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הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון לפח 
המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

המילים
שלכם
בעיתון

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, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

 בת 94, בעלת הזכויות במשק 
במושב, נתבעה על-ידי כלתה 
לשעבר בתואנה שרקמה נגדה 

קנוניה עם הבן. לפי תפיסת 
עולמה של החמות, ערך 

המשק יתחלק בין כל 13 ילדיה 
בחלקים שווים

גרושה ממשיכה

נותנים כבוד

 "הגבינות שלנו מיוצרות כולן 
מחלב מלא, ללא זירוז תהליכים 

או התערבות בתהליכי הגיבון 
הטבעיים ותוך מתן כבוד לזמן 

הדרוש להגיע להבשלה נכונה", 
אומרים מיכל ואבינועם ברקין 

מכפר יחזקאל
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לאביב? האם שוב אתפס 
מחוסרת מטרייה, נוזלת מים 

כפודל מסכן?

כשהשמש שוקעת מוקדם
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קראתי בהשתאות את כתבתו של מיקי נירון 
שכותרתה "זרעי ההרסנות", לה גם הקדשתם את 
בומבסטית.  פחות  לא  כותרת  עם  השער  עמוד 
עם  קיצוני  מיעוט  של  דעות  משקפת  הכתבה 
בכל  להילחם  לו מטרה  קיבעון מחשבתי, ששם 
נושא שיש בו חדשנות ומטרה זו מקדשת את כל 
האמצעים, כולל השמצות חסרות ביסוס והצגת 
עובדות "מדעיות" שאין להן שחר. טעיתם טעות 

�חמורה בשיקול הדעת ופגעתם באתיקה המקצו
עית כשנתתם בימה לחבורה זו מבלי להציג את 
זה.  עמדתה של הקהילה המדעית בעניין חשוב 

ולעצם העניין:
1. ההנדסה הגנטית לא פותחה על�ידי חברת 
מונסנטו אלא במוסדות אקדמיים ומכוני מחקר 
מונסנטו  חברת  העולם.  ברחבי  בלתי�תלויים 

�רכשה את הטכנולוגיה והיא משתמשת בה לצר
כיה כמו גם חברות מסחריות אחרות.

�2. ההנדסה הגנטית מהווה פריצת דרך מש
את  ומגדילה  צמחים  טיפוח  בתחום  מעותית 

מגוון 
�האפשרויות לשיפור איכות הגידולים החקל
איים והחדרת עמידויות כנגד מחלות ומזיקים.

3. אכן, חברת מונסנטו היא אחד מהתאגידים 
היחידי  התאגיד  אינו  זה  אך  בעולם,  הגדולים 

ה"זרעים החופש הזרעים. עידן  �שעוסק בתחום 
יים" פס מהעולם כשמדובר בחקלאות מודרנית.

הזרעים המשווקים לחקלאים הם זרעי מכלוא 
והחקלאים ירכשו את הזרעים על�פי התאמתם 

והביקוש בשווקים. לכל אחת  לתנאי הגידול 
מחברות הזרעים יש זכויות מטפחים על הזרעים 
אינה  מונסנטו  וחברת  ומייצרות,  מטפחות  שהן 

זה. הטענה המועלית בכת דופן בעניין  �יוצאת 
חקלאים  "מכריחה"  מונסנטו  חברת  כאילו  בה, 

לרכוש את זרעיה מגוחכת.
�4. כמו בישראל, כך גם בעולם קיימים קבו
צות וארגונים צעקניים שסימנו את נושא המזון 
אדם  בבני  חיסון  בתכשירי  ושימוש  המהונדס 
את  להם  שיש  מבלי  פרועה  למתקפה  כמטרה 

�הידע הנדרש כדי לבחון את הנושא ברמה המק
צועית.

המייצגים  באתרים  מוצפת  האינטרנט  רשת 
כאילו  בכתבה,  המושמעת  הטענה  אלה.  גופים 

בעכ סרטניים  גידולים  גרם  מהונדס  �תירס 
צרפתי  חוקר  של  בפרסום  מקורה  מעבדה,  ברי 

�ש"הוזמן" על�ידי מתנגדי ההנדסה הגנטית וש
אינו עומד בשום קריטריון מדעי.

שנערכו  בלתי�תלויים  רבים  מחקרים   .5
בטי את  הוכיחו  מכובדים  אקדמיים  �במוסדות 

חותו של 
המזון המהונדס ולא כאן המקום להציגם. אם 
 70%�ניעזר ב"מבחן השכל הישר" נמצא, כי 90%

�מהביומסה המשמשת להאבסת בעלי חיים בחק
לאות העולמית, מקורה בצמחים מהונדסים.

מיל תשעה  מגדלים  בלבד  הברית  �בארצות 
יארד בעלי חיים המשמשים את תעשיית המזון 
בצמחים  שמקורו  במזון  מואבסים  מהם   95%�ו
זה  מהונדסים. משק החי בארה"ב מואבס באופן 
כבר כ�18 שנה ולמרבה הפלא, השמים לא נפלו 
וגם לא שמענו על תמותה ועל תחלואה יוצאת 
דופן של בעלי חיים ובני אדם כתוצאה משימוש 

במזון מהונדס.
ששימוש  יבינו,  למושב"  "קו  שקוראי  חשוב 

בהתפ והכרחי  נוסף  שלב  הוא  גנטית  �בהנדסה 

תחות החקלאות ולא יראו בה גורם שלילי, כפי 
שהיא מוצגת בכתבה.

ד"ר חזי אנטיגנוס, מושב נווה מבטח

תגובת העורך:
מטרת הכתבה לא הייתה להציג את השימוש 
בהנדסה גנטית כגורם שלילי, ואף לא את חברת 
זרעים  המייצרת  אחרת  חברה  כל  או  מונסנטו 

�לחקלאות בשיטות של הנדסה גנטית, אלא לעו
רר דיון בנושא שנוי במחלוקת הנקשר בחתימת 
הסכם בין נציג מדינת ישראל לתאגיד הזרעים.
�כפי שמופיע בכתבה, גם בכנסת עוררה הח

ודב  רוזין  מיכל  הכנסת  חברי  רב.  עניין  תימה 
חנין הפנו שאילתות אל שר הכלכלה נפתלי בנט 

�וביקשו ממנו במליאה לחשוף את ההסכם שנח
תם עם החברה. ח"כ חנין שאל את השר בנט האם 
בדקו במשרדו את הטענות המועלות נגד החברה 

�במדינות רבות בעולם, שדומות להן מציג המ
רואיין בכתבה.

בשאלת ההתאמה לתנאי הסף של ההסכם, שר 
הכלכלה הגיב לשאלות אלו כך: "החברה נבחנה 
על פי כל הפרמטרים המקובלים במדען הראשי 
אותם  לפי  מתאימה  ונמצאה  הכלכלה  במשרד 
פרמטרים לפעול והיא תיכנס למסגרת ההסכם 
הסטנדרטי של תכניות לתאגידים רב�לאומיים". 
בשאלת בדיקת הטענות כלפי התאגיד לא השיב 
השר במישרין והבטיח לבדוק, בין השאר, גם את 

האפשרות לחשוף את ההסכם.
פיתוח ההנד ייחוס של  אין  כן, בכתבה  �כמו 

סה הגנטית לחברה כלשהי או לגוף מסוים אחר. 
במ נעשה  בתחום  מהמחקר  גדול  שחלק  �ידוע 

עבדות אקדמיות ובמכוני מחקר מדעיים והידע 
שנצבר נמסר או נמכר לחברות מסחריות לשם 
דרור יוסף יישומו. 

"מיעוט קיצוני עם קיבעון מחשבתי"
תגובה לכתבה שפורסמה ב"קו למושב" 853, 2 באוקטובר 2014

מּול ַהַּכְרֶמל 
ְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה

 
ֵּבין ַּבִית ְלַבִית ָחַרב עֹוָלֵמנּו,

ַּבִית ְׁשִליִׁשי מּול ֵעיֵנינּו ּפֹה ָקם.
ַעּמּוד ָהֵאׁש עֹוד הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו

ְל@ן הּוא הֹוֵלְך, ֹלא ֵאַדע ְּכמֹו ֻּכָּלם.
 

ֶאֶרץ ְּברּוָכה ִעם ַצֶּלֶקת ְוֶגֶדם
ָקְצָרה ְיבּוָלּה ְוָזְרָעה ִמְלָחמֹות,

ִלְפֵני ְוDֲחֵרי ַּבהֶֹוה ּוִמֶּקֶדם
ַעל ַחְרָּבּה ְוָדָמּה נֹוֲעָדה ּפֹה ִלְחיֹות.

 
ַּגם ֵּביִתי ָהִראׁשֹון ֹלא ִנְׁשַמר ְלִמְׁשֶמֶרת

ַהְּצִריף ֶּבָחֵצר יֹום ֶאָחד ֶנֱעַלם,
ֵּביִתי ַהְּׁשִליִׁשי ּפֹה ָקם ְלִתְפֶאֶרת

מּול ַהַּכְרֶמל ְּבַטּבּור ָהעֹוָלם.
 

ֵּבין ַּבִית ְלַבִית ַיְלדּות ְמֻאֶּׁשֶרת,
ַקו ַהַּמְׁשֶוה ָעַבר ָּכאן ַּבְּכָפר.

ַהּכֹל ִהְׁשַּתָּנה ּפֹה, ַהּכֹל ְּכָבר Dֶחֶרת
ִּבְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע ִנְׁש@ר ַרק ָהָהר.

פנחס בר�שירה, כפר יהושע
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חדשות
דרור יוסף

בעקבות  יזרעאל  בעמק  סערה 
להקמת  בתכנית  בממשלה  הדיון 

נוסף בישר בין�לאומי  �נמל תעופה 
אל, "גליל" שמו, בבסיס חיל האוויר 
רמת דוד בעמק ובשטחים הסמוכים 
ולתפעולו.  אליו הנדרשים להקמתו 
התכנית, אם תתקבל סופית, תדחה 
של  ההקמה  אפשרות  את  למעשה 

הת לנמל  שני  בינ"ל  תעופה  �שדה 
עופה בן גוריון בנבטים, הצעה שבה 
והגליל  הנגב  לפיתוח  השר  תומך 

סילבן שלום.
הממשלה,  דנה  החודש  בתחילת 
 ,2015 תקציב  חוק  אישור  במסגרת 

תעו שדה  שישמש  הנמל,  �בהקמת 
פה משלים לנמל התעופה בן גוריון 
התאמת  עלויות  כי  הוחלט,  בלוד. 
לתפקידו  דוד  רמת  בסיס  שטחי 
החדש יסוכמו בין משרד האוצר לבין 

משרד הביטחון.
בישיבת הממשלה נאמר: "בהמשך 
על�ידי  שנעשתה  המטה  לעבודת 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 
ורשות התעופה האזרחית, ובשים לב 

�לחלופות למיקום שדה תעופה המש
הממ מחליטה  בעבר,  שהועלו  �לים 

העובדתית  התשתית  על�פי  שלה, 
להק המועדף  המיקום  כי  �הקיימת, 

מת שדה תעופה משלים הוא במרחב 
הסמוכים  והשטחים  דוד  רמת  בסיס 
הנדרשים לשם הקמתו ותפעולו של 

שדה התעופה המשלים".
ביום חמישי, 23 באוקטובר, בכנס 
באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע 
ומים  לאנרגיה  השר  שוב  הביע 
ולפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, 
את התנגדותו להקמת שדה התעופה 
על  וחזר  בגליל  ישראל  של  השני 
בנבטים  כזה  שדה  בהקמת  תמיכתו 

להי עומדים  הרב,  "לצערי  �בנגב: 
חיל  של  לגחמות  נוספת  פעם  כנע 
האוויר בנוגע לשדה תעופה בגליל. 
תושבים בגליל אומרים לי שהם לא 

רוצים שדה שם", אמר השר.
יכול  והשדה  מוכן  הכול  "בדרום 
הלילה.  וכל  היום  כל  שם  לעבוד 

הרכ בין  צמוד  כמעט  חיבור  �יש 
לנצח  שחשוב  מאבק  זה  לשדה.  בת 

צרי בדרום  הרשויות  וראשי  �בו, 
הזה. אם  כים להיכנס אתנו למאבק 
שהנוסעים  נגיד  בעתיד  אז  נאמין, 

מחו"ל ינחתו בטרמינל בנבטים".
תמיכה  יש  השר  של  להתנגדות 
רבה במושבים, בקיבוצים וביישובים 
גם  יזרעאל, כמו  הקהילתיים בעמק 
היוודע  ביישובים העירוניים. לאחר 
על  בכעס  תושבים  הגיבו  ההחלטה 

הסערה שהתחוללה בראשון בערב ובמהלך 
הלילה שבין ראשון לשני (20�19 באוקטובר) 
גרמה לחקלאים נזק הנאמד ביותר משישה 

ראשו מהערכה  עולה  כך  שקלים.  �מיליוני 
נית של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, 

קנט.
מערי החברה,  מנכ"ל  גינזבורג,  דוד  �לדברי 
�כים של הקרן יצאו החל משעות הבוקר המוק
במט החקלאיים  לשטחים  שני  יום  של  �דמות 

רק  כי  מעריכים,  בחברה  הנזק.  את  לאמוד  רה 
בתקופה הקרובה יתאפשר לדעת את היקף הנזק 
"הנזקים  גינזבורג,  אומר  מקרה",  "בכל  בדיוק. 
הללו מכוסים על�ידי החברה והמגדלים יקבלו 

את הפיצוי המגיע להם".
הנזקים  עיקר  כי  עולה,  ראשונים  מנתונים 
וכן  פתוחים,  בשטחים  ירקות  לגידולי  נגרמו 
לגידולי כותנה ופירות, כתוצאה ממטחי הגשם 
זו  לתקופה  אופייניים  שאינם  שירדו,  הכבדים 

של השנה, וכן בגין הרוחות העזות.
בענף הכותנה נפגעו שטחים רבים מהגשמים. 
מרב הנזק אירע לסיבי הכותנה שנרטבו ובשל 
המשקל נשרו מהצמח לבוץ. נזק נוסף, שנגרם 

לאיכות הסיבים בגשם, ייחשף רק בזמן הקטיף 
והעיבוד במנפטה.

הנזק העיקרי בענף הירקות מורגש בגידולים 
בשטחים פתוחים: בגזר נראתה פגיעה בעלווה 
צעירים,  בגידולים  וכן  צעירים  שתילים  של 
שנפלטו מהאדמה כתוצאה של הגשמים והבוץ. 

�במקרה זה, יש צורך בזריעה מחודשת של הח
�לקות, אולם יש לקחת בחשבון את שנת השמי

טה. נזק נוסף נגרם לגידולי התירס ובמקרה זה 
הנזק כפול: לקלחים ולצמחים עצמם המשמשים 

כמספוא לבהמות.
ברוחות הח נגרם  הנזק  �בענף הפירות, מרב 

זקות בעיקר בצפון הארץ, שגרם לנשר בהיקף 
�מאות דונמים בפירות ההדר, כגון פומלית וגי

דולי אור. הנזק במקרים אלו נגרם גם מנשר של 
לפי וגם משריטות שנגרמו  הקרקע  על  �הפרי 

רות כתוצאה מהיטלטלות הפרי על העץ. נזקים 
"פינק  בסוג  בעיקר  בתפוחים,  נרשמו  נוספים 
ליידי", גידול שנשאר על העץ עד נובמבר, וכן 

לגידולי האבוקדו.
שנה  הצופה  התחזית  לפי  כי  אומרים,  בקנט 

�גשומה מהממוצע, ולאור העובדה שכבר בתקו
פה מוקדמת זו נגרם נזק כבד לחקלאים, בחברה 

נערכים לחורף קשה במיוחד.

המשמשים  והצמחים  הקלחים  בתירס.  הסופה  נזקי 
צילום: קנט כמספוא לבהמות נפגעו 

הערכה ראשונית:

נזקי הסערה: 6 מיליוני ש"ח
הגידולים העיקריים שניזוקו מסערת הגשמים: כותנה, ירקות ופירות הדר. בקנט, 

שאומדים את הפגיעה בשישה מיליוני שקלים, נערכים לחורף עתיר הפסדים לחקלאים

אזרחי  תעופה  שדה  להקים  הכוונה 
�משלים לנתב"ג במקום שדה התעו

פה הצבאי ברמת דוד.
שדה  בניית  יהיה.  ולא  יקום  "לא 
תעופה ברמת דוד, בלב לבו של עמק 
יזרעאל, תמיט חורבן על העמק ועל 

לגיהי חייהם  את  ותהפוך  �תושביו 
�נום. נעשה כל מה שיידרש כדי למ

נוע את הקמת שדה התעופה ברמת 
�55), מז (דוד", אמר יהודה פינסקר 

מרוחקים  שבתיו  היוגב,  מושב  כיר 
הבסיס  מגדרות  מטרים  מאות  כמה 
דני  היום"  "ישראל  לכתב  הצבאי, 

ברנר.
התושבים  בעבר,  עלה  "הנושא 

�הפגינו ונאבקו בכוונה הזאת והתכ
 - השתנו  לא  הסיבות  נגנזו.  ניות 
החיים  באיכות  משמעותית  פגיעה 
פנינת  והפיכת  הסביבה  ובאיכות 
לכרך  יזרעאל  עמק  דוגמת  טבע 
מכוניות,  כבישים,  רשת  של  סואן 

�מטוסי ענק מנמיכי טוס ורעש מח
ריש אוזניים".

(50), בן המושב, הוסיף:  זמיר  טל 
עבודה  מקומות  לנו  יביא  לא  "זה 

ולילה  יומם  נסבול  אנחנו  חדשים. 
מרעש של מטוסים מעל הראש".

את  לסכל  בתקווה  שיפעל  ועד 
�התכנית של משרד התחבורה והעו

מד בראשו, השר ישראל כ"ץ, עשוי 
אובלנדר  אסף  ביזמת  בקרוב  לקום 
מודיע  כ"ץ  "השר  ישי:  מרמת   (43)
העיתון?  גבי  על  כוונותיו  על  לנו 
לא ניתן להקים שדה תעופה שיהיה 

מטרה לטילים של חיזבאללה".
התחבו משרד  הודעת  �על�פי 

ברמת  המשלים  התעופה  "שדה  רה, 
הסטנדר לכל  בהתאם  יקום  �דוד 

�הבין והסביבתיים  התכנוניים  טים 
לאומיים וישרת, בין השאר, את כל 

המש אנשי  לדעת  האזור".  �תושבי 
לברך  צריכים  העמק  תושבי  רד, 
השדה  ש"הקמת  משום  התכנית  על 
תביא פריחה וברכה לכל אזור עמק 

יזרעאל והיישובים שמסביבו". 
שגם  סבורים  הממשלתי  במשרד 
סוגיית הרעש אינה צריכה להדאיג 
את חברי המושבים והקיבוצים: "רעש 
התעופה  בשדה  האוויר  חיל  מטוסי 
על  ערוך  לאין  עולה  כיום  הצבאי 

האווירית  מהפעילות  הצפוי  הרעש 
כך  האזרחית,  התעופה  של  הצפויה 
האזרחי  בשדה  הרעש  סף  שבפועל, 

אף צפוי לרדת באופן משמעותי".
רחלי אבידוב, דוברת והממונה על 
חוק חופש המידע במועצה האזורית 

�עמק יזרעאל, מסרה את תגובת הר
שלוות  את  הטורדת  לתכנית  שות 
בכוונת  דנה  "התקשורת  התושבים: 
היתכנות  לבדוק  התחבורה  משרד 
להמרת שדה התעופה הצבאי ברמת 
חשוב  לנתב"ג.  משלים  לשדה  דוד, 
בהחלטת  מדובר  לא  כי  להדגיש, 

במס בלבד,  בהצעה  אלא  �ממשלה, 

בתק הבדיקה  לתקצוב  הצעה  �גרת 
ציב המדינה.

"המועצה האזורית התנגדה בעבר 
בין�לאומי  תעופה  שדה  להקמת 
תקפה  זו  התנגדות  במגידו.  משלים 
כזה  שדה  להקים  לכוונה  באשר  גם 
להקמת  מתנגדים  אנו  דוד.  ברמת 
שהפעילות  בין�לאומי  תעופה  שדה 
האווירית הצפויה בו תפגע באיכות 

החיים באזור.
�"המועצה מקימה צוות בדיקה מק

צועי, שיכלול נציגי ציבור, שיבדקו 
את ההצעה ויגבשו מסקנות שיובאו 

לציבור".

ימריא או לא ימריא?

התנגדות לשדה תעופה ברמת דוד
חברי מושב היוגב חוששים מפגיעה משמעותית באיכות החיים 

ובאיכות הסביבה בעקבות הכוונה להקים ברמת דוד נמל תעופה 
משלים לנתב"ג. מועצת עמק יזרעאל מתנגדת לתכנית ותקים 

צוות שיבדוק את ההצעה

עמק יזרעאל ובסיס חיל האוויר רמת דוד. "לא ניתן להקים שדה תעופה שיהיה מטרה 
צילום: ירין לטילים של חיזבאללה" 
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חדשות
יעקב מאור

נעצרו קידוחי הנפט ברמת הגולן
בג"צ קיבל את עתירת תושבי הגולן ועמותת "אדם טבע ודין" ואסר בצו ביניים על כל עבודות קידוח הנפט ברמה. 

מטה התושבים לעצירת הקידוחים: "הנזק שעלול להיגרם לצביון הגולן, לחקלאות, לקרקע, למי התהום ולכנרת 
יהיה בלתי הפיך"

בית המשפט העליון בשבתו כבית 
דין גבוה לצדק קיבל ביום שני, 20 
רמת  תושבי  בקשת  את  באוקטובר, 
ודין"  טבע  "אדם  ועמותת  הגולן 
הנפט  קידוחי  נגד  ביניים  צו  למתן 
חברת  כי  קבע,  בג"צ  הגולן.  ברמת 
אפק לא תוכל לבנות מתקני קידוח 

�או לחפש נפט ברמת הגולן עד הו
דעה חדשה.

חברת  כי  נכתב,  בג"צ  בהחלטת 
�אפק "לא תוכל להקים מתקנים כל
�שהם או לבצע עבודות מכל סוג המ

שנות את פני הקרקע, וזאת בגבולות 
השטח המוגדר ברישיון. צו הביניים 
החלטה  למתן  עד  בתוקפו  יעמוד 
לדיון  תיקבענה  העתירות  אחרת. 

בפני הרכב בתוך כחודשיים".
במלו בג"צ  קיבל  למעשה  �בכך 

אה את עתירת העמותה, שהצטרפה 
�למאבק התושבים ברמת הגולן, וסי

רב לבקשת חברת אפק לביטול הצו 
הזמני ולהשתת ערבויות גבוהות על 

"אדם טבע ודין".
קידוחי  לעצירת  התושבים  ממטה 
המשפט  "בית  נמסר:  בגולן  הנפט 
הוכיח, כי האופן בו התקבל האישור 

באי הרשויות  והתנהלות  �לתכנית 
קיי פסול.  ממד  יש  התכנית  �שור 

מות חוות דעת רבות מטעם מומחים 
הנפט.  לקידוחי  המתנגדים  שונים 
ברור כי החלטה לאפשר קידוחי נפט 
בגולן הנה בלתי סבירה בעליל, וכי 
הנזק שעלול להיגרם לצביון הגולן, 

ול �לחקלאות, לקרקע, למי התהום 
כנרת יהיה בלתי הפיך".

המאבק:  במטה  לומר  הוסיפו  עוד 
"אנו רואים בעצירת וביטול התכנית 
וסביבתית  ציונית  מוסרית,  חובה 

הפי עם  להשלים  נוכל  לא  �כאחד. 
כת הגולן, אסם הפירות של מדינת 

�ישראל, לשדה נפט אחד גדול. תכ
שום  עם  מתיישבת  אינה  שכזו  נית 
תכנית לפיתוח החקלאות, התיירות 
והסביבה הקיימות בגולן היום. לצד 
מאבקנו המשפטי, ממשיכים תושבי 

�הגולן במאבק ציבורי רחב לצד קוא
ליציית הארגונים העומדת לצדנו".

מנכ"ל  אמר  להחלטה  בתגובתו 
עמית  דין  עורך  ודין"  טבע  "אדם 

�ברכה, כי לקידוחי הנפט בגולן תה
יינה השלכות הרסניות לסביבה וכי 
ששופטי  מעידה  הדין  בית  החלטת 
בית המשפט העליון סבורים, כי יש 

�לדון בה בכובד ראש לפני שמאפש
רים קביעת עובדות בשטח.

עתרו  השנה  ספטמבר  בתחילת 
קידוחי  נגד  והעמותה  הגולן  תושבי 

�הנפט המתוכננים בדרום מזרח הגו
לבטל  מבג"צ  ביקשו  העותרים  לן. 
לאלתר את האישורים לקידוחי נפט 

�ברמה שניתנו לחברת אפק, שברא
שה יושב אפי איתם, בטענה שניתנו 
תוך  מלאה,  עובדתית  תשתית  ללא 
ובחוסר  פגום  דעת  שיקול  הפעלת 

סבירות קיצוני.
המצוי  הנפט  כי  מודגש,  בעתירה 
הנראה,  נמצא, ככל  הרישיון  בשטח 
 (Tight oil) במצב מוצק ולא נוזלי

מש אין  זו  בתצורה  נפט  �ובהפקת 
קונבנציונ הפקה  בשיטות  �תמשים 

בהפקה  אלא  מצומצם,  בשטח  ליות 
מיוחדים  אמצעים  הפעלת  הדורשת 
על�ידי  הסלע  "פיצוח"  באמצעות 
בלחצים  וכימיקלים  מים  הזרקת 

"פרא בשם  הידועה  (שיטה  �גבוהים 
קינג").

מחוות הדעת המקצועיות שצורפו 
כוללת  זו  שיטה  כי  עולה,  לעתירה 
מים  של  אדירות  בכמויות  שימוש 

שו כימיקלים  של  נכבדת  �ובכמות 

נים. לדעת אנשי המקצוע שדבריהם 
הקידוחים  תוצרי  בעתירה,  מובאים 
של  אדיר  לזיהום  להוביל  עלולים 
מי התהום. בנוסף לכך, בחוות הדעת 
לגרום  עלול  ש"פראקינג"  נמסר 
�לא מידה  בקנה  להתנודד  לאדמה 

באזור  וכמה  כמה  אחת  על  מבוטל, 
שבה  גבוהה  סיסמית  רגישות  בעל 

רמת הגולן מתאפיינת.
המתנגדים  מקרב  רבים  "גורמים 
ומקרב הרשויות האמונות על הגנה 
אינטרסים  ועל  הציבור  בריאות  על 
הדגישו  נוספים,  חיוניים  ציבוריים 

המשמ את  הוועדה  בפני  �בדבריהם 
עויות המסוכנות של הפקת המשאב 
המסוים המצוי בשטח הנדון, ולמרות 
כל זאת, הוועדה טענה בתוקף שאין 
נכתב  לנושא",  להתייחסותה  מקום 

בעתירה.
דרור יוסף

חידושים מ"יבול שיא"
מפזרת ביעילות

מפזרת רב�תכליתית, שיכולה לפזר חומרים שונים 
4.11�בזרם קבוע, תיחשף בתערוכה החקלאית ב

�AP Multi Divider, מפזרת רב�תכ  בימים אלה החלו בישראל השיווק והמכירה של
על�ידי  לישראל  מיובאת  המפזרת  ההולנדית.   AP MACHINEBOUW מבית ליתית 

בע"מ.  טכנולוגיות  י.ע.ר 
בתערוכת  תוצג  המפזרת 
שיא"  "יבול  החקלאות 
בנובמבר   4�ב שתתקיים 

במעיין חרוד.
הרב�תכלי �"המפזרת 
שיכו מכונה  הנה  �תית 

שונים  חומרים  לפזר  לה 
בזרם פיזור קבוע", אומר 
מבעלי  ברגר,  רוברט 

בשי המתמחה  �החברה, 
"המ חקלאי.  ציוד  �ווק 

עצמה  את  טוענת  פזרת 
ויכולה לפזר נסורת, זבל 
פרות יבש, קומפוסט, קש 
מזון,  תערובת  או  קצוץ 
לפי הצורך. החלוקה הנה 

אחידה ומדויקת מאוד. מתקן ההטענה של המפזרת מתאים לרתמה קדמית או אחורית. עבור 
שלוש  חיבור  ישנו  אחורית  לרתמה  מהיר.  לחיבור  מתאם  להתקין  אפשר  קדמית,  טעינה 

נקודות".
היתרונות של המפזרת רבים: היא יכולה לטפל במגוון חומרים ולשמש את המשק החקלאי 
במספר מטלות ומבטיחה חלוקה אחידה, תוך מניעת בזבוז. הפיזור אפשרי ימינה או שמאלה. 

בדגמים השונים של המפזרת אפשר להעמיס מ�700 ועד 1,300 קילוגרם.
ציוד לענפי החקלאות  בייצור  בהולנד המתמחה  ומבוססת  ותיקה  חברה  היא   AP חברת
וההנדסה האזרחית. לא אחת, החברה מייצרת ומתאימה ציוד לדרישות הלקוח. החברה מציגה 

בהצלחה רבה בתערוכות חקלאיות ברחבי העולם.

ה"פיק אפ" הנמכר בארה"ב 
מגיע לישראל

FORD המודל המתקדם והחסכוני של 
SUPERCAB F-150 יוצג בתערוכה במעיין חרוד

החברות "גזפרו 
ליסינג", שעוסקת 
מימון  בפתרונות 
לרכבים  גמישים 

מסח �פרטיים, 
ומשאיות,  ריים 
ו"איילון מוטורס" 
החלו לייבא לארץ 
את  בלעדי  באופן 
של  ה"גוליית" 
מסוג  הטנדרים 
 F-150 :"פיק אפ"
המודל  פורד,  של 
ביותר  הנמכר 
הברית  בארצות 
לחזק  ונחשב 

בתחומו.
עשוי  הטנדר 
חסכוני  להיות 

ביותר בהוצאות השוטפות בזכות האפשרות לשלב את מערכת ההנעה בגפ"מ. הטנדר משווק 
עם מנוע בנזין בנפח 3.7 ליטר עם אפשרות להנעה בגז, 302 כוחות סוס, גיר אוטומטי, הנעה 
ארבע על ארבע. הרכב מתאים לנהגים בעלי רישיון ב', יש בו שישה מושבים, כושר גרירה 

של 2,727 קילוגרם וארגז ענק.
למרות עוצמתו, לטנדר יש יישומים מתקדמים נוספים, שתורמים לנהיגה מהנה ובטוחה. 
בתערוכת  "גזפרו"  לנציגי  לפנות  אפשר  לפרטים  ליסינג,  בעסקת  כעת  מוצע   F-150  �ה

"יבול שיא" במעיין חרוד, ב�4 בנובמבר 2014.

המפזרת החדישה. אפשר להעמיס מ�700 עד 1,300 קילוגרם
צילום: י.ע.ר טכנולוגיות בע"מ

"פיק אפ" F-150 של פורד. ה"גוליית" של הטנדרים
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www.cleangrass.co.il  sales@cleangrass.co.il

איכות, יעילות וחסכון

אצלנו תמצאו מבחר נוסף של כלים למשימות נוספות

כלי רב תכליתי 
לביצוע מספר רב 

של משימות לענפי 
הגינון והחקלאות במעיין חרוד 4.11.14בתערוכת יבול שיא מחכים לראותכם 
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E-mail.info@modelhome.co.il
www.modelhome.co.il
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Pour plus d’informations : Promosalons Israël
Tél. : + 972 9 835 10 63 - Fax : +972 9 835 07 73
Email : promosal@netvision.net.il

           
 

תערוכת העסקים בתחום החקלאות 

22-26 פברואר 2015 
 טוב יותר וגדול יותר:

אולמות 3 עד 7

סל שירותים רחב יותר למבקרים
קבלת פנים בשערי התערוכה : מועדון בינ"ל 
בכניסה לתערוכה באולם 6, סיור מודרך בתערוכה, 

חומרים כתובים בשפות שונות ועוד...

 סיור מקצועי (במשקים) באזור פריז

פלטפורמה לחילופי מידע וביצוע עסקים -המאפשרת 
קביעת פגישות מראש של אחד-על-אחד עם המציגים 

"Sima Business Meetings"

גילוי נאות: בילויים במחירים אטרקטיביים (מסעדות, 
מועדונים...) בפריז.

פרטים נוספים:

הזמנה תג כניסה חינם לתערוכה 
SIMA באתר אינטרנט של 

XXXXXXXX :באמצעות הסיסמא

first!
by SIMA

  

Paris Nord Villepinte - France

תערוכת העסקים בתחום החקלאות 

22-26 פברואר 2015 

 

first!
by SIMA

www.simaonline.com

צרפת
טוב יותר וגדול יותר:
אולמות 3 עד 7

סל שירותים רחב יותר למבקרים
קבלת פנים בשערי התערוכה: מועדון בינ"ל

בכניסה לתערוכה באולם 6, סיור מודרך בתערוכה,
חומרים כתובים בשפות שונות ועוד...

סיור מקצועי (במשקים) באזור פריז

פלטפורמה לחילופי מידע וביצוע עסקים -המאפשרת
קביעת פגישות מראש של אחד-על-אחד עם המציגים

"Sima Business Meetings"

 גילוי נאות: בילויים במחירים אטרקטיביים
(מסעדות, מועדונים...) בפריז.

הזמנת תג כניסה חינם לתערוכה
SIMA באתר אינטרנט של

KAVMO15 :באמצעות הסיסמא

Tél.: + 972 9 835 10 63 - Fax: +972 9 835 07 73

Email: promosal@netvision.net.il

פרטים נוספים:



30.10.2014  || 10

תערוכה תוגרל 
בין באי ה

מכסחת דשא תוצרת

הפרארי של ציוד הגינון

www.cleangrass.co.il 

יבואן רשמי 

ט.ק שיווק 

והפצה בע"מ

yoram tabibi tmags co il edna ziv tmags co il
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האם טענת קנוניה בין אם לבנה 
יכולה, כשלעצמה, ליצור זכות 
מסוג "בת ממשיכה" לגרושתו 
של הבן, במקום שלא היה מינוי 

שכזה מעולם?
�סוגיית הבן הממשיך מעסיקה רבים מבני המו

שבים והוריהם ומגיעה לפתחם של בתי המשפט. 
במרכז פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט 
לענייני משפחה בנצרת (ש"ד נגד ב"ר ואחרים), 

�התובעת היא אשתו לשעבר של בנה של הנתב
"התובעת",  הצדדים:  ייקראו  הנוחות  לשם  עת. 

"הבן" ו"החמות".
השימוש  זכויות  בעלת  היא   ,94 בת  החמות, 
גם  כנתבעות  צורפו  לתביעה  במושב.  במשק 

�רשות מקרקעי ישראל, שהיא בעלים של המקר
�קעין שעליהם הוקם המושב, וכן הסוכנות היהו

רשות  מטעם  מיישב  כגורם  שימשה  אשר  דית 
מקרקעי ישראל ביחס למקרקעי המושב.

והתגוררו   '84 בשנת  נישאו  והבן  התובעת 
בדירה הנמצאת במשקה של החמות. בשנת 97' 
חתמו החמות והבן על תצהיר משותף ובו נכתב, 
כבני  הנ"ל  בני  את  קובעת  "אני  השאר:  בין 
הממשיך ומסכימה כי יבנה בית מגורים בנחלה". 
סמוך לזמן החתימה על התצהיר החלו התובעת 

והבן לבנות בית בנחלה.
לאחר  והבן.  התובעת  התגרשו   2008 בשנת 
הגירושים, הגיעו החמות והבן למשרדי הסוכנות 
היהודית וביקשו לבטל את מינויו של הבן כבן 
ממשיך, אולם במענה לבקשתם השיבה הסוכנות 

היהודית, כי כלל לא מונה למשק בן ממשיך.
הנ"ל  התצהיר  יסוד  על  כי  טענה,  התובעת 
מונתה כ"בת ממשיכה" ביחד עם הבן, ובהסתמך 

�על כך אף הסכימה לגור במושב בידיעה שלא
חר 120 שנותיה של החמות, היא תהיה הבעלים 
של הנחלה. התובעת אף טענה, כי בהיותה "בת 

�ממשיכה" השקיעה בפיתוח המשק (נטיעת מט
ועוד). לבסוף טענה, כי לאחר  עים, הקמת לול 
הגירושים נקטה חמותה בתחבולה ובקנוניה עם 

�הבן ופנתה לסוכנות לבטל את מינוי "הבן הממ
שיך".

ביקש   1997 בשנת  כי  החמות,  טענה  מנגד, 
�ממנה בנה לבנות בית בשטח הנחלה והיא נעת

רה לבקשתו. אולם, מעולם לא מינתה את הבן 
כ"בן ממשיך" וכי הדבר נוגד את תפיסת עולמה, 
 13 כל  בין  להתחלק  שוויו  או  המשק  על  לפיה 
ילדיה בחלקים שווים. לטענת החמות, התובעת 
עברה להתגורר במושב מטעמי נוחות בלבד, ולא 
הנטענת,  ל"קנוניה"  באשר  מצג.  כל  יסוד  על 
לדברי החמות, במהלך הגירושין פנתה לסוכנות 
כדי לברר אם אכן נעשה מינוי של "בן ממשיך" 
ולא לשם ביטולו של מינוי שכזה, אשר מוכחש 

על ידה.
רמ"י טענה, כי אין ברישומיה כל זכר למינוי 
הסבירה,  היהודית  הסוכנות  למשק.  ממשיך  בן 
כי בשנת 2008 אכן הגיעו החמות והבן במטרה 
לברר האם קיים רישום של מינוי "בן ממשיך" 

�ובמקרה של תשובה חיובית רצו לבטלו. בתשו
בה, הודיעה הסוכנות לחמות בכתב, כי אין מינוי 

של "בן ממשיך" בנחלה.
בפסק דינו, מעביר בית המשפט ביקורת על 

ולו  הביאה  לא  אשר  התובעת,  של  התנהלותה 
התוב כן,  כמו  טענותיה.  לביסוס  אחד  �מסמך 

עת לא הזמינה עדים ולא ביקשה תעודת עובד 
תצהירה  שזולת  כך  היהודית,  מהסוכנות  ציבור 

ועדותה, לא היו בידיה ראיות כלשהן.
עוד ציין בית המשפט, כי התובעת לא צירפה 
נציגים  העידה  ולא  התביעה  לכתב  המושב  את 
מצדה  הודאה  משום  יש  למעשה  ובכך  מטעמו 
בכך שלא נעשה כל הליך של מינוי בן ממשיך, 
כפי שנהוג לעשות (מינוי על�ידי ההורים, אישור 
או המלצות האגודה השיתופית והעברה לאישור 

בסוכנות היהודית).
התו לפיה  ההלכה,  על  חזר  המשפט  �בית 

יסודותיה  לכל  בנוגע  השכנוע  בנטל  נושא  בע 
העובדתיים של עילת תביעתו, לרבות יסודותיה 
השכנוע  בנטל  נושא  הנתבע  ואילו  השליליים, 

�בנוגע לכל יסודותיה העובדתיים של טענת הג
נתו.

זה, התובעת טענה כי בעלה לשעבר  במקרה 
הבטיח לה כאשר בנו את ביתם בשנת 1997, כי 
פעל  הגירושין  ובעת  ממשיכה",  ל"בת  תמונה 
מאחורי גבה, בקנוניה עם אמו, לביטול המינוי. 

�בית המשפט קבע, כי הקושי הראייתי של התו
בעת הוא כפול ומכופל בנסיבות המקרה: לא זו 
בלבד שעליה להוכיח שמונתה "כבת ממשיכה" 
עם בעלה לשעבר (שאף לא צורף כצד להליך), 
שריר  תקף,  זה  מינוי  כי  להראות  שעליה  אלא 
וקיים חרף היעדר רישומים על אודותיו ברמ"י 

ובסוכנות.
�אם תוכיח את אלה, הרי אז יידרש בית המש

פט לבחון אם הוכיחה קיומה של קנוניה לביטול 
המינוי. ואם בכך אין די, יש לציין לעניין קנוניה 
ותרמית, כי הפסיקה דורשת נטל ראייתי מוגבר 

לאור "הפליליות" של טענה זו.
�אולם, במקום להוכיח את היותה "בת ממשי

בהוכחת  ורק  אך  להתרכז  התובעת  בחרה  כה" 
לה  ליתן  כדי  בה  די  הוכחתה  כאילו  הקנוניה, 
בית  ממשיכה".  "כבת  עליה  הצהרה  של  הסעד 
אופן  כי  מציין  דופן,  יוצאת  בביקורת  המשפט, 
מן  שגויה  משפטית  "אסטרטגיה  הוא  פעולתה 
סיכוי".  לחסרת  תביעתה  את  שהפכה  היסוד... 
שכן, אין די בהוכחת קנוניה כדי ליצור זכות של 

בלבד שנ מכך  כלומר,  מאין.  יש  ממשיך"  �"בן 
עשה ניסיון לבטל מינוי בן ממשיך, אם נעשה, 
לא יוכל בית המשפט להסיק על קיומו של מינוי 

כאמור.
�בסופו של דבר, אף טענת הקנוניה נדחתה על
החמות  של  לגרסתה  שהאמין  המשפט,  בית  ידי 
אי  כי  הוכיחה,  כן, התובעת לא  זה. כמו  בעניין 
פעם מונתה כ"בת ממשיכה" למשק. משלא הוכח 

�אף אחד מרכיבי התביעה, נדחתה התביעה במלו
�אה. בית המשפט אף מוצא לנכון להטיל על התו

�17 אלף שקל, מאחר שהתעק  בעת הוצאות בסך
שה על ניהול תביעה שסיכוייה היו נמוכים, ואף 

סירבה לכל הצעות הפשרה שהוצעו לה.
שיתו באגודות  עוסקת  �הכותבת 
ולי המסחרי�חקלאי  בתחום  �פיות, 

ואינו  בלבד  כללי  המידע  טיגציה. 
משמש במקום חוות דעת או ייעוץ 

משפטיים מוסמכים.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

קנוניה בנחלה?
האם החמות ובנה ניסו לנשל את גרושת הבן ממינויה ל"בת ממשיכה"?

האגו לוועדי  �הבחירות 
במושבים  השיתופיות  דות 

מחלו לעתים  �מעוררות 
קות, אשר מרביתן נסובות 
סביב חוקיות הליך הבחירה 
פנקס  ותקינות  הוועד  של 
נערכו  שעל�פיו  החברים 

הבחירות באגודה.
השיתופיות  האגודות  רשם  של  סמכותו 
נקבעה  החברים  פנקס  תיקון  על  להורות 
�השיתו האגודות  לתקנות    6 סעיף  בהוראת 
פיות (חברות), תשל"ג (1973 ), וזו לשונה: "א 
את  לתקן  אגודה  על  לצוות  הרשם  רשאי   -

שלה  החברים  פנקס 
לגבי אדם פלוני אם 

�הוא חבר כדין באגו
דה או שאינו חבר בה 

לה כדין  שחדל  �או 
ופנקס  בה  חבר  יות 
משקף  אינו  החברים 
כהלכה,  אלה  פרטים 
כאמור  צו  ומשניתן 
יראו את הפנקס לכל 
תוקן;  כאילו  דבר 
פי  על  יפעל  הרשם 
מיזמתו  בין  זו  תקנה 
בקשת  פי  על  ובין 
ועד  כאמור,  אדם 
אגודה  או  האגודה, 

בא החברה  �אחרת 
שהאגודה  או  גודה 

חברה בה.
יצווה  לא   - "ב 
תיקון  על  הרשם 

לפי  החברים  פנקס 
תקנת משנה (א) אלא 
לאחר שנערכה חקירה 
סעיף  לפי  באגודה 
�בעניי לפקודה    43

לדעתו  הדרושים  נים 
כאמור,  הצו  למתן 

הזדמ לצדדים  �ונתן 
נות להשמיע טענותיהם".

המש בית  של  לפתחו  הגיעה  �לאחרונה, 
לוועד  הבחירות  תוצאות  לביטול  בקשה  פט 
לפנקס  חברים  הוספת  בשל  באגודה,  הנהלה 
החברים של המושב ימים ספורים לפני מועד 
עם  אחד  בקנה  עולה  שאינו  באופן  הבחירות 

תקנון המושב.
בעקבות טענות שהועלו כנגד ניהול פנקס 
חברי המושב, פתח רשם האגודות השיתופיות 
הליכים  נפתחו  ממצאיה  ובעקבות  בחקירה 
משפטיים נוספים שהגיעו עד לפתחו של בית 
המשפט העליון. בסופו של יום, נתן הרשם צו 
 60 כלולים  לפיו  פנקס החברים,  בדבר  סופי 

חברים בפנקס החברים של המושב.
לפיכך, הורה עוזר הרשם על קיום בחירות 
פרסמה  הקלפי  וועדת  יום   21 בתוך  באגודה 

לאחר  יומיים  ההנהלה.  לוועד  בחירות  נוהל 
מכן, התכנס ועד ההנהלה הממונה של המושב 
נוספים. החבר  חברים   20 והחליט על קבלת 

החד החברים  הוספת  בשל  כי  טען,  �התובע 
המו לתקנון  בניגוד  הוספו  שלשיטתו  �שים, 

קבוצה  לטובת  הבחירות  תוצאות  הוטו  שב, 
מסוימת, ומכאן התביעה.

החבר  של  והטענה  מאחר  כי  טען,  המושב 
היא כי קבלת החברים למושב נעשתה שלא 
הרשם.  של  לסמכותו  מסור  זה  עניין  כדין, 

�בנוסף, החבר כבר פנה לרשם האגודות השי
תופיות בעניין והיות ובקשה זו טרם הוכרעה, 

אין ביהמ"ש יכול לדון בתביעה זו.

שב שהטענה  משום  כי  טען,  החבר  �מנגד 
אין  חוקתי,  קונסטיטוציוני,  אופי  בעלת  פיו 

ובנו הרשם  של  סמכותו  תחת  מצוי  �העניין 
סף, פנייתו לרשם לא נענתה ולכן הגיש פנה 

בתביעה למערכת המשפט.
הק על  חולק  כל  אין  כי  קבע,  �ביהמ"ש 
מסו השיתופיות  האגודות  לרשם  כי  �ביעה 

בעניין  מתאימות  הוראות  לתת  הסמכות  רה 
באגודה,  החברים  בפנקס  אדם  של  רישומו 
חברים  אינם  ומי  באגודה  חברים  מי  ולקבוע 
הקביעה,  חולק על  כל  אין  כן,  כמו  באגודה. 

�לפיה לרשם יש ידע וכלים מקצועיים הנחו
צים לדון בעניין זה, קל וחומר כאשר החבר 

השי האגודות  לרשם  מיוזמתו  פנה  �התובע 
הורה  כן,  על  בסמכותו.  הכיר  ובכך  תופיות 

השופט לסלק את התביעה.

כתובת לתגובותיכם
dror.maariv@gmail.com

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

האחראי הבלעדי
בית המשפט העליון קבע: השגות ביחס לתיקון פנקס חברים 

באגודה בסמכות רשם האגודות השיתופיות בלבד

קלפי. עוזר הרשם הורה על קיום בחירות באגודה בתוך 21 יום

ועד ההנהלה של המושב החליט על קבלת 
20 חברים נוספים. החבר התובע טען, כי 

בשל הוספת החברים החדשים, שלשיטתו 
הוספו בניגוד לתקנון המושב, הוטו 

תוצאות הבחירות
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 אבי אובליגנהרץ 
צילומים: רחלי אובליגנהרץ

אתר אינטרנט גדול ביקש 
מקבוצה נבחרת של שפים 
קונים  הם  מהיכן  לחשוף 
היו  מנה  ואיזו  שלהם  הגבינות  את 
בן�אדרת  שאול  שף  לה.  משדכים 
("קימל", "קימל בגלבוע", "התרנגול 
הכחול" ו"מיסטר ומיסיס לי") גילה, 
שהמחלבה הסודית שלו היא מחלבת 
"ברקנית" בכפר יחזקאל, שמייצרת 

גבינות צאן מחלב מלא.
את  במיוחד  אוהב  אדרת  בן  השף 
סיפר  והוא  המחלבה  של  הסנט�מור 
המנות  רוב  את  לה  משדך  שהיה 

המפו הסלק  סלט  שלו:  �בתפריטים 
מכין  שהוא  הכנאפה  תערובת  רסם, 
ורוטב הטופי המלוח שהוא מפזר על 
המשפחתית  המחלבה  בקר.  פילה 
מכפר יחזקאל קיבלה ציון לשבח גם 
מיכל  הטלוויזיה  ומנחת  מהבשלנית 

אנסקי.
מסור גבינות  לייצר  �"מי שרוצה 

תיות איכותיות, חייב לדעת מראש 
מעיד  דרך",  לקיצורי  מקום  אין  כי 
אבינועם ברקין, ממייסדי "ברקנית". 

�"מדובר בעבודה סיזיפית קשה, שב
�מידה רבה, מזכירה ייצור יין. הגבי

נות שלנו מיוצרות כולן מחלב מלא, 
התערבות  או  תהליכים  זירוז  ללא 
בתהליכי הגיבון הטבעיים ותוך מתן 
להבשלה  להגיע  הדרוש  לזמן  כבוד 

נכונה.
מסורתיות,  בשיטות  עובד  "אתה 
עשיית  היא  בפועל  שמשמעותן 
לא  בשביל  המינימאליים  הדברים 
מזערי  ושימוש  החלב,  את  לקלקל 
כל  אחר  אישי  מעקב  תוך  במיכון 

�גבינה. אתה חייב להקפיד על תקו
פת הבחלה ארוכה דיה בתנאי לחות 
וטמפרטורה מתאימים ויציאה לשוק 

בדרגת בשלות רצויה".

בבואה נאמנה
אם האדם הוא תבנית נוף מולדתו, 

ורע ברקין  שייסדו  שהמחלבה  �הרי 
יחזקאל  בכפר   1978�ב מיכל  ייתו 

לנופי  רק  לא  נאמנה  בבואה  מהווה 
היא ממוקמת, אלא  חרוד שבו  עמק 
לאידיאולוגיה של בעליה: התמחות 

ומור עשירות  צאן  גבינות  �בייצור 
כבות הנותנות ביטוי מלא לאיכויות 
גבינה  "כל  הגבן.  ולאומנות  החלב 
אצלנו נעשית באופן אישי ובאהבה 
באמצעות האומנות שרכשתי במשך 

קרוב ל�40 שנה", מספר אבינועם.
ברקין  השתחרר   1975 בשנת 
שגידלו  להוריו,  והצטרף  מצה"ל 
החלב  יחזקאל.  בכפר  לחלב  כבשים 
נמכר לתנובה שלא התלהבה, בלשון 

השו ועתיר  הדשן  מהחלב  �המעטה, 
מן ואפילו קנסה את הברקינים בגין 
החלב,  של  מדי  הגבוהה  החומציות 

לטעמם של אנשי החברה.
למשק  הגיעה  תקופה  באותה 
המשפחתי פלורנס, מתנדבת מצרפת 
בקיבוץ סמוך, אשר התמחתה בייצור 

�גבינות עזים בהרי הפירנאים. אבי
נועם ומיכל, בת תל עדשים, "נדלקו" 
על תחום גבינות העזים ולכן רכשו 
כעבור שלוש שנים 40 עזים שיצאו 

למרעה בשדות העמק.
לצרפת,  הזוג  בני  נסעו  במקביל, 
ולמזלם  מקרוב,  הנושא  את  ללמוד 
יצרני  תערוכת  בזמן  היישר  נחתו 
שנערכה  מסורתיות  עזים  גבינות 
אין�ספור  שטעמו  לאחר  בפאריז. 

גבי אילו  לעצמם  וסימנו  �גבינות 
נות יתאימו לחך הישראלי, המשיכו 

הגי באומנות  להשתלמות  �השניים 
בון ושהו בכפרים סנט�מור, ואלנסיי 

ומרסלן בעמק הלואר.
עם חזרתם ארצה, החלו הברקינים 
הכביסה  בחדר  עזים  גבינות  לייצר 
וחילקו אותן בין המשפחה והחברים. 
דרבנו  שקיבלו  הטובות  התגובות 
הבוטיק  מחלבת  את  להקים  אותם 

�הראשונה בארץ. במידה רבה, המה
�לך היה משול להתאבדות נוכח היע

דרן של גבינות צאן ממדפי החנויות 
"פרומעז"  להוציא  תקופה,  באותה 
העזה  ההתנגדות  ולאור  תנובה,  של 
המושב,  תושבי  בקרב  עורר  שהוא 
המושב  חברי  קואופרטיב.  אז  שהיה 
טענו, כי זהו ניגוד אינטרסים מאחר 
הזוג  בני  בתנובה.  מניות  בעלי  והם 

הלכו נגד כל הסיכויים.

 הגבינות הכי מסובכות
והכי קשות לעשייה

נאמנים לדרכם, הברקינים הפגינו 
דבקות במטרה, מילאו רכב "סטיישן" 
בגבינות והחלו למכור את תוצרתם 
מדלת לדלת. במקביל, בני משפחה 
וחברים שנסעו לחו"ל הצטוו להביא 
מאחד  ונזיר  גבינה,  לייצור  תבניות 
את  להם  סיפק  המקומיים  המנזרים 

חיידקי הפניציליום הראשונים.
"אנשים ממש לא ידעו אז מה זה 
גבינות עזים. ניסיתי למכור לחנויות 

�באזור המרכז וירושלים, בהם מתגו
לצרפת  שנסעה  אוכלוסייה  ררת 

גבי של  המיוחדת  באיכות  �והכירה 
"הבעיה  מיכל.  נזכרת  העזים",  נות 
על  ללכת  מראש  שבחרתי  היא, 

קשות  והכי  מסובכות  הכי  הגבינות 
�לעשייה. אנחנו לא מתערבים בתה

ליכים הטבעיים של עשיית הגבינה, 
ונותנים לכל גבינה את הזמן הדרוש 
להבשיל, בניגוד לבית חרושת, שכן 
מהר",  הכול  לעשות  ורוצה  מתערב 

שההחל ומוסיף  אבינועם  �מתוודה 
טה העקרונית, שבעצם הכתיבה את 

�פעילותה של המחלבה, נובעת מאו
פיו. "אני מאוד שמרן ומאוד מעריך 
ישראלים  להרבה  בניגוד  מסורת, 
ורוצים  הדרך  להם  שאצה  מתחרים, 

לקצור את הפירות מידית".
והשקעה,  יזע  עמל,  הרבה  אחרי 
"ברקנית" הפכה למותג מוכר וכושר 
בהדרגה,  גדל  המחלבה  של  הייצור 
 200�ל ביום  גבינה  קילוגרם   30�מ
�1985. במק  ק"ג גבינה ביום בשנת

ובציוד, עדר  ביל להשקעה במבנים 
העזים גדל ואבינועם יצא שוב ושוב 
להשתלמויות בעמק הלואר. בעקבות 

הבר החלב,  בשוק  שנוצר  �המחסור 
לתנובה  חלב  לסירוגין  מכרו  קינים 
ועסקו בנוסף לייצור גבינות בייצור 

זיתים ובמכירת בשר מבעלי חיים.

מחלבה משפחתית
�כעבור שנה, נענה אבינועם לבק
�שת משקיעים להקמת מחלבה באנ

החדשה  המחלבה  מאוד  ומהר  גליה, 
�זכתה בפרסים ובציונים לשבח בתע

רוכות הנחשבות באירופה. במקביל, 
שמן  חלב  לייצר  החליטו  הברקינים 
חומר  של  גבוהה  רמה  ובעל  יותר 

דמשק עזים  ייבאו  כך  ולשם  �יבש, 
�והוכנס דם אנגלו איות מקפריסין, 
נובי מקו אמריקני להשבחת העדר.

�להש אבינועם  יצא   2001  בשנת
תלמות בספרד, באזור לה מנצ'ה (או 
"לה מנשה" בספרדית עתיקה), וחזר 
קשות.  גבינות  לייצור  בציוד  עמוס 
קו  בייצור  החלו  משנה  פחות  תוך 

�חדש של גבינות קשות בסגנון הפי
רנאים וגבינות לה מנשה הספרדיות, 
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 נאמנים
לדרכם

מיכל ואבינועם ברקין. "כל גבינה אצלנו נעשית באופן אישי ובאהבה"

מדפי הגבינות של הברקינים. "היום המגמה הפוכה ויש ביקוש רב לגבינות היותר בשלות, המסריחות"

אבינועם ומיכל ברקין מכפר יחזקאל הלכו נגד כל 
הסיכויים: כשהקימו את "ברקנית", מחלבת הבוטיק 
הראשונה בארץ, בסוף שנות ה־70', תושבי המושב 

שהיה אז קואופרטיב טענו לניגוד אינטרסים, 
משום שהיו בעלי מניות בתנובה. מאז, נחלה 

המחלבה הצלחות רבות, בארץ ובחו"ל, בזכות 
העיקרון המנחה של מייסדיה: "אתה חייב לדבוק 
בדרך שלך, כי זה יוכיח את עצמו בסופו של דבר"

כל נגד הלכו יחזקאל מכפר ברקין ומיכל אבינועם
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למחלבה  "ברקנית"  הפכה   2007�וב
שקי בארץ  הראשונה  �המשפחתית 

בלה אישור יצואן, והם החלו לייצא 
לארצות הברית.

החליטו  ייצוא,  שנות  כשש  אחרי 
הג את  לשלוח  להפסיק  �הברקינים 
שי בשל  לים,  מעבר  שלהם  �בינות 

קולים כלכליים. "לא יכולנו לעמוד 
השירותים  של  הפיקוח  בעלויות 
בדירקטיבות  לעמוד  הווטרינריים, 

שעו מחמירות  מאוד  �בין�לאומיות 
�לות הרבה כסף ואינן כדאיות מבחי

נת מחלבה בסדר גודל שלנו. אפילו 
בניו  ומכרנו  טובה  שלנו  שהתוצרת 
נחשבים,  הכי  המקומות  בכל  יורק, 
לא יכולנו לעמוד בעלויות", מסביר 

אבינועם.
מיכל קובלת על מדיניות המפלה 
על  "הפיקוח  גבינות:  יצואני  לרעה 
בשוק  ורק  אך  שעובדות  מחלבות 

על מחל הפיקוח  ולעומתו  �המקומי 
בות שמייצאות הוא שונה לחלוטין. 
מחלבות  מתגמלת  אומנם  המדינה 
שמייצאות, אבל באופן מזערי ושולי 

שאינו מצדיק את עלויות הפיקוח.
 70�80�ב ייצאנו  שלנו,  "בשיא 
אלף דולר לשנה, אבל זה לא מספיק 
כדי לכסות את ההוצאות וכשמדובר 
שכרך  שלנו,  גודל  בסדר  במחלבה 
חייב  גם, שאתה  מה  בהפסדך.  יוצא 
בתקשורת  מוזכר  להיות  הזמן  כל 

הק ולכן  'באזז',  ולייצר  �המקומית 
 HACCP�ה את  עתה  לעת  פאנו 
(שיטה לאבטחת תהליכי ייצור מזון 

מן החי) לייצוא".
"ברקנית" היא מחלבה משפחתית 
עובדים  ומיכל  אבינועם  דבר.  לכל 
מילדיהם  ושלושה  מלא  באופן  בה 
שתי  לצד  חלקי,  באופן  בה  עובדים 
כיום  מייצרת  המחלבה  פועלות. 
ליום, בעיקר  גבינות  ק"ג של   60�כ
דמוי  קשות  חצי  מובחלות,  גבינות 
חיצוני  עובש  עם  לקטיות  קממבר, 

וכ עזים  וגבינות קשות מחלב  �לבן 

בשים.
של  הפופולאריות  העזים  גבינות 
למעדניות,  המשווקות  הברקינים 
מלון,  לבתי  איכותיות,  למסעדות 
של  ולצרכניות  מיוחדות  לחנויות 

(גב "תלתן"  הן  ומושבים  �קיבוצים 
"אלומה"  מרסלן),  בנוסח  עזים  ינת 
�ו"סנט ולנסי)  בנוסח  עזים  (גבינת 

כך).  שנקרא  בכפר  (שמקורה  מור" 
בשל  נאלצו,  הברקינים  זאת,  עם 
גניבות חוזרות ונשנות, לחסל לפני 
יותר  שמנה  העדר  את  משנה  יותר 
היום  וקונים  וכבשים,  עזים   500�מ

את החלב מיצרנים אחרים.

תחרות מעלה את 
הרמה

יותר לג כיום מודעות רבה  �"יש 
בינות הבשלות. הבן שלנו מוכר כל 
יום שישי בשוק האיכרים בנמל ת"א 
גבינות  לקחת  פחד  הוא  ובהתחלה, 
פגות תוקף. היום המגמה הפוכה ויש 
בשלות,  היותר  לגבינות  רב  ביקוש 

המסריחות", מספרים הברקינים. "זה 
מעיד על המהפך שעברנו וכמו עם 
יותר  למבינים  הפכו  אנשים  היין, 
בגבינות. ישנן היום עשרות מחלבות 
מהסוג שלנו, בהן מחלבות מצוינות, 
תחרות  לענף.  טוב  רק  עושה  וזה 
מעלה את הרמה. מחלבות איכותיות 
רק מבליטות אותך. גם הציבור היום 
מגלה יותר מודעות ונכונות לרכוש 

גבינות איכותיות".
נהנות  הפופולאריות הרבה ממנה 
גבינות הצאן לא רק הולידה תחרות 
היצף  אלא  המקומי,  בשוק  בריאה 
של גבינות זולות ואיכותיות פחות, 
כך  על  הקובל  אבינועם,  לדברי 
שחסמי היבוא אינם גבוהים מספיק. 
"הגבינות שמגיעות לארץ הן זולות 
ולרוב פחות איכותיות,  יחסי  באופן 
צרות  המקומיים  ליצרנים  וגורמות 
שהגבינות  להגיד,  חשוב  צרורות. 
הללו הן תעשייתיות ולכן, התחרות 

מחל של  המקוריות  לגבינות  �בינן 
שהן  זה  הוגנת.  אינה  הבוטיק  בות 

ספרד,  איטליה,  בצרפת,  מיוצרות 
לא בהכרח מעיד על איכות.

ישראל  סחר,  מהסכמי  "כתוצאה 
מיובאות.  גבינות  להכניס  מחויבת 

מס אינם  בארץ  החסמים  �לדעתי, 
פיק גבוהים וזאת בניגוד לאירופים, 

�ששומרים על החקלאים שלהם ומע
גבינות  של  יבוא  על  קשיים  רימים 

אי מדינות  ברוב  שלהם.  �לשווקים 
גבינות  מייבאים  אנחנו  מהן  רופה 
היצרנים.  את  כלל  בדרך  מסבסדים 
מה שאצלנו כמעט לא קיים בכלל. 

תערו מוכרים  הם  למשל,  �בצרפת 
בת בחצי מחיר ואז ניתן להוזיל את 

מחירי הגבינות".

אסור להרפות 
מהחלום

מתמודדים  עמה  נוספת  בעיה 
ביניהם  המקומיים,  הגבינות  יצרני 
של  הגבוה  מחירם  היא  "ברקנית", 
חומרי הגלם: "מחיר חומרי הגלם הוא 
בשמים, היות והכול מיובא והמיסוי 

רוכשים  שאנו  הכמויות  וגם  גבוה, 
לאירופה.  בהשוואה  יחסית,  קטנות 
להשתמש  נאלצים  שאנו  גם  מה 
הכפייה  בגלל  יקרים  גלם  בחומרי 
הדתית. אם לא היינו כשרים, היינו 

�הרבה יותר זולים ואולי גם יותר טו
בים. מה שבטוח הוא שהיה לנו יותר 

קל בחיים", מבהיר אבינועם.
קשה  מאוד  הקיימת,  "במציאות 
לגדול ולהתפתח. ניסינו לעבוד עם 
כל מיני משווקים, אבל זה לא עובד, 
של  תוספות  ללא  הן  הגבינות  כי 
התפוגה  תאריך  ולכן  משמר  חומר 
שלהן מוגבל וצריך להתייחס אליהן 

במקצועיות ובאופן פרטני".
דבר,  של  בסופו  כי  צופה,  ברקין 

הבינ המחלבות  לאירופה,  �בדומה 
הקרובות  בשנים  ינשרו  בארץ  וניות 
הגדולות  המחלבות  ו"רק  מהענף 
והתעשייתיות ישרדו לצד המחלבות 
הערך  עם  המסורתיות�משפחתיות 
המוסף, ואחד ישלים את השני. זה ילך 
ויקצין, כי כל מחלבות הביניים אינן 
יכולות להתקיים. אתה צריך להיות 
וקטן  גדול  להיות  כדי  גדול  מספיק 
גדול מדי  כדי להיות קטן. אם אתה 
בשביל להיות קטן וקטן מדי בשביל 

להיות גדול, אתה נופל באמצע.
לא  אם  משפחתי,  עסק  כל  "כמו 

�יהיה למחלבה שלנו המשך, היא תי
אחד  בן  לנו  יש  כיום,  לחיסול.  דון 
שכרגע  נוסף  בן  ויש  בעסק  שאתנו 
מתלבט, אבל יש לו נטייה להמשיך 
בעסק, ויש לנו עוד ילדה אחת שהיא 
לגמרי אתנו בעסק. אני מקווה שהבן 
הצעיר צור ילך ללמוד ויחליף אותי 

בבוא היום במחלבה.
"זה לא פשוט, כי אתה חייב ללכת 
עם האמת שלך, ואסור לך להרפות 
מהחלום. גם כשכולם מסביב מנסים 
חייב  אתה  טועה.  שאתה  לך  לומר 
לדבוק בדרך שלך, כי זה יוכיח את 

עצמו בסופו של דבר".
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עובדת המחלבה בקו הייצור. מייצרים כ�60 ק"ג של גבינות ליום

מתוצרת המחלבה. "אנחנו לא מתערבים בתהליכים הטבעיים של עשיית הגבינה"

"כמו עם היין, אנשים 
הפכו למבינים יותר 
בגבינות. ישנן היום 

עשרות מחלבות 
מהסוג שלנו, בהן 
מחלבות מצוינות, 
וזה עושה רק טוב 

לענף. תחרות מעלה 
את הרמה. מחלבות 

איכותיות רק מבליטות 
אותך. גם הציבור היום 

מגלה יותר מודעות 
ונכונות לרכוש גבינות 

איכותיות"
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אם החיטה
מירי דג

הנה הוא שוב הגיע - שעון 
שבו מספר  לפני  �החורף. 
�עות נתקפתי חרדה כשש

והעיר אותי  עון אתונה בלבל אותי 
�לתוך אפשרות מבהילה ששעון החו

גמורה.  בהפתעה  השנה  הגיע  רף 
שלא  בארץ  היחידה  שאני  חשבתי 
שראיתי  אחרי  אבל  כך,  על  יודעת 
את החקלאי מבולבל לא פחות ממני, 
עוד  על  הבוקר  בחדשות  ושמעתי 
נש"א (נפגעי שעון אתונה) שפספסו 
פגישות, יקיצות וכו' - נרגעתי. זאת 
או  הייתה הפעם הראשונה  בטח לא 
מתעתעת  שהטכנולוגיה  האחרונה 
בנו, אז למה להתרגש? אבל עכשיו 
יותר  אפשר  ואי  כאן  באמת  הוא 
שהוא  הלוואי  מתופעות  להתעלם 

מביא אתו, למשל:
�מו מחקרים   - מוגבר  דיכאון   
באו משפיע  היום  אורך  כי  �כיחים, 

ישיר על מצב הרוח. כך למשל,  פן 
בארצות הצפון הקרות נרשמים יותר 
מקרי דיכאון מאשר במדינות חמות 

ושופעות אור.
קרני  החובב  מהעדר  אחת  אני 

בש ממחסור  מושפעת  ואכן  �שמש 
ממש  שקמים  אנשים  יש  אור.  עות 
שלהם  ובארסנל  (מעצבנים)  מוקדם 
ויש  שמש,  קרני  יותר  מאוחסנים 
אחרים, שאוהבים בשעות המוקדמות 
של הבוקר בעיקר להסתובב במיטה 

אל הצד השני ולגנוב עוד זמן איכות 
עם חלומות מתוקים.

מגדילים עשות אף יותר מהם אלו 
שאינם בוחלים בשנ"צ (שנת צהריים) 
כשרק מתאפשר להם, ובימות החורף 
שלהם  הצהריים  משנת  מקיצים  הם 
קללות  כדי  תוך  הערב  דמדומי  אל 
ושנאה עצמית על עצלנותם הרבה. 
איך אני יודעת זאת? בואו נאמר שזה 

נודע לי ממקור ראשון.
"להתראות"  אמרו   – תזונה 
קרה,  ולסודה  קלילים  לסנדוויצ'ים 
מרקים,  הבאים"  ב"ברוכים  וקבלו 

בהמ שווה  (מתכון  קדירה  �תבשילי 
קטן  "משהו  עם  רותח  וקפה  שך) 

מתוק ליד".
הרגלי  גם  משתנה  כשהתזונה 

בהת להשתנות  צריכים  �הלעיסה 
אם. כעיקרון, אני כבר מספר שנים 
�מקפידה לא להעלות יותר משניים

שלושה ק"ג בחורף ובדרך כלל, אני 
�גם מצליחה. אין לי טריקים או שטי
משתד פשוט  אני  לכם,  לנדב  �קים 

יותר מדי ולפעמים,  לת לא לאכול 
אני גם חוטפת איזו שפעת או נגיף 
ידידותי אחר שמאזנים לי מעט את 
ומעכבים  החורפי  הבולמוס  שוונג 

מעט את דהירת צמיגי המותניים.
בחורף  במשקל  מהעלייה  חלק 
הפעילות  ברמות  בירידה  קשורה 
מסתכמות  הקרים  שבימים  שלי, 

מתחת  נמרצות  רגליים  בהנפות 
את  מתחתן  ללכוד  כדי  לשמיכה 

קצותיה המשתובבות.
ביגוד והנעלה - הנה נקודת אור 
להוציא  המתחלפות:  בעונות  וכיף 
האוסטרליות  המגפיים  את  מאפסון 
הדובונים  פיג'מת  ואת  המכוערים 
שנים  עשרות  כבר  אותי  שמלווה 
הפוך  את  ולאוורר  הגזמה),  (ללא 

�שלאחר שנת קיץ ארוכה נראה מז
מין מאוד.

משהו שמר בחורף  יש  מזה,  �חוץ 
חיב את נשימתי. ולא, זה לא בזכות 
כי  אלא  התרפויטיות,  יתרונותיו 
הוא מאפשר לי להפסיק להכניס את 
הבטן על בסיס קבוע ולתת לה קצת 

יותר "מרחב ביטוי".

תר� צריכת  בהרגלי  שינויים   
- השעון הביולוגי הקיצי שלי  בות 
מוצאת  שאני  כך  עובד  כלל  בדרך 

הטל מול  בסלון  רובצת  עצמי  �את 
וויזיה עד שעות הלילה המאוחרות, 
בבהייה מלאת הנאה בסדרות שוות. 

�לעומת זאת, בחורף אני נמשכת כל
אחר מנגינת החלילן מהמלין לכיוון 

התכ של  הצירוף  החמימה.  �המיטה 
באמת  הוא  טוב  וספר  בפוך  רבלות 
"הפעילות  בתחרות  הגדול  המנצח 

החורפית האהובה עליי".
שאלות קיומיות - כל חורף אני 
קיומיות  שאלות  באותן  מתעסקת 
ומטרידות. הנה לכם רמז על אופיי 
הקלוקל, שאם לא היה טרוד כל כך 
לומד  היה  אלא  טיפשיות  בשאלות 

היה  מעשה,  ועושה  עברו  משנים 
ברשימת  במעט.  ולו  חיי  את  מקדם 

השאלות המובילות:
�- האם אסדר את ארון בגדי החו

רף בזמן או כרגיל אדחה זאת לשלב 
שבו האביב כבר רומז על בואו?

- האם אזכור לאחסן את הריפוד 
של ריהוט הגן לפני היורה או שהוא 

שוב יעלה עובש?
שוב  אותי  יתפוס  החורף  האם   -
מחוסרת מטרייה, נוזלת מים כפודל 
את  שיכור  כקוזאק  ומקללת  מסכן 

הרגליי הרעים?
שווה  מתכון  הנה  בטוב.  נסיים 
מצוין  שהולך  בשר  לקדירת  ביותר 

�עם שעון חורף, עם גשם שדופק בח
לון ועם שמחה בבטן ובלב.

מרכיבים:
4 כפות שמן זית

2 ענפי טימין
לקוביות  וחתוך  קלוף  סגול  בצל   1

גסות
1 ק"ג בשר לצלי, חתוך לקוביות (אני 

משתמשת בכתף עגל)
וחתוך  קלוף  פטרוזיליה,  שורש   1

לקוביות קטנות
לפרוסות  וחתוכים  קלופים  גזרים   2

עבות
1 כרשה חתוכה לפרוסות

1 לפת חתוכה לקוביות
6 שיני שום שלמות
1 כפית קימל טחון

1 כפית בהרט
1 כפית זרעי כוסברה כתושים

מלח
פלפל שחור גרוס

1 כוס יין יבש
2 כוסות מים

1 שקית ערמונים מוכנים לאכילה
אופן ההכנה:

זית בסיר עמוק עם  מחממים שמן   .1
הבצל  את  ומטגנים  עבה  תחתית 
ואת הטימין מספר דקות. מוסיפים 
מכל  יפה  ומשחימים  הבשר  את 

צדדיו.
לצלחת  הבשר  את  מוציאים   .2
הירקות  שאר  את  לסיר  ומוסיפים 
בחישה  תוך  מטגנים  והתבלינים. 
הבשר  את  מחזירים  דקות.  כחמש 
מביאים  ומים.  יין  ומוסיפים  לסיר 
לרתיחה, מכסים חלקית, ומבשלים 

כשעה וחצי על אש נמוכה.
אם  מים  ועוד  ערמונים  מוסיפים   .3

צריך, ומבשלים כשעה נוספת.
מחית  עם  או  אורז  עם  מצוין  הולך   

תפו"א.
פינת הטיפים:

קצר  הבישול  זמן  המקורי,  במתכון 
מצריך  מניסיון, התבשיל  אבל  יותר, 
זמן בישול ארוך יותר. ליתר ביטחון, 

בדקו מדי פעם את מידת הרכות.
למרות שכתוב שקית ערמונים אחת, 

אני שמה שתיים. ככה בא לי...
אל תיבהלו מכל רשימת המרכיבים. 
זרעי  על  כלל  בדרך  מוותרת  אני 
יוצא  ועדיין  הלפת  ועל  הכוסברה 

מצוין.
בתיאבון, ימים שמחים לכולנו.

שינויי מזג 
האוויר

למה להתרגש? זאת בטח לא הפעם הראשונה 
או האחרונה שהטכנולוגיה מתעתעת בנו. עכשיו 
שעון החורף באמת כאן, ויש לי בשבילכם מתכון 
לקדירת בשר שהולך מצוין עם שעון חורף, עם 

גשם ועם שמחה בלב

צילום: רון אלמוג שמש מסתתרת מאחורי עננים. כאחת מהעדר החובב קרני שמש אני מושפעת ממחסור בשעות אור 

קדירת בשר ביין לבן וירקות
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Invitation to the annual 
event of the Israeli agriculture 

AgroIsrael exhibition is the annual meeting point for the Israeli farmers. 
In the exhibition they get the opportunity to meet their suppliers, learn 
about new innovative technologies and solutions to be adopted in their 
fields and farms in the coming years.
The exhibition is supported and promoted by four professional magazines 
that are well distributed in the agricultural sector. These magazines are 
known to every farmer and stakeholder in the Israeli agriculture. The 
connection between the magazines and the exhibition allows AgroIsrael 
to become a home for the Israeli agriculture.

Exhibitors from the following AREAS will participate in AgroIsrael exhibition 

Save the date. Come and meet Israeli farmers, their suppliers and their 
leaders, come and learn about tomorrow's agriculture

November 4th

Organizers:
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דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים
לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

חדר  תכנון  על  כתבתי  הקודם  בטור 
�רחצה, מבחינת העמדת הכלים הסניט

לצד  אתייחס  הפעם  והברזים.  ריים 
�העיצובי של החלל הזה. כזכור, זהו חלל שבו עוס
�קים בפעולות של ניקיון והיטהרות. בעשור האח

רון החלו לתת לו מקום של כבוד ולהתייחס אליו 
�כמו אל חדר, הן מבחינת הגודל והן מבחינת העי

לראות  התצוגה אפשר  ובאולמות  במגזינים  צוב. 
הם  והשמים  סגנונות,  בריבוי  מרהיבים,  עיצובים 

הגבול.

ריצופים וחיפויים
הרצ על  קרמיקה  הייתה  פשוט.  היה  זה  �פעם 

פה, וקרמיקה על קירות. הן היו בדרך כלל באותו 
והקווים של הקירות  ס"מ,   20 20 ס"מ על  גודל, 
הסיפור.  ונגמר  הרצפה,  של  הקווים  את  המשיכו 
טוענת,  ואני  יותר  הרבה  מורכב  העסק  כל  היום 
עיצוב  בתחום  מטלטלות  הכי  ההחלטות  שאחת 

�הפנים היא בחירת הריצוף וה
חיפוי עבור חדר הרחצה. אפילו 

יותר מסובך מבחירת מטבח.
סג לבחור  מומלץ  �ראשית, 

צבעונית.  וסכמה  עיצובי  נון 
הרמו חלל  ליצור  הוא  �הרעיון 

זה,  לצד  זה  מניחים,  כאשר  ני 
את אריח הרצפה, אריחי הקיר, 
משטח הכיור אם יש, הדקורים 

בהמ שיבואו  האביזרים  �ושאר 
שך. ב"דקורים" הכוונה לאותם 
הם  אם  בין  מיוחדים,  אריחים 

מודפ או  צבעוניים  �מצוירים, 
בגודלם,  שונים  אם  ובין  סים, 

כמו הפסיפסים למיניהם.
גם בעניין זה התקדמנו. בעבר הייתה אופנה של 
שיבוץ דקורים באופן "שרירותי" כביכול על גבי 
בחדר  אזור  לקחת  נהוג  פאסה.  זה  היום  הקירות. 
הרחצה ולחפות אותו בדקורים. מקומות אפשריים 
לכך הם כל הרצפה או הקיר הנמוך של האמבטיה, 

או קיר המדף של האסלה.
דקור  אותו  בעצם  כי  פשוטה,  לא  פה  הבחירה 
שבו התאהבנו יקשט באופן קבוע את חדר הרחצה, 
והסכנה היא שהוא עלול להימאס עלינו. להבדיל 
וצבע  במקומה,  אחרת  לתלות  שאפשר  מתמונה, 
בתדירות  נעשה  אריחים  שינוי  שמשנים,  קיר 
�אין והאפשרויות  רבים,  השיקולים  אכן,  נמוכה. 
סופיות, כך שהחיפוש אחר הפאזל המושלם עלול 

להיגמר באשפוז...
זה כמעט קרה ללקוחה שלי שהחליטה, בסופו 
ונטולות  סולידיות  בחירות  על  ללכת  דבר,  של 
דקורים עבור הרצפה והקירות, ולהכניס את הצבע 

דווקא בנגרות של ארון האמבטיה, ראו בתמונה.

מהי פריסה?
"פריסה", עוד מונח מעולם עיצוב הפנים. אחרי 
שהיא  פריסה,  לעשות  נהוג  אריחים,  שבחרתם 
בעצם שרטוט החזיתות של הקירות בחדר הרחצה, 
מבחינת מיקום האריחים. הפריסה מאפשרת לקבל 

החי גובה  החתוך,  האריח  מיקום  על  �החלטות 
נישות  פוי בכל קיר, השתלבות הדקורים, תכנון 
ספסל,  כמו  אביזרים  מיקום  למגבות,  או  לשמפו 

ארון, סל כביסה, מתקן לנייר טואלט וכו'.
או  מעצב  לכם  ואין  פריסה  עשיתם  לא  אם 
�מעצבת פנים, השקיעו באיש מקצוע (רצף) ליגה

ליגה, כי הוא הדמות שתקבל את ההחלטות הללו 
בזמן אמת.

לבן או פרגמון?
להכיר  חייבים  שתהיו  נוסף  מונח  הוא  פרגמון 

הכוו שלכם.  הרחצה  חדר  את  משפצים  �כשאתם 
לבן  שאינו  שמנת,  לבן  של  מסוים  לסוג  היא  נה 
לגמרי. גם הכלים הסניטריים וגם אריחי החיפוי 
ואז אתם צריכים  והן בפרגמון,  בלבן  הן  מגיעים 

לעשות בחירה.
בכלים  לבן  על  ללכת  היא  שלי  ההמלצה 
סיבות.  שתי  לכך  לתת  ואוכל  הסניטריים, 
משדר  לבן  ראשונה:  סיבה 

וסטרי ניקיון  של  �תחושה 
רו שאנחנו  מה  וזה  �ליות, 

רחצה.  בחדר  להרגיש  צים 
מזמי לעתים  שנייה:  �סיבה 

נים כלים סניטרים מחברות 
�שונות ולכל חברה יש פרג

מון משלה... כך שבסופו של 
דבר אין אחידות והכול יוצא 

מוצלח פחות.
יותר  גמישה  אני  באריחים 

שבחר אחרי  כי  אם  �אתכם, 
אז  לבנים,  סניטריים  כלים  נו 

להי עלולים  הפרגמון  �אריחי 
צריך  ולכן  טעות,  כמו  ראות 
או  האסלה  לצד  הנכסף  האריח  את  לשים  פשוט 
כמובן  יפה.  משתלב  שהכול  ולראות  הכיור, 
לחלוטין  לברוח  אפשר  והחיפוי  הריצוף  שבעניין 

מהלבן וללכת על גוונים אחרים.

מידות
חוב מהטור הקודם, שעסק בתכנון חדר הרחצה. 
חשוב שתקפידו על מידות המינימום, כי פעמים 
המינימום  מידת  פצפון.  הוא  הרחצה  חדר  רבות 
�השי משלושת  אחד  לכל  ס"מ   80 היא  הנהוגה 
מושים החשובים: אסלה, כיור ומקלחון. עם זאת, 
יש  כי  נוהגת לתכנן 90 ס"מ,  למרחב אסלה אני 
הבדל בין ברוטו לנטו, כל קיר עם חיפוי גוזל לנו 

שני ס"מ בערך מהמרחב.
וארון  משטח  עם  כיור  לרכוש  בכוונתכם  אם 
על  להחליט  כדאי  מוכנה,  יחידה  שהוא  מתחתיו 
זה מבעוד מועד ולהשאיר מקום בהתאם למידות 

�היחידה שבחרתם. לחילופין, תוכלו לבחור באופ
ציה יותר מותאמת אישית, אך גם יותר יקרה, של 

תכנון יחידת הכיור אצל נגר.

מה זה גרונג?
שאלו את הרצף שבחרתם. אם יתחמק... חפשו 

רצף אחר. שיהיה בהצלחה! 

השמים הם הגבול
בעשור האחרון החלו לתת לחדר הרחצה מקום של כבוד 

ולהתייחס אליו כחדר - בגודל ובעיצוב, ויש לו אין־סוף 
עיצובים מרהיבים בריבוי סגנונות. חלק ב

ארון אמבטיה בצבע תכלת. החיפוש 
אחר הפאזל המושלם עלול להיגמר 
צילום: עדי קמחי רע 

4
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amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון מס' 96

מאוזן:
1. מנפצות את קלדרון פעם שניה (6); 4. רחמים! היא מזיעה! (4) (ע"פ אייל ילין); 8. 
(עם 19 מאוזן) שקעת על האצבע (4); 9. המטבע הישן הכין בהמה לארוחה (6); 11. 
הלא-יוצלח הוא הבעלים של נוזלי השכינה (7); 12. הנוכחי חלם (3); 13. עבד על הגולן 
(3); 15. פרס בטלה על המרקע בהמשכים (7); 18. נדבקת אל אוחז הידית (6); 19. ראו 
8 מאוזן; 21. הדורס שלה למד שאנחנו הולכים לשמוח (4); 22. מסביר לצומחת איך 

נראה הארגון הסודי (6).

מאונך:
1. שטרן נבוך מאוד מהתקלה (5); 2. החליטו שלא יהיה מקצב ברשותו (5); 3. ראו 20 
מאונך; 5. מאיפה אסף מפקד הכיתה של אימנו את כלבו? (5); 6. איך שאני רואה את זה, 
האמתחת כאן (5); 7. הסופר קימט חצי מהסמל הרוחני (7); 10. לא קיים אברהם ננסי 
על פי הבינה (7); 13. רסס גת (5); 14. סואץ היה הכי טוב (5); 16. קיצוץ העוף שבתוכי 

(5); 17. התשבי הורה להפסיק (5); 20. (עם 3 מאונך) תשאף לחזור חם מאוד (4).

פותרים יקרים
לרגל תשבץ מספר 100 הקרב ובא,

אתם מוזמנים לשלוח למחבר הגדרות תרתי�משמע משלכם.
המטרה: לבנות תשבץ המורכב ברובו מהגדרות הקוראים.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 95:
מאוזן: 1. קולינס; 4. משוב; 8. טינה; 9. נדירים; 11. התמרכזו; 12. פתע; 13. מות; 

15. יקינתון; 18. אנגלית; 21. נמלט; 22. אלמגור.
מאונך: 1. קליפה; 2. לבטים; 5. שמרטף; 6. באמצע; 7. אדמונית; 10. תכריכים; 

13. מתאבן; 14. תרגיל; 16. תענוג; 17. נעקור; 20. זללן.
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להזמינך  מתכבדים 
בנושא: מרתק  לסיור 

"מים, חקלאות והתיישבות בעמק"
ביום שלישי, יא' בחשוון התשע"ה 4 בנובמבר 2014, בשעה 10:00-13:00 בתערוכת יבול שיא (מעיין חרוד)

בהדרכת: מר משה כהן - מנהל אגף מפעלי הפיתוח לשעבר.

אתי אזולאי
 מנהלת לשכת קשרי ציבור,

מרחב צפון קק"ל

נא אשר השתתפותך בדוא"ל:
edna.ziv@tmags.co.il

עדנה זיו
מנהלת תערוכת יבול שיא

* לרשות המסיירים יעמוד מיניבוס בכניסה לתערוכה.
* הסיור יערך כ-3 שעות. * הסיור מותנה במספר הנרשמים (מינימום 15).

* התערוכה פתוחה לקהל הרחב מהשעה 9:00 - 16:00

תערוכת
הסיור:  תוכנית 
* עליה לגלבוע לאורך דרך הנוף.

* סיפורו של מקום ברוח ההתיישבות.

* הר הגלבוע "ממעוף הציפור" – תצפית נוף  
והסברים על טביעות הרגל של קק"ל.

* מאגר רשפים ועין מודע – משמעות שיקום 
ובניית מאגרי המים במצוקה הקיימת.
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מקרא:
חלקת מגורים
מגרש מפוצל 
שטח חקלאי

miri.z@telran.co.il :    03-5214524 :
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מבצעים מיוחדים 
לנרשמים הראשונים

 לפרטים:
טל. 050-9779451 עופר
טל. 052-6709201 יובל

 שדרות מנחם בגין 12, עפולה
חפשו אותנו בפייסבוק:  Green גן אירועים

 החלה ההרשמה
לעונת קיץ 2015

 גן אירועים היפה באזור עמק יזרעאל סמוך לשדות מוריקים
באווירה כפרית הכולל: פינות ישיבה, בארים ואיכלוס עד 1,500 איש
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חרוד 4.11.14יבול שיא במעיין אותנו בתערוכת בואו לראות 


