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שיר מתקליט קטן או גדול, >
שחשבתי  מרדיו,  מושמע 
מסתתר  משהו  שיש  תמיד 
שיר  נשמע  מזמן  פעם  מאחוריו. 
של פריד אל אטרש מתוך תקליט 
שיר  ישן,  מרדיו  או  ועבה  גדול 

מל ממושך,  זמן  במשך  �שהתנגן 
ווה בתזמורת עם המון כלי נגינה. 
באקורדים  ממושכת  נגינה  לאחר 
שונים, עולים ויורדים, חוזר קולו 
סלסוליו.  את  להשמיע  הזמר  של 
מנגינה  שומעים  ארוך  זמן  במשך 
לנפש.  חודרות  השירים  ומילות 
זמן  סלסל,  אותו  ששמע  אחד  כל 
נסיעה  של  כמהלך  היה  הנגינה 
מאופקים  או  לאשדוד,  מאשקלון 

לבאר שבע.
לטי אביב  לתל  בנסיעתי  �היום, 

פול הרגיל שלי הייתי מבואס קצת, 
כי במקום לעבוד או להיות במוזיאון 
אני  טובים,  שלי, להתעסק בדברים 
מתנחם  אני  החולים.  לבית  בדרכי 
יש  שבועיים,  עוד  וזהו,  היום  שזה 

הרבה זמן לדברים אחרים.
�פתחתי את הרדיו, חיפשתי מוזי

קה, נמאס לשמוע את הברברת על 
איראן והאיום של אמריקה, נתניהו�

הת היום  �הרצוג�השרה�מירי�רגב, 
ווסף גם דרעי. זפזפתי בין התחנות 
והנה מוזיקה, פריד אל אטרש בשירו 
אהבה  של  שיר   - נורה"  יא  "נורה, 

אין�סופית לאישה.
�לו היינו סופרים כמה פעמים הוז

היינו מאבדים את  נורה בשיר  כרה 
טיילתי  נורה...  יא  נורה,  הספירה. 
את  וראיתי  בזמן  המחשבות  עם 

בבית  אמי  עם  יחד  קטן  ילד  עצמי 
קולנוע בבאר שבע, קולנוע "אמפי", 

מבצ הכוכבים  פתוח.  גג  עם  �אולם 
בצים ויחד רואים סרט של פריד אל 
מסך,  ללא  הקיר  על  מוקרן  אטרש 
שניים  או  אחד  שיר  היו  שבו  סרט 
והשיר "נורה, יא נורה" היה המנצח 
בין השניים - שיר אהבה נוגע ללב, 
שיר  שיותר,  מה  שנותן  אחד  שיר 
גם  וענקית.  גדולה  אהבה  שמבטא 

הנע ליד  עומד  המאוהב  �כשהאיש 
רה ושר לה באוזנה את השיר הנהדר 

היא כאילו לא נמצאת...
שבת,  לפני  קצת  שישי,  בערבי 
חיכינו לסרט הערבי בשחור�לבן. לא 
משנה מאיזה עדה אתה: ערב, שקט 
קטוע  בכי  או  צחוק  רק  בשכונה, 
נורה"  יא  "נורה,  נשמעים לפעמים. 
- שיר אחד ואתה בתל אביב. אורך, 

האהבה כאורך, נורה יא נורה...
פעם,  של  שיר   - נורה  יא  נורה, 
זיכרונות  את  אחד  ברגע  שמחזיר 

הילדות.
בתל  ואני  נורה,  יא  נורה  נורה 

השומר.

יענקלה איתן, עין הבשור

פריד אל אטרש. שיר שמחזיר ברגע אחד 
את זיכרונות הילדות
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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
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בתכנית:  דן.  צופניות בקרבת מכוורת  בנטיעות  דבוראים 
נטיעת יותר מ�100 אלף עצים צופניים באזור מגוריהם של 

הדבוראים והמכוורות
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"נביא את משק המים לסידורים ומחירים אחרים 
שיאפשרו לעשות חקלאות יותר רווחית"

שר החקלאות הבטיח ביום הפתוח בערבה שמחירי המים השפירים לחקלאות לא יישארו גבוהים עד סוף השנה. ביום 
ראשון נודע כי המים לחקלאות יוזלו ב�20 אג', ביחס לתעריף הביתי. על תמיכה ישירה בחקלאים אמר השר אריאל: "אנחנו 

נמצאים בדיון מול האוצר ומול הארגונים ואני חושב שיש סיכוי שעד 2017 נגיע לסיכום, שמשנה את ההסדרים הקיימים"

וחמישי > רביעי  בימים 
התקיימה   (20.1.16�21)
הח� התערוכה   25 ה �בפעם 

"יאיר"  בתחנת  ערבה  מו"פ  קלאית 
בסמוך  וצפונית,  תיכונה  ערבה  של 

�למושב חצבה, ובה ביקרו אלפי אנ
�שים. חקלאים מכל רחבי הארץ הש

תתפו בדיונים ובמפגשים מקצועיים 
בכנס שנערך בימים אלה של משבר 
הישראלית  החקלאות  בענף  חריף 
דעות  להחלפת  מפגש  מקום  והיווה 
ולבחינת שיתוף פעולה. 250 חברות 
מהארץ והעולם הציגו את חידושיהן 
ומיכון,  רכב  חקלאות,  בתחומים 
השקיה,  מערכות  סולארי,  חשמל 

שיטות חיסכון במים ועוד.
ח"כ  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר 
אורי אריאל ובכירי משרד החקלאות 

�הגיעו לכינוס, פגשו את חקלאי הע
וש החקלאים  בשטחים  סיירו  �רבה, 
�מעו על המגמות ועל האתגרים בגי

כנסים מקצועיים לקידום  דול. שני 
בת התקיימו  בישראל  �החקלאות 

ופיתוח  למחקר  הנגב  "כנס  ערוכה: 
�חקלאי" ו"מקומה של החקלאות ומ

קום החקלאות בכלכלה הישראלית", 
ראשי  ח"כים  שרים,  בהשתתפות 
חקלאיים  ארגונים  וראשי  רשויות 
ובראשות ראשי המועצות האזוריות 

ערבה ותמר.
החק שר  התייחס  הראשון  �בכנס 

לאות ופיתוח הכפר ח"כ אורי אריאל 
�למחירי המים הגבוהים הנגבים מח

יוסדר  הנושא  כי  והבטיח,  קלאים 
בחודשים הקרובים ובכל מקרה "לא 
הוסיף  השר  השנה".  מסוף  יאוחר 
המים  משק  את  "נביא  כי  והבטיח, 

ומ �לסידורים 
אחרים  חירים 

לע �שיאפשרו 
חקלאות  שות 

יותר רווחית".
ת  ח ט ב ה
התממשה  השר 
או  במהרה, 

ההוד �לפחות 
שמבשרת  עה 
מימושה  על 

מלש �יצאה 
כבר  השר  כת 
ראשון,  ביום 
בינואר.   24
נמסר,  בהודעה 
"ביוזמת  כי 

החק �משרד 
אישרה  לאות 

לח המים  במחיר  הפחתה  �הממשלה 
יחד  קלאות. על�פי המתווה שסוכם 
עם משרד החקלאות נקבע, כי מעבר 
לשנת  הביתי  לתעריף  להפחתה 
2016, תהיה גם הפחתה של עד 20 
השפירים  המים  בתעריפי  אגורות 

לחקלאות".
כחו מתקבלת  הממשלה  �החלטת 

בין  הסיכום  על  ההודעה  לאחר  דש 
הפ לשר  כחלון,  משה  האוצר,  �שר 

נים כיום (כשבועיים בתפקיד), אריה 
והשר  הכלכלה  שר  לשעבר  דרעי, 
הסיכום  לפי  והגליל.  הנגב  לפיתוח 
בין שני השרים, חוק שיוצע על ידי 
בתעריף  הפחתה  יקבע  הממשלה 
זהה  בשיעור  ביתי  לשימוש  המים 

למס ערך מוסף, 17%.
לח השפירים  המים  הוזלת  �על 

אורי  החקלאות  שר  אמר  קלאים 
אריאל: "אחרי שכולם הבינו שמחירי 

�המים לא סבירים עבור המשק החק
לסיכומים  שהגענו  שמח  אני  לאי, 
בממשלה על הפחתת המחיר למים. 

�זה מתווה שנכון חברתית ונכון כל
כלית. רק כך נוכל להוריד את יוקר 
המחיה של מחירי המזון ולקדם את 

החקלאות הישראלית".
כמיליארד ו�200 מיליון מ"ק מים 
 500 מתוכם  בחקלאות,  משמשים 
מים  והשאר  שפירים  מ"ק  מיליון 
שהוזלה  נראה  ואחרים.  מושבים 
תשפיע בעיקר על חקלאים במושבי 
מיליון  ב�80  שמשתמשים  המרכז, 
מ"ק מים שפירים, ללא מקורות מים 

חלופיים.
שר החקלאות התייחס גם לבעיית 

פערי התיווך ואמר שהנושא "מחייב 
לב פתרון  מחפש  ומשרדו  �טיפול" 

בין  אבל  תחרות,  בעד  "אנחנו  עיה. 
גדול.  מרחק  יש  להפקרות  תחרות 
ברצועה,  המחירים  את  לתחם  צריך 
ומצד  להרוויח  תאפשר  אחד  שמצד 

שני תמנע חזירות", אמר השר.
בעניין התמיכה הישירה בחקלאים 
נמצאים  "אנחנו  אריאל:  השר  אמר 
הארגונים  ומול  האוצר  מול  בדיון 
 2017 שעד  סיכוי  שיש  חושב  ואני 
נגיע לסיכום, שמשנה את ההסדרים 
ילווה  זה  החקלאות.  בשוק  הקיימים 
כי מדובר בעסקת  בפתיחת מכסים, 

מקב וגם  נותנים  גם  שבה  �חבילה 
לים".

ערבה  האזורית  המועצה  ראש 
שביעות  הביע  בלום,  אייל  תיכונה, 

רצון ממימוש מתווה הסיוע להסבת 
"מתווה  הערבה:  לחקלאי  גידולים 
מתקדם  גידולים  להסבות  הסיוע 
בצורה יפה מאוד. עד כה יש לנו 52 
ואנחנו  בהתחייבויות  ש"ח  מיליון 
מתקרבים ל�80 מיליון הגשות, ואני 
מעריך שתוך חודשיים נמצה את כל 
ה�100 מיליון ש"ח שהוקצו להסבות 

�גידולים". בלום ציין בחיוב את בי
טול מס המעסיקים על עובדים זרים 
 12 לאחר  החודש  לתוקפו  שנכנס 

הע חקלאי  של  עיקש  מאבק  �שנות 
רבה ואת המהלכים להסדרת התקנה 
שתאפשר חיוב העובד בשכר הדירה 
בסך 550 ש"ח, כפי שהובטח ע"י שר 

החקלאות.
ביקר  עתיד)  (יש  ילין  חיים  ח"כ 
לחקלאות  הממשלה  התייחסות  את 

הח על  מדבר  "העולם  �הישראלית. 
וצמא  מאתנו  וקונה  שלנו  קלאות 
ממשלות  לצערי  אבל  שלנו  לידע 

החק אל  פנה  ילין  לא".  �ישראל 
לאים בקהל: "בסוף יש לנו אחריות 
מאוחדים  נהיה  לא  ואם  כחקלאים 

�וננקוט צעדים שילכדו את כל הח
קלאים, נהיה לא פחות אשמים מכל 

ממשלות ישראל".
(המחנה הציוני)  ח"כ איתן ברושי 
את  ושלל  האוצר  משרד  את  תקף 
מאמין  לא  "אני  עמו:  ומתן  המשא 
האוצר  עם  האוצר.  עם  ומתן  במשא 
אפשר להשיג דברים רק בכוח", אמר 
אבל  לדבר,  "נכון  והוסיף:  ברושי 
צריך לגבול את הדיבורים בזמן ויש 
להבין שיש עקרונות שלא משתנים 
ולא כל פקיד יכול כל פעם להמציא 

מחדש את הגלגל".

"הירידה בייצוא החקלאי מדאיגה"
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור מודאג מהייצוא וגם מסל הצריכה. משפחה בישראל 

הישראלית >מפנה בכל חודש בממוצע כ�7% בלבד מהוצאותיה לרכישת תוצרת חקלאית מקומית "החקלאות 
ומס ומתפתחת  �מפותחת 

פקת מזון לצרכנים בארץ 
זאת, בשנים האחרו �ובעולם. עם 

מתפרנסים  אינם  החקלאים  נות 
�בכבוד כפי שהם צריכים להתפר

נס. זו בעיה. החקלאות הישראלית 
ש"ח  מיליארד  כ�30.2  מייצרת 

סיטו במחירים  גולמי  �כחומר 
ומכובדת".  גדולה  כמות  זו  נאים, 
המושבים  תנועת  מזכ"ל  אמר  כך 
ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר 

התערוכה  בפתיחת  צור,  מאיר 
החקלאית והימים הפתוחים במו"פ 

ערבה.
החקלאי  לייצוא  התייחס  צור 
ירידה משמעותית  "קיימת  ואמר: 
הח� הייצוא   2007 בשנת  בייצוא. 

מיליארד  כשישה  על  עמד  קלאי 
ש"ח, לעומת בשנת 2015, שעמד 
על כ�4.5 מיליארד ש"ח. זה דבר 
להתבסס  חייבת  המדינה  מדאיג. 

מש ירידה  כאן  ויש  ייצוא  �על 
ש"ח  מיליארד  חמישה  מעותית. 

של  הביטחוני  מהייצוא  שליש  זה 
של  לא�גדולה  בהשקעה  המדינה. 
המדינה ניתן להכפיל את המספר 

הזה לייצוא חקלאי".
מגד שחווים  הקשיים  �על 

אמר:  החקלאיים  החי  בענפי  לים 
מתווה  לאחר  הרפתנים  "רווחיות 
המושביים.  בעיקר  ירדה,  לוקר 
למגדלים  עוברים  הפטם  מגדלי 
ייצא  שזה  סכנה  וקיימת  גדולים 
למשווקים.  ישירות  מהחקלאים 

חק שיהיה  הענף  את  לשמר  �יש 

לאי.
לולים  רובם  הביצים:  "מגדלי 
המחירים  בין  פער  יש  קטנים. 
יש  בחו"ל.  המחירים  לבין  בארץ 

�לייצר מעגל שישמור הן על המ
�חירים, הן על הצרכנים והן שמי

רה על זכויות בעלי החיים.
במ החקלאים  הדגים:  �"מגדלי 

מהדגים  כ�10%  מייצרים  דינה 
ואנחנו לפני רפורמה לא�פשוטה. 

לח הגידול  עלות  ירקות:  �מגדלי 
עוב ועלות העסקת  �קלאי עלתה 

דים זרים עלתה אף היא".
צור הדגיש, כי משפחה ממוצעת 
ו�500  אלף  כ�14  בחודש  מוציאה 
בני המשפחה צורכים  ש"ח, בעוד 
רק כ�1,030 שקלים מסל הקניות 

היש החקלאות  מתוצרת  �שלהם 
יכו� "אנחנו   :7% כלומר  ראלית, 
לים לומר, באופן ברור, שהתועלת 
הרבה  הישראלית  החקלאות  של 

כתו שנחסוך  ממה  גדולה  �יותר 
הרבה  שלה  והשימור  מיבוא  צאה 

יותר משמעותי".

השר אריאל וראש מועצת ערבה תיכונה בלום במו"פ ערבה 2016. "אנחנו בעד תחרות, אבל בין תחרות 
צילום: אדוארד קפרוב להפקרות יש מרחק גדול" 
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כיתת הכוננות בחוף השרון השתפה 
בתפיסת חוליית גנבים מעזה

בתים ומחסנים חקלאיים במועצה האזורית נפרצו ונגנב מהם רכוש 
אישי רב, טרקטור, טרקטורונים, סוסים, סחורות וציוד חקלאי. ארבעה 

מושבניקים השתתפו בלכידת החוליה החשודה במעשים

המועצה האזורית חוף השרון >אבי אובליגנהרץ
לא העניקו  הגבול  �ומשמר 
למ הוקרה  תעודות  �חרונה 

תנדבי כיתת הכוננות של המועצה, 
בתפיסת  תרומתם  על  "מתמידים", 
החשודה  עזתית  פורצים  חוליית 
ביישובי  גניבות  עשרות  בביצוע 

הסביבה.
אז של  כינוים  הוא  �"מתמידים" 
בי על  בשמירה  המסייעים  �רחים 

האזוריות  במועצות  התושבים  טחון 
מבין  הגבול.  במשמר  ומתנדבים 
חברי  השרון,  בחוף  "המתמידים" 
כיתת הכוננות נחשבים לחוד החנית 

מוק ומתנדביה  "המתמידים"  �של 

לטפל  כדי  לילה  מדי  כמעט  פצים 
ביטחוניים,  או  פליליים  באירועים 
ליישובי  במטרה להחזיר את השקט 

המועצה.
בבסיס  שנערך  מרשים  בטקס 
ה"מתמידים" של משמר הגבול בחוף 

של גרשון  גזית,  רן  קיבלו  �השרון 
זינגר ואחיינו עמית שלזינגר, כולם 
ממושב  מוסאי  וטל  בצרה,  ממושב 
חלקם  על  הוקרה  תעודות  חרוצים, 
שהטילה  החוליה  חברי  בלכידת 

מורא על יישובי המועצה.
התעודות הוענקו למתנדבים על�

ידי רב פקד מיטל קוניו, מפקד הכוח 
המרכז,  במרחב  מג"ב  של  המבצעי 
ומנהל  ברכה  אלי  המועצה  ראש 
פלג.  נמרוד  המועצה,  של  הביטחון 

באותו מעמד גם יעל אורן מהרצליה 
וחביב אלחנני מקיבוץ שפיים קיבלו 

בהתנ לפעילותם  בהוקרה  �תעודות 
דבות בכיתת הכוננות.

השרון  חוף  של  הכוננות  צוות 
חברים  ובו  שנים  שלוש  מזה  פועל 
המועצה,  מיישובי  מתנדבים  כ�20 

בש צעירים  ונשים,  גברים  �ביניהם 
מבו� וגם  לחייהם  וה�30   20 ה �נות 

הוא  המתנדבים  ותיק  יותר.  גרים 
דוד תמים, בן 65, רכז הביטחון של 

קיבוץ געש.
בשבועות האחרונים נפרצו בתים 
חקלאי  של  ומחסנים  תושבים  של 
אישי  רכוש  מהם  ונגנב  השרון  חוף 
סוסים,  טרקטורונים,  טרקטור,  רב, 
מלאי סחורות וציוד חקלאי לסוגיו. 
היה  החוליה  של  הפעילות  "מוקד 

בעיקר באזור רשפון ומושב בצרה", 
מספר נמרוד פלג, קב"ט חוף השרון. 

�"משפחות החקלאים סבלו מן הגני
פתחו  באזור  הביטחון  וכוחות  בות, 
ואמצעי  המצלמות  למרות  בחקירה. 
המעקב המופעלים בשדות, לא ניתן 

�היה לזהות את אנשי החוליה, שהס
תתרו היטב במשך היום".

ותלונות  הגניבות  גל  לאור 
הכוננות  כיתת  יצאה  החקלאים, 
לשדות  קרסו  דני  של  בפיקודו 
וחיפשה אחר החוליה במשך מספר 
הקרים  הלילות  באחד  שבועות. 
של חודש דצמבר האחרון הם זיהו 

�תנועה חשודה בשטחי מושב רש
�פון, ומכאן הדרך לתפיסת החשו

דים הייתה קצרה.
"מעשי השוד הללו טומנים בחובם 

סכנה לא רק לרכוש התושבים, אלא 
פלג.  אומר  האישי",  לביטחונם  גם 
"לפעילותם של המתמידים, ובראש 
ובראשונה כיתת הכוננות שלה, יש 

הביט על  בשמירה  משמעותי  �חלק 
ובצמצום  התושבים  של  האישי  חון 
אחת  על  השרון,  בחוף  השוד  מעשי 

�כמה וכמה בתקופה הביטחונית הסו
�ערת העוברת על כל ישראל בחוד

שים אלה".
ראש מועצת חוף השרון אלי ברכה 
והוסיף  למתנדבים  שבחים  חלק 

מסירו על  להם  "מצדיע  הוא  �כי 
לשמירה  ותרומתם  לבם  אומץ  תם, 
השרון.  בחוף  התושבים  ביטחון  על 

�מחויבותם הפעילה היא דוגמה ומו
עמוקה  ולמעורבות  לאכפתיות  פת 

למען קהילת חוף השרון".

"הפירות היבשים הם שריד מהגלות"
מגדלי הפירות: "במקום להשתמש בט"ו בשבט להקניית הרגלים של 

אכילת פירות טריים ובריאים מלמדים ילדים לצרוך פירות יבשים עתירי 
חומרי שימור וסוכר"

"אכילת פירות יבשים בבתי >
בט"ו  ילדים  ובגני  ספר 
מזעזע  מנהג  היא  בשבט 

מהעו לעבור  שצריך  �ואנטי�חינוכי 
לם", כך אומר מנכ"ל ארגון מגדלי 

"במ כהן.  איציק  בישראל,  �הפירות 
ככלי  הנטיעות  בחג  להשתמש  קום 

פי אכילת  של  הרגלים  �להקניית 
מלמדים  אנו  ובריאים,  טריים  רות 
יבשים  פירות  לצרוך  הילדים  את 

�מיובאים עתירי חומרי שימור וסוכ

רים מלאכותיים", אומר כהן.
אנכ שריד  הם  היבשים  �"הפירות 

בארץ  מקומו  שאין  מהגלות  רוניסטי 
מפוזר  היה  ישראל  שעם  בעת  ישראל. 
בעיירות באירופה לא ניתן היה לאכול 
השנה  של  זו  בתקופה  טריים  פירות 
בשל מגבלות האדמה הקפואה וההובלה 
אכילת  של  הנוהג  נכנס  לכן,  האטית. 
פירות יבשים. משום מה, לאחר השיבה 

לארץ נמשך מנהג זה ואף התעצם".
מו הפירות  מגדלי  ארגון  �מנכ"ל 

סיף: "הרוח המקורית של ט"ו בשבט 
נטיעת עצים באדמת ארץ  היא של 

מדי מפירותיהם.  ואכילה  �ישראל 
בעולם  מהמובילות  היא  ישראל  נת 
את  ומייצאת  הפירות  סוגי  במגוון 
התוצרת למדינות רבות". ויש לו גם 

שול להכין  "אפשר  הגשה:  �הצעת 
ממגוון  ואמתיים  יפהפיים  חג  חנות 
גם  ובהם  הטריים  הארץ  פירות  של 
אצלנו  שגדלים  ושקדים  תמרים 

בארץ וערכם הבריאותי רב".

"חקלאי הארץ עושים עבודת קודש עבור המדינה"
שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, בישיבת הממשלה: "יש לקיים בדחיפות 

יואב >דיון יסודי על עתיד החקלאות בישראל" והשיכון,  הבינוי  שר 
בישיבת  התייחס  גלנט, 
החקלאות  הממשלה למשבר 
חוק  בנושא  דיון  במסגרת  בארץ, 
הדיון,  כי  אמר  גלנט  השר  המים. 
הוא  בשבט,  לט"ו  סמוך  המתקיים 

�הזדמנות להביע הערכה גדולה לח
קלאי הארץ, שעושים עבודת קודש 
מקשיים  סובלים  אך  המדינה,  עבור 
פתרונות  המצריכים  משמעותיים 

מידיים מצד הממשלה.
�השר גלנט מנה את האתגרים המ

רכזיים שעמם מתמודדים החקלאים, 
ביניהם: מחירי המים, עלות העבודה, 

פערי תיווך וסבך ביורוקרטי, הכובל 
�את ידיהם. גלנט אמר: "ישנה חשי

בות גדולה לחקלאות, במיוחד בעת 
רא במשימה  מדובר  ראשית,  �הזו. 

ההיאחזות  ביסוס  של  במעלה  שונה 
הפריפריה  באזורי  בעיקר  בקרקע, 

בע הצורך  לכך  מצטרפים  �והגבול. 
ומניעת  כלכלית�ישראלית  צמאות 

אס לצד  אחרים,  בשווקים  �התלות 
לשוק  סביר  במחיר  טרי  מזון  פקת 

הישראלי.
אבן שואבת  היא  ישראל  "מדינת 

�בתחום החקלאות והיא תורמת למ
מדינות  בהן  בעולם,  רבות  דינות 

ומיכולו מניסיונה  שלישי,  �עולם 
שדה  ולפתח  להמשיך  עלינו  תיה. 

בג חקלאית  לטכנולוגיה  �ניסויים 
החק שתחום  נשכח,  בל  �בולותינו. 

לאות מהווה גם בסיס לאיכות חיים 
במדינה ודגל לשמירה על הסביבה", 

הוסיף גלנט.
בדחיפות  לקיים  קרא  גלנט  השר 
דיון מעמיק בממשלה בנושא עתיד 
משקף  החקלאות  "מצב  החקלאות: 

ובאח ישראל  מדינת  פניה של  �את 
ולפתח אותו,  ריותנו לדאוג לתחום 

חק אם   ' סמילנסקי:  של  �כמאמרו 
לאות כאן מולדת כאן'".

חברי כיתת הכוננות. זיהו תנועה חשודה בשטחי מושב רשפון
צילום: דוברות חוף השרון

בבני המושבים לומדים על 
�כאלפיים מדריכים ופעילים בתנועת הנוער בני המושבים הש>שוויון ערך האדם

ערך  ושוויון  סובלנות  בנושאים  בסמינר  שעבר  בשבוע  תתפו 
�האדם ודנו בסוגיות בחברה הישראלית. הסמינר התקיים בשלו

שה מוקדים, במקביל: ביד מרדכי במחוז דרום, בגבעת ברנר במחוז מרכז 
ובכפר גלים במחוז צפון.

�בחודשיים הקרובים צפויים המדריכים שעברו את ההשתלמות להע
35 אלף החניכים של התנועה ברחבי הארץ. ההשתל� �ביר את תכניה לכ

מויות נערכו על�ידי גרעינרים, מד"בים, רכזי המועצות, רכזות ההדרכה 
המחוזיות ומנהלי המחוזות.

חניכים ומדריכים בתנועה בסמינר. בחודשיים הקרובים בתנועה כולה 
צילום: בני המושבים
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 70 שנה לי"א
הנקודות בנגב

כנס "בארות בנגב" יוקדש למבצע ההקמה ולתרומתו 
המכרעת לעיצוב גבולות המדינה בדרום

במלאות 70 שנים למבצע ההקמה בן >
ייערך  בנגב  הנקודות  י"א  של  לילה 
כנס "בארות בנגב", שיוקדש למבצע 
ולתרומתו המכרעת לעיצוב גבולות המדינה 
באזור הדרום. הכנס יתקיים בקיבוץ עלומים, 
בקיבוץ  בפברואר,   1 בשבט,  כ"ב  שני,  ביום 
בארות  של  ההיסטורי  לאתר  סמוך  עלומים 
יצחק, וישתתפו בו ראשי המועצות בנגב ובני 

הדור הראשון ביישובים שהוקמו.
מבצע ההתיישבות, הגדול מסוגו טרם קום 
המדינה, נעשה בלילה שבין 5 ל�6 באוקטובר 
1946, במוצאי יום הכיפורים תש"ז ובו הוק�

מו: אורים, בארי, גל און, חצרים, כפר דרום, 
�משמר הנגב, נבטים, נירים, קדמה, שובל ות

קומה.
�בכנס ינתחו מומחים את עמדת הצבא הב

ריטי ביחס למאבק על ארץ ישראל ולפרויקט 
ההתיישבות ומגבלות כוח האדם של הבריטים 
שהיישוב היהודי ידע לנצל. כן יעסוק הכנס 

במקור שמם של היישובים וכיצד הם השתלבו 
בתרבות ובשירה. ותיקי היישובים יספרו על 

זיכרונותיהם מהשנים הראשונות.
הדתי  הקיבוץ  תנועת  מזכ"ל  רפל,  נחמיה 

�שעורכת את הכנס: "מבצע הקמת י"א הנקו
ביותר  הגדול  ההתיישבות  פרויקט  הוא  דות 
ואחד  המדינה,  הקמת  טרם  שנעשה  מסוגו 
מהגורמים להצלחתו הוא שיתוף הפעולה בין 
כל המפלגות והתנועות. הלקח על הנועזות, 
וחשיבות האחדות הלאומית צריך  החלוציות 

לעמוד מול עינינו גם בהווה ובעתיד".
לשימור  המועצה  שותפה  הכנס  בארגון 
אתרי מורשת בישראל ובחלקו האחרון יצאו 
המשתתפים לסיורים שיעסקו במבצע הקמת 
י"א הנקודות ובסיפורו של כפר דרום ויבקרו 

המנ בנגב",  "בארות  של  התצוגה  �בפרויקט 
ציחה את סיפורו של הקיבוץ, שננטש לאחר 
הקהל  להשתתפות  פתוח  הכנס  גבורה.  קרב 

הרחב.

מד"א מגיש עזרה כספית
ארבע שנים לקרן המשמשת לכיסוי הוצאות פינוי 

באמבולנס של ניצולי שואה

כא> לפני  שהוקמה  המיוחדת  �הקרן 
רבע שנים בארגון העזרה הראשונה 

�מגן דוד אדום ממשיכה לסייע לני
�צולי שואה במימון הוצאות נסיעה באמבול

נס במקרים שבהם קופת החולים אינה מכסה 
להקל  במטרה  הוקמה  הקרן  ההוצאות.  את 
על עשרות אלפי ניצולי השואה החיים כיום 
ונפשיים  פיזיים  וסובלים מקשיים  בישראל 
וממצוקה כלכלית וזקוקים מעת לעת לסיוע 

רפואי ולפינוי באמבולנסים של מד"א.
זכי הלר, דובר מד"א, מסר כי מדי שנה 
פונים אליהם ניצולי שואה משום שגופים 
כגון קופות חולים, המוסד לביטוח לאומי, 
חברות ביטוח ואחרים קבעו שאינם זכאים 
באמבולנס,  נסיעה  בגין  הוצאות  להחזר 

כת על  מוטל  הכספי  שהנטל  �ומספרים 
פיהם.

לגבות  תקנות  על�פי  המחויבים  במד"א, 
באמ נסיעה  תמורת  תשלום  מטופל  �מכל 

בולנס, מצאו פתרון חלקי לבעיה, שיאפשר 

להקל מהנטל של ניצולי השואה. השתתפות 
מותנית  הנסיעה  הוצאות  בתשלום  הקרן 

�במיצוי הזכויות של ניצול השואה מול הגו
רמים החיצוניים ובעמידה בקריטריונים.

מד"א  "ארגון  בין:  אלי  מד"א,  מנכ"ל 
מחויב על�פי חוק לגבות תשלום בגין נסיעה 
החוק  אולם  שמפונה,  אדם  מכל  באמבולנס 
היבש אינו נותן פתרון מספק לצרכיהם של 
הפרט בחברה הישראלית, ובראש ובראשונה 

ניצולי השואה.
על  היתר,  בין  הוקמה,  ישראל  "מדינת 

�רקע הטרגדיה שפקדה את העם היהודי במ
לחמת העולם השנייה, וניצולי השואה שעלו 
שותפים  היו  המלחמה  תום  לאחר  לארץ 
ועל  הארץ  של  ולפיתוחה  להקמתה  מלאים 

ופעל בידם  לסייע  למטרה  לנו  הצבנו  �כן, 
נו נמרצות להקמת הקרן המיוחדת, שתוכל 

�לכסות בעבורם את עלויות הפינוי באמבו
לנס וקבלת השירות הרפואי המקצועי מידי 

צוותי מד"א".

במפגש של תכנית "שריגים" המתקיימת בתנועת המושבים בסיוע "קרן אביחי", >ט"ו בשבט הגיע
ציינה תנועת המושבים את חג ט"ו בשבט בלימוד עם ד"ר רות קלדרון ובסדר ט"ו 
בשבט בהשתתפות מטה התנועה, מטה "בני המושבים" ובהשתתפות רב התנועה 
מנחם הכהן. ד"ר קלדרון: "קיימת חשיבות להכלה, לפתיחות ויצירת קהילה שבה יש מקום 
לפוליטיקה, לדת והלכה ולצדם אהבת האדמה, עבודה וחיי רוח עשירים". ד"ר סער איילון 
מאגף חברה וקהילה בתנועה מלווה את "שריגים": "העיסוק ביהדות המתחדשת באמצעות 

תכנית שריגים מהווה מנוף לכלל הפעילות הקהילתית הן במושב והן במועצה".
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איתן ברושי

בישראל  החקלאות 
במשבר  כיום  שקועה 
כמוהו  היה  שלא  חמור 
התיישבות  שנות  במאה 
ישראל,  בארץ  וחקלאות 
על  מאיים  אשר  משבר 

החק של  קיומה  �עצם 
עצם  על  קיומי  איום  שקיים  ומכאן,  לאות. 
יכולתה של המדינה לייצר בעצמה את המזון 

של תושביה.
המשבר בחקלאות, מצד אחד, והשיח בנושא 
הצדק החלוקתי והמחאה החברתית, מצד שני, 
מחייבים אימוץ של תפיסה חדשה ורב�ממדית 

יצי תוך  הכפרי�חקלאי,  במרחב  �לטיפול 
לבין  המדינה  בין  מחודשת  וברית  אמנה  רת 

ההתיישבות והחקלאות.
הכנ שולחן  על  תונח  הקרובים  �בימים 

ורד דשא,  לעו"ד  חוק, המשותפת  סת הצעת 
החקלאי  המגזר  ולראשי  נוספים  לח"כים 
את  בחוק  לעגן  מטרתה  אשר  וההתיישבותי, 

הכפ וההתיישבות  החקלאות  של  �מעמדן 
רית בישראל כערך לאומי והתיישבותי בכל 

�חלקי הארץ ובמקביל, תיצור אפשרות להס
תייע בהתיישבות ובחקלאות כפתרון למשבר 
הדיור ולמצוקת יוקר המחיה במדינה. יישום 
הצעת החוק צפוי גם להוזיל באופן ניכר את 
ולסייע  חקלאית  מתוצרת  המזון  סל  מחירי 
העוני  לבעיית  פתרון  למציאת  משמעותית 

�בישראל, באמצעות ניצול עודפי תוצרת חק
לאית בהליך ממשלתי מסודר.

בחלקו,  נובע,  בחקלאות  הנוכחי  המשבר 
שמחייבים  עוגן",  "חוקי  שאין  העובדה  מן 

המ ועל  החקלאים  על  ומגנים  המדינה  �את 
שמח ממשל  ומפקידי  מלוביסטים  �תיישבים 

ליטים כל בוקר "להמציא את הגלגל מחדש". 
במחירים,  לנדנדה  עדים  אנו  שנה  כל  לכן, 

לח המסופקים  המים  של  ובכמויות  �באיכות 
קלאות, פערי התיווך של התוצרת החקלאית 
הקרקע  היקף  פיקוח,  כל  ללא  משתוללים 
תקציבים  אין  ומצטמצם,  הולך  החקלאית 
והגרוע  ותיקים,  ביישובים  תשתיות  לחידוש 
ועל  מחוקקת  אחת  שממשלה  חוקים  ביותר: 
פיה מתכננים תכניות מבוטלים בהינף יד על 

ידי הממשלה שבאה אחריה.
גודל המחדל מתברר כשמשווים את המצב 
למגזרים חיוניים אחרים: האם יעלה על הדעת 

להפ אחד  בהיר  יום  יחליט  החינוך  �שמשרד 
סיק לשלם את שכר המורים ויטיל על ציבור 

ההורים את עלויות השכר שלהם? האם יעלה 
שכר  יקבלו  לא  מילואים  שחיילי  הדעת  על 
שמשרד  הדעת  על  יעלה  האם  שירותם?  על 
החולים  קופות  את  לבטל  יחליט  הבריאות 

ויותיר כל אזרח אחראי לבריאותו?
לרובנו ברור שהתשובה לשאלות אלה היא 
בוודאי שלא, כי חוק חינוך חובה, חוק שירות 
מספקים  הממלכתי  הבריאות  וחוק  הביטחון 
לציבור "מטריית הגנה" מפני האינטרסים של 
ממשלות מתחלפות וגחמותיו של פקיד תורן 

כזה או אחר.
�למרבה הצער, לא כך המצב בחקלאות ובה

תיישבות - כאן "כל פקיד מלך" ואת המחיר 
החקלאים.  גם  וכמובן  הרחב,  הציבור  משלם 
הירקות  מחירי  המחיה,  מיוקר  נפגע  הציבור 
והפירות מזנקים לשמים ובשנה החולפת אף 
מחסור  הורגש  שבהן  מסוימות  תקופות  היו 
באספקה של פירות וירקות טריים, בשר עוף, 
מוצרי חלב ומוצרים אחרים. החקלאים מצדם 
נאבקים בעור שיניהם על הפרנסה, שכל שנה 

הופכת לקשה יותר וכדאית פחות.
המדינה  את  הקימו  והמושבים  הקיבוצים 
ולביסוסה,  להתפתחותה  התנאים  את  ויצרו 
כיום המדינה לא מאפשרת את המשך קיומם. 
כל זאת מתרחש כאשר ברור לכל מי שעיניו 
בראשו, כי חקלאות והתיישבות אינם חשובים 
פחות לביטחון המדינה מאשר צורכי הביטחון, 
והבריאות. החקלאות מספקת ביטחון  החינוך 
מזון, היא החוסן הלאומי של המדינה. מדינה 

�שאינה מייצרת את מזון תושביה תלויה בח
סדי זרים.

מגדירים  הקרקע  ופיתוח  ההתיישבות 
מדינה  המדינה.  של  הפיזיים  גבולותיה  את 

מעב ואינה  גבולותיה  את  מיישבת  �שאינה 
את  דבר  של  בסופו  תאבד  שדותיה,  את  דת 
אחיזתה בקרקע. הצעת החוק נועדה להסדיר 

�את שאלת מעמד הקרקעות ואת הבנייה בה
לאוכלוסייה  והן  ההמשך  לדור  הן  תיישבות 
למגוון  דיור  פתרונות  לספק  ובכך  חיצונית, 
רחב של אוכלוסיות בפריפריה, בנגב ובגליל.

יכול  אינו  ובהתיישבות  בחקלאות  המצב 
ממשלה  החלטות  ללא  שהוא.  כפי  להמשיך 
שיסדירו את מעמדן, קרב היום שבו לא יהיו 
המציאות  חקלאות.  ולא  התיישבות  לא  לנו 
נכונות  החלטות  ומחייבת  ומשתנה  מורכבת 

ועכשיו.
ויו"ר  הכותב: ח"כ (המחנה הציוני) 
משותף בשדולה החקלאית בכנסת, 
הקיבוצית  התנועה  מזכ"ל  לשעבר 

וראש מועצה אזורית עמק יזרעאל
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O3

אֹוזֹון >ד"ר דניאל מדר הגז  את  מכירים 
מהחור  ההוא   ?(ozone)
באוזון? אז מחקר חדש מגלה 
שהוא לא רק מזיק לבריאות באופן 

הח ביבולים  פוגע  גם  אלא  �ישיר, 
שהמידע  נראה  פניו,  על  קלאיים. 
קשור  הוא  אבל  קשור,  אינו  החדש 
של  משילוב  נוצר  הזה  הגז  בהחלט: 
ולחות  שמש  קרינת  אוויר,  זיהום 
שנושבות  מערביות  רוחות  נמוכה. 
בערי החוף בארץ, שהן מוקדי זיהום 
האוויר, גורמות להופעת אוזון מעל 
מנוכחותו  וכתוצאה  חקלאות,  אזורי 
שם יורדת כמות התוצרת החקלאית.

החמצן:  לגז  גז�אח  הוא  האוזון 

צורכים  שאנחנו  החמצן  מולקולות 
חמצן  של  אטומים  משני  בנויות 
האוזון  מולקולות  ואילו   ,(O2)
חמצן  של  אטומים  שלושה  עשויות 
זה משמעות של  (O3). להבדל קטן 

כמ פשוטו  מבחינתנו,  ומוות  �חיים 
בעלי  כל  ושל  שלנו  הגוף  שמעו: 
החיים שחיים בכדור הארץ משתמש 
בחמצן לקיום תהליכי נשימה תאית. 
רעיל  זאת,  לעומת   ,(O3) האוזון 

�עבורנו משום שהוא יוצר בגוף רדי
קלים חופשיים.

מולקו הם  החופשיים  �הרדיקלים 
(מגי ריאקטיביים  אטומים  או  �לות 

בים), כלומר פעילים מאוד, שנוטים 
במולקולות  יציבים  קשרים  להרוס 

חופ רדיקלים  בגוף  כשיש  �אחרות. 
�שיים, הם יכולים להרוס כל מולקו
�לה אורגנית שבה הם נתקלים. הפ

גיעה המשמעותית ביותר של האוזון 
הנשי במערכת  היא  נושמים  �שאנו 

הסיכון  את  מעלה  שהוא  וידוע  מה, 
למוות ממחלות ריאה.

גבוה  האוזון  ריכוז  טבעי,  באופן 
הסטרטוספרה, שגו �יחסית בשכבת 

פני  מעל  קילומטרים   50-10 בהה 
האדמה, ומכונה "שכבת האוזון". לגז 
הזה יש תפקיד חשוב: הוא חוסם את 

�קרינת השמש האולטרה�סגולה שמ
�גיעה מהשמש וחודרת את האטמוס
�פרה, מקטין את כמות הקרניים המ

סוכנות וכך מגן על היצורים החיים 
מפני פגיעה בד�אן�איי שלהם.

פני  על  האוזון  ריכוז  כלל,  בדרך 
כדור הארץ נמוך מאוד ואינו מסוכן, 
בנידוף  שמקורו  אוויר  זיהום  אולם 

דלקי מאובנים  ובשריפת  (התאדות) 
לי גורם  ופחם,  נפט  גז טבעי,  �כמו 

צירת אוזון בגובה הקרקע - וזו כבר 
בעיה אמתית.

בהקשר  חקלאות  על  כשמדברים 
בה עוסקים  כלל  בדרך  �הסביבתי, 

על  לחקלאות  שיש  הרעות  שפעות 
הסביבה ועל הבריאות. מזכירים את 

�ההפיכה של בתי גידול טבעיים לש
טחים חקלאיים, את דחיקת הצמחים 

�וחיות הבר, את הפצת המינים הפו
זיהום הקר �לשים והמתפרצים ואת 
קע והמים בדשנים ובחומרי ריסוס.

חדש  מחקר  התפרסם  באחרונה 
שעוסק בהשפעת האוזון על בריאות 
הצמחים. החוקרים בדקו אם לריכוז 
שמקורו  הקרקע,  פני  שעל  האוזון 

על  השפעה  הייתה  אוויר,  בזיהום 
תנובת הגידולים החקלאיים בארה"ב 
מצאו  הם  האחרונות.  השנים  ב�30 
הייתה  גבוה,  האוזון  ריכוז  שכאשר 
מ�10%  גדול  שאינו  בשיעור  ירידה 

וב לגז.  החשופים  השדות  �בתנובת 
נזק  מבינים:  שכולם  לשפה  תרגום 
10 מיליארדי דולרים (כ�40 מי�  של
ליארד שקלים) בשנה, רק בארה"ב.

 10% של  שירידה  שחושב  למי 
מזכירים,  אנחנו  קטנה  היא  בתנובה 
שגידולי שדה הם כנראה המוצר הכי 

פגיע בכלכלה האנושית: הם רגישים 
�לפגעי מזג האוויר, למחלות, למזי

קים, לחיות בר ולבצורת.
�בעיה אחרת נוספה לדאגות החק

לאים בישראל בשנים האחרונות: הם 
השיווק,  רשתות  של  שבויים  הפכו 
חקלאית  תוצרת  מהם  שרוכשות 
(ומוכרות  במיוחד  נמוכים  במחירים 
לאזרחים).  גבוהים  במחירים  אותה 
שיש  לעלויות  אלה  כל  את  הוסיפו 

תע גלם,  חומרי  כגון  מוצר,  �לכל 
לעובדים  ומשכורות  אנרגיה  בורה, 
- ותבינו שירידה כזו יכולה להיות 

להת שמצליח  חקלאי  בין  �ההבדל 
קיים לבין חקלאי פושט רגל.

אוזון  שזיהום  לחשוב  אפשר  היה 
לחקלאות,  כך  כל  משמעותי  אינו 

משימוש  נוצר  אוויר  זיהום  שהרי 
במתק הגדולות,  בערים  �בתחבורה 
וב ונפט  גז טבעי  וזיקוק  טיפול  �ני 

או  שדות  שאין  היכן   - כוח  תחנות 
מטעים, אבל המחקר הזה הוכיח שיש 

קשר הדוק בין השניים.
שניוני,  אוויר  מזהם  הוא  אוזון 
של  כימיות  מתגובות  נוצר  כלומר 

�המזהמים הראשונים שנפלטים מסו
כגון:  ומשריפתם,  השונים  הדלק  גי 
נדיפות  אורגניות  ותרכובות  מתאן 
דלק.  משריפת   NOX נוספות, 

תגובות אלה תלויות בעיקר בתנאי 
וקרינת  לחות  רוח,  כמו  אוויר  מזג 
חזקה  וקרינה  נמוכה  לחות   - שמש 
מעודדות יצירת אוזון. לכן, פעמים 
רבות ריכוזו הגבוה של האוזון, שהוא 

�תוצר לוואי של זיהום האוויר הרא
יחסית  יבשים  באזורים  נמצא  שוני, 

שאליהם נושאת אותו הרוח.
המחקר הזה רלוונטי גם לישראל, 
אצלנו  האוויר  זיהום  מוקדי  שכן 

הח והשטחים  החוף  בערי  �מצויים 
השפלה,  הנגב,  צפון  של  קלאיים 

והג יזרעאל  עמק  החוף,  �מישור 
הלחות  להם.  מזרחית  נמצאים  ליל 
שמתרחקים  ככל  ופוחתת  הולכת 
את  מסיעה  מערבית  ורוח  מהחוף, 

שפע היא,  התוצאה  האוויר.  �זיהום 
מופיע  גבוה  אוזון  ריכוז  רבות  מים 
דווקא באותם אזורים שממזרח לחוף, 

שבהם נמצא חלק משמעותי משטחי 
החקלאות של ישראל.

נפ הישראלית  שהחקלאות  �נניח 
�געה בסדר גודל דומה לפגיעה בח

כזה,  במקרה  האמריקנית.  קלאות 
עלול  אוזון  של  משני  מזיהום  הנזק 
להגיע למיליארד ש"ח בשנה ואולי 
כך  זה  אם  להבין  כדי  יותר.  אפילו 
מקומי  מחקר  שדרוש  מובן  באמת, 

שיבדוק את הנושא לעומק.

פגי לצמצם  מנת  על  �בינתיים, 
הפגיעות  (ואת  בחקלאות  זו  עה 
זיהום  את  לצמצם  יש  בבריאות) 
האוזון השניוני על�ידי צמצום זיהום 
בפחם,  שמקורו  הראשוני  האוויר 
כוח  ובתחנות  בתחבורה  ובנפט  בגז 

בארץ.
האם המחקר הנוכחי מחדש משהו? 
הרי ידוע כבר שאוזון הנוצר בגובה 
הקרקע כתוצאה מזיהום אוויר מזיק 
לבריאות וכדאי לצמצם את כמותו. 
עדיין  הזו  הידיעה  שלמרות  אלא 
את  לצמצם  כדי  מספיק  נעשה  לא 
המחקר  לאוויר.  המזהמים  פליטות 
יותר  מכיוון שככל שיש  חשוב  הזה 
נתונים כלכליים מוצקים על נזקים 
לסביבה שגורם זיהום אוויר, למדינה 
יש תמריץ כלכלי גדול יותר למנוע 

אותו.

מוקדי זיהום האוויר אצלנו מצויים בערי החוף 
והשטחים החקלאיים של צפון הנגב, השפלה, 

מישור החוף, עמק יזרעאל והגליל נמצאים 
מזרחית להם. הלחות הולכת ופוחתת ככל 

שמתרחקים מהחוף, ורוח מערבית מסיעה את 
זיהום האוויר. התוצאה היא, שפעמים רבות 

ריכוז אוזון גבוה מופיע דווקא באותם אזורים 
שממזרח לחוף, שבהם נמצא חלק משמעותי 

משטחי החקלאות של ישראל

Yoni Lerner, Flickr :צילום שיבולת בשדה. ירידה של 10% בתנובה החקלאית עלולה להיות הרסנית עבור החקלאי 

ארובות של מפעלים ותחנות כוח. זיהום אוויר שמקורו בתעשייה ובתחבורה גורם ליצירת אוזון, שנסחף ממוקדי הזיהום אל מעל 
PRO4652 Paces, Flickr :צילום שדות חקלאיים 
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תודה לכל השותפימ, החברות, המציגימ, החקלאימ ולעשרות אלפי המבקרימ, 

שהגיעו ולקחו חלק ביומ הפתוח בערבה.
תודה לכולכמ ולהתראות בשנה הבאה!

החטיבה להתיישבות
ההסתדרות הציונית העולמית

המועצה האיזורית הערבה התיכונה
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הב>אלמוג סורין מעין  אפרתי  �אירית 
שור (46) קפצה למים שוב 
בגיל 45, אחרי הפסקה של 
במקצים  תשתתף  וכבר  שנים,   21
50, ל�100 ול�200 מטר חזה בא� �ל
ליפות אירופה לשחייני מאסטרס, 
שתתקיים בלונדון בסוף חודש מאי 
הייתה  בזמן שלא  הקרוב.   (25�29)
וביחד  לאורי  נישאה  היא  במים 
שבה  התל�אביבית  מהבועה  עברו 
נולדה וגדלה למושב שבעוטף עזה. 
אירית, מטפלת גוף ונפש ומרפאה 

לש ואם  הבוקר  בשעות  �בעיסוק 
האימונים  על  מספרת  בנות,  לוש 
ועל  תומך  בעל  על  לטריאתלון, 

רק נפילות  בצל  בבריכה  �שחייה 
טות - "המשכתי לשחות עד שהיה 

צבע אדום שני".
מהתחרות  חרדה  אינה  אפרתי 
החשובה שתתקיים בעוד כחמישה 
שחייניות  ישתתפו  ובה  חודשים 
מצטיינות מכל העולם. "אני רואה 
את ההתמודדות כמשהו כיף, ועצם 

�ההשתתפות שלי באימונים ובתח
�רויות טריאתלון הם מבחינתי הצ

לחה". על הציפיות שלה מהתחרות 
לעצמי  מציבה  "אני  מוסיפה:  היא 
להגיע  ואשמח  ריאליות  מטרות 

למקומות הראשונים בתחרות".

אירית "גדלה במים": כבר בגיל 

לבריכה  קפצה  אביב  בתל  שבע 
והח נרשמה  שאליו  שחייה  �בחוג 

ישראל  את  ולייצג  להתחרות  לה 
כנערה  וגם  "כילדה  בתחרויות: 
ייצגתי את ישראל בנבחרת מכבי 
תל אביב בשחייה ובתחרויות בין�

לאומיות".
נמנתה אפרתי עם   1992 בשנת 

�הסגל האולימפי של ישראל לתח
רויות באולימפיאדת ברצלונה, אך 
בגיל 21, לפני האירוע הספורטיבי 
כאבים  בגין  פרשה  ביותר,  הגדול 
לטובת  מרובה  משחייה  שנוצרו 

�לימודי תואר ראשון בארצות הב
אורי,  את  הכירה  מכן  לאחר  רית. 
עבר  שנים   17 ולפני  נישאה,  לו 
שבעוטף  הבשור  עין  למושב  הזוג 

לריפוי  קליניקה  פתחה  שם  עזה, 
בעיסוק ולטיפול בגוף ונפש.

על המעבר מ"הבועה", תל אביב, 
מספרת:  היא  עזה  בעוטף  למושב 
עבורי,  ופשוט  קל  היה  "המעבר 
המקום מאוד נעים לגור בו, מלבד 
'עתות מצוקה' של נפילת רקטות. 
לי לא הייתה בעיה לעבור מהבועה 
התל�אביבית ועשיתי זאת בקלות, 
לגדל  במהותי.  עירונית  לא  אני 
זה בעיניי אידיאלי  ילדים במושב 

ומהותי ונכון. וטוב לנו פה".

לריפוי  בקליניקה  טיפול  בין 
לחזור  אפרתי  החליטה  בעיסוק, 
שנה,  מ�20  יותר  לאחר  לכושר 

בק לה  "באה  בבריכה  �והשחייה 
לות", היא אומרת. לפני שנה וחצי 

הט ל"קבוצת  חברה  עם  �הצטרפה 
ריאתלון האתגרית של עוטף עזה", 
יש  ובה  נשים,  לאימון  שהוקמה 
מאמנים שעושים זאת בהתנדבות.

נכנסתי  רבות  שנים  "אחרי 
ראיתי  ופתאום  התאמנתי  למים. 
כמה השחייה קלה לי ולא מאיימת, 

הק ובכיף.  בקלות  לי  באה  �היא 
לפני  התגבשה  הנשים  של  בוצה 
בהקמתה,  הייתי  לא  שנים.  ארבע 
אבל ידוע לי שלאחר שהטריאתלון 
מרובה  בהנאה  הסתיים  הראשון 
בהתנדבות  קבוצה  להקים  החליטו 

לאימוני טריאתלון נשים.
"הקבוצה הייתה בתחילה בשער 
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"ביום האחרון של המלחמה הייתי בבריכה, 
והיה מטח ירי לאזור שלנו. בצבע האדום 

הראשון שמעתי שהנפילות בקרבת מקום 
ושאלתי את עצמי אם כדאי שאמשיך 

לשחות או לא, בצבע האדום השני כבר יצאתי 
מהבריכה ורצתי. זה עזר שאני בכושר"

קבוצת הטריאתלון: 60 
ספורטאים מ�20 יישובים
60

65 20 
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�הנגב ועם הזמן הצטרפו נשים מא
אשכול  אזורית  ממועצה  שקלון, 
ועוד, ובגלל זה היא נקראת 'עוטף 
מאזורים  נשים  בה  יש  כי  עזה', 
שונים. מי שרוצה יכולה להצטרף 
 - בתחרויות  ולהתחרות  לקבוצה 

החוויה מדהימה".

 יצא לך להתאמן בצל הפחד מנפילת 
רקטות?

ממש  לקבוצה  הצטרפתי  "אני 
�בזמן המלחמה. השגרה נעצרה, ואנ

שים התפנו מהבתים שלהם. הקבוצה 
ובז ואימהות  נשים  של  היא  �שלנו 

לילדים,  לדאוג  צריך  המלחמה  מן 
לנפש ולבריאות הגופנית.

("צוק  האחרונה  המלחמה  "בזמן 
א"ס)   ,2014 יולי�אוגוסט  איתן", 

יש לאליפות  להתאמן  �המשכתי 
נדחתה,  שהתחרות  ולמרות  ראל, 
אני המשכתי לשחות. ביום האחרון 
והיה  בבריכה,  הייתי  המלחמה  של 
מטח ירי לאזור שלנו, ובצבע אדום 
מוגן.  למרחב  ולהגיע  לרוץ  צריך 

�בצבע האדום הראשון שמעתי שה
נפילות בקרבת מקום ושאלתי את 
עצמי אם כדאי שאמשיך לשחות או 

יצא �לא, בצבע האדום השני כבר 
זה עזר שאני  תי מהבריכה ורצתי. 
ומוסיפה:  צוחקת  אירית  בכושר", 
"השחייה והאימונים עזרו לי מאוד 
ולא עבדתי,  בבית  היינו  להתנתק. 

�והייתי צריכה קצת זמן לעצמי לה

תאפס ולהתאזן, והאימונים והכושר 
היו  שהם  למרות  לי,  עזרו  מאוד 
אותי  החזיר  זה  מלחמה.  באמצע 

מאת חוויה  הייתה  וזאת  �לשפיות 
גרת".

 ואיך אנשים במושב מתייחסים 
להצלחה שלך?

"מי שיודע מאוד מפרגן והקרובים 
מיידעת  לא  אני  ומפרגנים.  יודעים 
ששומע  מי  אבל  תחרות,  כל  על 
לקבל  וכיף  ותומך,  מפרגן  באמת 

לפ נוטה  לא  שאני  למרות  �פרגון, 
רסם את הנושא".

 איך את משלבת בגיל 46 שחייה 
ואימונים עם אימהות, קריירה וזוגיות?

 16 בגילאי  בנות  שלוש  לי  "יש 
בק� עובדת  גם  אני  ו�9,   14  וחצי,
ליניקה בפרטית שלי, גם אימא וגם 
עצמאית  שאני  בגלל  ספורטאית. 
אני משתדלת להיות בבית בבקרים, 
ולכן אני לא יכולה להיות באימוני 
לבנות  יכולה  אני  זאת,  הבוקר. עם 
ואני  לי  שתתאים  תכנית  לעצמי 
פעמיים  בין  הערב,  בשעות  שוחה 
בעיקר  בשבוע,  פעמים  לשלוש 
בגלל התחרות של אליפות אירופה 

הק במאי  מתחרה  אני  בה  �בשחייה 
רוב.

מפרגנת  שלי  המשפחה  "בנוסף, 
זוגי,  בן  מדהימה!  בצורה  ותומכת 

המעו בין  היה  והוא  מדהים  �אורי, 

לבריכה  שאחזור  הראשיים  דדים 
בכל  תמך  והוא  להתחרות,  ואתחיל 
נוסע אתי  והוא  ובכל החלטה,  שלב 

מפרג שלי  הבנות  וגם  �לתחרויות 
בה אתי  ונמצאות  ומתרגשות  �נות 

אימונים  של  החוויות  ובכל  חלטות 
ותחרויות. הן גם ספורטיביות: הבת 
שחייה,  באימוני  מתאמנת  הקטנה 

�טריאתלון ורכיבה על סוסים, והאמ
ומאוד  סוסים  על  רוכבת  גם  צעית 
בליגה  מתחרה  היא  בכך.  מצליחה 

הארצית".

 איך את מתאמנת לתחרות שחייה 
של 50, 100 ו�200 מטר חזה באליפות 

אירופה?
הת בשאר  מתאמנת  פחות  �"אני 
ומוסי וריצה,  אופניים  כמו  �חומים, 

הכנה  זאת  שחייה.  אימוני  יותר  פה 
הגוף.  על  לשמור  וצריך  מנטלית 
כאימא יש לי פחות זמן בבית, וזאת 
ההקרבה, אבל כולם התגייסו לצורך 
העניין והם יודעים שזה עד התחרות 

במאי.
בעק מהבית  יוצאת  יותר  �"אני 

האימונים, אבל משתדלת שזה  בות 
לא יבוא יותר מדי על חשבון הבית. 
איכות,  זמן  קצת  לנו  שיש  ולמרות 

�אחרי התחרות אני אפצה את המש
פחה. אני יודעת שצריך לשמור על 
המשפחה מתוך החלום של התחרות, 

שהיא אחרת, מיוחדת ומאתגרת".

 נשים רבות בעלות משפחה רוצות 
להתחיל להתאמן, אבל לא מצליחות 
לשלב את האימונים עם קריירה וחיי 

משפחה. אילו עצות תתני לנשים 
שרוצות להצליח ולהגיע להישגים 

בספורט ובכלל?
"אני מאמינה שאדם צריך ללכת 
שנפש  מאמינה  אני  שלו,  הלב  עם 
ולהפך.  בריא,  גוף  עם  באה  בריאה 

לקחת  צריכה  שאישה  חושבת  אני 
את הזמן שלה את המקום ואת השקט 
כדי לבוא למשפחתיות בצורה טובה 
את  למצוא  צריך  אחד  כל  יותר. 
הדבר שעושה לו טוב, מה שעוזר לנו 

להיות אנשים טובים ומלאים יותר.

"זה שווה, וכל קושי שנמצא בדרך 
צע כמה  עוד  להתקדם  לנו  �גורם 

לומר  ניתן  מכן,  קדימה. לאחר  דים 
'יש לי כוחות עכשיו' ומהמקום הזה 
לפעול, לרוץ עמו קדימה ולעוף על 

זה".

אירית אפרתי. "אחרי שנים רבות נכנסתי למים"

פברואר 2015, אירית אפרתי זוכה במדליית זהב באליפות ישראל. בתחרות זו שברה 
שלושה שיאים ישראליים בקטגוריית הגיל



15 ||   28.1.2016

 230
 125

    189



28.1.2016     || 16

צילום: אורן פלס אלונים בבית קשת. יערות גדולים ומרשימים 

צילום: היא�לי בונפיל עצים יבשים בגבעת חציר. אתר הסובל מתנאי יובש, ואף נמצאו בו עצים מתים 

רבים >יוני וייץ מציינים  שנה  מדי 
השנה  ראש  בשבט,  ט"ו  את 

המ מיטב  לפי  �לאילנות, 
עם  עצים.  נטיעת  החג:  של  סורת 
זאת, לא רבים יבחינו בכך שמעטים 
בט"ו  שניטעו  הצעירים  העצים  הם 
בשבט ושרדו. מלבד העובדה שמועד 

לג בסמוך  הוא  האידיאלי  �הנטיעה 
שמים הראשונים (כך שעדיף לנטוע 
לינואר),  לחכות  ולא  יותר  מוקדם 
אינם שורדים  רבים  נטעים צעירים 
באקלים היבש והחם השורר בארצנו, 

רוב ימות השנה.
חרף הוויכוח הער בשאלת השפעת 
שינוי האקלים על ישראל, השפעת 
כך  ניכרת.  הארץ  עצי  על  היובש 

מי הכמותי  האקולוג  הראה  �למשל 
באוניברסיטת  במחקרו  דורמן  כאל 

שימוש  באמצעות  בנגב,  גוריון  בן 
בתמונות לוויין, שאורנים מתייבשים 

�ומתים - בעיקר באזורים שבהם שו
ררים תנאי יובש, כמו יערות הדרום. 
ייחודית  אינה  ההתייבשות  תופעת 
חזויה בכמות  ירידה   - לאורנים  רק 

�המשקעים עקב שינוי האקלים תש
פיע על מינים רבים באזורים שבהם 

כמות המשקעים נמוכה יחסית.
להיערכות  הידע  מרכז  להערכת 
המשקעים  כמות  האקלים,  לשינוי 
הכוללת בארץ צפויה לרדת בד בבד 

�עם שינוי האקלים העולמי, וגם פי
יצטמצם,  העונה  פני  על  הגשם  זור 
ארוכה  יבשה  עונה  שייצרו  שינויים 
יותר. כיצד ישפיעו השינויים האלה 

על העצים שזה אך ניטעו?

הטב היער  עץ  הוא  התבור  �אלון 
�עי הנפוץ ביותר בישראל. יש הטו

אלוני  יערות  כיסו  בעבר  כי  ענים, 
תבור שטחים נרחבים בצפון ובשרון. 
גדולים  יערות  לראות  אפשר  כיום 
ומרשימים של אלוני תבור בגליל - 

בגבעות אלונים ובבית קשת, ובגולן 
- ביהודיה ובנחל מיצר.

התבור  אלון  גם  לאורן,  בדומה 
שעלו היובש  מתנאי  להיפגע  �עשוי 

כאשר  במיוחד  בעתיד,  להיווצר  לים 
הוא ניטע בבתי גידול חדשים שאינם 
באזורים  או  בהכרח  לו  מתאימים 

�שבהם פעילות אנושית פוגעת בתש
תית הסלע והקרקע החשובים לקיומו.

בכתב  לאחרונה  שפורסם  במחקר 
אפיינה  וסביבה"  "אקולוגיה  העת 

�היא�לי בונפיל, ממינהל המחקר הח
קלאי, את טיפוסי עצי אלון התבור 

�העמידים ליובש ואת מנגנוני ההת
מודדות שלהם עם התנאים הקשים.

בונפיל בחרה עצים בוגרים ועצים 

המשמשים את קרן קיימת לישראל 
ולנטיעה  לזריעה  בלוטים  לאיסוף 
טייבה,   - בשרון  שונים  ממקומות 
 - ובצפון  יונה,  וכפר  חנה  פרדס 
אלונים, הגושרים, חורשת טל, כפר 
עצים  נבדקו  בנוסף,  וכחל.  חנניה 
מגבעת חציר בגליל התחתון, שהיא 

אתר הסובל מתנאי יובש, ואף נמצאו 
בו עצים מתים.

ובדיקות  יובש  ניסויי  באמצעות 
פרופ'  בסיוע  שונות,  פיזיולוגיות 
וולך  רוני  ופרופ'  מושליון  מנחם 
מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה 
להראות  בונפיל  הצליחה  העברית, 
יש  שונים  גידול  בבתי  לאלונים  כי 
גם  והן  שונות,  צמיחה  התנהגויות 

�עוברות בתורשה לצאצאיהם. "אלו
נים אשר מקורם בבתי גידול יבשים 
וחסכני  שמרני  באופן  מתנהגים 

מונ והם  המים',  ב'ניהול  �במיוחד 
(פתחים  מהפיוניות  מים  איבוד  עים 

מהע מים  מתאדים  שדרכם  �בעלה 
לים)", מסבירה בונפיל. "המחיר של 

ההתנהגות הזו הוא עיכוב בתהליכי 
הפוטוסינתזה והגדילה, אולם כך הם 

נשמרים מסכנת ההתייבשות".
לעומת זאת, אלונים אשר מקורם 
הציגו  לחה  סביבה  עם  גידול  בבתי 
וצמיחה  נביטה   - שונה  אסטרטגיה 
מהירים יותר, אך יכולת התמודדות 

יובש. ההבד �נמוכה יותר עם מצבי 
לים בין ההתנהגויות השונות ניכרים 

גם בגודל העלים ובכמות הבלוטים: 
עלווה  שטח  יש  "שמרנים"  לעצים 
לעומת  בלוטים,  ומעט  יותר  קטן 

העצים ה"לא�שמרנים".
שזיהתה  ה"שמרנים"  האלונים 
להיות  עשויים  בונפיל  ואפיינה 
במבחן  שיעמדו  לנטיעות  מקור 
היובש ושינוי האקלים הצפוי בשנים 

הבאות.

ובהן  האקלים,  שינוי  השפעות 
צפויה  המשקעים,  בכמות  ירידה 
היערות  צמיחת  על  פחות  להקשות 
הטבעיים של אלוני התבור. ניר הר 
מקרן קיימת לישראל, שחקר במשך 

�שנים את האקולוגיה של אלוני הת
בור, מסביר: "האוכלוסיות הטבעיות 
'חזקות', שכן הן מצויות בבתי גידול 
מערכת  יש  שבהם  עבורן,  מיטביים 

�סלע�קרקע שמאפשרת אגירת עתו
דות מים. כך מתאפשרת קליטת מים 

גם בתקופות קשות.
�"לעומת זאת, הניסיון לזרוע בלו

טים או לנטוע אלונים צעירים בבתי 
�גידול שפחות מתאימים לאלוני הת

בור עלול להיתקל בתמותה נרחבת 
עקב יובש. ולכן, מציאת עצים בעלי 
ליובש  עמידים  גנטיים  מאפיינים 

עשויה להיות פתרון לבעיה זו".
אך לפני שממהרים לנטוע אך ורק 
עצי אלון "שמרנים" ועמידים ליובש 
מבהיר הר, שהיצמדות לעצים בעלי 
מטען גנטי מסוים עשויה להקטין את 
המגוון הגנטי של אוכלוסיית העצים 

�ביער. כמו כן, הוא מסביר שיש לה
קרו ממקורות  עצים  לנטוע  �שתדל 

בים לאזור הנטיעה, כדי לא להכניס 
רכיבים גנטיים זרים לאזור. "נטיעה 
חשיבות  את  בחשבון  תיקח  חכמה 
המגוון הגנטי באוכלוסיית העצים", 

הוא מסכם.

 

ניר הר, קק"ל: 
"הניסיון לזרוע בלוטים 

או לנטוע אלונים 
צעירים בבתי גידול 
שפחות מתאימים 

לאלוני התבור עלול 
להיתקל בתמותה 
נרחבת עקב יובש"

היא�לי בונפיל, מינהל 
המחקר החקלאי: 

"אלונים אשר 
מקורם בבתי גידול 

יבשים מתנהגים 
באופן שמרני 

וחסכני במיוחד 
ב'ניהול המים', והם 
מונעים איבוד מים 

מהפיוניות"
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לפעמים > מרגישים  אתם 
בפנים?  לכם  צוחק  שהיקום 
מקדמת  עוד  לבד.  לא  אתם 

�דנא היה שגור הביטוי: "האדם מת
צוחק  והאלוהים  למטה  תכניות  כנן 
יכולתי  כאילו  לי  נדמה  למעלה". 
שבהן  הפעמים  כל  על  ספר  לכתוב 
כפיים  חיככתי  תכניות,  תכננתי 

�בהנאה ובציפייה לקראת הבאות ול
בסוף, חטפתי את ה"שטוזה" לפנים.

לפריז  הטיול  למשל,  היה,  כך 
לפני  חברים  זוג  עוד  עם  שתוכנן 

חופ להיות  ונועד  רבות  �שנים 
החופש  הילדים.  ללא  ראשונה  שה 
המיוחל ההוא בוטל עקב אשפוז של 

�האמצעית שלנו עם ברונכיטיס, וע
קבו ובאו אחריו עוד ביטולים רבים 
של תכניות לחופשות ולטיולים עקב 
בלת"מים שתחילתם בהכתבה ממצב 
בריאות הילדים, המשכם במלחמות 
ומשנות  פעם  מדי  פה  שמתרחשות 

�לך סדרי עולם תוך כדי היפוך קר
של  ובמחלות  בפציעות  וסופם  ביך, 
הקרובים אליך, וגם בענייני בריאות 

אישיים משל עצמך.
לאחרונה  עצמי  את  מצאתי  כך 

פי לפרויקטים  תכניות  �מתכננת 
עם  לצערי  ונמצאתי  מסוימים  זיים 
מגבלה של "כתף קפואה" (לא כתף 
קרה, בכזאת כולנו התנסינו), בדיוק 
בעיצומם של ימים שבהם העצמאות 
נמצאים  שלי  הבריא  והתפקוד  שלי 

בראש מעייניי.
כוע אני  אם  שואלים  אתם  �אם 

זה  סת, אז ממש לא. "כתף קפואה" 
לא נעים, זה מגביל מאוד, זה כואב, 
אבל  שקטים,  לא  מאוד  הלילות 
רק  (ובינינו,  כועסת  לא  באמת  אני 

פרופו על  כתבתי  שעבר  �בשבוע 
מוצאת  אפילו  אני  אולי  רציות...). 
במצב,  אלוהי  והומור  אירוניה  קצת 
וכשאני פונה לאלוהים, או ליקום או 
לטבע, אתם תבחרו, אני אומרת לו: 
אתגרים  איזה  אתה...  שובב,  "אתה 

אתה מסדר לי, אה?".
לקבל  אותנו  ללמד  מנסים  בקבלה 
הכל באהבה, במיוחד את הקשיים, אז 
מקבלת  שאני  לומר  יכולה  לא  אני 
הכל באהבה, אבל אני לא מקבלת זאת 
אצבע  מפנה  ולא  בכעס  או  בשנאה 
מן  "איזה  ומאשימה:  מאשימה למרום 
את  לי  הפנית  ולמה  אתה?!  אלוהים 

כתפך הקפואה בשעות כאלה?!".

היקום גם מסדר לנו פיצוי על כל 
וכ בשבט,  ט"ו  כבר  הנה,  �הקשיים. 

מאמר השיר: "ובשבט חמה הפציעה 
בשבט  ט"ו  מבחינתי,  אחד..."  ליום 
מסמל את תחילתה של עונה נפלאה, 

�שבה אתה יוצא כל בוקר לעולם ומ
יותר,  פורח  יותר,  ירוק  שהוא  גלה 
המתארכים  והימים  יותר  צבעוני 

מאפשרים לך ליהנות מהיופי הזה.
מזווית הראייה שלי עונות השנה 
מעולה  כפיצוי  נראות  המתחלפות 
לך  מציעה  עונה  כל  החיים.  לקשיי 

כשהעו וגם  אחר,  בלבוש  �ניחומים 
הן  עבורך,  ממושלמות  פחות  נות 
צופנות בתוכן הבטחה לעונה הבאה.

בזו  זו  תלויות  העונות  למעשה, 
איך  כי  ברעותה,  אחת  ותומכות 
לולא  כך  כל  מושלם  יהיה  האביב 
שבהם  גשומים  חורף  ימי  לו  קדמו 

החור עצמותיך  את  מקפיא  �הכפור 
קות? ואיך הקיץ יהיה כל כך נסבל 
בחומו ללא הבטחת הסתיו שממתין 

מעבר לפינה?
 - האילנות  חג  בשבט,  ט"ו  וכעת 
השקדיות  המתעורר.  לטבע  חגיגה 
בוודאי  אבל  בשטח,  נראות  טרם 
יופיעו בקרוב ואחריהן, בדיוק כבכל 

הקבו הטבע  לחוקי  נאמנים  �שנה, 
והסגל החורש  כלילי  יופיעו  �עים, 

גלים ושאר מבשרי האביב.

לשפע  מאוד  מתקשר  בשבט  ט"ו 
שהט והלא�ממוסחר  הטבעי  �מהסוג 

פירות  בכמה  חשבו  לנו.  מעניק  בע 
העולם  וטעמים  יופי  כמה  בורכנו, 

החק נכון,  בטובו.  לנו  מציע  �הזה 
�לאות היום נזקקת לדשנים ולריסו

ולהנדסה  חדישה  לטכנולוגיה  סים, 

גנטית למיניה כדי להצמיח עבורנו 
יבול משובח ולמצות את הפוטנציאל 
שבטבע, אבל עדיין הטבע עושה את 

מרב העבודה.
הזר את  מעבירה  הטובה  �האדמה 

זקוקים  הם  שלו  ההיתוך  בכור  עים 
ולבטא  מקטנותם  להיגאל  מנת  על 
את הפוטנציאל שבהם, החמה והמים 
והאקולוגיה תורמים את חלקם, וכל 
הטבע עובד יחדיו כדי שאנחנו נהנה 
שהאל  לי  כשאומרים  הזה.  מהשפע 
עם  להיטיב  רצונו  וכל  ומיטיב  טוב 
בעיקר  זאת  מפרשת  אני  ברואיו, 
הטבע  של  הטהורות  מתנותיו  דרך 

הפלאי הזה.
הוא  ומיטיב,  טוב  רק  אינו  הטבע 

אחרו משנים  מחקרים  חכם.  �גם 
נות מצביעים על כך שמתחת לפני 
עצים  של  מרשתת  פועלת  האדמה 
וצמחים, שבאמצעותה הם מתקשרים 
מפני  זה  את  זה  ומזהירים  ביניהם 

סכנות.
האחרון של  בגיליון  מזאת,  יתרה 

(מומ�  Epoch Times  הירחון
רקפת  הכותבת  מציינת  מאוד!)  לץ 
תבור, כי בכל יער קיים גם "עץ אם" 
יותר,  או  אחד   ("Mother tree")
דרכה  מרכזית  רשת  מעין  שמשמש 
נראה  אולי  (זה  המידע  כל  עובר 
"אווטאר"  את  שראה  למי  מוכר 

השת רק:  אומר  ראיתם,  טרם  �ואם 
נפגע  אם"  "עץ  אם  לכן,  געתם?!?). 
וכל  בסכנה  להיות  עלול  היער  כל 

לק עלולה  העצית�צמחית  �הרשת 
רוס. מדהים, לא?

ט"ו  נאה...  שאלה  הקשר?  מה  אז 
נחגג באביב, העונה שבה  בשבט לא 
שמלותיהם  את  לובשים  העצים  כל 
בו  נמצא  והטבע  ביותר  ההדורות 
בשיא יופיו, אלא נחגג בחורף. יכולנו 
לשאול: איזה חג לאילנות, הרי רובם 
עתודותיהם  את  ומגייסים  בשלכת 

על מנת לעבור את העונה הקרה?
זהו חג הפוטנציאל. מתוך קיפאון 

במלוא  הפורח  האביב  יגיח  החורף 
הדרו ופריחותיו ונעימותו תחמם את 
האדמה הטובה ותפשיר גם את גופנו 
הקפוץ מקור העונה שלפניו. וכך גם 
שרויים  אנו  גם  האדם.  בני  אצלנו, 
הפוטנציאל  אבל  בחורף.  לעתים 

ל"אביב" קיים.
מעבר לזה, חלק גדול מהאביב הזה 
תלוי בנו. האם נעזור לחמה לפצוע? 
דרכו  את  לפלס  לאביב  נעזור  האם 
אל חיינו? אז או�קיי, לא בחרתי כעת 

�את הכתף הקפואה שלי, לא הכל בי
דיי, אבל כן בידיי השאלה איך אני 
בידיי  הזאת.  המגבלה  עם  אתמודד 
אוכל להחזיק באופטימיות, או מנגד, 
שמפגעים  הקורבן,  ובתחושת  בסבל 
גורמים  ואחרים  כאלה  בריאותיים 
לנו לחוש לעתים. ט"ו בשבט מזכיר 
כלפינו:  הטבע  ההבטחה של  את  לי 
וקר,  החורף נראה אולי קשוח, אפל 

לפי מעבר  כאן,  ממש  החמה  �אבל 
נת הצינה, ממתינה ובידיה זר פרחי 

אביב.

צילום: פואד מועדי, פיקיויקי עצי שקד בחורף. מתוך קיפאון החורף יגיח האביב הפורח במלוא הדרו 

כל עונה מציעה לך ניחומים בלבוש אחר, וגם כשהעונות פחות 
ממושלמות עבורך, הן צופנות בתוכן הבטחה לעונה הבאה. למעשה, 

העונות תלויות זו בזו ותומכות אחת ברעותה, כי איך האביב יהיה 
מושלם כל כך לולא קדמו לו ימי חורף גשומים שבהם הכפור מקפיא 

את עצמותיך החורקות?
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
ובינהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 
משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 

ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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מאוזן:
1. הזמן יעבוד אצלם בקצב הריקוד (ש) (6); 4. היא אינה אמיל (4); 8. ראו 20 

מאונך; 9. משתמשים בפרחים כדי להכין מתקוממים (6); 11. פה סולדי השמש 
עושים דברים לא חוקיים (7); 12. לאן הלך השיר של משינה?! (3); 13. גדות 

העניקה קיבוץ (3); 15. אחרי הסדיר המלך במים (7); 18. חבר הממשלה החמוד 
והנעים מסוקר בהרחבה במדיה (6); 19. ראו 3 מאונך; 21. קיבוץ עם טריפוד 

עשוי ללא חת (4); 22. המיילל חשב על איך שהיא פעלה (6).

מאונך:
1. חודורוב סיים בי"ס לבישול ללא אוויר (5); 2. השתדלתי שהתו ייכנס ברביץ 

(כ"ח) (5); 3. (עם 19 מאוזן) שדה אולימפי (4); 5. כדי להיות בטוחים תהפכו את 
הסאונד (5); 6. אפשר לבחור בין שלב בארוחה לבין בית זמני (5); 7. הנוסחה 
היא להעמיד הגרלה לנגד עיניה (7); 10. בזכות הזמר היא הפכה את תקופת 

הקיום שלי לאמיתית (3,4); 13. מפספס בתוך הראש ובתוך הפרי (5); 14. יש 
לחיה איפה לגור ולגרום למישהו לדבר (5); 16. תרנגולת מבושלת למחצה, 

זה מה שהולך היום (ש) (5); 17. מסורת פולנית (5) (ע"פ א. גורמן); 20. נראה 
מושך בכיתת תיכון (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 155:
מאוזן: 1. שיריון; 4. אמיש; 9. אלי כהן; 11. פולידין; 12. רות; 13. מות; 15. 

ותיקותם; 18. שומרים; 19. דלקה; 21. הונה; 22. מעיקים.
מאונך: 1. שרפרף; 2. רמקול; 5. מזכיר; 6. שונית; 7. מלונאים; 10. אדמונית; 

13. מעשיה; 14. תסמין; 16. וולבק; 17. מנשים; 20. זעום.
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�הרומן "הארה" מאת דני זך לוקח את הקו>
רא למסע ביערות הגשם של ברזיל. במשך 
של  עקבותיהם  נודעו  לא  שנים  מאות 
דרום  יבשת  למגלי  שנלוו  החדשים"  "היהודים 
אמריקה. על רקע רדיפות האינקוויזיציה, אנוסים 

לצ שהגיעו  האירופים  להפלגות  הצטרפו  �רבים 
פון מזרח ברזיל והפכו לשותפים מלאים 
זו.  ענקית  בארץ  שהתחוללו  בתמורות 

בעקבו ללכת  מבקשים  הספר  �גיבורי 
תיהם.

במ מופיע  ומוזר,  זר  אדם  �מרקוס, 
וייל, מומחה  עונו של פרופסור ארנסט 
ידוע בספרות יהודית של ימי הביניים. 

עב וכתובים  עדויות  על  ידיעה  �בפיו 
האמזונס  וביער  בברזיל  עתיקים  ריים 
בא לבקש את  הוא  הוכחה.  פיסת  ובידו 
ובפענוח  בגילוי  המומחה  של  עזרתו 
של  תלמידו  יוחנן,  בעזרת  בלום.  אוצר 
הפרופסור, דולה מרקוס מידע יקר ערך 
מהפרופ', שנפטר לפני השלמת סיפורו, 

לרוע מזלם.
ויוחנן  מרקוס  להם,  הידוע  סמך  על 
ולצאת למסע  לברזיל  לנסוע  מחליטים 
חיפוש. ההליכה בעקבות סיפורי אגדות, 
שמועות ואמונות טפלות מובילה אותם 
אל לב האמזונס, להרפתקאות הכרוכות 
ילידי  עם  ולמפגש  ובסכנות  במחלות 
יערות הגשם, החיים בשילוב עם הטבע 
ובניתוק מכל ציוויליזציה. האם החיפוש 
שתזכה  המיוחלת  לתגלית  אותם  יוביל 
אותם בתהילה שבה לא זכה פרופ' וייל 
עד מותו, או חלילה ינחלו כישלון חרוץ? 

(הוצאת "אוריון", 191 עמודים).

אוריאל אופק כתב בשנות ה�60' את 
ספר הילדים "שני ידידים, יונתן ודידי", 
לאור  יצאה  הספר  של  חדשה  מהדורה 

בימים אלה.
�הספר מביא את סיפורו של הילד יונ

תן, בן שמונה, שמוצא גור כלבים קטן בין שיחי 
ומאז הם החברים הכי  הצבר. הוא קורא לו דידי 

לה ויוצאים  משחקים  מטיילים,  הם  יחד  �טובים. 
רפתקאות.

אותו  לחפש  יוצא  יונתן  נעלם.  דידי  אחד  יום 
ולדידי מספרים עד  ליונתן  ואז... את מה שקרה 
היום במושב שלהם (איורים: זיוה שישא, הוצאת 

מ' מזרחי ודני ספרים, 41 עמודים, מנוקד).

בספר "בארי לוזר 3 - אני כבר ממש לא לוזר", 
בארי  סמית,  ג'ים  ואייר  שכתב  בסדרה  השלישי 
דמיון  הומור,  ובאמצעות  כוחו  בכל  מנסה  לוזר 
פורה ותעלולים משעשעים להוכיח שהוא לגמרי 

מגניב.
איורים  ובליווי  והמיוחדת  המצחיקה  בשפתו 
משובבי נפש ומלאי הומור, מספר סמית' על חייו 

המקו המצאותיו  על  השובבים,  תעלוליו  �ועל 

ריות ועל ניסיונותיו המצחיקים של בארי להפוך 
בתור  מספיק  אותי  מביכה  שלי  "אמא  למגניב: 
של  בתחרות  זכתה  כשהיא  עכשיו,  אבל  אמא, 
מיקו�מרקט, העניינים יצאו לגמרי משליטה. כמו 
בפעם ההיא, כשאני והחבר הכי טוב שלי באנקי 
סניף של  ליד  ועברנו  חזרנו הביתה מהלימודים, 
מיקו�מרקט וראינו פוסטר של אמא 
חבילת  ביד  ומחזיקה  קורצת  שלי 

נקניקיות".
שלל  פועלות  לוזר  בארי  סביב 

חיל חילזי,  משעשעות:  �דמויות 
הטוב  חברו  הוריו,  שלו,  המחמד  זון 
חבורת  את  הקים  שעמו  באנקי 
השכנה  קרמשניט  ננסי  המגנובים, 
אוסף  ובעלת  באנקי  של  הלוזרית 

הד והחבר  עובש  אנטון  �הבולים, 
"השוויצר  שויץ  גורדון  שלו,  מיוני 

דארונו דארן  וכמובן  �ברמות�על", 
פסקי המציק.

קריאה,  לראשית  מתאים  הספר 
קצ הפרקים  ומנוקד,  גדול  �הכתב 

רים ומלווים באיורים הומוריסטיים, 
של  העיניים  ובגובה  פשוטה  השפה 
ומצחיק  משעשע  והסיפור  הילד 
מאוד (מאנגלית: חגי ברקת, הוצאת 

"דני ספרים", 240 עמודים).

ברוק  מאת  ולאבד"  "למצוא 
בדיונית  יצירה  בעיקרו  הוא  דיוויס 
של הסופרת, אך נכתב מתוך שברון 
מספרת:  דיוויס  שלה.  האישי  הלב 
"כשהייתי בעיצומו של טיול גיליתי 
שאמא מתה בתאונה מוזרה. ניסיתי 
ואיך  בלעדיה,  לחיות  איך  להבין 
לחיות עם הידיעה שככה זה בחיים: 
סומכת  או  אוהבת  שאני  מי  שכל 
בספר,  רגע.  בכל  למות  עלול  עליו 
הייתה  ראשונה  בי  שעלתה  הדמות 

�ילדה קטנה עם אובססיה למוות. היא הפכה למי
לי בירד בת השבע. אחריה הגיעה אגתה פאנתה, 
המוות,  על  לשמוע  רוצה  שלא  נרגנת  קשישה 
וקרל הַקלדן, גבר קשיש שרוצה לחיות מחדש את 

נעוריו". 
אמא  על�ידי  הושארה  השבע  בת  בירד  מילי 
לנשים  התחתונים  למתלה  מתחת  לבדה  שלה 
יצאה מהבית  ולא חזרה. אגתה לא  בחנות כלבו, 
מאז מות בעלה, עד היום שבו היא מבחינה בילדה 
קטנה מעבר לרחוב. קרל יודע שעליו למצוא דרך 
להתחיל שוב את החיים. ברגע אחד של צלילות 

ואושר הוא בורח.
יחד יוצאים מילי, אגתה וקרל במסע למציאת 

�האם. בדרך הם יגלו שילדים יכולים להיות חכ
מדי  החוקים  ושהפרת  מוות  אינה  שִזקנה  מים, 

�פעם יכולה להיות מפתח לחיים מאושרים (מא
 255 זמורה,  כנרת  הוצאת  הרלינג,  גיא  נגלית: 

עמודים).
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חברת דוד צ‘פניק מציעה חבילות מימון לרכישת ציוד בשיתוף בנק מרכנתיל מימון 

עד 70% משווי הרכישה הכולל ריבית אטרקטיבית החל מפריים + 2% עד 50% הטבה

בעמלת עריכת מסמכי אשראי אפשרות עד 60 תשלומים

עיסקת מימון חסרת תקדים

*מלגזה הייסטר - מקדמה של 22,400 ₪ ו- 60 תשלומים שווים ע"ס 1,753 ₪

*מלגזה מקסיליפט - מקדמה של 19,000 ₪ ו- 60 תשלומים שווים של 1,487 ₪ 

*העברת הבעלות על שם הלקוח מתבצעת לאחר התשלום האחרון *פתרונות מימון ע“י מרכנתיל 076-8066801 בכפוף לנהלי הבנק, הבנק 

03-9533200רשאי להפסיק את המיבצע בכל עת וללא הודעה מראש *תוקף המבצע עד 30.11.16 או עד גמר המלאי *המחירים המוזכרים הם ללא מע“מ

מלגזה חשמלית
1.8 טון - תורן תלת שלבי

1,487 ₪ בחודש
ft מלגזה דיזל דגם

2.5 טון - תורן תלת שלבי

1,753 ₪ בחודש

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

מכירה/ השכרה/ קניה

ללא מגבלת 
 תקציב !! 

יעקב גרוסמן 054-2109410

050-2211594 מיכאל 

052-2796686

* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

2

050-5274348

03-6884123

מבנים ניידים

17

052-4658888
www.zakai-le.com

למכירה
P.T.O

25

052-3592968 עמוס 

4

052-8609944

4 3

08-9941205

 2

2016 180
054-4287526

1
054-4917064

135 2
87 - 640 3

 1500 1000 500 4
2000

5
6
7

3 8
9

2 10
 1000 500 11

75 12
15 13

14

054-4917064

78 4440
158

1974
 4X4 168

1978 188
185

1975
6280

4X4 -1999
1995 F115 ,4X4

  135M -  1998
- 4X4

1983
1992-

160
150

9 ,7
3

500
120

1994 4X4 ,390
1991 2650

4X4 ,70
4X4 , 6610

1991
 2002 6

מיכון חקלאי – 050-7294519 

אביזרים לחממות

052-2343290
08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

טיולים לחו"ל

. 14

12
.

050-5755200
1-700-708-999

www.awt.co.il
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04-6499035 04-6499777

office@lankrylaw.co.il

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

15

www.makovern.com

היכרויות

1.68 ,32
 2

054-4777813

 

25

052-4403890
71 *

65

31 *

 052-4403890
 04-8103456

04-9511058

052-3067381

jacob401@gmail.com
054-2109410

ספרים ואמנות

0544-254467

sani@yamit-f.com

www.yamit-f.com

09-8781758

054-6620627



 

 

prahim2016@gmail.com

לשירות שדה
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