלה אצל אוריאל: “לפני חצי שנה, בני 
הפסקה  ללא  דקות  שתי  כל  השתעל  הוא  שיעול,  להתקף  נכנס  ה-13  בן 
ובקושי ישן בלילה. הלכנו לרופאים רבים,אבל אף אחד לא מצא מה יש לו. 
ניסינו הכל: צילומים, בדיקות,תרופות ודבר לא עזר. לאחר שבועיים בעלי 
החליט שהוא לוקח את הילד לאוריאל. ההיכרות 
שסי־ בעלי,  של  השותף  דרך  היתה  איתו  שלנו 

מטופל  היה  תקופה  ובאותה  ונפלאות  ניסים  פר 
סקפטית,  מאוד  הייתי  אני  גב.  בעיות  עם  אצלו 
אבל בשביל שלום בית הסכמתי. בעלי לקח את 
הילד  האמנתי.  חזרו,לא  וכשהם  לטיפול  הילד 
השתעל פעם בחצי שעה. מסתבר שאוריאל הע־

כמו  הרגיש  הילד  שלו,  החזה  סביב  ידיו  את  ביר 
מכה, לחץ בחזה ואחר כך משהו משתחרר. למ־
חרת אחר הצהריים הוא הלך לטיפול נוסף, בערב 
הוא אכל פיצוחים ואני חיכיתי להתקפה. אבל,לא 
ראשון  ביום  השתעל.  לא  אפילו  הוא  כלום,  היה 
הוא הלך לבית ספר כאילו לא קרה כלום. אמרתי 
לאוריאל שהוא פשוט קוסם. אין לי הסבר אחר“

חדש באשדוד!
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 וצילם: טל חביב גליבטר,
מצפון >מבוא חמה אלמגור  במושב 

קילומטרים  כשני  לכינרת, 
מצפון לשפך הירדן, כמעט 
מחקלאות.  מתפרנסים  החברים  כל 
40 ליי� �לפני עשר שנים, בשנת ה

שוב כתב ב"קו למושב" העורך עמי 
האחרון  המושב  שזהו  ז"ל  רוז'נסקי 
חקלאים  חבריו  שכל  בארץ  והיחיד 
למעשה,  מחקלאות.  ומתפרנסים 
כולם מגדלים מנגו, והפרי הוא 90% 
שאומר  כפי  או  היישוב,  מגידולי 
ירון בנאי, יו"ר הוועד של אלמגור: 
"היישוב קם ונופל על מנגו". כיום, 
הייתה  שישראל  מה  הוא  אלמגור 

פעם.
קי יוצאי  מתגוררים  �באלמגור 

בוצים ומושבים ותיקים רבים, והוא 
המושבים  לאוכלוסיית  בכך  דומה 
הדמיון  בגולן,  גמלא  ומעלה  רמות 

החקל הגידולים  בסוג  גם  �ניכר 
איים. אלמגור מזכיר גם את מושבי 
ופארן, שכלכלתם  יהב  עין  הערבה 

החקל על  כולה  כמעט  �מושתתת 
אות ולאחרונה נקלעו למשבר חריף 

ישר חקלאי  את  שהוציא  �ביותר, 
נוספת  דמיון  נקודת  להפגנות.  אל 

 - חו"ל�ישראל  הזוגות  מספר  היא 
או  וישראלי  סקנדינבית  מתנדבת 

להיפך - שחיים באלמגור.

רגע של 
עברית

תהיתי על מקור השם "אלמגור" 
ועל האטימולוגיה שלו. אנו מכירים 

ואת  אלמגור  גילה  השחקנית  את 
המחזאי וחוקר הספרות דן אלמגור 
בשם  הטרור  נפגעי  ארגון  את  וגם 
של  הארכיונאית  פרל,  זהבה  זה. 
המושב, הסבירה לי שהשם אלמגור 
השמות  ועדת  ע"י  למושב  ניתן 
פרופסור  ע"י  והומצא  הממשלתית 
זאב וילנאי (אביו של השר לשעבר 

והאלוף במיל' מתן וילנאי).

"פחד"  הוא  "מגור"  יפה  בעברית 
לבטא  כדי  נבחר  פחד"  "אל  והשם 
הסורי  האיום  מול  העמידה  את 
ניתן  שהשם  טוענת,  פרל  הקרוב. 

�בפעם הראשונה ליישוב לפני שהו
למקומות  בארץ.  מקובל  כשם  פיע 

�אחרים ניתנו שמות המבטאים גבו
רה וכוח, כמו נח"ל עוז, גונן, אייל 

ועוד.

שטוע מי  יש  מקרים,  �בצירוף 
בהם  יש  אלא  כזה,  דבר  שאין  נים 

יום�יו ברדיו  שמעתי  מכוונת,  �יד 
"רגע  הפינה  את  מכן  לאחר  מיים 
של עברית" עם רות אלמגור�רמון, 
יועצת הלשון ברשות השידור. רות 
היועצת  וגם  אלמגור  גם  אלמגור? 
איזה  הלשונית של רשות השידור? 

לח תוכל  בוודאי  מקרים...  �צירוף 
שוף עוד מעט ממקור השם, הרי זהו 

שמה...
כך:  לי  אמרה  אלמגור  רות  אז 

הש ועדת  איש  זיו,  יהודה  �"לפי 
אכן  רבות,  שנים  הממשלתית  מות 
השם  את  שהציע  הוא  וילנאי  זאב 
ואת  הגבורה  את  'המבטא  אלמגור 
משמר  על  רתיעה  ללא  העמידה 
בנובמבר   5) באזור הספר'  הביטחון 
1961). לאחר ויכוח, הוועדה קיבלה 

את השם".
עם זאת, לגבי שם משפחתה היא 

מאו אותו  עברת  שאביה  �אומרת 
בת  כשהייתה  לאלמגור  לסבנגר 
המו� עליית  לפני  שנה   16  חמש,

זיכרונה,  למיטב  הקרקע.  על  שב 
אל (לשעבר  אלמגור  דן  אצל  �גם 

בלינגר) השם קדם ליישוב. כנראה 
שמוטיב ה"אל פחד" היה חזק בימי 

ראשית המדינה.

 יובל
לאלמגור

האלמגורים בתמונה קבוצתית. "יש כאן תנופה חדשה, אחרי הרבה שנים של דעיכה"  צילום: ברכה הרפז

חיים דרור ליד הטנדר שלו. "עד מלחמת ששת הימים אף אחד לא רצה לבוא לפה"

במושב אלמגור, שהחקלאות היא מקור הפרנסה העיקרי של חבריו, כולם מגדלים מנגו והפרי הכתום והמתוק הוא 90% מהגידולים. 
חיים דרור, שחי ביישוב מאז היה היאחזות נח"ל, גאה בהישגים: "אנחנו היחידה המשקית של מנגו הכי גדולה בארץ". השנה הם 
חוגגים 50 שנה להקמת המושב, זוכרים את השנים הקשות מאוד שעברו עליהם ומתרגשים לקראת חזרת הבנים ובניית ההרחבה
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נקודה 
שלטת

תאריך   ,1961 בנובמבר  ב�29 
סמלי מאוד, הוקמה היאחזות הנח"ל 
(אין  "כורזים"  נקראה  שבתחילה 

כו הקהילתי  היישוב  עם  �לבלבל 
והפכה  ב�80')  בסמוך  שהוקם  רזים 
את  לראות  יש  אלמגור.  ליישוב 
אלמגור  הנח"ל  היאחזות  הקמת 
הגבול  סכסוכי  של  הרחב  בהקשר 
תום  מאז  הסורים  עם  הנמשכים 
ו"הקרב  בכלל  העצמאות  מלחמת 

על המים" בפרט.
אסטרט במיקום  יושב  �אלמגור 

גי - הנקודה היחידה לאורך הגבול 
ששת  מלחמת  לפני  הסורים  עם 

סו משטח  גבוהה  שהייתה  �הימים 
המושב  גם שולטת.  ולפיכך   - ריה 
בחבל  הראשון שהוקם  היישוב  הוא 
ספר,  אזור  היה  עוד  כאשר  כורזים 

המלח שלפני  הסורי  לגבול  �קרוב 
החוף  ישבו בכל  מה, בעוד הסורים 

הצפון�מזרחי של הכנרת.
עם  התמודדה  הנח"ל  היאחזות 
המשך  ועם  המבודד  האזור  קשיי 
של  העוינת  והפעילות  המתיחות 
באוגוסט  מחיר.  ושילמה  הסורים, 
בטרק� נח"לאים  שלושה  ירדו   '63
בכרם.  המים  את  לסגור  כדי  טור 

סו חיילים  של  למארב  נקלעו  �הם 
ופתחו  ישראל  לשטח  שחדרו  רים 
עליהם באש. שניים מחיילי הנח"ל 

�נהרגו, השלישי הצליח לברוח וני
צל. בשתי תקריות בשנת 65' נורו 

�וגם עלו על מוקש שני חיילים נו
ושלושה אנשי קק"ל שעסקו  ספים 
בהכשרת המקום. כל אלה מונצחים 

באנדרטה בכניסה ליישוב.
עניין שצד את עיניי: ההיאחזות 
הוקמה בכ"ט בנובמבר (61'), תאריך 

�החלטת האו"ם על חלוקת ארץ יש

ב�13  ואוזרחה  ראל לשתי מדינות, 
החתי� יום  הוא   -  ('65 (בספטמבר 

מה על הסכמי אוסלו, בשנת 1993, 
תכנית  של  אשרור  מעין  שמהווים 
מקרים,  צירוף  מעניין...  החלוקה. 

כבר אמרנו?
�אז למעשה יום ההולדת של המו

שב הוא רק בספטמבר, מדוע החגיגה 
המרכזית לציון 50 שנה מתקיימת 
דווקא ביוני? פרל: "שאלה מצוינת. 
בספטמבר אנחנו נמצאים בעיצומה 
עונת קטיף המנגו. כל המושב  של 
מגויסים  ומרצו  מעייניו  כל  כולו, 
לעניין הקטיף. העבודה היא מסביב 
מגוי� המשפחה  וכל   24/7  לשעון

אז  ואין  הפועלים,  כל  לעניין,  סת 
פרט  אחר  דבר  לשום  להקדיש  זמן 

לקטיף הפרי".
במקום  התיישבו  הראשון,  בשלב 
חלק ממשוחררי הנח"ל ששירתו בו, 

וב ויחידים  זוגות  הצטרפו  �אליהם 

התחלה, כל מתיישב קיבל 25 דונם 
ירקות.  בגידול  החלו  והם  אדמה 

�בהמשך התבססו גם על כותנה וחי
70' החלה קליטת מש� �טה. בשנות ה
חווה   ,'73 בשנת  אך  ליישוב,  פחות 

�המושב שבר: כל הגברים פרט לאר
הקימו  הנשים  למלחמה,  גויסו  בעה 

קולקטיב ועיבדו את האדמות.
�אלמגור הופגז ע"י הסורים ושלו
במק החברים  ישבו  שבועות  �שה 

מחברי  אחד  נפל  במלחמה  לטים. 
המושב ולאורך השנים נפלו תשעה 
לוחמים - רבים בתאונות אימונים 
שנות  בסוף  מבצעיות.  ובתאונות 
החק� בגידולים  כיוון  שינו   '70 �ה

מנגו,  מטעים:  נטיעת  עם  לאיים 
וכמובן  הדרים,  ליצ'י,  אבוקדו, 
לגדל  הפסיקו  הרוב  בננות, שאותן 

בשל בעיית המים.

שמש, חום, 
סלעי בזלת 

וקוצים
חיים דרור (75), ממקימי המושב, 
חקלאי,  דרור   .'62 מאז  בו  נמצא 
וחובש  כחולים  עבודה  בגדי  לובש 
מהשמש  להגן  שוליים  רחב  כובע 
מחוספסות  ידיו  בשדה,  הקופחת 
על  מספר  חיים  האדמה.  מעבודת 
החיים בנקודה בשנות ה�60', שבהן 

�לא היה שם דבר מלבד גבעת טר
שמש  בזלת,  סלעי  חשופה,  שים 

יוקדת וחום בלתי נסבל.
�גילו המתקדם של חיים אינו מפ

ריע לו להמשיך בעבודה החקלאית 
כאן  נמצא  "אני  והקשה.  הפיזית 
מאז שההיאחזות עברה לידי תנועת 
המושבים (ב�1962, טח"ג). בחודשים 
בידי  ההיאחזות  הייתה  הראשונים 
אליה  והגיע  הקיבוצית,  התנועה 
גרעין שהיה מיועד לכפר עזה. אני 
הייתי בגרעין שהיה מיועד למושב 
ניר ח"ן בחבל לכיש, אבל אז לקחה 

אותנו תנועת המושבים לכאן".
חיים אמנם יליד תל אביב, אולם 
והתכוון  חקלאי  ספר  בבית  למד 
להגיע להתישבות החקלאית. ב�19 
שנחרת  טרגי  יום   ,'63 באוגוסט 
בזיכרון המושב, היה אחראי על גן 

הרא הגידול  היו  העגבניות  �הירק, 
עבדו  הכבד  החום  בגלל  בו.  שון 
מפוצל: מוקדם בבוקר ושוב אחה"צ. 
הטרקטור  עם  "ירדתי  נזכר:  חיים 

�וקבוצה של חקלאים לעבד את הח
לקות. כשחזרנו לפנות ערב, שלושה 
נח"לאים ביקשו ממני את הטרקטור 
כדי לרדת לסגור את המים בכרם. 
דקות   10 ואחרי  להתקלח  נכנסתי 
שמעתי את היריות. רצתי מהר אל 
החיילים בחדר האוכל ואמרתי להם 

�ששלושה חבר'ה ירדו לכרם. בינת
גם  לברוח  מהם שהצליח  אחד  יים, 
כן הגיע". התברר שהשלושה נכנסו 
למארב של חיילים סורים שעלו מן 

אבינועם  הנרצחים:  הקרוב.  המוצב 
חיים,  גן  ממושב   19 בן  אבנשטיין, 
ואבי רייף, בן 18 ממושב גבעת ח"ן, 
בוגר כדורי. נסים עבדי שהיה אתם 

הצליח להימלט בעור שיניו.

איך השפיע עליכם המקרה?
הגרעין  הלאה.  "המשכנו  חיים: 
גרעינים  נשאר.  אנשים  שבעה  של 
שהגיעו מההתיישבות העובדת חזרו 
למשקים של הוריהם. היה קשה מאוד. 
עד מלחמת ששת הימים אף אחד לא 
תיירים  באים  היו  לפה.  לבוא  רצה 
לראות את הנוף, מסתכלים על הנוף 
ביניהם  ומדברים  לאוטובוס  וחוזרים 
יידיש - ואני מבין יידיש - ואומרים: 
'משיגנע מענטש (אנשים משוגעים) 
מי יכול לחיות פה בכלל?'. לא היה 

פה עץ, לא היה כלום.
כל  מתחממת  הייתה  "הבזלת 
היום, בערב פולטת את החום. זה היה 
נורא. כשהייתי פה חייל היה תפקיד 
12 בלי� �לשומר, הפטרול בלילה: ב

במים  גדול  אזבסט  מכל  למלא  לה 
לשתות,  יהיה  אפשר  שביום  כדי 

רו כ"כ  היו  בצנרת  שהמים  �משום 
יכולת להתקלח  תחים שאפילו לא 
65' או 66' ירדו שלו�  בהם. בחורף
שה שבועות רצופים של גשם - לא 
וכל   - בלי הפסקה  חזק, אבל  גשם 
והירקות שגידלנו נבלו,  העגבניות 
לא הייתה פרנסה ולא היה לנו מה 
לאכול... אחרי מלחמת ששת הימים 

אנ להגיע  טיפין�טיפין  �התחילו 
שים. לפני זה, היינו עומדים בכביש 
ומחפשים אנשים להביא אותם, אף 

אחד לא רצה לבוא".

פלא שאתם נשארתם.
בפני  פעמיים  עמדתי  אני  "גם 

עזיבה. למזלי זה לא קרה".
מהמטעים  לריאיון  הגיע  חיים 
לו  אין  הריאיון.  אחרי  לשטח  וחזר 
מחקלאות  מתפרנס  הוא  פנסיה, 
מהם  דונם,  ל�80  קרוב  מחזיק   -
חיים  ליצ'י.  השאר  מנגו,  דונם   62
הגיע  שאליהם  בהישגים  מתגאה 
ופורח.  משגשג  כיישוב  אלמגור 
היחידה המשקית  (אלמגור)  "אנחנו 
הוא  בארץ",  גדולה  הכי  מנגו  של 
אומר בגאווה, "קרוב ל�5,000 דונם 
של מנגו, למיטב ידיעתי, אבל עזוב 
את הכמות, מה שחשוב זו האיכות, 
והמנגו שלנו הוא האיכותי ביותר!". 
ארבעה בנים יש לו, אין אחד מהם 
שעובד כיום בחקלאות, אולם שניים 
והצעיר  באלמגור  ביתם  את  בונים 

כנראה ימשיך גם את המשק.

"יישוב המנגו 
הגדול בארץ"

ירון בנאי, יו"ר הוועד של המושב, 
הוא יוצא קיבוץ עין המפרץ ותושב 
אלמגור מאז 1979. הוא ממלא את 

הארכיונאית זהבה פרל, בארכיון. "בספטמבר אין זמן להקדיש לשום דבר אחר פרט לקטיף הפרי"

יעל בן טל על רקע ביתה באלמגור. חופש, אורח חיים חקלאי וגידול ילדים באווירה כפרית

כיתובי תמונות:
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התפקיד לגמרי בהתנדבות וכך גם 
�שאר אנשי הוועד. זו החלטתה המו

כחקלאי  עובד  הוא  לפרנסתו,  שב. 
בגד"ש "השדות בגולן" - שותפות 
גידולי שדה של חלק מקיבוצי רמת 
הגולן. גם ירון, כמו חיים, אבטיפוס 
של חקלאי: עור צרוב משמש וידיים 
מחוספסות מעבודת אדמה ומנהיגה 

בכלים חקלאיים כבדים.
ירון משרטט תמונה של אלמגור 

החב של  גבוה  מאוד  "אחוז  �כיום: 
רים הם עדיין חקלאים ומתפרנסים 

�מזה - גם מהדור הראשון וגם מה
דור השני. זהו יישוב המנגו הגדול 
בארץ, ועם המנגו הנחשב האיכותי 
שהרבה  אומר  ירון  בארץ".  ביותר 
באריזה  משתמשים  באזור  מגדלים 
שלהם ובשם שלהם, "מנגו אלמגור", 
משום שזה כבר מותג. "זה פירמה. 
כמו שיש 'ענבי טלי' ממושב לכיש, 

כך זה 'מנגו אלמגור'".

הסכמתם לכך, אתם מקבלים על זה 
תשלום כלשהו?

אנחנו  מזה...  יודעים  לא  "אנחנו 
�רק רואים את זה בפועל. היות וא

נחנו לא פטנט או מותג רשום, אז זה 
החקלאיות  מהאדמות   95% המצב. 
של אלמגור נטועות, מתוך זה נטוע 
פרד� קצת  ליצ'י,  קצת  מנגו,   90%

סים - אולם זהו, היישוב קם ונופל 
על מנגו.

בתהליך  אנחנו  לעתיד,  "במבט 
כיום  הנחלות.  להגדלת  ניסיון  של 
לנחלה,  דונם  ל�45  מאושרים  אנו 
שקורה  ומה  הגולן  רמת  ובעקבות 
ל�60.  להגדיל  רוצים  אנו  באזור 
חייב  אתה  כיום,  טובים.  הסיכויים 
רמת  באותה  להישאר  כדי  לגדול 
לכל  לדעתי  נכון  וזה  רווחיות, 
החקלאות בעולם". לאלמגור אגודת 
מים עצמאית השואבת מים בעצמה 

ומוזילה להם את עלויות המים.
במושב  שהתיירות  מציין  ירון 

יישו לרוב  בניגוד  מפותחת,  �אינה 
ההפת ולמרבה  לדעתו  האזור.  �בי 

האנשים  באופי  טמונה  הסיבה  עה, 
קשה  לעבוד  שיעדיפו  עצמאיים   -
מאשר  חום  מעלות  ב�40  בשדה 
לתת שירות. "מי ששרד את היישוב 
הזה הם לא אנשים פשוטים. החיים 
הוא  מאוד".  קשים  קשים,  היו  פה 
עצמו מוכן לוותר על מעט ההכנסה 
הנוספת, אבל אצלו בחצר לא יהיו 

צימרים!

שנה של 
חגיגות

אורנה יונגרייס לוי, חברת מושב 
היא  העוגן,  קיבוץ  ויוצאת  ותיקה 
חגיגות  את  שמלווה  מהצוות  חלק 
אומרת  למעשה,  למושב.  היובל 
50 נמשכות במו� �אורנה, חגיגות ה
�שב כל השנה, ומסיבות שכבר ציי

נו, שיאן היה בחג השבועות.
הם החלו בחגיגות בנר ראשון של 
חנוכה, ומאז הן לא נפסקות. בכל חג 
ה�50;  שנת  של  תכנים  הכניסו  הם 
המטמון"  את  "חפש  משחק  ארגנו 
המושב,  של  ההיסטוריה  ע"פ  גדול 
ואת כל אורח חייהם הכניסו לתוך 

משימות משפחתיות.
הפקת  בצוות  חברה  טל,  בן  יעל 
"ספר המשפחות" על כל המשפחות 

�הגרות במושב, היא "לוקאל פטריו
טית" אמתית: "אלמגור זה לא עוד 
יישוב שחוגג 50. ראשית, כי לא היה 

�פה כלום - רק בזלת וקוצים, ואנ
שים בכו כשהגיעו הנה, אבל הייתה 
לאנשים עקשנות להיאחז כאן. עם 
זאת, מה שחשוב יותר לדבריה הוא 
חדשה,  תנופה  כאן  "יש  שעכשיו 
אחרי הרבה שנים של דעיכה – וזה 

הדבר הגדול!".

כמו
אחים

עובדת  לוי  יונגרייס  אורנה 
(אבשלום)  בבית האריזה של אבשי 
בעצם  היא  אבל  באלמגור,  הרצוג 
של  גדול  סוחר  חאלד,  של  עובדת 

מס אורנה  מעזה.  ופירות  �ירקות 
לפני  פרת שאבשי פגש את חאלד 
כ�20 שנה. חאלד היה סוחר ירקות 

לה שהחל  מעזה,  צעיר  �ופירות 
כילד,  כבר  בארץ  ולעבוד  סתובב 
בעזרת  בעזה  שלו  העסק  את  ובנה 
היה  אבשי  בישראל.  שיצר  קשרים 
לקנות  לו  ועזר  באלמגור  נציגו 
פרי מהחקלאים. נוצר ביניהם קשר 

אמיץ, כמו אחים.

"הוא  אורנה,  אומרת  "חאלד", 
מדהים,  אדם  אנושי,  בקשר  אלוף 
שיצר קשר רגשי עם כל המגדלים 

�בצורה כזו ששולחים לו פרי בעינ
יים עצומות, בלי לדאוג כלל שלא 
איש  חאלד  בבוקר.  מחר  כסף  יגיע 
מאוד�מאוד אמין". לאחר שהצטרף 
אליהם סוחר פירות מג'ת בשם שריף 
החליטו שלושתם להקים בית אריזה 
משותף באלמגור, שאליו יגיע פרי 
מכל הארץ, וממנו ישווק לארץ דרך 

שריף ולעזה דרך חאלד.
17 שנה הוקם בית הארי�  "לפני

זה", מספרת אורנה, "למעלה מ�17 
שנה של עבודה משותפת, שמקורה 
באמונה שאנו יכולים לעבוד ביחד. 
המציאות הביטחונית הקשה, הסגר 
על עזה וסבבי העימות הקשים מול 
רבות  פעמים  הקשו  אחד  מצד  עזה 
אך  הפרי,  העברת  ועל  המסחר  על 

באופן  ולא  כלל,  ביחסים  פגמו  לא 
עבודת המערכת שהם הקימו.

לא  שנים  שלוש  כשבמשך  "גם 
אישור  הישראליות  הרשויות  נתנו 
המשיך  הוא  לארץ,  לחאלד  כניסה 
לקנות את הפרי מאלמגור, למרות 
לראות  האפשרות  לו  הייתה  שלא 
הסחורה, והמשיך לשלוח חזרה את 
אם  גם  שוויצרי.  שעון  כמו  הכסף 
ב�100%  מרוצה  היה  לא  לעתים 
בסך  אליו.  שהגיעה  הפרי  מאיכות 

נפ היא  המשותפת  העבודה  �הכול, 
לאה", מדגישה אורנה. במבצע צוק 
של  האריזה  בית  התפוצץ  איתן 

חאלד בעזה.

מי פוצץ?
"מטוסים שלנו".

בטעות?

"בטעות או לא בטעות, אף אחד 
גז  למכלי  קרוב  היה  זה  יודע.  לא 
שאותם הפציצו בכוונה. חאלד היה 
צריך להתחיל הכול מאפס. היה לו 
שם בית אריזה ענק, שבו היה מקבל 
את הסחורות מהארץ, שם היה עושה 
כמויות  לאגור  יכול  והיה  הבחלות 
פרי גדולות. כמובן שלא קיבל שום 
פיצוי - לא מישראל ולא מהחמאס.

"בשנת 2005�2004 נשרפו הרבה 
ארי מבתי  פרי  עם  מכלים  �מאוד 

להעביר  נתנו  שלא  משום  כאן,  זה 
במיל היה  הנזק  עזה.  לתוך  �אותם 

המדינה  נגד  ותביעה  שקלים,  יוני 
לא  היום  ועד  שנה,  באותה  הוגשה 
יש  כיום  בתביעה!  הדיון  הסתיים 
איתן,  צוק  ממבצע  הנזקים  כל  את 
להתמודד  איך  יודעים  לא  שעדיין 

ביני הפעולה  שיתוף  אבל  �אתם, 
במבחן  גם  ועמד  במבחן,  עומד  נו 

המלחמה הזו".
כבר  שאבשי  אומרת  טל  בן  יעל 
שיתוף  בעניין  מהתקשורת  שבע 
דוגמה  כאן  שיש  אף  כי  הפעולה, 
תחושה  גם  יש  אמתי,  לדו�קיום 
ניצבים  סיזיפיות, כל פעם הם  של 
אבשי  לדעתה,  אחר.  מכשול  בפני 
כמוהו  אחד  "אם  ציני.  נהיה  כבר 
יישבר מהנסיון לדו�קיום אז הלכה 

הסי מוסיפה.  היא  �האופטימיות..." 
כום שלהן זהה: "לא יצליחו לשבור 

אותנו!".

משפחה 
שורשית 
מדנמרק

קיבוץ  יוצאי  טל,  בן  ואבי  יעל 
מייצגים  שהם  אומרים  אלומות, 

שהגי אנשים  של  גדולה  �שכבה 
הקיבוצית,  מהתנועה  לאלמגור  עו 

מת במושב  החיים  שצורת  �משום 
אימה להם מאוד: שילוב של חופש 
וגידול  חקלאי,  חיים  אורח  אישי, 

ילדים באווירה כפרית.
משפחות  גם  יש  באלמגור 

עמו המושב  באדמת  �ששורשיהן 

 יובל
לאלמגור

משפחת אפשטיין, קירסטין יושבת מימין, נעמי אפשטיין משמאל. לא ידעה כמה חם באלמגור בקיץ

יו"ר הוועד ירון בנאי. "היישוב קם ונופל על מנגו"
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משפחת  של  דורות  ארבעה  קים. 
השושלת  ביישוב,  גרים  אפשטיין 
ורעייתו  יורם  כשהבן  דווקא  החלה 
קירסטין התיישבו באלמגור ב�70'. 
הגיעה  דנמרק,  ילידת  קירסטין, 
לקיבוץ דגניה א' כמתנדבת ב�66'. 
שם הכירה מתנדבת מאנגליה בשם 
יהודית, שאמרה לה: "בדגניה א' אין 
לבוא  לה  והציעה  שווים"  בחורים 

�אתה למסיבה בדגניה ב', ושם בקי
בוץ הכירה קירסטין את יורם ושם 

גם נישאו.
קי בחיי  ראתה  לא  �קירסטין 

של  "סוג  אלא  אמתיים,  חיים  בוץ 
הזוג  בני  ולכן  כדבריה,  משחק" 

�החליטו לחפש מושב. הם הלכו לב
דוק את המושבים שבהם היו ליורם 

בא ובחרו  צנחנים  �חברים מסיירת 
בחורף", מצ היה  זה  "אבל  �למגור. 

יינת קירסטין. היא פשוט לא ידעה 
כמה חם באלמגור בקיץ.

אבל זה לא יותר טוב מדגניה?
יש  שפה  משום  גרוע,  יותר  "זה 

בזלת המת אבני  דרומי עם  �מפנה 
פולטות  ובלילה  היום  כל  חממות 
את החום, כך שלא מתקרר בלילה". 
אלמגור  בתושבי  רואה  קירסטין 

באו אינדיווידואליסטיים  �אנשים 
פיים, אולם תמיד כאשר יש מטרה 
למשל),  החגיגות  (כמו  משותפת 

�צרה או חבר שזקוק לעזרה הם יוד
למשימה  ולהירתם  להתאחד  עים 

כולם יחד.
יורם  נפרדו  השנים  במהלך 
הפרידה  למרות  אולם  וקירסטין, 
בחרו נעמי אפשטיין (92), אמו של 
יורם והבת הראשונה של דגניה ב', 
ובעלה אפרים ז"ל לעזוב את דגניה 
ולהקים את ביתם בצמידות לביתה 

�של קירסטין. גם ילדיהם של קירס
ביתם  את  להקים  בחרו  ויורם  טין 
באלמגור והולידו שם את ילדיהם, 

�כך שכיום גרים במושב ארבעה דו
רות.

כשל  זוגיות  שהסתיימה,  הגם 
ומתנד ישראלי   - ויורם  �קירסטין 

בת מחו"ל, או להפך - יש באלמגור 
התרשמותי,  לפי  יחסית.  מעט  לא 
זו עדות לאופיו החילוני והליברלי 
של המושב, שעומד בניגוד ליחסם 
של רבים בחברה הישראלית לזרים 
ולמי שאינם יהודים, וליחס רשויות 
המדינה כלפי זרים בכלל ואל זוגות 
יהודי  אינו  הזוג  מבני  אחד  שבהם 

בפרט.

ההרחבה 
בפתח

"מוש הקניות  ארגון  �נפילת 
ה�80' שמה  שנות  בסוף  הצפון"  בי 
משק  וכל  המשותף  לשיווק  סוף 
עבר  הסביבה  ובמושבי  באלמגור 
ההיסטוריה  עצמאי.  באופן  לתפקד 
הלא�רחוקה של אלמגור מספרת כי 
בשנות ה�90' ובסוף המאה שעברה 
שהטילו  בעיקולים  המושב  נאבק 

הק ארגוני  קריסת  בעקבות  �עליו 
הת נסגרו,  החינוך  מוסדות  �ניות, 

רבות והחינוך כמעט נעלמו. ב�05' 
 40 חגיגות  מפנה:  נקודת  הייתה 
שנה נערכו ברוב עם והפיחו בלבות 

התושבים תקווה גדולה.
07', לאחר מכירת מניות תנו� �ב
החו בהחזר  התמורה  הושקעה  �בה 

בות והעיקולים הוסרו. מאז, הבנים 
החינוך  מערכת  בתים,  ובנו  חזרו 
התייצבה  החקלאות  לפעול,  חזרה 
למותג  שהפכו  המנגו  גידולי  עם 
שכונת  באלמגור  תקום  ובקרוב 
הרחבה, שכבר תהיה קהילתית ולא 

חקלאית.
צעירה  אם   ,(37) יוסטמן  רוני 
שחזרה לאחרונה למושב הקימה עם 
בעלה התל�אביבי את ביתם. החזרה 
מובנת  הייתה  לא  ממש  לאלמגור 
בוגרת  דין,  עורכת  רוני,  מאליה. 

במש הצבאית  האקדמית  �העתודה 
פטים, אשת קבע ששירתה 15 שנה 

נאל בעצם  הצבאית,  �בפרקליטות 
צה לבחור בין אלמגור לבין המשך 
הקריירה הצבאית שלה. כדי לחזור 
היא  גדולה  מעיר  המרוחק  למושב 

ופרנסה  קריירה  הצבא,  את  עזבה 
בטוחה.

הדור של רוני שונה מאוד מדור 
חיים  של  דורו  בני  אם  המייסדים. 
דרור הם חקלאים מחוספסים צרובי 
שמש, הרי בני דורה של רוני הרבה 
בעיר,  שנים  חיו  "יאפיים".  יותר 
למדו, רכשו מקצועות אקדמיים או 
טכנולוגיים, וגם אם חוזרים למושב 

– הם לאו דווקא יפנו לחקלאות.
בית  בניית  הן  שלהם  המטרות 

�קרקע, גידול ילדים ביישוב קהיל
תי והנאה מאיכות חיים כפרית. אם 
הדור הראשון היה חלוצי, גם ביניהם 
יש כבר רבים שהתבססו והתברגנו, 

�הדור השני הוא כבר בורגני במוב
ריחוק  היא  שנשארת  הבעיה  הק. 
ופרנסה.  ותרבות  תעסוקה  ממרכזי 
הצעירים בונים את בתיהם במושב 
ימשיכו להחזיק את המשק, אך לא 

בהכרח יוציאו ממנו את לחמם. ואם 
כן, רוב העבודה החקלאית תיעשה 

�ע"י הפועלים התאילנדיים או שכי
רים אחרים.

רוני, מדוע כעת חוזרים בנים?
עיקריות:  סיבות  שתי  מונה  רוני 

רו שבנים  ברגע  ה'עדר':  �"תופעת 
אים בנים אחרים חוזרים, אז גם הם 
מושב  לא  כבר  'זה  לעצמם  אומרים 
זקנים, יש כאן חברה צעירה'. כיום, 
 30 בין  כאן  יש  שוכרים,  עם  יחד 
ל�40 זוגות צעירים". סיבה נוספת - 
נדל"ן: "העובדה שמקבלים כאן דונם 
וחצי לבנות בית היא כמובן לא עניין 
זניח. אם לא הייתי מקבלת את השטח 

הזה, לא הייתי בעלת בית כיום".
שכמו מוסיפה  רוני  �לשאלתי, 

למקום.  הסנטימנט  גם  שקיים  בן 
היא תמיד ראתה את עצמה חוזרת 

זהו  חייה.  של  כלשהו  בשלב  לכאן 
שהיא  מרגישה  והיא  ילדותה  נוף 
היא  המשורר.  כדברי  תבניתו, 

בא ילדיה  את  לגדל  מאוד  �שמחה 
ווירה הכפרית שבה גדלה אבל, היא 
מוסיפה, היא לא הייתה עושה זאת 
כחלוצה לבד, אם לא היו עוד בנים 

חוזרים".
�לדברי רוני, יש שני אתגרים עי

קריים שניצבים בפני החזרת הבנים 
להר צורך  אין  "תעסוקה,  �למושב: 
הה והמשכיות".  הדיבור;  את  �חיב 

בשכונת  תלויה  לדעתה,  משכיות, 
ההרחבה העומדת לקום במושב. בלי 

�ההרחבה לא יהיו עוד ילדים, ייסג
רו הגנים ויפסיקו לבוא אחרים. כמו 
משפחת אפשטיין, גם רוני מייצגת 
חזונם  ואת  החלום  התגשמות  את 

וי ישובו  שבניהם  המייסדים:  �של 
משיכו את מפעל חייהם.

רוני יוסטמן עם בתה. "זה כבר לא מושב זקנים, יש כאן חברה צעירה"

אורנה יונגרייס לוי. עובדת של חאלד מעזה בבית האריזה של אבשי באלמגור

הדור של רוני שונה מאוד מדור המייסדים. 
אם בני דורו של חיים דרור הם חקלאים 
מחוספסים צרובי שמש, הרי בני דורה 

של רוני הרבה יותר "יאפיים". חיו שנים 
בעיר, למדו, רכשו מקצועות אקדמיים או 
טכנולוגיים, וגם אם חוזרים למושב – הם 

לאו דווקא יפנו לחקלאות



25.6.2015     || 16

תשבץ היגיון מס' 128

4
© עמוס צימרמןאונות

amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. להתפעל מרוחבם של הסובלים (ש) (6); 4. מדיח ארגז (4); 8. (עם 20 מאונך) מאיזה 
בסיס ישוב ההורג? (4); 9. אנשים תמוהים בפאב של בחורות (6); 11. השילוב בין 
אריסון ונבון הוא עניין רנדומלי (7); 12. צחקק לעצמו במיזוג חכירות (3); 13. בבית 
הכנסת או בכנסת? (3) (ע"פ אורי ויסוצקי); 15. שוב להתראות לך, מובכת בקלות! 
(כ"מ) (7); 18. קדימה, תאסוף אליך את אלה שנשארו (6); 19. (עם 3 מאונך) מרגישים 
שהם ממהרים (4); 21. אב המשפחה הצהובה עבר שינוי (4); 22. המסע אל היפני יוצא 

מהסלון (6).

מאונך:
1. הנשיא לשעבר הוא הסיבה להשתלטות העויינת (5); 2. תני דיאגנוזה לאחד ההורים 
של נחמיאס (5); 3. ראו 19 מאוזן; 5. להרוויח את המתנה שבפטפטת (5); 6. לראשו 
עונדים כתר ואת פגומה (5); 7. החסירי כלי דם שנהוג לפצח (7); 10. גרוסמן, הקמת 
את העירונית? (7); 13. לימדה את בעל המוגבלות שנושם (5); 14. נאשר את ההסכם 
במאפיה (5) (ע"פ גד ברנע); 16. גל סידר שולחן מחדש (5); 17. אבא של יהושוע נגמר 

ברשת ביגוד (5) (ע"פ דובי זמר); 20. ראו 8 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 127:
מאוזן: 1. בר אילן; 4. גנים; 8. רקפת; 9. חדגוני; 11. שיחזרתן; 12. קמט; 13. שבת; 

15. גרינלנד; 18. כירסמת; 19. מעלה; 21. רצפה; 22. מתכונן.
מאונך: 1. בקשיש; 2. אפרוח; 5. נסופק; 6. מיירט; 7. אדרנלין; 10. פרוגרמה; 13. 

שיכור; 14. תקרצף; 16. למענו; 17. דקלון.

amramklein@yahoo.com
טריוויה (87)

עמרם קליין

ח"כ ישראל בר
יהודה (אידלסון,  א. 
1965-1895, מפ"ם) שר הפנים 

1959
1955) ושר התחבורה )
(1965-1962) היה חבר קיבוץ:

יגור.  .1
יקום.  .2

יחיעם.  .3
יפעת.  .4

ב. ח"כ בבה אידלסון (1975-1895) 
כיהנה בכנסת מטעם מפא"י 

בשנים 1965
1949. מה הקשר 
בינה ובין השר בר
יהודה?

נשואים זה לזה.  .1
גרושים זה מזה.  .2

בני דודים.  .3
לא היה כל קשר משפחתי   .4

ביניהם.

איזה פרי יוצא דופן? ג. 
שזיף.  .1
מנגו.  .2

אפרסק.  .3
אגס.  .4

איזה פרי יוצא דופן? ד. 
בטטה.  .1

תפוח אדמה.   .2
חציל.  .3

פלפל.  .4

טריוויה למתקדמים
הבניין שבצילום נמצא ברחוב  ה. 
אלנבי 81 בתל אביב. בבניין זה 

שכן בעבר:
הנהלת המרכז החקלאי בשנים   .1

.1930-1925
אברהם הרצפלד, מזכיר המרכז   .2

החקלאי בשנים 1938-1928.
3. מזכירות תנועת הקיבוץ 

המאוחד בשנים 1935-1927.
4. מזכירות תנועת המושבים 

בשנים 1936-1933.

א. 1
ב. 2

ג. 2 - המנגו ממשפחת האילתיים, הפירות האחרים ממשפחת הוורדיים.
ד. 1 - הבטטה ממשפחת החבלבליים, האחרים ממשפחת הסולניים.

ה. 4

תשובות:

פעמיים אידלסון

צילום: עמרם קליין אלנבי 81, תל אביב. מה שכן כאן? 

בבה אידלסון, ישראל בר�יהודה (אידלסון)
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