
רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!
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חקלאות אלטרנטיבית
אם ושני בניה נעצרו לאחר 

שבשדה מאחורי ביתם, 
במושב הודיה, התגלה שטח 

של כדונם ובו 1600 שתילי 
מריחואנה

בשכונה
אלמוג סורין רצתה לגור 

בטבע, קרוב לאדמה, אבל 
פנטזיית החיים במושב 

מעולם לא כללה זוחלים או 
ג'וקים...

בין הרים ואגמים
רותי ברמן ממושב חירות 

יצאה למסע ג'יפים 
וטראק בהרי הטייאן שאן, 

בקירגיסטן, בין הרים 
ואגמים, במדינת נוודים 

הררית, שופעת מים סוסים 
ויאקים
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עשרות חקלאים, מגדלי בקר, חסמו את הכניסה לתחנת הרכבת כפר 
יהושע באמצעות טרקטורים וטנדרים, במחאה על כוונת שר האוצר 

לפתוח את ייבוא בשר הבקר
כפר  הרכבת  לתחנת  הכניסה  את  חסמו  חקלאים  עשרות 

בעק זאת,  ומפגינים  וטנדרים  טרקטורים  באמצעות  �יהושע 
בות החלטת שר האוצר, משה כחלון לפתוח את הייבוא בבשר 
 460 את  לחסל  הצפוי  ייבוא  איתם.  הסכמות  כל  ללא  הבקר, 

�המשקים החקלאיים בענף גידול הבקר הישראלי ולגרום לא
בעיקר  הארץ,  רחבי  בכל  מהענף  המתפרנסים  מובטלים  לפי 
ברושי,  איתן  ח“כ  להזדהות  הגיע  ההפגנה  מהפריפריה. אל 

יו“ר הלובי החקלאי בכנסת. 
בערב שלפני ההפגנה הפגינו כ�50 חקלאים מגדלי בקר מול 
ביתו של שר האוצר, משה כחלון, לאחר שנודע להם כי השר 
חתם על הצווים לפתיחת ייבוא חופשי של בשר הבקר וללא 
הגבלה. זאת ללא כל מיצוי המו“מ איתם ועם התאחדות חקלאי 
ישראל. לעומת זאת, הגיע האוצר להסכמות עם תנובה, עם 
החק� השארת  תוך  זאת  כל   , העגלי ויבואני  םיבואני הבשר 

לאים, מגדלי הבקר בחוץ. 
מניפולציה  עושה  האוצר  כי  טוענים  הבקר  מגדלי  בנוסף, 
עם כמה מגדלי בקר במרעה, בעודו משלם להם פיצויים על 
צפוי  ההסכם  כי  מדגישים,  המגדלים  המגדלים.  כלל  חשבון 
460 משקים חקלאיים העוסקים בענף, ומספקים פר� �לחסל כ

נסה לאלפי אנשים וחיסול ענף גידול הבקר בארץ. החקלאים 
�מתריעים כי במסגרת פתיחת הייבוא, צפוי להיות ייקור מש

מעותי במחיר מוצרי החלב, זאת בשל מנגנונים שקובעים את 
מחיר החלב.

מגדלי  (ארגון  אמפ“י  בארגון  וחבר  בקר  מגדל  אלון קמה, 
יבוא, כחלון גורם  הבקר), אמר: ”כחלון מחסל אותנו. בשביל 

�באופן אישי גם לחיסול ענף הבקר הישראלי וגם לאלפי מו
�בטלים המתפרנסים מהענף בכל רחבי הארץ, בעיקר מהפרי

פריה.“ 
בקר:  מגדלי  התאחדות  מועצת  יו“ר  בלוך,  (טוטי)  ישראל 
מגדלי  חשבוננו,  על  הטייקונים  שלו  לחברים  דואג  ”כחלון 
במדינת  הטרי  המזון  את  המספקים  שאנחנו  יתכן  לא  הבקר. 
ישראל נמצא עצמנו תחת פגיעה אנושה של סגירת המשקים 

שלנו. עליו לזכור שמשק שייסגר לא ייפתח מחדש.“ 
יו“ר ארגון אמפ“י (ארגון מגדלי הבקר), דורון ביידץ: ”לא 
יתכן שכחלון דואג ליבואנים ולתנובה על חשבוננו. החקלאות 
הופקרה - 460 מגדלי בקר מכל רחבי המדינה עומדים לפני 
כיליון. האוצר הכריז מלחמת חורמה נגד החקלאות בישראל.“  

במדינת ישראל קיימים כיום כ�460 משקים המגדלים כ�140 
אלף ראשי בקר בשנה ומקיימים מעגל של גידולי מספוא, מרכזי 

�מזון ומכוני תערובת, שמעבר לשמירה על אדמות המדינה ושט
חים ירוקים, מהווים מעגל המפרנס אלפי משפחות.

בזכות פעילות מג"ב כפרי נגב, יחידות המתמי"ד, השיטור 
והבילוש של המשטרה, הוחזרו פרות ועגלות שנגנבו בליל יום 
כיפור לשתי רפתות, האחת, במושב פדויים והשנייה, במושב 

תפרח, שבמועצה האזורית מרחבים.
ליד  שאותר  חשוד,  רכב  על  דווח  חצות  לאחר  כחצי שעה 

�מאגר דוד (סמוך למושב גילת), מסוג פג'רו, בצבע כסף. השו
6 עג�  טרים הבחינו בשלושה חשודים, כשהם מובילים רגלית

לות ו�3 פרות. החשודים נמלטו ואילו העגלות והפרות נמצאו 
והוחזרו לבעליהם (6 עגלות ו�2 פרות).

מהרפת בפדויים נגנבו 69 עגלות, נמצאו והוחזרו לבעלים 
65 עגלות. 

סמוך לשעה 01:30 בלילה, אותרו במושב פדויים 6 עגלות 

ע"י שוטרי בילוש אופקים ו�6 עגלות נוספות ע"י צוות מתמיד 
בני שמעון, שהגיע למושב לסייע בסריקות. 

71 עגלות ו�3 פרות. בפ�  בסוף האירוע אותרו ע"י הצוותים
לבעליהן. בתפרח   65 הוחזרו  עגלות, מתוכן   69 נגנבו  דויים 

נגנבו 9 ראשי בקר, מתוכם הוחזרו 8 לבעליהם.
שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים: "בזכות ערנותם 

�והפעילות המוגברת של צוותי מג"ב, מתנדבי המתמי"ד והמש
�טרה בליל כיפור, הושבו בע"ח לבעליהם. החקלאים כאן והתו

הנושא  גניבות.  עם  ולילה  יום  בכל  להתמודד  נאלצים  שבים 
נמצא בטיפולו של יו"ר וועדת הפנים של הכנסת חה"כ דודי 
, ואני משוכנע שבקרוב יימצא התקציב למרכיבי ביט� םאמסל
חון ליישובים אלה. לא נרפה עד אשר יימצא פתרון לסוגייה."

החקלאים מפגינים בכניסה לתחנת רכבת העמק
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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
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חה“כ ברושי פנה בנושא ליו“ר וועדת החינוך בכנסת # ”אם בנט היה משקיע מאמצים במורים ודואג להם כמו לתושבי 
עמונה - לא היה נגרם הביזיון, והמחדל היה נפתר במהירות“

בעקבות מחדל שכר המורים 
שנחשף בתקשורת, וההפגנה 
שקיימו אתמול המורים בתל 
אביב, פנה הבוקר חה“כ איתן ברושי, 
חבר וועדת החינוך, התרבות והספורט 

�של הכנסת, ליו“ר וועדת החינוך בכ
נסת, חה“כ יעקב מרגי (ש“ס), בבקשה 
לקיים דיון דחוף בוועדה בנושא מחדל 
נציגים  בהשתתפות  המורים,  שכר 

בכירים ממשרדי החינוך והאוצר, על 
והסב תשובותיהם  את  שיציגו  �מנת 

ריהם למחדל, וכמו כן יתחייבו לתקנו 
כבר במשכורת של חודש אוקטובר.

לאחר  ”גם  ברושי:  כותב  בפנייתו 
החינוך,  משרד  של  המוקד  הקמת 
ממשיכים מורים רבים לדווח כי אינם 
מקבלים את משכורתם באופן מסודר, 
או בכלל. הם מדווחים על אי בהירות, 

בדרך  בירוקראטיים  וכשלים  דחיות, 
לקבלת שכרם. פתיחת שנת הלימודים 
ולמשרד  שנה,  בכל  קבוע  מועד  היא 
ומשאבים  זמן  קיימים מספיק  החינוך 

�להתכונן ולדאוג לכך, שתשלום מש
ללא  יבוצע  למורים  ספטמבר  כורת 
לקיים  מבקש  אני  תקלות...  לפיכך 
ולחייב את הגעת  דיון דחוף בוועדה, 
נציגי משרד החינוך, לרבות השר או 

נציגי האוצר, על מנת  ואת  המנכ“ל, 
והסבריהם  תשובותיהם  את  שיציגו 
למחדל, וכמו כן יתחייבו לתקנו כבר 

במשכורת של חודש אוקטובר.“
שמנהל  החינוך  ”שר  ברושי:  ח“כ 
במדינה,  בגובהו  השני  התקציב  את 
ומתפאר ברפורמות והישגים, לא יכול 
להסתתר מאחורי פקידים ובירוקרטיה 
ולתלות בהם את האשם. עליו מוטלת 
האחריות להשלים את הסכום שנגרע 
ממשכורת ספטמבר של המורים כבר 

אוק חודש  של  הקרובה  �במשכורת 
צוותי  להקים  מכן  לאחר  ורק  טובר, 

לדאוג  יש  תכניות.  ולגבש  עבודה 
בהשלמת  תפגע  לא  החג  שחופשת 
גם  הן  המורים  המשכורות. משכורות 
ממילא נמוכות, המורים עובדים קשה 
ובזמן.  הוגן  להם שכר  לשלם  וצריך 
אם בנט היה משקיע מאמצים במורים 
ודואג להם כמו לתושבי עמונה – לא 
היה נגרם הביזיון, והמחדל היה נפתר 

במהירות.“
התב למושב“  ”קו  של  �מבדיקה 

רר, כי גם לאחר חג סוכות עדיין לא 
למרבית  החסרים  הסכומים  הושלמו 

המורים.

חקלאים מזן אחר:

אם ושני בניה, האחד בן 24 והשני קטין בן 16, נעצרו במוצאי שבת 
(23.10) לאחר שבשטח המשק המשפחתי, במושב הודיה סמוך לאשקלון, 
חשפו בלשים שדה ובו מעל ל�1600 שתילי מריחואנה. השדה ששטחו 
כדונם מוקף חומה גבוהה והמשטרה חושדת שהמקום פעל במשך שנים. 
כמו כן, במהלך החיפוש במקום נמצא מוחבא בין העצים חומר החשוד 

כסם מסוג קריסטל (הרואין) במשקל 30 גרם.
הבן הצעיר  בניה, אולם  ואת שני  המשטרה עצרה את בעלת השטח 
שוחרר מיידית בתום חקירתו. שני חשודים נוספים, בהם גם האב, טרם 

�אותרו. חשוד נוסף, שזהותו ידועה למשטרה נמלט מהמקום. בנוסף נת
פסו רכב טויוטה וציוד מיחשוב.

השדה הגדול מאחורי המשק הוסתר בעזרת חבילות קש וסביבו הייתה 
�גם חומת בטון. כאמור, על פי החשד, המשפחה גידלה את שדה המרי

ידי בית  והבן הבוגר הוארך על  חואנה במשך שנים. מעצרם של האם 
המשפט. המשטרה ממשיכה לחקור את המיקרה.

בלש בשדה המריחואנה שנחשף במושב הודיה (צילום: דוברת משטרת ישראל)

קרוב ל�200 ארכיונאים, אורחים ונציגים של התנועות המיישבות השתתפו 
בכנס השנתי של ארגון הארכיונאים במושבים ובקיבוצים 2016

ליליק זקס*

השתתפותם של ארכיונאי 
השנתי  בכנס  המושבים 
הארכיונאים  ארגון  של 
מזמנת חשי�  במושבים ובקיבוצים
במו ארכיונים  להקמת  ועידוד  �בה 
�שבים. בימים אלה, בהם אנחנו נאב

ההתיישבות  הכרה במפעל  קים על 
�בכלל ונחיצותם ותרומתם של המו

בצורך  התודעה  מתגברת  שבים, 
הארכיונים  של  והרחבה  להקמה 

במושבים. 
שבקיבוצים  הוא  המפורסמות  מן 
קיימים ארכיונים כמעט בכל קיבוץ, 
לעומת  במושבים,  בכולם.  לא  אם 

ארכיון  לקיום  תודעה  חסרה  זאת, 
ממוסד, פרט למעטים ובודדים. לכן, 
כדאי לציין את  היוזמה הברוכה של 

הת שבמסגרתה  המושבים  �תנועת 
קיימו בתנועה ומטעמה כבר ארבעה 

קורסים בשנים האחרונות.
צריך  אינך  כי  אומרים  ציניקנים 

המוש לו.  נזקק  עד שאתה  �ארכיון 
בים הנאבקים היום כדי להוכיח את 
החקלאית  העבודה  להמשך  זכאותן 
מציאת  של  המשמעות  מה  יודעים 
מתעורר  במקביל,  מסייע.  תיעוד 
למציאת  הצורך  האחרונות,  בשנים 
תיעוד מרוכז ומסודר עבור תחושת 
זה  אם  בין  במושבים  ההשתייכות 

בחגי מושב או לצורך מחקר ולימוד. 
מנצי שאחד  לציין  שמחה  �אני 

מכפר  צפריר,  חובב  המושבים,  גי 
השלישי  הקורס  מחזור  בוגר  בילו, 
על  השנה  אחריות  לקח  בתנועה, 
של  הארצי  הכנס  של  היום  סדר 
טבנקין,  יד  עם  ובשיתוף  הארגון 
שחלק  משתתפים  רב  כנס  הופק 
גדול מהם היו ארכיונאי המושבים, 
הנזכרים  הקורסים  בוגרי  ברובם 
וגם אחרים ששוקדים על ארכיונים 

ותיקים במושבים.
בהם  הרבדים,  בשני  עסק  הכנס 

הק בישובים  הארכיונאים  �עוסקים 
:טנים האחד - חשיבות האיסוף וש�

הקמת  על  המצטבר  התיעוד  מירת 
שקיבל   - והשני  הקטנים  הישובים 
 - פחותה  לא  חשיבות  לאחרונה 
הן לציבור  והנגשתו,  הפצת המידע 
במגוון  הרחב  לציבור  והן  המקומי 

אמצעים. 
היוו ההר �חלקו האחד של הכנס 

צאות והמצגות שהדגימו את חלקם 
בפריסת  הישובים  של  ותרומתם 
לפני  בארץ  הישובית  התשתית 

ואחרי הקמת המדינה.
נפרשו  הכנס  של  האחר  בחלקו 

�מיזמים של הארכיונאים ובהם הדג
מות מקוריות של פעילויות לשיתוף 
הפעילויות  המקומיות.  הקהילות 
מיועדות להרחבת הידע על המקום 
לגילאי השונים באמצעות משחקים 

והפעלות שונות. 
אורחים  ל�200 ארכיונאים,  קרוב 
המיישבות  התנועות  של  ונציגים 
שהשתתפו בכנס, היוו עדות לצורך 
ולעניין של הנושאים. הארכיונאים 
היושבים ברוב ימות השנה בבדידות 

קיבלו חיזוק, השראה ורעיונות.
יד  של  לאכסניה  מיוחדת  תודה 

האר ולצוות  לעובדים  �טבנקין, 
היווה  שבזכותם  הארגון  על  כיון 
שהגיעו  נעים  חברים  מפגש  הכנס 

ממרחקים.
* ארכיון מושב צופית

1
AgroIsrael

(2.11

יום החקלאות וההתיישבות בכנסת יתקיים בשבוע הבא, בתאריך ה� 
1.11.16. במהלך היום, יתקיימו דיונים בוועדות הכנסת השונות – כל�

כלה, חינוך, כספים, חוץ וביטחון, פנים והגנת הסביבה, ועדת העבודה, 
�הרווחה והבריאות ובוועדת המדע והטכנולוגיה בנושאי מצבה של הח

קלאות.
וההתיישבות  החקלאות  יום  לציון  אירוע  יתקיים  מכן  לאחר 

באודיטוריום.
בסוף היום יתקיים דיון במליאה בנושא התיישבות וחקלאות. במהלך 
הדיון צפויים ראשי הסיעות או חברי כנסת מטעמם לדבר, כמו כן, ראשי 
התאחדות חקלאי ישראל יישאו דברים. בנוסף יתקיימו נאומים בני דקה 

של חקלאים, אותם יקריאו חברי כנסת בשמם של החקלאים.
מועצת  ושל  החקלאיים  המו“פים  של  תערוכות  יוצגו  היום  במהלך 

החלב ברחבי המשכן.
וההתיישבות מארגנים חברי הכנסת מהלובי הח יום החקלאות  �את 

קלאי: חה“כ איתן ברושי, חה“כ עומר בר לב, חה“כ יצחק וקנין, חה“כ 
חיים ילין, חה“כ אייל בן ראובן וחה“כ איציק שמולי.

�האירוע יתקיים בתיאום ובהשתתפות התאחדות חקלאי ישראל, תנו
הקיבוץ  האזוריות,  המועצות  מרכז  הקיבוצית,  התנועה  המושבים,  עת 

�הדתי, תנועות ההתיישבות, התאחדות האיכרים, מועצות  הייצור, אר
גוני המגדלים והארגונים הכלכליים הקיבוציים.
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עו"ד מאור לליין

לע הדין  �בית 
תביעת  דחה  בודה 
בחקלאות  עובד 
 ,₪  170,000 בסך 
על  תשלום  בגין 

נו עבודה  �שעות 
פי ופיצויי  �ספות 

משמעותית  התביעה  דחיית  טורים. 
היום  הפסיקה  במגמת  בהתחשב 
להחלת  באשר  הכללים,  להגמשת 
נטל הראייה על העובד בגין שעות 
לחוק   24 בתיקון  ובהתחשב  נוספות 
המעביד  על  שהטיל  השכר,  הגנת 
עבודת  שעות  להוכחת  הנטל  את 
העובד. טרם התיקון, במידה ולא היו 
ולא  נוכחות  רישומי  העובד  ברשות 

�הצליח להוכיח מתכונת עבודה בש
עות נוספות, תביעתו הייתה נדחית.

חוות  הועסק  העובד  דנן,  במקרה 

התמקדה  ועבודתו  הודים  גידול 
תרנגולות.  והזרעת  ביצים  באיסוף 
העסקה,  הסכם  נחתם  הצדדים  בין 
בו הוסדרו זכויותיו ושעות העבודה 
העבודה  מנהל  ע“י  ידנית,  נרשמו 

ובדו“חות נוכחות.
בשנים  הדין  בתי  בפסיקת 
הגמשת  מגמת  בולטת  האחרונות 

התוב על  המוטלת  ההוכחה,  �נטל 
כיום  נוספות.  שעות  תשלום  עים 
לאחר תיקון 24 לחוק הגנת השכר, 
התשי“ח�1958, מוטל על המעסיק 
השעות  מספר  את  להוכיח  הנטל 

שאותן עבד העובד.
26ב( נאמר כי בתו�  בתיקון (סעיף

עבודה,  שכר  לתשלום  עובד  בענת 
לרבות גמול שעות נוספות או גמול 
עבודה במנוחה השבועית, בה שנויות 
במחלוקת שעות העבודה, תהא חובת 
במידה  זאת,  המעסיק.  על  ההוכחה 
נוכחות  רישומי  הציג  לא  והמעסיק 

מתוך פנקס שעות עבודה.
באם התובענה היא לתשלום שכר 
נוספות,  שעות  גמול  בעד  עבודה 
תהא חובת ההוכחה על המעסיק רק 
לא  אך  נוספות,  שעות  מספר  בעד 
יותר מ�15 שעות נוספות שבועיות, 
60 שעות נוספות חו� �או לא יותר מ

דשיות. לפיכך, בהיעדר פנקס שעות 
נטל  המעביד  על  מוטל  עבודה, 

ההוכחה.
וחצי הרא �העובד טען, כי בשנה 

שונות לעבודתו החל לעבוד בחמש 
בערב,  בשבע  לעבוד  וסיים  בבוקר 
7 ימים בשבוע וללא יום מנוחה. כן 

לע החל  האחרונה  בשנה  כי  �טען, 
בוד בשש בבוקר וסיים לעבוד בשש 
תביעתו  סך  בשבוע.  ימים   6 בערב, 

עמד ע“ס 148,220 ₪.
מאור  עו“ד  טען  הנתבעת  בשם 
לאליאן, כי התובע מעולם לא נדרש 
אופי  וכי  נוספות,  שעות  לעבוד 

עבודה  מצריך  אינו  בחווה  העבודה 
נטען  כן  ביממה.  שעות  מ�8  ביותר 
שהתובע עבד במתכונת עבודה שלא 
דו“חות  וכי  נוספות  שעות  דרשה 
מדי  שנרשמו  התובע,  של  הנוכחות 
כי  מראים  חתם),  (ושעליהם  חודש 
נוספות  בשעות  הועסק  לא  התובע 
ובמידה והיו חריגות, הן צוינו בדו“ח 

הנוכחות.
השופט דחה את התביעה וקבע כי 
שהוגשו  הנוכחות  דו“חות  ראשית, 
התובע  ע“י  וחתומים  מפורטים  היו 

חרי מקרים  מלבד  כי  עולה  �ומהם 
נוס שעות  ביצע  לא  התובע  �גים, 

פות. התובע אישר שהבין על חתם, 
בשל  הנוכחות.  דו“חות  על  כשחתם 
סתירות בגרסת התובע התקבלה גם 
ניתנו  לתובע  כי  הנתבעת,  גרסת 
וחצי  כשעה  ובסה“כ:  הפסקות  שתי 

הפסקה מדי יום.
העבודה  שאופי  הוכח  כי  קבע,  כן 

14�12 שעות עבו�  בחווה אינו מצריך
עדים  גרסאות  סמך  על  ליממה,  דה 
שבתקופת  הוכח  כן  ההגנה.  מטעם 
עבודתו, מינואר 2013 ועד יוני 2013, 
נוספות,  שעות  גמול  לתובע  שולם 
נימוק  השכר.  מתלושי  שעלה  כפי 

�רביעי לדחיית התביעה הייתה העוב
דה שעדות התובע הייתה עדות יחיד 
בכל  או  במסמכים  נתמכת  שאינה 
הייתה  החמישי  הנימוק  אחר.  סיוע 

הימנעות התובע מהבאת עדים.
הנ כי  הייתה  הדין  בית  �מסקנת 

כי  ההוכחה,  נטל  את  הרימה  תבעת 
�בכל תקופת עבודתו לא ביצע התו
�בע שעות נוספות וכי תבנית ההעס
�קה לא דרשה שעות נוספות. התבי

עה לפיצויי פיטורים אף היא נדחתה 
מאחר והתובע התפטר ולא פוטר.

נצרת,  לעבודה  האזורי  בהד“ן 
סע“ש  גולן.  טל  השופט  כבוד 

.14�05�27176
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עו"ד איתן מימוני

מושב בית מאיר 
לטענתו,  העניק 
ה�60,  שנות  בסוף 
אישית  רשות 
לרב  תמורה  וללא 
להשתמש  כהנא, 
בשלושה מגרשים של המושב לצורך 
רשות  וכן  בראשותו,  ישיבה  הפעלת 

הנ מקצועי  בבית  שיתגורר  �אישית 
מצא בשטח המושב, לאור היותו ראש 

הישיבה ומנהלה.
עוד טוען המושב, כי לאחר הקמת 
הישיבה הופרה הרשות שניתנה בכך 
שהרב כהנא ועמותה בראשותו פלשו 
לשטחים ללא הסכמה. כך גם לאחר 

למ בנו  כשהפך  כהנא,  הרב  �פטירת 
בפלישה  המשיך  הוא  העמותה,  נהל 

�ואף העביר שימוש לאחרים, וכן הופ
על אתר נופש ואירוח בתשלום, אלו 

מהווים הפרות נוספות של הרשות.
לא  להדברות  שניסיונות  לאחר 
צלחו, בפנינו תביעת המושב לפינוי 
המקרקעין ע"י הבן והעמותה. לשיטת 

המושב הזכויות שניתנו הן זכויות של 
וכי בכל  קניינות,  זכויות  ולא  שואל 
אופן זכות המושב לבטל את הרשות 
כל עת ולדרוש סילוק ידי הנתבעים 
מהמקרקעין. כן טען המושב, כי חלה 

�על הנתבעים חובת תשלום דמי שי
�מוש, החל מעת הודעת הביטול הרא

שונה ועד להשבת המקרקעין.
הזכות  למושב  עומדת  ועוד,  זאת 
ואי  הנסיבות  שינוי  בשל  לביטול 

�עמידה במטרות ותכלית מסירת המ
קרקעין, כאשר בין היתר, אלו ניתנו 
אך  בתורה  גדול  בהיותו  כהנא  לרב 

המקצו הבית  לגבי  לאחר.  �נמסרו 
ייחודית  זכות  זו  הייתה  כי  נטען  עי 
לישיבה  ולא  כהנא,  לרב  ואישית 
עצמה או כל אדם אחר, וזו בוטלה עם 

פטירתו.
הנ של  העיקרית  טענתם  �מנגד, 

רשות  להם  ניתנה  כי  היא  תבעים 
שימוש בלתי הדירה במקרקעין נשוא 
הגבלת  וללא  תמורה  ללא  התביעה, 
חד  חזרה  מתאפשרת  שלא  כך  זמן, 
צדדית ממנה. כן נטען כי הזמן הרב 

�שחלף מוסיף להצדקת דחיית התבי

עה.
שהזכות  המושב  לטענת  כתגובה 
הנתבעים  טענו  לו,  עומדת  לביטול 
כי בעת מתן הרשות טרם נחקקו חוק 

המקרק וחוק  והשאילה  �השכירות 
עין, שהם אשר מעניקים את זכות זו, 
ולכן יש לקיים את החובה כפי שהוא, 
הדירה  בלתי  זכות  מעניק  לטענתם� 

לשימוש במקרקעין.

כי  דבריו  בפתח  הבהיר  ביהמ"ש 
במקר בלבד  רשות  בר  הינו  �המושב 

קעין נשוא התביעה, ועל כן לא יכול 
קניינית,  זכות  לנתבעים  להקנות 
וניתנה לגביהם רשות שימוש בלבד. 
האם  היא,  הנותרת  השאלה  משכך 
בלתי  הינה  שניתנה  השימוש  רשות 
וללא מגבלות, או כי למושב  הדירה 

הזכות לבטלה.
בדבר  הנתבעים  טענת  התקבלה 

המק וחוק  והשאילה  השכירות  �חוק 
חלו  ההיא  כי בעת  נקבע  רקעין, אך 

במ לשימוש  והרשות  רישיון  �כללי 
קרקעין וההלכה היא כי ביהמ"ש לא 

יסלק בעל רישיון כשהזכות שניתנה 
לו אינה מוגבלת, אך רק כאשר הצדק 

דורש זאת. 
ההסכם  מטרת  כי  קבע  ביהמ"ש 

המו לילדי  תורנית  ישיבה  �הייתה 
שב והאזור, אשר בראשה הרב כהנא, 
ואלו הם למעשה עקרונות יסוד, אשר 
השימוש.  רשות  ניתנה  להם  בהתאם 
הסטייה מהם התבצעה לאחר החקיקה 

שנית השימוש  שרשות  כך  �כאמור, 
נה בת ביטול, ואין לראות בה בלתי 
הדירה. בין היתר, גם טענת השכרת 
המקום אשר לא נסתרה מהווה עילה 

לביטול הרשות.
העו כי  ביהמ"ש,  ע"י  נקבע  �עוד 

בזכותו  השתמש  לא  שהתובע  בדה 
למצות  וניסה  ארוכה,  תקופה  במשך 
כל אפיק של הידברות עם הנתבעים, 
לא צריכה לעמוד לו לרועץ ולפגוע 

לז ויש  לו,  העומדת  הביטול  �בזכות 
להשתמש  ניסה  כבר  שהמושב  כור 

בזכותו בעבר.
לגבי הבית המקצועי נקבע כי אכן 
אישית  שימוש  רשות  לגביו  ניתנה 
להעברה,  ניתנת  שאינה  כהנא,  לרב 

אינו  הבית  וכאשר  פטירתו  ונוכח 
הישיבה,  ראש  כמגורי  עוד  משמש 
רשות  לביטול  עילה  למושב  קמה 

השימוש בבית.
עם זאת, ביהמ"ש קבע כי אין לקבל 

�את רכיב התביעה לתשלום דמי השי
ברור  הדרך  כל  ולאורך  מאחר  מוש, 
תמורה,  ללא  ניתנה  שהרשות  היה 
והמושב מעולם לא דרש דמי שימוש.

רכיב התביעה לדמי שימוש ראויים 
. התביעה לסילוק ידם של הנ� הנדח
ומי  הנתבעים  ועל  התקבלה,  תבעים 
םמטעמ לסלק ידם מהמקרקעין ולה�

פנויים  החזקה בהם לתובע  חזיר את 
מכל אדם וחפץ. 

בחלקה  התקבלה  והתביעה  הואיל 
בלבד, לא ניתן צו להוצאות.

יוני  ניתן ב�ב' סיוון תשע"ו, 08 
בביהמ"ש  הצדדים,  בהעדר   ,2016
כב'  בפני  בירושלים,  השלום 
(י�ם)   תא  שניידר.  אנה  השופטת 
10�05�47666 בית מאיר נ' עמותת 

ישיבת הרי יהודה
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 OECD
#

אז הנה למה? הסיפור להלן מסביר:
חקלאי באחת ממושבות השומרון 
"זכה" לביקור שיגרתי של מפקחים 

�מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכ
לכלה. 

במהלך הביקורת שארכה כשעתיים, רואיין 
היה  יוזכר,   – הזרים  מעובדיו  וכמה  החקלאי 
זה בעיצומו של יום עבודה. בעקבות הביקורת 
נדרש החקלאי להמציא מסמכים אותם קיבל 

חש את  עבורו  המנהל  החשבונות,  �ממנהל 
נוצרה תעסוקה "פרודוקטיבית"  בונותיו, כך 

לשורת גורמים.
�בהמשך זומן החקלאי לחקירה במשרד הכ

לכלה בחיפה.
נקלע  תקינה  שהתנהלותו  שסבר  למרות 

החקלאי ל"משבר נפשי" - חרדות ולחץ.
יהיה  "מה  מנוחתו  הוטרדה  ולילות  ימים 
גייס  ותמים,  תם  חקלאי  האיש,  בחקירה?" 
עורך דין (הח"מ) כדי שילווה אותו לחקירה. 
לא עזרו הפצרותיו של עורך הדין שאין בכך 

לח התלווה  עוה"ד  התעקש,  החקלאי  �צורך, 
קירה (מכך בין היתר הוא מתפרנס), שבסיומה 

�התרשמו עוה"ד והחקלאי ש"העניין מאחורי
�נו," אלא שלא - עדיין לא מולאה סאת הדא

גות והייסורים.
�כעבור מספר שבועות קיבל החקלאי הוד

עה, כי יש המשך ל"חקירה" ומפקחים מטעם 
�משרד הכלכלה יבקרו אצלו שוב במקום הע

בודה. 
גייס  שוב  עכשיו?  מה  וחרדות.  לחץ  שוב 
החקלאי את עורך הדין, שיהא נוכח בפגישה. 
עורך  ואת  המפקחים  את  הזמין  החקלאי 
הדין לביתו המעוצב בטוב טעם ושם באווירה 
ומפקח  ראשית  מפקחת  אורחים,  שני  טובה, 
כסאות  על  אלו  התרווחו  ל...)  שיודע  (אחד 
פינת האוכל בבית החקלאי, הוצע להם קפה 

אדו ענבים  לבנים,  ענבים  משובח,  �אספרסו 
קרים  מים  העונה,  משלהי  אפרסקים  מים, 
ובאווירה חברית התברר מה הסיבה שבעטייה, 
הטריחו עצמם שני המפקחים מחיפה עד חוטם 

הכרמל. 
�מה היה בחקירה? התברר שלחוקרים - מפ

קחים - חסרו הסברים בשני עניינים:
בגין   ,₪ 18 לניכוי בסך  נתבקש הסבר   .1
בביטוח  התאילנדי  העובד  השתתפות  דמי 
הרפואי, שהסדיר החקלאי לעובד שנבדק, שן, 
מהעלות.  שליש  בגובה  ניכוי  מותר  כזכור, 

�המפקחת�חוקרת, שנוכחה כבר בביקור הרא
�שון כי לעובדים יש ביטוח רפואי (סביר שח
בהתנד הביטוח  את  ערכה  לא  הביטוח  �ברת 

בות). התברר שלמפקחת ידועה עלות הביטוח 
השנתית, כל המידע שהיה חשוף למפקחת לא 

העלה ספק, כי הניכוי וגובהו נעשו כדין. 
צורך  יש  כן  אם  מדוע  הח"מ  לשאלת 
מלא  יהיה  שהתיק  "כדי  ענתה:  ב"חקירה?" 

ומסודר, תעבירו לנו את הקבלה על תשלום 
הביטוח." 

החקלאי שלחץ הדם שלו צנח, נרגע והודיע 
�מיידית "מחר תשלח אליכם הקבלה". בו במ
�קום פנה לאשתו – "נא פני להנהלת החשבו

נות שיאתרו את הקבלה ויעבירו אלי ואשלח 
בפקס למפקחת למשרדה." 

בואו נבין, העיקר שהתיק יהיה מסודר! זה 
וידוע שהניכוי כשר  נהיר  ברור  מה שחשוב! 

לחלוטין, אבל התיק...
2. הדבר השני לגביו נתבקשו מסמכים הוא 
בעייתית,  סוגיה  לפנסיה.  ההפרשות  עניין 
שאף כאן התברר שהמפקחת מודעת לה, אלא 
ידוע  ידה לעזור. הדבר  שהתברר שאין לאל 

גם לדרגות הבכירות ממנה. 
אין זה המקום לפרט את האבסורד שבעניין 
כלום  בלא  פטור  ואולם  זר  לעובד  הפנסייה 

בדרי לעמוד  אין אפשרות  ובכן,  אפשר.  �אי 
לקו לפנסיה  הפרשה  המחייבות  החוק  �שות 

אין  כי  אפשרות,  אין  אליה.  ורק  מוכרת  פה 
המפקחים  מתעקשים  זאת  ובכל  כזאת  קופה 
על הפרשה לטובת פנסיה ועל חשבון פיצויי 

פיטורין.
הודיע  החקלאי   - סיפור  סוף  מקום,  מכל 
יש  כי  חשבון,  מרואה  אישור  בפקס  שישלח 
לעובדים  פנסיה  לטובת  חשבונאית  הפרשה 

הזרים ובא לציון גואל. 
אמרנו, "תעסוקה פרודוקטיבית," נכון? 

זה  החשבון,  לרואה  פנתה  החקלאי  אשת 
הח ממנהלות  אחת  את  חרום  בנוהל  �הפעיל 

שבונות שבמשרדו, זו איתרה את המסמכים, 
שבדק  לאחר   - וזה  החשבון  לרואה  העבירה 
אותם ומצא, כי אלו אכן המסמכים המבוקשים 
בפקס  שיגרה  זו  במשרדו.  לפקידה  העבירם 
לחקלאי וזה העבירם בפקס למשרדי האכיפה.
כן שני המסמכים, שממילא נשל כי  �הנה 

חו בפקס, נדרשו במסגרת פגישה אליה נסעו 
מרחק  יום  של  בעיצומו  ממשלה  עובדי  שני 
75 ק"מ, הלוך�חזור, קיבלו הוצאות נסי�  של

עה, קיבלו אשל, נהנו באותה הזדמנות מטיול 
במדרחוב תיירותי, יום כיף, למה לא? 

והכל לפגישה, שעניינית ארכה 10 דקות, 
העבודה  יום  במהלך  הפסקה  שהצריכה  אלא 

�של החקלאי, אשתו הוטרדה, הנהלת החשבו
נות הועסקה וניתנה פרנסה לעורך דין (חשוב 

לא?). 
לאחר  היום  שלמחרת  כדי  כזכור,  הכל 
שורה של אנשים שנענו לספק את הדרישה, 
ישלח המבוקש בפקס, שהרי הפקס פועל רק 
לצד אחד, לא ניתן היה לדרוש את המסמכים 

�בטלפון או במכתב או בפקס, כדי שיגיע מחי
פה דרומה, צריך היה כאמור את כל המתואר 

למעלה. 
ועכשיו לשאלה שבכותרת: אז למה? 

לעיל התשובה!
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האמת",  אחר  החיפוש  "לוגיקומיקס: 
ח.  וכריסטוס  דוקסיאדיס  אפוסטולוס  מאת 
בקומיקס,  פילוסופיה  ספר  הוא  פאפאדימיטריוס, 
ומתמטיקה.  בלוגיקה  העוסק  מסוגו,  ראשון 

השאלה  על  לענות  מבקש  הוא 
 - הראשונים  הדברים  המהותית: 
אמיתיים  שהם  אמר  מי  הם?  ממה 
זהו  המתמטיקה?  מונחת  מה  ועל 
של  ואיור  בכתיבה  חלוצי  ניסיון 
רעיון פילוסופי, אשר יענג כל מי 
שרוצה לקרוא רומן גרפי שמבקש 
אם  הוכחה  של  הערך  'מה  לספר 
הוכח?'  היא מבוססת על מה שלא 
יש  רבים  למתמטיקאים  ולמה 
העלילה  לשיגעון? את  נטייה 
הגאונים  מן  שהוא  גיבור  מוביל 
העשרים:  המאה  של  המסעירים 
ברטרנד ראסל. המחברים מבקשים 
להראות את האובססיה של גאונים 
נפתר.  שטרם  ספציפי  נושא  על 
מתמטיקאים,  של  מדהימה  כמות 
השתגעו  מדע  וחוקרי  פיזיקאים 
לשיגעון  קרובים  שהיו  או 
סוגות  אחרי  שלהם  החקר  במהלך 
ראסל,  ברטרנד  המתמטיקה. 
הוא  הספר,  את  שמוביל  הגיבור 
ומתמטיקה,  פילוסופיה  של  גאון 
מהאפשרות  ימיו  כל  שפחד 
ההיסטוריה  בגלל  שיגעון  של 
העיסוק  בגלל  וגם  המשפחתית 
האובססיבי שלו. ולא במקרה, אין 
"סתם גאונים" במתמטיקה ודוגמא 
גוטלוב  הם  שהתערערו  לכאלה 
ויטגנשטיין,  גדל,  קורט  פרגה, 
(איורים:  ועוד.  טיורינג  אלן 
אלקוס פאפאדטוס ואנני די דונה, 
הוצאת  צוקרמן,  אמיר  מאנגלית: 
ספרי עליית הגג וידיעות ספרים, 

344 עמודים)

ונדי  מאת  נשכח",  לא  "כלום 
פסיכולוגי  מותחן  הוא  ווקר, 
תקיפה  ואינטליגנטי.  מסחרר 
אכזרית מפרה את השלווה בעיירה 
קרמר,  ג'ני  פיירוויו.  האמידה 

היער  בשולי  מתגלה  חמש�עשרה,  בת  יפה  נערה 
בברוטליות.  שהותקפה  לאחר  ומטושטשת  חבולה 
שנוי  תרופתי  טיפול  מקבלת  היא  החולים  בבית 
מאותו  הזיכרונות  את  ממוחה  שמוחק  במחלוקת 
לילה. אבל במשך החודשים הבאים, בעוד הפצעים 
יש  הזיכרון  שלאובדן  מסתבר  מתאחים,  בגופה 
אותה,  את  רודפות  הסבר  נטולות  תחושות  מחיר: 
אלן  עוד. ד"ר  איתן  לחיות  יכולה  אינה  שהיא  עד 
את  מקבל  לטראומה,  מומחה  פסיכיאטר  פורסטר, 
ג'ני לטיפול. הוא מאמין שכדי לאחות את הפצעים 
בנפשה, עליה לזכור מה קרה באותו לילה. אך גם 
שוקע  ג'ני  של  אביה  מחיר:  יש  הזיכרון  לשחזור 
אמה  המפלצתי.  התוקף  אחר  אובססיבי  בחיפוש 
ולהיאחז  שלה  סודותיה  על  לגונן  נואשות  מנסה 

בחזותה המושלמת. וד"ר פורסטר מגלה כי כאשר 
אין  הזיכרון,  של  העדין  מרקמו  להיפרם  מתחיל 
לדעת לאן יוליכו החוטים. עתה עליו להחליט מה 
לפני  ללכת,  יעז  רחוק  וכמה  לעשות  מוכן  יהיה 
אינגה  סביבו. (מאנגלית:  גם  ייכרכו  שהחוטים 

מיכאלי, הוצאת מודן, 320 עמודים)

הסופרת  מאת  "הציפורים", 
רומן  הוא  יושימוטו,  בננה  היפנית 
אישה  שבמרכזו  ומכושף  מקורי 
וגבר. זוהי רקמה ייחודית ויפהפייה 
שבין  למתח  נקלעת  בה  שהאהבה 
עדין  אהבה  סיפור  תרבויות.  שתי 
שגדלו  צעירים  זוג  בין  כאב  ומלא 
שגרתי:  לא  משפחתי  במבנה  יחד 
כשהייתה  נפטר  מאקו  של  אביה 
שלא  עדינה  אישה  ואמה�  ילדה, 
קשיי  עם  להתמודד  מצליחה 
ידיד  עם  קשר  יוצרת  היומיום, 
ועם  איתו  לגור  ועוברת  המשפחה 
משפחתו. מאקו וסאגה הצעיר ממנה 
גדלים כאחים, והמשפחה המורחבת 
אב  נפטר  שם  לארה"ב  עוברת 
המשפחה ושתי האימהות מתאבדות 
לבדם  נשארים  שניהם  זו.  אחר  זו 
בעולם וחוזרים ליפן ומנסים לבנות 
התמודדות  תוך  חדשה  משפחה 
שקיים  למה  האם  הכבד.  האבל  עם 
ביניהם אפשר באמת לקרוא אהבה? 
הוצאת  ויינברג,  אירית  (מיפנית: 

כתר, 175 עמודים)

אני   -  4 לוזר  "בארי  בספר 
בסדרה  הרביעי  לוזר",  של  סוג 
בארי  סמית,  ג'ים  ואייר  שכתב 
ממשיך  הסדרה,  גיבור  לוזר, 
הומור,  ובאמצעות  כוחו  בכל 

משעש ותעלולים  פורה  �דמיון 
עים להוכיח שהוא לגמרי מגניב 

מש דמויות  שלל  �כשמסביבו 
להיות  רציתי  "תמיד  עשעות. 
גיבור�על, כמו כוכב הטלוויזיה 

�הכי אהוב עלי, סופר ילד�עכב
לקרוא  התחלתי  זה  בגלל  רוש. 
בשפתו  סופר�לוזר!".  לעצמי... 
ובליווי  והמיוחדת  המצחיקה 
מספר  הומור,  ומלאי  נפש  משובבי  איורים 

המ השובבים,  תעלוליו  ועל  חייו  על  �בארי 
המצחיקים  וניסיונותיו  המקוריות  צאותיו 

�להפוך למגניב או כפי שהוא אוהב לומר "מג
נוב!": "כולם בבית הספר יודעים שאני הילד 
אז  אמן.  פעם,  אי  (מגנוב+לוזר)  מגנוזר  הכי 
אחד  כשיום  מעצבן  היה  זה  כמה  לכם  תארו 

להת והתחילה  לכיתה  נכנסה  סנוגלס  �פיי 
נהג באופן אפילו יותר מגנוזרי ממני". הספר 
מעולה לראשית קריאה, הכתב גדול ומנוקד, 

הומוריס באיורים  ומלווים  קצרים  �הפרקים 
טים, השפה פשוטה ובגובה העיניים של הילד 
מאוד. (מאנגלית:  ומצחיק  משעשע  והסיפור 

חגי ברקת, הוצאת דני ספרים, 239 עמודים)
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שוקל קניית נחלהø הסדרה Ø מבקש 
 øזקוק לארגון נחלתך øלמכור נחלה
  øנחלתך לפצל את  רוצה   Ø הסדרה 
מעוניין בתיכנון ביתØבנייתוø הסדרה 

חברת נחלת אבות ≠ בעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
 Æוהובלת תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

והוותיקה  ≠ החברה הגדולה  נחלת אבות 
מציעה  נחלות¨  ו למושבים  בישראל 
Æלך המתאים  השרות  את  לבחור  לך 

04-6227744 Æטל
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# #

 15

Ophidiophobia

Herpetophobia

 35

12

"ואז הבנתי שתוכנית 
ה'נשיונל ג'יאוגרפיק'

האמיתית היא כאן.
 לכן, לא תהיה לי ברירה, 
אצטרך לקבל את היותם 

של השרצים והזוחלים 
בסביבתי, אאמץ אותם 
לחיקי, אתחיל להתרגל 
לחיים במושב, לפחות 

בזמן הקרוב, או עד 
שאראה ברחוב עקרב"
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054-7772755  050-2028580 
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# #

רותי ברמן, מושב בית חרות

חזל �אחרונה 
מטיול  רתי 
שבועיים  בן 
 , ן ט ס י ג ר י ק ב
אסיה,  במרכז 
לקזחסטן  סמוך 
”דרך  על  וסין, 
ארץ  המשי“, 
השוכנת בין המדינות ה“סטאניות“. 

הש ההרים  ”ארץ  היא  �קירגיסטן 
הררית,  נוודים  מדינת  מימיים“, 
שופעת מים, סוסים ויאקים, שלפני 
לעצמאותה  שנים   25 חגגה  כחודש 
בשנת  שהתפרק  הסובייטי,  מהגוש 

.1991
ומעלה,   60 בני  איש,   20 יצאנו 

שמעדי ותיקה,  מטיילים  �בקבוצת 
במקו זולים  טראקים  לעשות  �פה 

השלישי.  בעולם  אטרקטיביים  מות 
הדר  מונאש,  מכפר  חברים  בקבוצה 
רחובות,  נתניה,  מיכאל,  מעגן  עם, 

אורנית, רמת גן ועוד.

האח בשנים  הפכה  �קירגיסטן 
וטיולי  לטראקים  נפוץ  יעד  רונות 

ומ �ג‘יפים, למטיילים שראו עולם 
אקזוטיים  מקומות  ומחפשים  לואו 

ואתגריים.
ישירות  טיסות  לקירגיסטן  אין 
והדרך להגיע לבישקק, הבירה, היא 
”פגסוס“,  התעופה  חברת  באמצעות 
בטיסת ’לואו קוסט‘ מתל אביב, עם 
עצירת ביניים באיסטנבול. שעתיים 
לאיסטנבול  אביב  מתל  טיסה  וחצי 
וטיסה של חמש שעות לבישקק, עם 
סנדוויצ‘ים מהבית ושתיה מהברזים 

בשדה התעופה...
בבישקק  נחתנו  נעים  אויר  במזג 
גולד� פבל  לנו המתין  שם   הבירה, 
מקומי,  לחם  של  מגש  עם  נשטיין 
בצק  ריבועי  עשוי  בורסוק,  הנקרא 
מטוגנים בשמן וטעימים מאד, אחרי 

גול אוכל...  בה  הוגש  שלא  �טיסה, 
תיירות  חברת  בעל  הוא  דנשטיין 
לשעבר  ישראלי  הבירה,  בבישקק 
והוציא  אירגן  עברית שתכנן,  דובר 
מן  יוצאת  בהצלחה  הפועל,  אל 
עוד  זה  ועל  הזה  הטיול  את  הכלל, 

יסופר.

קירגיסטאן. ימת קול קגור (צילום: רותי ברמן)

27.10.2016     || 16



בישקק היא עיר בירה גדולה ובה 
ענקיות,  שדרות  תושבים,  מיליון 
אוניברסיטה  ותרבות,  ממשל  מבני 

הסו שהגוש  כמו  ופסלים,  �ענקית 
בייטי ידע לבנות. עיר שוקקת חיים 
יפים,  מבנים  העסקים שלה  ובמרכז 
מעוצבות,  וחנויות  חדשות  מכוניות 
קניון מרשים ביותר ושוק בשם ”אוש 

מרקט“, עליו עוד יסופר.
טיול  היה  הקבוצה  של  בתכנית 

�ג‘יפים בן שבועיים, בו ישולבו אר
בעה ימים טראק בהרי הטייאן שאן, 
לילות  שני  המדינה.  את  הסובבים 
שאר  ביורטה.  אחד  ולילה  באוהלים 
תושבים  של  הארחה  בבתי  הלינות 
בכפרים, בתי מלון משפחתיים ובתי 
היו  בשבילנו  התנאים  בערים.  מלון 

מהמא חלק  אצל  אם  גם  �מצוינים, 
�רחים השירותים היו משותפים. אנ

חנו לא מפונקים ורגילים לכך. בתי 
ברמה  מצוינים  היו  בערים  המלון 
שפבל  נראה  כוכבים.  ארבעה  של 
גולדנשטיין עשה את כל המאמצים 
טובים  הכי  התנאים  את  לנו  לספק 

�שאפשריים, בכל מקום שהיינו צרי
כים לעבור בו את הלילה.

לצידו  לבד.  היה  לא  גולדנשטיין 
מצוינים:  חברה  שני  של  צוות  יש 
הלוגיסטי� על  האחראית   , הייבגיני
קה, הבריאות וארוחות הצהרים שהיו 
מוסך  בעל  ומיכאל,  בשטח,  פיקניק 
בריאות  על  אחראי  שהיה  לג‘יפים, 

הג‘יפ ובטיחות הנהיגה שלנו.
מסוג  ג‘יפים  חמישה  קיבלנו 
ונוחים גם  ’טויוטה סקויאה‘ גדולים 

פבל,  נסעו  בו  ליווי  וג‘יפ  למטען, 
יבגיניה ומיכאל בראש. הגיפים היו 
ג‘יפ  כל  קשר,  במכשירי  מצוידים 
קיבל מספר וצויד בארגז של מוצרי 

�היגיינה ומים מינרלים בכל יום. הנ
ובכבישים  עפר  בדרכי  היתה  סיעה 

נהג אנחנו  אתגריות.  בדרכים  �וגם 
כישוריו  לפי  אחד  כל  לחילופין,  נו 

ורצונו.
הטייאן  בהרי  שוכנת  קירגיסטן 
שן. הרים המגיעים לגובה של 7,300 
וצלול,  נקי  האוויר  בגבהים  מטר. 
והעננים  מושלגים,  ההרים  רכסי 
יפהפיות  תמונות  מציירים  בשמיים 

השמי ההרים  ”ארץ  שמה  �ומכאן 
מיים“. יש בה מעל מאה אגמים, בהם 
שאורכו  איסיקול,  בשם  גדול  אגם 

120 ק“מ ואותו הקפנו.

מוסלמית  ארץ  היא  קירגיזסטן 
הסו� ידי  על   18 ה במאה  ~שנוצרה 

שבטים   40 בין  מחיבור  בייטים, 
המשמרת  ארץ  נודדים,  מונגולים 
תרבות נוודים עתיקה: גידול סוסים 
ויאקים בגבהים. תרבות צייד עתיקה 
בעזרת עייט קירגיזי המשמש מופע 
לתיירים, ומשחקי סוסים כמו ”פולו 

כפרי  שנים.  מאות  בת  מסורת  עז“, 
לבנות,  יורטות  אוהלי  ובהם  רועים 

רו בו  ירוק  ואחו  פוריים  �עמקים 
עים מיליוני סוסים, יאקים וכבשים. 
הסוס הוא החבר הכי טוב של הנווד 

�הקירגיזי. הוא משמש לא רק לרכי
שותים  הרועים  העדרים,  לרועי  בה 

�את חלב הסוסות ומגדלים עדרי סו
סים לבשר.

במ� מהתושבים  אחוז   75 ו �היות 
אוכלים  לא  הם  מוסלמים,  דינה 

סו לסין  מייצאים  הם  סוסים.  �בשר 
ואמא רוסיה היא הקונה  סים לבשר 

בנו בקר.  בשר  של  ביותר  �הגדולה 
העיניים  מלוכסני  למונגולים  סף 
קזחים  רוסים,  תושבים  במדינה  יש 
 1,500 של  קהילה  וכן,  וטג‘יקים 
שהגי� יהודים  אלף   70 כ �יהודים. 
במלחמת  אירופה  ממזרח  לכאן  עו 
במהלך  לארץ  עלו  השנייה,  העולם 

השנים.

מת התושבים  שבין  �הקשישים 
אמריקה  אך  רוסיה,  לאמא  געגעים 
צעיר  בק,  ראסין  לצעירים.  קורצת 
בן 15, מכפר היורטות בהרים, שרכב 

”יצאנו עם בוקר 
מהכפר קרול קובו 
ברכב, לאורך הנהר 

צ‘ון קמין. חצינו 
בעזרת סוסים נהר 

שוצף, טיפסנו 
במשך כל היום 

מעל 1000 מטר 
תלולים וקשים 
בהרים חשופים 

לשמש, עד לגובה 
של כ�3000 מטר. 
הסוסים סחבו את 

המטען ללילה 
ואת חלקנו, כאשר 
אזלו הכוחות. ישנו 
במחנה אוהלים על 

גדות אגם קול קגור 
היפהפה, המוקף 

הרים“ 

חולבת סוס על רקע ימת האיסיק קול (צילום: רותי ברמן)

יאקים בהרים (צילום: רותי ברמן)
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�איתי על הסוס אל המפל בדרך בו
צית קשה ותלולה, דיבר אנגלית על 
קורס  למד  שהוא  סיפר  הוא  בוריה. 
מיוחד לאנגלית ושהוא רוצה ללמוד 
דיפלומטיה  בבישקק  באוניברסיטה 

הצ לדבריו  לאמריקה.  להגיע  �וכך 
עירים מחבקים את תרבות המערב, 
רוסית  גם  שמדברים  ההורים  אבל 

שה למרות  רוסיה,  את  �מעדיפים 
שאירה אותם עניה.

הארוכות  בדרכים  נוסעים  כאשר 
בערים  וכפרים.  ערים  חוצה  הכביש 

מז נטושים,  גדולים  מבנים  �רואים 
תמו הסובייטית.  מהתקופה  �כרת 

למשל.  בגיאורגיה  גם  שרואים  נות 
על  מבוסס  היה  הסובייטי  הייצור 
למשל  כך  הגוש.  ממדינות  ייצור 
בייצור טנק היו מייצרים את המנוע 
בגיאורגיה ואת השלדה בקירגיזסטן. 
עם התפרקות הגוש הסובייטי, לפני 
25 שנים, החלו הרוסים לייצר הכל 

�ברוסיה וכך התפרקו המפעלים בא
רצות הגוש, האנשים פוטרו ונשארו 
עניים. גם את פסלו של לנין ראינו 

�עומד בהדרו במספר ערים בקירגי
סטן.

קרול  מהכפר  בוקר  עם  יצאנו 
קובו ברכב, לאורך הנהר, צ‘ון קמין. 
שוצף,  נהר  סוסים  בעזרת  חצינו 
 1000 מעל  היום  כל  במשך  טיפסנו 
מטר תלולים וקשים בהרים חשופים 
לשמש, עד לגובה של קרוב ל�3000 
מטר. הסוסים סחבו את המטען שלנו 
ללילה ואת חלק מאתנו כאשר אזלו 
על  אוהלים  במחנה  ישנו  הכוחות. 
גדות אגם קול קגור היפהפה המוקף 

הרים.
�צוות מיוחד הגיע על הסוסים לה

ארוחת  לנו  ולבשל  המחנה  את  קים 
בשר  מרק  שכללה  הטעימה,  הערב 
עמוסות  וצלחות  קינוחים  עשיר, 

למ מהמסורת.  חלק  שהם  �ממתקים 
בסיסית  בוקר  ארוחת  אחרי  חרת, 

הלי ליום  יצאנו  מחמם  שחור  �ותה 
כה נוסף של ירידות תלולות לאורך 
מדרון של 1000 מטר עם עליות פה 
במהלך  וכך  הירידות.  לצורך  ושם 
כל השבועיים שילבנו בכל יום כמה 
שעות של טראקים בהרים ובעמקים 

ונסיעה בג‘יפים למקומות קסומים.

הגענו  אליו  הארחה  בית  בכל 
עוד  דומה:  שולחן  לכבודנו  פתחו 

והמנה  המרק  את  שמגישים  לפני 
העיקרית, מגישים תה. על השולחן 

�כבר נמצאים: מגש עם פירות העו
והבו סוכריות  עם  רגל  כוסות  �נה, 

ומרקחת  ביסקוויטים  הלחם,  רסוק 
ריבות תוצרת בית ממשמשים ופטל. 
המרק המסורתי הוא מעין מרק בשר 
או גולאש, עם ירקות ואטריות מנה 
היא  העיקרית  המנה  הכל.  שמכילה 
וחתיכות  גזר  שמן,  אורז  הפילאף, 
קטנות של בשר כבש. ולידם כיסנים 
כמו  שונים  בגדלים  בשר  ממולאים 
דרך  על  כמדינה  והדונגי.  המנטי 
התה  את  קירגיסטן  אימצה  המשי 
הסיני, הפירות מאוזבקיסטן, תרבות 

הריבות מרוסיה.
הוא שוק  ה“אוש מרקט“ בבישקק 
כדורי  יבשים,  פירות  הכל:  בו  שיש 
ענקיים  ומלונים  אבטיחים  גבינה, 
מאד,  טעימים  כמותם  ראינו  שלא 
פירות  בגדים  בשפע,  מרקחת  בתי 

והכל בע ותבלינים  וירקות  �יבשים 
רבוביה. מתחם טקסטיל ובו עבודות 
כובעים  בלבד,  מקומית  אומנות 
וכיסויי מיטה. הכל,  בובות  ותיקים, 

�מה שצריך ומה שלא צריך וגם מש
חקי מזל במרחב השוק.

אדום  הוא  קירגיזסטן  של  דגלה 
כשבמרכזו עיגול צהוב. במרכזו של 
של  העגול  פתחה  מצוייר  העיגול 

”קירגיזסטן היא 
ארץ מוסלמית 
שנוצרה במאה 

ה�18 על ידי 
הסובייטים, 

מחיבור בין 40 
שבטים מונגולים 

נודדים, ארץ 
המשמרת תרבות 

נוודים עתיקה: 
גידול סוסים 

ויאקים בגבהים. 
תרבות צייד 

עתיקה בעזרת 
עייט קירגיזי 

המשמש מופע 
לתיירים, ומשחקי 
סוסים כמו ”פולו 
עז“, מסורת בת 

מאות שנים“

ציד עם עיט (צילום: רותי ברמן)

מחנה יורטות (צילום: רותי ברמן)
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היורטה  השמיים.  אל  היוטה  אוהל 
בע הגרים  הרועים  של  ביתם  �היא 

רכסי  ועל  הפוריים  הירוקים  מקים 
ההרים בגבהים של מעל 3000 מטר. 
העטוף  עץ  ששלדו  עגול  אוהל  זהו 
ביורטה.  איש  ארבעה  ישנו  בלבד. 
אפשר היה לישון על הרצפה או על 
מיטות ברזל. פתחה של היורטה הוא 
תנור  ובתוכה  מתגלגל  לבד  וילון 
של  בערה  ידי  על  המתחמם  ארובה 
הם  השירותים  מיובשת.  בקר  צואת 
מטבח,  שהיא  יורטה  יש  כן,  בחוץ. 
יורטה חדר אוכל ולמגורים. כל בני 

בהכ עסוקים  המארחת  �המשפחה 
כלבי  הילדים.  גם  ובהם  האוכל  נת 

חול והאמא  בסמוך  וסוסים  �רועים 
בת חלב סוסים למשפחה. אנחנו לא 

העזנו לטעום.

�כפרי החקלאים והרועים הם צנו
הדיור  את  ומזכירים  ופשוטים  עים 
אך  עניים  הם  ה�50‘.  בשנות  בארץ 
שנבנו  שלהם  והבתים  רעבים  לא 
בסגנון אחיד בתקופה הסובייטית הם 
יפים. החצרות מוקפות גדר, יש רפת 
ומשאית  וערמות חציר לחורף  ודיר 
סלולות,  לא  הדרכים  ישנה.  רוסית 
הילדים  עם  השכנות  מדרכות,  אין 
והילדים  לחצר  בכניסה  נפגשות 
המכולת  ליד  יושבים  והקשישים 
וגם  אוכל  גם  בה  שיש  השכונתית 

ביגוד.

תושבי קירגיסטאן מוסלמים אבל 
�לא דתיים, מצב שנשאר עוד מהת

קופה הסובייטית האתאיסטית. בכל 
כפר יש מסגד קטן ויפה וכמעט ללא 
מתפללים. הנשים הנשואות עטויות 
אבל  מסורת,  זו  כי  ראש,  מטפחת 
מוסלמים  ולא  בורקות  רואים  לא 
שערב  מספרים  לתיירים  מזוקנים. 

המ בכל  לבנות  הציעה  �הסעודית 
כדי  גדולים,  חדשים  מסגדים  דינה 
להעמיק את האמונה באיסלם. כמה 

�יזמים צעירים התבקשו לרכוש אד
�מות לצורך כך. כשהגיע הכסף הצ

קטנטנים  מסגדים  בנו  הללו  עירים 
ואת שאר הכסף לקחו לכיסם, מעין 

עוקץ קירגיזי.
בקירגיסטן  שלנו  האיש  כאמור, 
הוא פאבל גולדשטיין, ישראלי יוצא 
העברית.  האוניברסיטה  בוגר  צבא 
לבן  ואב  נשוי   ,(35) גולדנשטיין 
 1999 בשנת  הבירה.  בבישקק  וגר 
אחרי   ,18 בגיל  לישראל,  עלה  הוא 
פרויקט  במסגרת  תיכון,  שסיים 
להתגייס  המגיעים  לנערים  ”סלע“ 
לצה“ל. כחייל בודד הוא גר בקרית 

ודוד סבתו  היום  עד  גרות  שם  �ים, 
תו. גם שני אחיו גרים בארץ. פאבל 

�סיים את שירותו הצבאי בנח“ל בד
רגת סמ“ר כחובש ותצפיתן.

זילנד  בניו  הגדול  הטיול  לאחר 
וסיים  העברית  באוניברסיטה  למד 
עסקים.  ובמנהל  בגיאוגרפיה  תואר 

�הוא עבד בייעוץ ושיווק בחברה במ
זרח אירופה ובשנת 2009 נסע לבקר 
שעשה  כמו  בקירגיסטן,  הוריו  את 

בכל שנה.
וס� באשתו, שהתאהב  לפני   עוד 

לינה, הוא התאהב בתרבות הנוודים, 
לעשות  והחל  המדינה  של  בהרים 
טראקים: ”כאדם בוגר הבנתי רק אז, 
כמה המדינה הזאת יפה ומה יש לה 

בע לברר  התחלתי  לעולם.  �להציע 
ניין עסקים בתחום התיירות והבנתי, 
הזה  היופי  את  להראות  רוצה  שאני 

כשסיפר בזמנו,  לישראלים.  �גם 
תי בארץ שאני מקירגיסטן, אנשים 
לא הבינו איפה ומה זה, חשבו שאני 

הכור של  מדינה  שזו  אמרו  �רוסי, 
דים. לאחר שקיבלתי החלטה לעבוד 
בתיירות ובהדרכה, נסעתי ביחד עם 
לשוויץ,  יבגיינה,  שלי,  השותפה 

לעשות קורס מדריכי הרים.
קבוצת  הגיעה   2012 ”בשנת 
אני  ומאז  הראשונה  הישראלים 

לי וטראקים  ג‘יפים  טיולי  �עורך 
הישראלים  מה  למדתי  שראלים. 

ההתא השטח,  סוג  את  �אוהבים: 
קושי  בשטח,  הפיקניקים  רגנות, 
הטראקים והנהיגה העצמית בג‘יפ. 

מי לכאן  שמגיעה  �האוכלוסיה 
תרמילאים  של  גם  היא  שראל 
בני  בעיקר  אך  וסקרנים,  צעירים 
משול� טיולים  שרוצים   ,65�55

אנשים  אלה  וטראקים.  ג‘יפים  בי 
איכותיים ונחמדים שמטיילים בכל 

בנ היו  שכבר  אחרת,  בארץ  �שנה 
וסקרנים  ובאתיופיה  בהודו  פאל, 
הם  חדשות.  אותנטיות  לתרבויות 
שמעדיפים  מפונקים,  לא  אנשים 
בתי הארחה משפחתיים ומעוניינים 

להכיר את התושבים ותרבותם.
לישראלים  להכיר  רוצה  ”אני 
עצי  הדשא  כרי  הפראי,  הטבע  את 
הרים  והנהרות,  האגמים  האשוח 

אתג גיאולוגיות  דרכים  �מושלגים, 
קירגיזסטן  ההרים.  אנשי  ואת  ריות 
היא אטרקציה לישראלים שאוהבים 

�טבע, מתעניינים בתרבות, שלא רו
צים לנסוע רחוק ושלא רוצים לשלם 

הרבה כסף בעבור טיול.“

”קיבלנו חמישה 
ג‘יפים מסוג 

’טויוטה סקויאה‘ 
גדולים ונוחים 

גם למטען, וג‘יפ 
ליווי בו נסעו פבל, 

יבגיניה ומיכאל 
בראש. הגיפים היו 
מצוידים במכשירי 

קשר, כל ג‘יפ קיבל 
מספר וצויד בארגז 
של מוצרי היגיינה 

ומים מינרלים 
בכל יום. הנסיעה 
היתה בדרכי עפר 

ובכבישים וגם 
בדרכים אתגריות. 

אנחנו נהגנו 
לחילופין, כל 

אחד לפי כישוריו 
ורצונו“

משק קירגיסטני טיפוסי עם בני המשפחה (צילום: רותי ברמן)

פבל מכין קפה עילית (צילום: רותי ברמן)
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