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דברים שגיליתי בפסח -   7
אלמוג סורין מנקה את 

הבית לפסח, "בשכונה", 
עמ' 20

בחזרה לאפריקה - יעל   7
מוסקוביץ', מקדש ברנע, 
מתנדבת באתיופיה, עמ' 22

חנן שמולביץ', בן 80,   7
מכפר בילו, נכלא בכלא  
מעשיהו בשל קנס שלא 

יכול היה לשלם, עמ' 32 



חוזרים לרפת
בסיומו של תהליך שארך 

5 שנים, חנכו בימים 
האחרונים משפחות אלוני, 

בוקס, אביגד ומזרחי, 
מהמושב עידן, שבערבה, 

ארבע רפתות חדשות ומכון 
חליבה משותף

גינת בר
ראיון עם הסופר מאיר שלו 

לרגל הוצאת ספרו ה-30, 
המתאר באהבה מתובלת 

בשנינות והומור שלוי 
טיפוסי, את גינת הבר אותה 

הוא מטפח במושב אלוני 
אבא

תחליף קנס
 17 ימים ישב חנן 

שמולביץ‘, ניצול שואה 
בן 80, בכלא מעשיהו, לא 

אכל דבר ושתק - עד שבני 
משפחתו, עורך דינו ונשיא 

המדינה, אליעזר ראובן 
ריבלין נחלצו לעזרתו
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב: "שנים רבות 
לא הוקמה רפת בערבה והיום אנו חונכים כאן 

לא פחות מארבע רפתות חדשות ולצדן גם מכון 
חליבה משותף. כך נראית ציונות בשנת 2017"

בסיומו של תהליך שארך 5 
האחרו בימים  חנכו  �שנים, 

נים משפחות אלוני, בוקס, 
ארבע  עידן,  מהמושב  ומזרחי,  אביגד 

�רפתות חדשות, וכן מכון חליבה משו
�תף, שפותח ע“י חברת אפימיליק. הקו

כ�5  של  בהשקעה  נבנה  כולו  מפלקס 
כ�20  של  כולל  שטח  על   ,₪ מיליון 

�דונם, שהקצה המושב לכל בעלי המכ
יחד. בשלב הראשון מונות ארבע  סות 
ובהמשך  חולבות   150 יחד  הרפתות 

צפוי מספרן לעלות ל�200.
בסוף  המתחם  נחנך  חגיגי  בטקס 
מנכ“לית  קראוס,  מיכל  במעמד  מרץ, 
(יש  ילין  חיים  חה“כ  החלב,  מועצת 
מאיר צור, מזכ“ל תנועת המו�  עתיד),

ישראל,  חקלאי  ויו“ר התאחדות  שבים 
האזורית  המועצה  ראש  בלום,  אייל 
יו“ר  דותן,  ואביתר  התיכונה,  הערבה 

התאחדות מגדלי הבקר.
בעידן  החדשות  הרפתות  הקמת 
הוק� לא  שבהן  שנים   3 לאחר  מגיעה 

מה רפת חדשה בערבה ולאחר שבשנים 
משפחתיות  רפתות  נסגרו  האחרונות 
ברחבי הארץ, בשל אי כדאיות כלכלית 

להתמו בכדי  התאחדו  רבות  �ורפתות 
התשומות  התייקרות  עם  ביעילות  דד 
כי  מסרו  המשפחות  נציגי  והמשאבים. 
ומכון  עצמאי  באופן  תפעל  רפת  כל 
החליבה, המכיל 18 חולבות בכל סבב 

�חליבה, יהיה משותף לכל ארבעת המ
שקים.

עידן הינו הצפוני בין מושבי הערבה 

התיכונה, מושב חילוני�חקלאי שהוקם 
על ידי משפחות אנגלו�סקסיות בשנת 
1980. כיום מונה המושב 80 משפחות, 
שהייתה  משפחה  היא  אחת  רק  מתוכן 
תושבי  מרבית  היישוב.  מייסדי  בין 
המושב מתפרנסים מתיירות וחקלאות.

יותקנו ברפתות  בשבועות הקרובים 
להב בכדי  מותאמות,  צינון  �מערכות 

טיח את רווחת הפרות, שנרכשו ממשק 
עמוס שביט בכפר ויתקין, מטללי שדה, 
בבאר  לוי  עדי  ומשק  גולדמן  ממשק 

האקלים  בתנאי  חריף,  ומנווה  טוביה 
החם של הערבה.

מועצת  סמנכ�ל  שניידר,  איציק 
בעידן  הרפת  �פתיחת  אמר:  החלב 
בערבה מזכירה לכולנו עד כמה חשוב 
ההתיישבות  לפריסת  בענף  התכנון 
ויצירת מקורות פרנסה בפרפריה. אני 
המכסות  במסגרת  השנה  שגם  מקווה 
בערבה  חקלאים  עוד  יקבלו  החדשות 
זכאות למכסה ויפתחו פה עוד רפתות 

חדשות.“

משמאל: מיכל קראוס, אביתר דותן, אייל בלום, חה“כ חיים ילין (צילום: אלכס ליבק)

בחסות פרופ‘ דן שכטמן, חתן פרס נובל 
לכימיה ובשיתוף חברת ביו�בי, משדה אליהו

חתן  שכטמן,  דן  פרופ‘ 
פרס נובל לכימיה, ויצחק 
,מירון ראש עיריית עפו�

ביו�בי  וחממות  במפעל  ביקרו  לה, 
�בקיבוץ שדה אליהו, שעוסקת בפי
וטור מועילים  חרקים  וטיפוח  �תוח 

וחקלאות  ביולוגית  להדברה  פים 
נקיה.

יוזמה  רקע  על  התקיים  הביקור 
בעיר  להקים  עפולה  עיריית  של 
לאנושות  החרקים  לתרומת  מרכז 

בי שיתן  בינלאומי,  כנס  �ולערוך 
החרקים  של  החיובית  לתרומה  טוי 

שכ פרופ‘  בחסות  ולצומח,  �לאדם 
שהיא  ביו�בי  חברת  ובשיתוף  טמן, 
שמעון  בתחום.  בעולם  מהמובילות 
בביו�בי  המו“פ  מנהל  שטיינברג, 

משמש כחבר בוועדה המארגנת .
האורחים  קיבלו  הביקור  במסגרת 
הסבר על החברה, על הפעילות שלה 
הפרויקטים  החרקים,  ייצור  בתחום 
שעושים  והשימושים  ובחו“ל  בארץ 

התר הסיור  של  חלקו  �בחרקים. 
חלבון  לייצור   BSFה� בפרויקט  כז 
לבעלי  המזון  לתעשיית  מחרקים 

חיים .

כך סוכם בפגישה בין 
שר העבודה והרווחה, 

חיים כץ, לבין ראש 
המועצה בקעת 

הירדן, דוד אלחייאני 
ויו“ר אגודת מגדלי 
תבלינים, אנה מלר

השבוע  שהתקיימה  בפגישה 
בין שר העבודה והרווחה, חיים 
כץ לבין ראש המועצה האזורית 
אלחייאני  דוד  הירדן,  בקעת 
ויו�ר אגודת מגדלי התבלינים, 
תעלה  שלא  סוכם  מלר,  אנה 

הפנ של  ההפקדות  �סוגיית 
אשר  עד  זרים  לעובדים  סיה 

תתקיים הסכמה בנושא.
השר ציין במהלך הפגישה כי 

�כל תקנה שתיחתם תהיה בהס
כמה מלאה עם החקלאים.

�אלחייאני הודה לשר על הפ
תיחות והנכונות להיפגש בפרק 
זמן קצר מאוד על נושא כל כך 
ישראל  מדינת  לחקלאי  חשוב 
והאמירה החשובה שלו, על כך 

שהחקלאים לא ייפגעו.

תנועת המושבים קיימה סיור חקלאי להנהגת הנוע�ל 
ודרור ישראל להכרת החקלאות במרכז ובדרום הארץ

קיימה  המושבים  תנועת 
סיור בן יומיים ל�25 חברי 
העובד  הנוער  הנהגת 
בראשותו  ישראל,  ודרור  והלומד 
החק� להכרת  האוספטר,  פסח   של

לאות במרכז הארץ ובדרומה. 
תנועת  מזכ�ל  ערכו  הסיור  את 
אגף  ויו�ר  צור  מאיר  המושבים, 

המשק, פלג אוריון. 
והלומד,  העובד  הנוער  מזכ�ל 
של  "הביקור  אמר:  האוספטר,  פסח 

והנו ישראל  דרור  תנועת  �הנהגות 
המוש בתנועת  והלומד  העובד  �ער 

השורשים  כי  שוב  לנו  הבהיר  בים, 
מושרשים  הציונות  של  העמוקים 
בהתיישבות המושבית, וכי המשפט: 
איננו  כאן',  מולדת  כאן  'חקלאות 

המת חיים.  אמת  אם  כי  �פרפראזה 
קפה על החקלאות היא מתקפה על 

מדי של  קיומה  עצם  על  �הציונות, 
נת ישראל כמדינה ריבונית. לקחנו 
על עצמנו לעשות ככל אשר לאיל 
ידינו בכדי להביא את המסרים הללו 
כי  בישראל,  ונערה  נער  ילד,  לכל 

תי משמעו  העולם  'תיקון  �כידוע: 
מקווים  אנחנו  זה  ואת  החינוך',  קון 
לעשות בכל בית ספר, ובכל קבוצת 
אוכלוסייה אליה אנחנו מגיעים בכל 
החברה הישראלית. התחלנו בעקבות 
הסיור בגיבוש תוכנית שכזו לנוער 
הישראלי בדגש על הנוער העירוני 
בטו'  החקלאות  חג  שלה�  כשהמוטו 

בשבט.
למאיר  לב  מקרב  מודים  "אנו 
צור, מזכיר תנועת המושבים ולפלג 
והמארחות  המארחים  ולכל  אוריון 
המופלאים שאירחו אותנו בחום לב 

ואהבה."

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים מרצה בסיור בפני הנהלות הנוע"ל ודרור ישראל
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גז טבעי בחקלאות עשוי לייצר יתרונות לחקלאות הישראלית ולהגדיל את הרווחיות לחקלאים
וחברת  הטבעי  הגז  רשות 
בפרויקט  פתחו   TAYA

�חדש להזרמת גז טבעי לחק
השבוע  העובדת.  בהתיישבות  לאות 
האחד,   - בנושא  כנסים  שני  התקיימו 
אותו ארגנה התאחדות חקלאי ישראל, 
מנהלי  מ�20  למעלה  הגיעו  במסגרתו 

חק ועדות  ונציגי  חקלאיים  �ארגונים 
בערבה  התקיים  השני  והכנס  לאיות 

התיכונה.
אשר  פוטנציאל  הטבעי  לגז  כאמור, 
להביא  לחקלאות,  בשורה  להוות  עשוי 
בתחום  בעיקר  וטכנולוגיות  לקדמה 

החממות.
שילוב הגז הטבעי ואקלום – אספקת 
חום, העשרת CO2 ואולי צינון, עשויים 

�להביא לחיסכון של מעל למחצית מע

לח ולאפשר  בלולים  האנרגיה  �לויות 
ממות להקדים גידולים לשוק, להכפיל 
יבולים, להקטין את צריכת המים ועוד 

והחק הגידולים  את  שיקדמו  �יתרונות 
ויאפשרו  יותר  גדולה  לרווחיות  לאים 
למשק הכנסה מגז ומהגדלת יצוא מחד 

המשמעו הגידולים,  באספקת  �ויציבות 
תית כל כך, מאידך.

המו התחומים  אחד  כי  נאמר,  �בכנס 
אנרגיה  לאספקת  והעיקריים  בילים 

�זולה על בסיס גז טבעי הוא תחום מע
וחום  חשמל  ייצור   - הקוגנרציה  רכות 
בעלויות נמוכות לייצור ושימוש המשק 
החקלאי או מספר משקים ממנוע המוסק 

�בגז טבעי. מרכזי אנרגיה מקומיים שי
משתלמות  וחום  חשמל  אנרגיית  ספקו 

במיוחד.

התא ויו�ר  המושבים  תנועת  �מזכ�ל 
אמר  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  חדות 
הפרויקט,  של  הגדול  �היתרון  בכנס: 
שילוב  הצלחת  הוא  שלו  השוויון  שובר 
הגז הטבעי בחממות. פה נוכל להתייעל, 

מהח התוצרת  את  ולשדרג  �להכפיל 
הכלכלי  מהערך  מפחית  לא  זה  ממות. 
בשאר  גם  להיות  שיכול  והסביבתית 
דגים  לולים  רפתות,  החקלאות,  ענפי 
ועוד, בהם הגז הטבעי יכול להוות יתרון 

בחקלאות הישראלית.
"אני תקווה שממשלת ישראל תפעל 
במהירות לבניית תשתית גז טבעי ולא 

נישאר בפוטנציאל בלבד."
אב�  מזכ�ל התאחדות חקלאי ישראל,
שלום (אבו) וילן: �אין לי ספק שהתחום 
צריכים  היום  אנחנו  ויתפתח.  ילך  הזה 

למפות את הצרכים לסוג כזה של הוזלה 
באנרגיה. יש לי הרושם שמדינת ישראל 
מפגרת מרחק שנות אור מהמצב הרצוי. 
אני מתפלא על השר שטייניץ והמנכ"ל 
מרידור ומציע שיעסקו בעתיד אבל הם 
אני  לאומי.  פרויקט  זה  בעבר.  עוסקים 
יש  ורפתות  חממות  שבלולים,  חושב 

תש זה  הטבעי  הגז  גדול.  �פוטנציאל 
תית כמו חשמל ומים וכבישים. תשתית 

לאומית ברמת מדינה. זאת כלכלה."
הטב� הגז  מרשות   , פינשטיי ןעמי 
עי: �מטרת הפרויקט להכין תכנית אב 
לחיבור סקטור החקלאות לרשת חלוקת 
רגולטוריים  חסמים  הסרת  הטבעי.  הגז 

והגד לחקלאים  טבעי  גז  �להנגשת 
ע"י מעבר  רווחיות המשק החקלאי  לת 

לשימוש בגז טבעי."

חברת  מנהלת  בר�אור,  תהילה 
הת� TAYA, שזכתה במכרז לכתיבת 
�כנית: "תחום החקלאות טרם נבחן כסק

טור לשילוב הגז הטבעי. אנו רואים כאן 
הגידול  בשיפור  למהפכה  פוטנציאל 

חי  - הבודד בענפים מסויימים  �למשק 
גידולים,  איכות  שיפור  בעלויות,  סכון 
כניסה  שטח,  ליחידת  יבולים  הגדלת 
לשוק במועדים חיסכון בעלויות דלקים, 

תחזוקה ותפעול.
�"שיתוף הפעולה של החקלאים בתה

ליך קריטי להצלחתו. אנו מוצאים שוק 
�חקלאי שצמא להתחדשות. חקלאים מו

אנו  מתמיד.  לשיפור  ששואפים  בילים 
למשק  התועלות  את  למפות  נחושים 
חסמים  הסרת  שתציע  תכנית  ולהציג 

רגולטוריים, טכנולוגיים וכלכליים."

בבריכות הדגים הנטושות של קיבוץ עין�החורש, במטרה ליצור פארק מים טבעי שישיב את מגוון עופות המים וחיות 
הבר שחיו במקום בעבר

מרגש  בטקס 
אגמון  נחנך 
בבריכות  חפר 

קי של  הנטושות  �הדגים 
�בוץ עין�החורש, זאת במ

מים  פארק  ליצור  טרה 
מגוון  את  שיחזיר  טבעי 
הבר  וחיות  המים  עופות 
שחיו במקום בשנים עברו.

זה  חשוב  לפרויקט 
גור מספר  ביחד  �חברו 

האזורית  המועצה  מים: 
חלק  שגייסה  עמק�חפר, 
יהודים  מתורמים  מהכסף 
רשות ניקוז ונח�  מקנדה,

לים שרון שדאגה לתכנון 
אותו  ביצעה  הפרויקט, 

תח על  אחראית  �ותהיה 
עין�החו� קיבוץ   זוקתו,

השטח,  את  שהקצה  רש 
עמק�חפר  אפיקי  אגודת 
המים  להעברת  שדואגים 
מקרקעי  רשות  לאתר, 
ישראל שמסייעת אף היא 

לר והעבירה  �לפרויקט 
 ₪ מיליוני  הניקוז  שות 
מהקרן לשטחים פתוחים. 

עמק  האזורית  המועצה  ראש 
חפר, רני אידן, המשמש יו“ר רשות 

רצי ”בחזוננו  שרון:  ונחלים  �ניקוז 
נו להקים בעמק חפר אגמון החולה 
פנינת  ליצור  ובכך  אנפין,  בזעיר 
נחל  לאורך  נוספת  ייחודית  טבע 

ירו ריאה  שתהווה  �אלכסנדר, 
בלב  הטבע  לחובבי  ואטרקציה  קה 
מחזירים  אנו  היום  ישראל.  מדינת 
ממנו.  שלקחנו  ממה  חלק  לטבע 

�מרגש לראות את החזון הופך למ
ציאות מול עיננו.“

ונחלים  ניקוז  רשות  מנכ“ל 
”במסג� אלמון:  ניסים   שרון,

בריכות  בין  חיברנו  הפרויקט  רת 
פני  בעל  מים  גוף  וייצרנו  הדגים 
שטח של כ –200 דונם. בתוך גוף 
ודקים,  הליכה  שבילי  הכנו  המים 

�עליהם יוכלו ללכת המבקרים שי
וצמחיה שהעשרנו  בין עצים  נועו 

דגים  מבחר  במים  לראות  ויוכלו 
ובני המים  באיכות  �המטפלים 

תצפית  דק  הקמנו  בנוסף  קיונם. 
על  השמש  מפני  כמסתור  מחופה 

גבעה שייצרנו במקום.“
נח� הוענקה  הוקרה  לתעודת 

לשעבר  חפר,  עמק  בת  וייס,  מה 
ויניפג  אזור  קנדה,  קק“ל  נשיאת 

משמעו תרומה  שגייסה  �קלגארי, 
האגמון.  הקמת  לצורך  מאוד  תית 

בתעודה נכתב: ”בשם עשרות אלפי 
הציפורים  מיני  ושאר  השקנאים 
שיש להם מעתה מקום להשיב את 
לסוגיהן  הבר  חיות  בשם  נפשם, 
שזכו לבית, בשם תושבי עמק חפר 

הם, שקי חובבי הטבע באשר  �וכל 
אנחנו  הארץ,  בלב  חמד  פינת  בלו 
רוצים להודות לך על פועלך למען 
פארק   - חפר  עמק  אגמון  יצירת 

הציפורים.“

התרמה  אגף  מנהל 
”אנו  קדם:  זאב  בקק“ל, 
וגאים  שמחים  בקק“ל 

בפ שותפים  �להיות 
משמעותיים  רויקטים 
בפארק  החל  חפר  בעמק 
אלכסנדר,  בנחל  איטליה 
דרך מצפור מאגרי משמר 
חפר.  לאגמון  ועד  השרון 

�אני מסיר את הכובע בפ
ניי רני אידן ונסים אלמון 
ולא  דחפו  שהאמינו,  על 
מדברת  והתוצאה  ויתרו 

בעד עצמה.“
במעמד זה צוינה חנוכתו 
של ”שביל השרון“ על ידי 
אלדד  המועצה,  ראש  סגן 
בין השותפים  שלם, שהיה 
לסימונו. שביל השרון הוא 
יוזמה של תושב כפר  פרי 
 סבא, יעקב שרייבמן ואח�

שביל  קבוצת  שעם  רים, 
סי ממעברות,  �ישראל 

מזרחי  הליכה  שביל  מנו 
הקלאסי,  ישראל  לשביל 
השרון  יישובי  את  המחבר 
 ,2 בכביש  מכמורת  מגשר 
נושק  נחל אלכסנדר כשהוא  לאורך 
חניה  נקודת  המשמש  חפר,  לאגמון 
והתבוננות לצועדים, והלאה אל לב 
השרון, קדימה צורן, כפר סבא ודרום 

השרון.
בהשתתפותם  הטקס  את  כיבדו 
השרון  לב  האזורית  המועצה  ראש 
האזוריות,  המועצות  מרכז  ויו“ר 
בעמיר ריטו וראש המועצה המקו�

מית פרדסיה, טל גורקי.

מימין לשמאל: ניסים אלמון, עמיר ריטוב, אלי דלל, רני אידן ואלדד שלם בחנוכת אגמון עמק חפר
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אוריאל בן עמי

המורה  גולן,  מלכה 
מנהלל,  הוותיקה  המחנכת 
עם  יחד  לעולמה.  הלכה 
ממייסדי  היו  גולן  דוד  פרופ'  בעלה 
הדור  ומורי  היסודי  הספר  בית 
לחינוך  תרומתם  בכפר.  השלישי 
בנהלל  דבר,  לשם  היו  ולתרבות 

ובעמק כולו.
מלכה  ממלכה.  נפרדים  אנחנו 
שכנה  ובשבילי  המחנכת  המורה, 
לפני  להורי,  עוד  קרובה,  וחברה 
מלכה  של  במטבח  האור  שנולדתי. 
בנהלל.  בחייהם  שדלק  האחרון  היה 
אנחנו נפרדים מחיים מלאים ושלמים 
ומדוייקים, שזכתה בהם. תמיד ביחד 
שלנו.  השלישי  הדור  מורי  דוד.  עם 
הנינה  ונוגה  והנכדים  הילדים  עם 
על  בנהלל.  דורות  ארבעה  החדשה. 

אף כל הקשיים שבדרך. 
הולכת  מלכה  אך  לנו,  עצוב 

מאיתנו בשיבה טובה.
לפני חמש שנים זכינו, ילדי הכתה 
לחוג לה גבורות. בחודש מאי האחרון, 
לחוג  פלוס,  הששים  בני  שוב  זכינו, 
וחמש,  שמונים  הולדת  יום  גם  לה 

אצל איריס לוין בכפר ברוך.
לא  פעם.  אף  ויתרה  לא  מלכה 
שהציבה  הָרף  לנו.  לא  וגם  לעצמה 
לנו היה גבוה. "היא לא הרשתה לנו 
להיות  תמיד  חייבים  היינו  לחפף. 
מוגזם.  שזה  חשבה  לא  היא  בסדר". 
ָנֵאה  בנו.  וגם  בעצמה  נהגה  כך  הרי 

דורשת, ָנֵאה מקיימת.
החינוך והתרבות בנהלל בימי בית 

הספר שלנו היו בבת עינה. הכל היה 
אכפת לה. תמיד, יחד עם דוד וָסִביב 
להקפיד  ויש  ַלּכֹל  זמן  יש  לשעון. 
שהכל ייעשה וכמו שצריך. בלימוד, 
המטופחים,  ובבית  בגינה  בעשייה, 
הנדיב.  באירוח  למשפחה,  ַּבמסירות 
ְּבעולם חובק דעת ודעתנות. בנהלל, 
מולך  דוד  כולו.  ובעולם  בארץ 
מנהלת  שלצדו,  ומלכה  בהיסטוריה 
ההיסטוריה.  של  הפרטים  פרטי  את 
בלי לשכתב אותה. עם הזכרון שיודע 

המון. 

לבית  חבָרי  באנו  כשנתיים  לפני 

לסיור� בירושלים,  "אלול"  המדרש 
אירחו  ודוד  מלכה  בנהלל.  לימוד 
בסלון  חברים,  נדחסנו, עשרות  אותנו. 
להם  להקשיב  כדי  המיוחד,  ביתם 
המשפחה,  תמונות  כל  אותם.  ולשמוע 
כל  הציורים.  כל  האריגים,  כל 
מזכרות ההיסטוריה. החברים לא חדלו 
מוריך,"  שאלה  "אשריך  מלהתרגש. 

אמרו וכתבו בסיכום. 
ד', בשחור� או  ב'  הנה מלכה בכתה 
פרח  מעניקה  הקטנה.  בתמונה  לבן, 
בביקורו  וייצמן,  חיים  הראשון  לנשיא 
בנהלל. לפני כמעט שמונים שנה. והנה 
היא עם כתר מצחיק על הראש, חוגגת 
יום הולדת עם תלמידים�חברים. והנה, 
בטיול בלתי נשכח, שדוד מוביל ביוון.

בחג  אותה  כינינו  הכתה",  "מלכת 
הגבורות שלה. 

בדיוק  בנהלל,  כאן  נולדה  מלכה 
בפסח לפני כמעט שמונים ושש שנים. 
ְּבֶּפַסח,  אגיד  שאם  אז  ואמרנו  צחקנו 
נכון  יותר  או  לקפוץ,  עלולה  מלכה 
או  קטן,  בכל"מ  איזה  עם  ָעַלי  ִלְקּפֹוץ 
נזהר  אני  אז   - גדול  בומ"ף  איזה  עם 
לעברית.  גם  ויתרה  לא  מלכה  ַּבָּלׁשון. 
בלי  הרצינות.  בשיא  אותה  לקחה  היא 

שום הנחה.
וכתוב  קרוא  אותנו  לימדה  היא 

והחשבון שלנו  העברית  את  א'.  בכתה 
מבראשית  התנ"ך  ואת  איתה  התחלנו 
בפעם  ְלַדְמֵיין  ומדוייק.  מלא  ובניקוד 
הראשונה ובפחד גדול, מה זה "והארץ 
היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום" 
- ומיד לאחר מכן את האופטימיות, את 
התקוה: "ַויֹאֶמר אלוהים יהי אור – ַוְּיִהי 
אור". מיד על ההתחלה, בתוך שלושת 
לחזור  כך  ואחר  הראשונים.  הפסוקים 

אליהם, בחיים הנמשכים.

ֶאֶרץ, עוד  מלכה לימדה אותנו דרך 
 .6 כביש  היה  שזה  לפני  שנים  הרבה 
שאנחנו  ָה@ֶרץ,  אהבת  את  ובעיקר 
נזכרים בה דרך השירים, שהיא לימדה. 
ְלוויכוח  עניין  אז  היה  לא  ה@ֶרץ  גודל 

וגם לא היה ספק באהבתה. 
טובים  ּוְרָגׁשֹות  יחד מחשבות  ָחַלְקנּו 
במעגל  והכל,  טובים.  פחות  ולפעמים, 
ָלִעיגּול  מעבר  גם  ונמשך,  רחב  חיים 

המצומצם.
של  זרעים  ממלכה  קיבלנו  אנחנו 
דרישה  עם  ָלחיים  ומשמעות   - תוכן 
תילים של ניגונים. עם  Eעצמית - ועם ְש
ביאליק  ועם  מבראשית  כאמור,  תנ"ך, 
ְוִלמבוגרים.  משירים ופזמונים לילדים 
והמועדים  החגים  כל  על  למדנו 
וקיבלנו תוקף ומשמעות, לכל ֶרֶצף ְיֵמי 

החול של השנה.
נייר  על  הכתובת  בכתה,  אצלנו 
הבריסטֹול, שעל הקיר, היתה: "ואהבת 
וגם   - עקיבא  ר'  של  כמוך"  לרעך 
הָזָקן של  זו אגדה" עם  אין  "אם תרצו 
הרצל, קופסת המטבעות הכחולה�לבנה 
לישראל.  הקיימת  הקרן  של  והבולים 
לה  האמנו  ואנחנו  ַּבֶּזה  האמינה  מלכה 
גם  להיות  שצריך  מה  שזה  נכון.  שזה 
תמיד  לא  הם  בהמשך  אם  וגם  בחיים, 

כאלה. 
תודת ילדי הכתה בני ה�60 פלוס

והנערים   1955 מחזור  ילדי  אנחנו 
הכתה  ילדי   .1973 בחורף  שהתגייסנו 
שנים   55 לפני  שהתחלנו  מלכה,  של 
להעריך  כדי  חיים.  וִנְסיֹון  בלימוד 
את  שקיבלנו.  מה  את  היום,  ולדעת 

היסוד הטוב, שָנַתת לנו. 

ֵּבְיִתי ֶאל 
מּול ּגֹוָלן
למלכה ודוד גולן,
מורי�שכני בנהלל

ֵּבְיִתי ֶאל מּול ּגֹוָלן
ֵּביְתֶכם ִלי ַהר ְנבֹו:

ָלַדַעת ַהִּתְקוֹות ֻּכָּלן
ְל@ן ָנבֹוא - ְוֹלא ָנבֹוא. 

ֵּביְתֶכם הּוא ִלי ִמְקָּדׁש ְמַעט
ִלְראֹות, ַלְחׁשֹב ּוְלָהִבין:

ְּדָבִרים ֶׁשַּׂשְחֶּתם ִלי ַּבָּלאט
ַעל ְּפָצִעים ֶׁשל אֹוֲהִבים. 

ֵּביִתי ֶאל מּול ּגֹוָלן 
ֵּביְתֶכם ִלי ַהר ְנבֹו:

ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ָלעֹוָלם
ִמן ַהַּקְנַקן ּוַמה ֶּׁשּבֹו. 

ֵּביִתי ֶאל מּול ּגֹוָלן
ֵּביְתֶכם ִלי ַהר ְנבֹו:
ָר@ה ַהְּכָפר ְוֶנֱאַלם

ְוָרַגע ִלי ְּכֵאבֹו. 

ֵּביִתי ֶאל מּול ּגֹוָלן 
ֵּביְתֶכם ִלי ַהר ְנבֹו: 

ָּבִנים ַיְרִחיבּו ֶאת ְּגבּוָלם
ַהַחי ָיׁשּוב ֶאל ּתֹוְך ִלּבֹו. 

"מנהלל  הספר  מתוך  השיר 
רטרוספקטיבה",   - בכלל  ועד 
מאת אוריאל בן עמי, הוצאת 

אור�מדיה

המלחמות  נופלי  ִזְכרֹון  את  חווינו 
והתגייסנו רגע אחרי טראומת מלחמת 
הנמשכות.  והמלחמות  הכיפורים  יום 
יש לנו סיבה טובה להסתכל על החינוך 
של מלכה, בסיפוק לאחור. לראות מה 
לנו  הועיל  במה  אדם.  כבני  בו  עשינו 

בהמשך הדרך.
שרים  אנחנו  אותנו,  שלימדת  וכמו 

כששמח לנו וגם כשעצוב לנו. 
שהקדשתי  בשיר  ממך  נפרד  אני 
לברכה  בזכרונך  היום,  ולדוד.  לך 
ולכל  ויועד  לאמוץ  לדוד,  בניחומים 

משפחת גולן.
בחג  לכבודה  דברים  מתוך   *

הגבורות ומההספד לזכרה

"קיבלנו ממלכה זרעים של תוכן - ומשמעות 
תילים של  ָלחיים עם דרישה עצמית - ועם ְש�

ניגונים. עם תנ"ך, כאמור, מבראשית ועם 
ביאליק משירים ופזמונים לילדים ְוִלמבוגרים. 
למדנו על כל החגים והמועדים וקיבלנו תוקף 

ומשמעות, לכל ֶרֶצף ְיֵמי החול של השנה"

המורה הוותיקה, מלכה גולן ז"ל מנהלל

מלכה גולן - כיתה ח' בנהללהמורה מלכה עם ילדי כתה א' בנהלל, 1961
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עו"ד מיכל בוסל, ממשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא, מתארת את שלושת הקטגוריות של "שימושים נלווים 
לחקלאות": שימוש נלווה לגידול בעלי חיים, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ופעילות תיירותית וחינוכית

עו"ד מיכל בוסל*

פרסמה  לאחרונה 
מקרקעי  רשות 
הודעה  ישראל 
המבהירה את התנאים 
של  שימושים  לקיום 
תעסוקה לא חקלאית 
נלווים" במושבים.  "שימושים  מסוג 
כל  היא  חקלאית"  לא  "תעסוקה 
למטרת  מפעילות  החורגת  פעילות 

חקלאות. 
לחקלאות"  נלווים  "שימושים 
מקרקעי  מועצת  בהחלטת  מוסדרים 
בפעילות  מדובר   .(1316) ישראל 
לה  שיש  הנחלה,  בשטח  כלכלית 
בעל  של  החקלאית  לפעילות  זיקה 
גיוון  וזאת על מנת לאפשר  הנחלה, 

תעסוקתי במרחב הכפרי. 
של  קטגוריות  שלוש  ישנן 

"שימושים נלווים לחקלאות": 
בעלי  לגידול  נלווה  שימוש   .1
בעלי  אחסנת  טיפול,  שירותי  חיים: 
חיים, ריפוי וטיפול באמצעות בעלי 
חנות  חיים,  בעלי  ליטוף  חיים, 
לגידולם,  וציוד  חיים  בעלי  לממכר 

רכיבה טיפולית ולימודי רכיבה.
תוצרת  של  ראשוני  עיבוד   .2
חקלאית: עיבוד ראשוני אשר עיקרו 
תוצרת חקלאית של הנחלה, מן החי 
והצומח והוא אחד מאלה: ייצור שמן 
יקב;   – מענבים  יין  ייצור  מזיתים; 
ייצור גבינות, ייצור בשמים וסבונים 
מצמחי תבלין ובושם; ייבוש תבלינים 

ופרחים; ייצור ריבות ותמציות.
וחינוכית:  תיירותית  פעילות   .3

פעילות  על  המבוססת  פעילות 
הצגת  בנחלה,  המתקיימת  חקלאית 
השתתפות  ומוצריו,  החקלאי  הענף 
החליבה  או  האסיף  בקטיף,  בחוויית 
ושימורו  קיים  במבנה  שימוש  או 

לצורך הצגת מורשת ההתיישבות.
זכויות  בהתאם להחלטה, כל בעל 
בבקשה  לרמ"י  לפנות  רשאי  בנחלה 
חלקה  בתחום  חדש  מבנה  לבנות 
שימוש  לאפשר  או  שברשותו,  א' 
במבנה קיים המצוי בתחום חלקה א' 
שברשותו, למטרת שימושים נלווים. 
ההחלטה קובעת את המיקום המותר 
הבנייה  והיקפי  נלווה  שימוש  לכל 

המותרים, בהתאם לשימוש.
היקף הבנייה של השימוש הנלווה 
לא יילקח במניין השטחים המותרים 
 500) חקלאות  למטרת  לפעילות 

ו-30%  ממכר  חנות  למעט  מ"ר), 
מהשטח לעיבוד תוצרת חקלאית.

תעסוקה  של  פעילות  ביצוע 
המגורים  בחלקת  נלווים  לשימושים 
עומדת לבעל הזכויות בנחלה בלבד, 
להשכרה.  או  לשותפות  זכות  ללא 
אולם הפעלת התעסוקה על ידי קרוב 
רמ"י)  בהחלטות  (כהגדרתו  משפחה 
המתגורר בנחלה, לא תיחשב השכרה 

או שותפות אסורה.
הבנייה  זכויות  כי  להדגיש,  יש 
בלתי  חלק  תמיד  יישארו  במבנה 
העברת  ולא תתאפשר  מהנחלה,  נפרד 
הזכויות למבנה השימוש הנלווה בנפרד 
מהנחלה. בנוסף, הגשת בקשה להקצאת 
קרקע לשימושים נלווים תוגש לרמ"י, 
בכפוף לקבלת מסמך המלצה של משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר.

יתר על כן, אם רמ"י תחליט לאשר 
את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם 
ישראל  מקרקעי  מועצת  להחלטות 
במועד  בתוקף  שיהיו  רמ"י,  ולנוהלי 
כן, ביצוע העסקה  ביצוע העסקה. כמו 
כרוך בתשלום דמי חכירה מהוונים או 
 .(1316) דמי שימוש כמפורט בהחלטה 
ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות 
במועד  לנחלה,  שקיימים  ככל  עבר, 
תנאי  הוא  רמ"י,  ידי  על  שייקבע 

להשלמת העסקה.
ההחלטה  ביצוע  לקידום  במקביל 
על  מו"מ  עדיין  מתקיים  במושבים, 
אופן יישומה של ההחלטה המקבילה 
בקיבוצים (החלטה 1472) - התעסוקה 

הלא חקלאית בשטח מחנה הקיבוץ.
שבתאי,  חגי  עו"ד  משרד   *

שפירא

6.4.2017     || 10

 יש בבעלותכם פאנלים סולאריים? 
אתם חייבים לקרוא!

Geva Bot

30%

50%
5

.25% 50%

40 50Kw

7 5
 .80%

12

www.geva-bot.co.il
,08-8502638 GSI

055-2227777 ,052-408-1818



11 ||   6.4.2017



6.4.2017   || 12

info@lagaatbehodu.co.il  | www.lagaatbehodu.co.il



13 ||   6.4.2017

תופרימ פתרונות



 

#

#

חני סולומון

טרנד מכוניות ועגלות הקפה והאוכל 
�הפך פופולרי כל כך על המסך הטל

וויזיה בימים אלו, ואינו פוסח גם על 
בכפר  יזרעאל.  בעמק  הוותיקים  המושבים 
יהושע התחילו ברעיון כבר לפני כשלוש שנים. 

אנשים   - ויותר  יותר  תופש  שהמיזם  מסתבר 
כמו להיכנס  ולא מחייב,  מחפשים משהו אחר 
לבית קפה מוכר של אחת הרשתות הפועלות 

באזור. 

הינו  יהושע,  כפר  יליד   (42  ) אילת  עומרי 

מהחלום  העשייה  לפיד  ומניף  היזמים  חלוץ 
”ההתחלה  משחזר:   ,2014 בשנת  עוד  לפועל 
את  מפלס  כשאתה  בוודאי  קלה,  לא  בהחלט 
והאנשים ברובם לא האמינו  הדרך הראשונית 
שמיזם מסוג זה עשוי להצליח במושב. כך היה 
להנהלת  ההצעה  את  הגשתי  כאשר  בהתחלה, 

הכפר. 
�”תחילה חשבתי שהמיקום המתאים יהיה במ

רכז היישוב. אך לבסוף המיקום הנבחר היה ליד 
אחד ממבני תחנת רכבת העמק הישנה. כמובן 
תחנת  אתר  ממנהל  אישור  לקבל  צורך  שהיה 
האזורית.  ומהמועצה  המחודשת  העמק  רכבת 
המועצה.  ע“י  ניתן  המיוחל  הרישיון  לבסוף 
השלב הבא היה תכנון עגלה המותאמת למיזם 

ולצרכים המבוקשים.“
במרץ 2014 החלה העגלה של עומרי לפעול, 
בני הלוי. ”עב�  בשותפות עם חבר מושב נוסף,
דנו יחד והמיזם קיבל תגובות מעודדות מחברי 
המושב ומהמבקרים הרבים שפקדו את המקום. 
ובענפי  בשדות  העובדים  חקלאים  אותם  כל 
הפסקת  לעשות  מיוחד  כייף  להם  היה  המשק, 

�קפה או מיץ קר, עם איזה כריך טעים. וספור
טאים מזיעים נהנו שיש אפשרות להתרענן על 

היו שה מהמסלול.  סטייה  ללא  כמעט  �הדרך, 
והוסיפו איך לא חשבו על  גיבו בפרגון גדול, 

רעיון מסוג זה כבר לפני שנים. 
הגיעו למושב  ובתיה  אמנון  עומרי שהוריו 
בשנת 1971 כעובדי ציבור, מתגורר עם אשתו 
בש� ומשפחתו  מאביחיל  המושבניקית   מיכל,

כונת ההרחבה במושב: ”לאחר כשנה בהפעלת 
הלוי  דרכנו.  נפרדו  הלוי  בני  עם  יחד  העגלה 
המשיך בכפר יהושע ואילו אנחנו מיכל ואנוכי 
החלטנו לבנות עגלה משופרת, מתוך הניסיון 

שלמדתי.
הקסום  בנוף  מקומה  את  קבענו  ”לבסוף 

�במושב אלוני אבא, על רקע בתי האבן מתקו
�פת הטמפלרים ועצי האלון. קראנו לה ’הע

גלה קפה יזרעאלי‘. הצענו קפה טוב, מיצים 
טבעיים, יוגורט עיזים בריאות, לצד כריכים 

כגלי מיוחדות,  והפתעות  טריים  �ומאפים 
דות טעימות במבחר טעמים. במשך הזמן היו 
על  לאירועים  לפעם  מפעם  אותנו  מזמינים 
תקן ’ בר קפה‘, בשל איכות הקפה והמתוקים 

היפה של הע הנראות  ובשל  �שאנו מציעים 
עונת  לקראת  נערכים  אנו  אלו  בימים  גלה. 

את  ומסבים  בקיץ  החוץ  ואירועי  החתונות 
האירועים  בין  ניידת  תפקוד העגלה כעגלה 

שנוזמן.“ 

ניסיון  צברו  יהושע,  מכפר  הלוי,  ולני  בני 
במשך כשלוש בהפעלת עגלת קפה בעמק. בני 
הלוי הוא דור שלישי למייסדי המושב (בשנת 
על  שנמנו  ז“ל,  הלוי  ובנימין  רות   (1927
השלישית,  העלייה  חלוצי  הנלהבים,  הציונים 
חנקין,  יהושע  ע“ש  יהושע  כפר  את  שהקימו 

�גואל אדמות עמק יזרעאל. היישוב תוכנן מל
כתחילה כמושב ע“י האדריכל ריכרד קאופמן, 
דבר  תקופה,  באותה  הבולטים  מהמתכננים 
ריכוז  המאפשרת  המעגלית,  בתכניתו  שניכר 

�של מבני הציבור במרכז וחלוקה שווה של הנ
חלות. מדרום למושב ניצבים עדיין מבני תחנת 
הרכבת תל�א�שמאם, בצד קו הרכבת התורכית 

חיפה�צמח, היא ”רכבת העמק“.
הלוי מתגורר בהתיישבות בנים, עם רעייתו 
במושב  לחיים  יפה  שהתרגלה  עירונית  לני, 

בה ומסייעים  העוזרים  ילדיהם,  ארבעת  �ועם 
גשה למבקרי העגלה, במיוחד בשבתות בשעות 

הלחץ. 
”הבנו שללגום קפה פלוס, עם הנוף הטבעי 
� גדול  יתרון  זה  שלנו,  היפה  העמק  לשדות 

מלצד השדות המשנים צבעם לפי עונות השנה, 
העמק  רכבת  ממבני  לאחד  סמוך  הממוקמים 
בית  לא  אתה  ההבדל,  את  עושה  זה  הישנים. 
קפה של אחת מרשתות הקפה הממותגות, אלא 
ואווירה  בסגנון  והתרעננות  לעצירה  תחנה 
אחרת, באוויר הפתוח, שבעה ימים בשנה. לכן 
גם בחרנו את שם העגלה, ברוח המקום ’תחנת 

בח שנפל  שמח  מאד  אני  יהושע‘.  כפר  �קפה 
המושב  לטובת תושבי  כזה,  רעיון  לקי לממש 

והאזור. 
כה  הקפה  שבעגלת  חשבנו  שלא  ”האמת 

�תתפוש, בכל הגילאים. לעיתים מגיעים חבו
וגם  סוסים  רוכבי  אופניים,  רוכבי  של  רות 
המושבניקים המקומיים לא מוותרים ומגיעים 
מפגשי  במשק.  מהעבודה  להתפנק  זמן  לפסק 
משפחות וחבורות חברים חוגגי ימי הולדת. עד 

�שהיציאה מהכביש הראשי למושב הייתה פתו
לטיולים  הנוסעים  גם  אלינו  קופצים  היו  חה, 
חודשים  כמה  כבר  עכשיו  ולצפון.  בסביבה 

בני ונלי הלוי - עגלת הקפה בתחנת בית יהושע

חברת נחלת אבות מאחלת 
ללקוחותיה ולכל בית ישראל 

פסח שמח וכשר

החברה המובילה למושבים ונחלות
www.nachlat-avot.co.il
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂  Æפקס יעקב¨  זיכרון   ¨≤≤ הגדעונים 

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

והוותיקה  ≠ החברה הגדולה  נחלת אבות 
לך  מציעה  ונחלות¨  למושבים  בישראל 
ליזום¨  לבנות¨  להגדיל¨  לפצל¨  להסדיר¨ 
Æלך ולבחור את השרות המתאים  לפתח 

¥≥ שעות ביממה μ≤∑∏ Æטל

מושבניק יקר°

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת

עושים סדר
בנחלה

לל אדריכלים מומחים בתכנון

פגישה ראשונה 

בביתך - חינם!
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על  ועובדים  מאחר  סגור,  שהכביש 
הכשרת אחת מתחנות הרכבת העמק 
במושב. אז מי שלא מתעצל לעשות 

הרא ולהגיע מהכניסה  הסיבוב  �את 
שית של כפר יהושע מגיע. 

הח לפני  תקופה  ועבדנו  �”מאחר 
נוצרו  הכביש,  של  הזמנית  סימה 

קבו מבקרים  עם  חברתיים  �קשרים 
עים וגם חדשים. אין ספק שהמיקום 
של העגלה עושה את העניין. אנשים 

חד דברים  הזמן  כל  לחפש  �טבעם 
�שים, המעוררים בהם ריגושים ושי

נוי מהקיים.“
מציין  המוקדמות,  הבקר  בשעות 

הע על  הספורטאים  מגיעים  �בני, 
שעות  כל  ולאורך  השונים.  נפים 
אימהות  מושבניקים,  מגיעים  היום 

�וסבתות עם התינוקות, טיילים לסו
גיהם וחבורות צעירים בשעות אחרי 

הצהרים לאחר הלימודים. אכן מגוון 
קהלים.

האישה שאיתו, לני הלוי, אומרת: 
”גם אני, כמורה למתמטיקה, נהנית 
כייף  זה  ובאירוח.  בעגלה  לעסוק 
לראות ולשמוע את המגיעים נהנים 

משתד מצדנו  אנחנו  �ומפרגנים. 
מוצרי  ולהגיש  בתפריט  לגוון  לים 

המ בתוצרי  שימוש  תוך  �בריאות, 
סנד כמו:  ובסביבה,  במושב  �שקים 

וויץ‘ מלחם מחמצת שנאפה במושב, 
מקומית  עיזים  בגבינות  עם שימוש 
בשבתות,  ג‘חנון  טבעי,  וביוגורט 
ממאפיית  מתוקים  מאפים  סוגי 
’בייגה‘ הידועה, ארטיקים ממוצרים 
ישירות   - ומיצים  שיקיים  טבעיים, 

ופינו  - והסביבה  המושב  �מפירות 
קים נוספים. מפעם לפעם אנחנו גם 
עורכים אירועים קטנים למשפחות, 

אכן מקום קסום באווירה כפרית של 
פעם.“ 

איש  בנפשו  יזם  און,  בר  מעוז 
שלי דור  הוא  אדם  ואוהב  �יצירתי 

שי בנהלל למייסדים שרה ואליעזר 
ברון ז“ל. 

”כבר כמה שנים אני מסתובב עם 
מפגש  מקום  איזה  להקים  הרעיון 
חברתי וקפה. כאשר הרעיון התחיל 
להיות יותר מעשי, לא הייתה בכלל 
עגלת  את  למקם  היכן  התלבטות 
ושאר  עוגות  כריכים,  פלוס  קפה 
ב‘בית  בהצבתה  בחרתי  פינוקים. 

המו מרכז  זהו   - המושב  של  �העם‘ 

מבנה  ליד  להתמקם  ואידיאלי  שב 
האחרונות  בשנים  שהוכרז  היסטורי 

כמבנה לשימור. 
במקום,  לאווירה  מוסף  ערך  ”זהו 
למושב,  משמעותי  ערך  בעל  מקום 

�למקימיו ומייסדיו וגם לי כמי שנו
לד בנהלל, שמכיר כל פינה במושב. 

�כל אלו לצד הזיכרונות שצפים מת
קופת ילדותי לאורך השנים, כשבית 
ההתרחשות  מרכז  את  היווה  העם 

חגגנו את מסיבות הח �בנהלל. שם 
גים, בו הוקרנו וצפיתי בסרטים. זה 

�אומר לי המון באופן אישי כמו לר
לסרט  התוודענו  כאן  מחבריי,  בים 
הראשון בחיינו, שיחקנו בכדור ועל 
בחזית  הענקיים  הפיקוס  עצי  ענפי 

מחבואים.  ושיחקנו  טיפסנו  המבנה 
אני  האלו  הקסומות  הפינות  את 
מחזיר עם קריצה מודרנית - הצעה 

נוס �ללגימת קפה איכותי באווירה 
טלגית.“

למרות שכבר שנים עומד המבנה 
לאחרו ועזוב,  נטוש  שימוש,  �ללא 

ובמושב  לשימור  כמבנה  הוכרז  נה 
המ והמוסדות  שהגורמים  �מצפים 

כבעבר  גדולתו  את  יתבעו  עורבים 
והמקום יקום לתחיה כמרכז חברתי 
מהנה. פעם היה זה מקום שוקק חיים, 
מרכז תרבות אליו הגיעו מכל קצוות 

העמק. 
המ איך  ראיתי  רוחי  �”בעיניי 

שוב.  מתמלא  והנוסטלגי  הישן  קום 

מעוז בר#און: ”זהו ערך מוסף לאווירה במקום, 
מקום בעל ערך משמעותי למושב, למקימיו 

ומייסדיו וגם לי כמי שנולד בנהלל, שמכיר כל 
פינה במושב. כל אלו לצד הזיכרונות שצפים 
מתקופת ילדותי לאורך השנים, כשבית העם 

היווה את מרכז ההתרחשות בנהלל“

העגלה של עומרי ומיכל אילת באלוני אבא
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והופך למקום מפגש, להחליף מידע, 
שהילדים  בזמן  חברים  עם  לשוחח 
הסמוך.  השעשועים  בגן  משחקים 
באתי עם ההצעה להציב את העגלה 
לוועד המושב, הם קיבלו את הרעיון 
בברכה ועזרו במה שאפשר, במיוחד 

�בקבלת הרישיונות הנדרשים. בנה
שונים,  מסוגים  מיזמים  קיימים  לל 
חלקם תיירותיים, אך בית קפה מכל 
סוג לא קיים. זאת עוד סיבה מדוע 

המקום מושך אליו אנשים.
ברון  ואליעזר  שרה  וסבתי,  ”סבי 

�ז“ל, שימשו לי כמודל השראה בד
היו  הם  ההערצה.  מעוררת  מותם 
ידיהם,  בכל מעשי  ענקיים  ציוניים 
היו  לא  חייהם  ציבוריים.  ופעילים 

שה במטרות  דבקו  הם  אך  �קלים, 
ציבו לעצמם. סבתי נולדה בגרמניה 
אחרי   ,1912 בשנת  לארץ  עלתה 

כדי  לגרמניה  חזרה  שנים  מספר 
בחריצות  עבדה  חקלאות.  ללמוד 
במשק החקלאי, וגם לימדה עברית 

לודז‘ שב בעיר  נולד  סבי  �במושב. 
ולהבנות  לבנות  לארץ  עלה  פולין 
בה. כאידיאליסט בכל רמ“ח אבריו 
עם  סבתי  עם  נמנה  גידיו,  ושסה 

מייסדיי נהלל בשנת 1921. 
ליד  העגלה  מיקום  בחירת  ”לכן 

בי לי.  חשובה  מאוד  העם  �בית 
כי  להתנייד,  מחשבה  אין  נתיים 
מפגש  מקום  משמשת  הקפה  עגלת 
למי  בנהלל,  למטיילים  לחקלאים, 
יזרעאלי‘.  ’שביל  לאורך  שהולך 
באים לכאן בעלי עסקים שנפגשים 
בענייני עבודה, אימהות שמטיילות 
בבוקר במושב ואבות וסבים, שבאים 
השעשועים  בגן  ילדיהם  עם  לשחק 

נקו על  מצביעים  אלו  כל  �הסמוך. 

ומבחי חשובה  ציבורית  מפגש  �דת 
נתי על הישארות, לפחות בינתיים, 
בבית  נהלל  במרכז  הקבוע  במקום 

העם.“

”אני מגיש מיצים טריים סחוטים, 
איכו וגבינות  ירקות  עם  �כריכים 

תיות מאוד, לחמים בריאים וטריים, 
קפה שנבחר בקפידה ומוכן באיכות 
בית  מעשה  ועוגיות  עוגות  גבוהה, 
מאד  לי  חשוב  פינוק.  דברי  ושאר 
איכותיים  גלם  בחומרי  להשתמש 
שנעשים  ובריאים,  טובים  ומוצרים 

ע“י אנשים בסביבה.“
שישי  שבימי  מציין  הוא  לדוגמא 
בריאות  לחמי  במיוחד  מגיעים 
אדמה‘,  ’עובדי  ממאפיית  מיוחדים 
שבקיבוץ בית השיטה. בימי חמישי 

מתקיים שוק איכרים קטן של דברי 
ואחרים.  נהלל  מתוצרת  ומשק  ירק 
לגידול  ולגרום  לטפח  מנסה  ”אני 

מקו ’כלכלה  בתפיסת  �והתרחבות 
יזר בעמק  בנהלל,  מקיימת‘  �מית 

עאל ובין בעלי העסקים המקומיים. 
אחרים  במקומות  מאד  מקובל  זה 
לאזור  מאד  ומתאים  ובעולם  בארץ 

�שלנו, השופע ומתפתח ביזמות עס
קית בתחומי האוכל והתיירות. סביב 
גרעין זה אפשר להתקדם לכיוונים 

רבים.“

ומח� מורה   ,(81) מאירי  יוסף 
”אני  בנהלל:  היסודי  בביה“ס  נך 
מאד מרוצה מהאפשרות שקמה לנו 
עצם  מבוגר,  וכאדם  מאחר  במושב. 
קפה  לשתות  הכפר  למרכז  היציאה 

לי  עושה  טעים  כריך  איזה  לאכול 
חברים,  לפגוש  הזדמנות  זאת  טוב. 

בחב וליהנות לכמה שעות  �לשוחח 
�רותא. גם ששתי בנותיי באות לבק

רני, לעיתים אנו מבלים עם הנכדים 
במקום.“

ארותי לבי (84): ”אני נהנית לה�
�גיע ולשתות כאן קפה ולפגוש חב

שגם  מקווה  ואני  מצוין  רעיון  רים. 
בו  שבילנו  העם  בית  את  ישפצו 

ימים רבים מחיינו בנהלל.“
”אנחנו  דוד:  מרמת  ועודד,  ענת 
מפעם  ומבקרים  מעוז  של  חברים 
לפעם, באים לראות איך חלומו הפך 
מרעיון לביצוע מקסים. ממש פנינה 

וטעי טריות  הצעות  עם  מקום  �של 
מות מעבר לקפה. הילדים נהנים גם 

�לטעום במיוחד מהגלידות, וגם לה
שתולל במגרש המשחקים הסמוך.“

עומרי אילת: ”קבענו את מקומה בנוף הקסום במושב אלוני אבא, על 
רקע בתי האבן מתקופת הטמפלרים ועצי האלון. קראנו לה ’העגלה 

קפה יזרעאלי‘. הצענו קפה טוב, מיצים טבעיים, יוגורט עיזים בריאות, 
לצד כריכים ומאפים טריים והפתעות מיוחדות, כגלידות טעימות 

במבחר טעמים“
מעוז בר�און לצד עגלת הקפה שלו, בבית העם בנהלל
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”כמו כל פולנייה טובה, גם אני התחלתי 
בהכנות לחג כמה שבועות לפני החג. תבינו, 

זה לא אומר שהתחלתי בעבודות הניקיון 
כמה שבועות לפני ערב החג, פשוט התחלתי 

להתלונן מוקדם ככול שאפשר על עבודת 
הניקיון, וזאת בפני כל מי שרק רצה או לא 

רצה לשמוע“

”עבדים היינו לפרעה במצרים“
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אלמוג סורין

ומזה ה  25 בת  רק  יא 
חודשים  ארבעה 

במ מתנדבת  �היא 
 Fair ארגון  סגרת 
באתיופיה   Planet
לתושביה  ומסייעת 
חייהם,  את  לשפר 
והעברת  עגבניות  גידול  באמצעות 
והתנהלותם  לתושבים  שימושי  ידע 
כחקלאים. Fair Planet הוא ארגון 

שמטר רווח,  מטרות  ללא  �ישראלי 
קטנים  חקלאים  למיליוני  לסייע  תו 
לצאת  באפריקה  מתפתחות  במדינות 

ממעגל העוני והרעב.
בח� מוקפת  גדלה  מוסקוביץ  ‘יעל 

קלאות במושב קדש ברנע שעל גבול 
ידע  צברה  לא  מעולם  אך  מצריים, 

”להק חיפשה  בגרה,  כאשר  �בתחום. 
פיא“ את לימודי התואר בחינוך מיוחד 
ובצעד נועז וזמני להחליף את העתיד 
באתיופיה,  בהתנדבות  ’הנורמטיבי‘ 

דווקא בחקלאות. 
הלבנה  הבחורה  יעל,  עם  בראיון 
עשרות  בין  חייה  את  שחיה  היחידה 
למו� קו  ל מספרת  היא  “אתיופיים, 

אני  מגיעה  שאני  כפר  כל  אל  שב“: 
זה  שלי.  למשפחה  שהגעתי  מרגישה 
’פארנג‘ית‘  שאני  מאליו  מובן  לא 

בכפ שמסתובבת  היחידה  �(הלבנה) 
רים ועוד בחורה ומעולם לא הרגשתי 

בטוחה יותר.“ 
ברנע,  בקדש  וגדלתי  ”נולדתי 
ומרגישה  חושבת  אני  נגב.  ברמת 
שהקרבה לגבול לא השפיעה במיוחד 
על חיי במושב. הגבול עם מצרים לא 
היה מסוכן במיוחד. בשנים האחרונות 
שעברו  מסתננים  קלה,  מתיחות  יש 
אבל  ועוד,  באזור  דעאש  הגבול,  את 
הופך  זה  הזאת,  למציאות  כשגדלים 

�להיות חלק מהשגרה. לא זוכרת שה
קרבה לגבול השפיעה על החיים שלי 

במושב.“
על ההווי במושב היא אומרת: ”קדש 
67 מש� קטן, מאוד  מושב  הוא   ברנע 
�פחות שכולם מכירים את כולם. בש

שתי  רק  היינו  גדלתי  בה  הגיל  כבת 
בנות, מה שגרם לחברויות רבות בכל 
הגילאים. אני מרגישה שזכיתי לגדול 
את  חוגגים  משפחה.  שהוא  במושב 
אוכלים  שבת  ארוחות  ביחד,  החגים 
זה  ביחד.   - ואירועים  חתונות  ביחד. 
שגדלתי  החברים  מאליו,  מובן  לא 
איתם במושב הם משפחה עבורי ואני 
יודעת שאהיה שם עבורם והם עבורי 

תמיד. 
מושב  לראות  היא  התוצאה  ”מבחן 
38 שנה וכבר יש בו שלו�  שקיים רק

אחוזים  במושב.  שגרים  דורות  שה 

חזרו  חוזרים  בנים  של  גבוהים  מאוד 
את  לגדל  חקלאים,  להיות  למושב 
תרבות  מחינוך,  וליהנות  ילדיהם 
הקושי  עבורי,  משפחתית.  ואווירה 
הגדול  המרחק  היה  במושב,  בילדות 
רישיון  לו  שאין  מי  אחר.  מקום  מכל 
בגיל  מהמושב.  לצאת  מתקשה  ורכב 
בתיכון  בפנימייה,  ללמוד  יצאתי   15
גוריון,  בן  במדרשת  סביבתי  לחינוך 

�שם הכרתי המון חברים מאזורים שו
�נים בארץ והריחוק הקשה עלי להת

נייד בקלות מהבית והמושב בתחבורה 
ציבורית.“ 

כשמכירים את הוריה של יעל, לא 
ההת רוח  הגיעה  מניין  להבין  �קשה 

לזולת.  לעזור  והרצון  העזה  נדבות 
שני הוריה הינם ממייסדי מושב קדש 
בסיני,  כשהיה  עוד  מ-1977,  ברנע, 
מוס� יענקלה  האב,  שנים.   38  לפני
בקרב  ומנהיג  מוכרת  דמות  קוביץ‘, 
החקלאים, מנהל במשך 25 שנים את 

מו“פ רמת נגב. 
ניהלה  מוסקוביץ‘,  עדינה  האם, 
העולים  אולפן  את  עשור  לאורך 

�בקהילה החינוכית ניצנה וכיום מאמ
נת אישית ומשפחתית ומנחת קבוצות 
מתנדבת  כן,  כמו  וקשישים.  הורים 

בה ’קציעות‘  ובכלא  במד“א  �עדינה 

נחיית אסירים וכמובן סבתא במשרה 
הגדול  אחיה  נכדות.  לשתי  מלאה 
של יעל, ברק, 35, חזר למושב, נשוי 
תר� ומגדל  וניר  לנטע  ואבא  לשירן 
צייר   ,32 הצעיר,  אחיה  הודו.  נגולי 
ולומד בישיבת מכון מאיר בירושלים.

על בתו המתנדבת למען החקלאים 
באתיופיה, אומר יענקל‘ה מוסקוביץ‘: 
”יעלה שלנו ילדה מיוחדת והיא תמיד 
מפתיעה אותנו מחדש. אני מאד גאה 
היא  לפעמים  אם  גם  שלה,  בעשייה 

אצ יוצרים  שקצת  במקומות  �בוחרת 
עליה  סומך  אני  בבטן.  פרפורים  לנו 

שע הנפלא  החיבור  על  שמח  �ומאד 
בא והחקלאים  החקלאות  עם  �שתה 

תיופיה. הנתינה שלה מעשירה אותה 
ואת הסובבים לה. ליעל יש נשמה של 
בחרה  שהיא  במקצוע  ענקית,  נתינה 
ולא במקרה (חינוך מיוחד). אני מאמין 

שהיא תחולל נפלאות!“ 
שנת  עשיתי  הצבא  ”לפני  יעל: 

מע חלק  ’קדימה‘,  בעמותת  �שירות 
נוער  בבית  עבודה   - ’לשובע‘  מותת 
מעולי  אוכלוסייה שרובה  עם  ביבנה, 
לילדים  נוער  בבית  מדובר  אתיופיה. 
בית  לאחר  שמגיעים   10-17 בגילאי 
חמה  ארוחה  העשרה,  לשיעורי  הספר 

השי שנת  לאחר  בלימודים.  �ועזרה 
ושירתי  רות התגייסתי לחיל החינוך 
של  הפיקוד  בגדוד  חינוך  כמש“קית 

מפק המכשיר  בשיזפון,  השריון  �חיל 
דים וקצינים.

שנה  כמעט  עבדתי  הצבא  ”לאחר 
ולאחר  במושב  ילדים  בגן  כסייעת 
חודשים  חמישה  במשך  טיילתי  מכן, 
לגור  עברתי  הטיול  אחרי  במזרח. 
תואר  לימודי  והתחלתי  בירושלים 
בחינוך מיוחד, במכללה לחינוך ע“ש 
דוד ילין, שבבית הכרם. אחרי שנתיים 

הלי את  להשהות  החלטתי  �לימודים 
מודים למשך שנה.“

איך שמעת והגעת להתנדבות 
בפייר פלאנט?

�”סיימתי שנה שנייה במכללה, הלי
והר ומעשירים  היו מעניינים  �מודים 

גשתי שחינוך מיוחד זה התחום שאני 
רוצה לעסוק בו. למרות זאת, הרגשתי 
שאני זקוקה להפסקה ושינוי בשגרה, 
כדי לשוב ללימודים בטוחה יותר. אני 
מאמינה שלהתרחק מהמסלול בו אתה 
שונה,  מזווית  עליו  ולהסתכל  נמצא 
רק מעצים את הרצון להמשיך בו אחר 
כך. החלטתי לעשות שנה הפסקה, אך 

�רציתי שהשנה לא תהיה לחינם. רצי
�תי לחוות משהו שונה ולהתנסות במ

שהו שעוד לא עשיתי קודם. בהתחלה 
חשבתי על התנדבות בחינוך ומצאתי 
כל מיני התנדבויות בחינוך באפריקה 

שעניינו אותי. 
ברשת  נתקלתי  החיפושים  ”בזמן 
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ביקורת על ההתנדבויות בא �במאמר 
שההתנדבויות  הבנתי  ממנו  פריקה. 

ופו מבוקשות  כך  כל  שנהיו  �האלה 
מאוד  להיות  יכולות  כיום,  פולריות 

פוג הן  פעם  לא  אך  מבחוץ,  �זוהרות 
עות באוכלוסייה, מבזבזות כספים על 
מתנדבים שרוצים את השם הנפלא של 
מתנדב במדינות מוחלשות ובסופו של 

התחב ממועילות.  מזיקות  יותר  �דבר 
רוצה  לא  שאני  והבנתי  לדברים  רתי 
באפריקה  לילדים  להיקשר  להגיע 
לנטוש  כך  ואחר  לחודשיים-שלושה 

אותם ולהגיד שתרמתי... 
אחרת  התנדבות  למצוא  ”החלטתי 

לע באמת,  לתרום,  אוכל  כן  �שבה 
להתנדבות  הגעתי  וכך  ולכלל  צמי 
בפייר פלאנט. חשבתי שזוהי הזדמנות 
שמעולם  בתחום  להתנסות  מדהימה 

להתח החקלאות  ודרך  בו  נגעתי  �לא 
איכות  בשיפור  לעזור  למקומיים,  בר 
חייהם, ללמוד על התרבות באתיופיה 

ולחיות כאן בתנאים המקומיים. 
להתנדבות  הראשונים  ”במיונים 
הבנתי כמה חבל ועצוב, שאין לי ידע 
בתחום שאני חיה ומוקפת בו כל חיי. 

חק חקלאי!  מושב  הוא  ברנע  �קדש 
במושב.  מהעבודה   90% היא  לאות 

�הורי היו חקלאים כל חייהם. אני זו
כרת את עצמי נוסעת עם אבא שלי 
בטרקטור לרפת ולי אין ידע בגידול 
לא  ומזיקים,  מחלות  על  לא  ירקות, 
על השקיה ובטח שלא על עגבניות, 
חושבת  אני  באזורנו.  הנפוץ  הגידול 

�שכל בת ובן מושב צריכים ידע בסי
�סי בחקלאות. הגעתי למיונים והודי

תי בלב שלם שאני מושבניקית גאה 
שלי  שאבא  בחקלאות.  ידע  חסרת 
חקלאי)  ופיתוח  (מחקר  מו“פ  מנהל 

�רמת נגב ואני לא יודעת מה זה קי
מחון וחלפת  (מחלות עלים), הדלייה 

או דישון.“

למה דווקא אתיופיה?
מזה  פועל  פלאנט  פייר  ”פרויקט 

�חמש שנים רק באתיופיה. רציתי לה
גיע לאפריקה כי עדיין לא הזדמן לי 
אחרת.  חוויה  וחיפשתי  לכאן  להגיע 
אחרי שקראתי על פייר פלאנט הבנתי 

�שאני רוצה לקחת חלק בפרויקט. עב
רתי את המיונים בהצלחה וכך הגעתי 

לאתיופיה. 
ושונה  מעניינת  כך  כל  ”אתיופיה 
על  המון  למדתי  תרבותית.  מבחינה 
התרבות, האנשים וההבדלים בין אורח 

�חיינו בישראל לעומת החיים כאן בא
תיופיה. היחס הבין אישי ששונה כאן 

ממדינות המערב. 
”למשל, עמידה בזמנים. אני יכולה 
בבוקר  בתשע  חקלאים  ביקור  לקבוע 
לשתות  ירצו  ועוד  בעשר  יגיעו  והם 
על  יתנצלו  ולא  שניסע  לפני  קפה 
על  לאחר.  בסדר  זה  כאן  כי  האיחור, 
אם  גם  כן,  יענו  תמיד  הם  שאלה  כל 

לר ירצו  הם  כי  ללא,  מתכוונים  �הם 
צות ולשמח אותך, אז התשובה תמיד 
חיובית... כך יוצא מצב שאני שואלת 

והוא  מחר  להיפגש  נוכל  אם  מישהו 
�יענה שכן. למחרת אגיע למקום והפ

שלו  הכוונה  אבל  תתקיים,  לא  גישה 
מראש הייתה טובה... 

 ,2017 ולא   2009 היא  כאן  ”השנה 
עדיין לא ממש הבנתי בדיוק למה ויש 
להם בערך כל יומיים חג אחר. יש להם 
בין  יום  כל  והפסקה  לקפה  טקס  כאן 
לקח  ומיוחד.  שונה  כאן  הכל   .12-14
אורח  את  להבין  רק  חודש  בערך  לי 

החיים כאן ולנסות להשתלב בו.“
וב ימינו  של  הקפיטליסטי  �בעידן 

קצת  החומריות,  אחר  המודרני  מרוץ 
את  שיקדישו  צעירים  למצוא  נדיר 
רחוקה,  בארץ  ועוד  להתנדבות  זמנם 
לא  זה  ליעל  אך  באפריקה,  שם  אי 
לומר  לי  ”קשה  במיוחד:  מוזר  נשמע 
פשוט  זאת  מיוחד.  עושה משהו  שאני 
עוד בחירה וחוויה שבחרתי לקחת בה 
חלק. אני מאמינה שהחיים מאפשרים 
על  מה שעולה  כל  לעשות  אחד  לכל 
לצאת  קשה  לאנשים  לפעמים  רוחו. 
מהמסלול המוכר והבטוח (בי“ס, צבא, 

יל וגידול  עבודה  חתונה,  �לימודים, 
�דים). גם אין לי בעיה עם המסלול הר

גיל, מי שטוב לו שם ומרגיש מסופק 
ושלם זה מבורך. 

”אני מרגישה שהחיים מאפשרים לי 
אז  תחומים,  הרבה  כך  בכל  להתנסות 
למה לא... החיים הם אוסף של חוויות 
לאנשים  טוב  לעשות  יכולה  אני  ואם 
על הדרך, אז זאת המטרה שלי בחיים. 

�פייר פלאנט הוא פרויקט שבאמת מא
פשר לעסוק בעשייה חשובה וערכית, 
לאוכלוסייה  הרבה  כך  כל  שתורמת 
באתיופיה, ללא אינטרס אישי. כל יום 

�כאן מאתגר, מלמד ומעשיר את המת
נדב ומאפשר לו לתת 100% מהיכולות 

�שלו ומעבר כדי להשפיע ולעזור לח
קלאים. אני מודה על ההזדמנות לקחת 

חלק בתהליך שנעשה פה.“
איך אלמד?

ההתנדבות  שלפני  ההכשרה  על 
הטיסה  לפני  ”שבועיים  מרחיבה:  היא 
של  הווטצאפ  לקבוצת  אותי  הוסיפו 
שלחו  פתאום  באתיופיה.  המתנדבים 
נגועים  עלים  של  תמונות  מיני  כל 
ולהתייעץ  בעגבנייה  חורים  במחלות 
הבנתי.  שלא  מילים  מיני  בכל  שם 
אני  ’לאן  ואמרתי:  הראש  את  תפסתי 
מבינה  אני  מה  עצמי?  את  מכניסה 
בכלל בכל זה? איך בכלל קיבלו אותי 
המתנדבים  כלל  בדרך  להתנדבות?‘ 
בגלל  אבל  בארץ,  הכשרה  עוברים 
שהגעתי הישר מטיול בהודו, לא היה 
ונאלצתי  זמן לעבור סמינר בארץ  לי 

לצמצם את הפער של הידע מכאן.
הטי אחרי  הראשון  ביום  �”הגענו 

חקלאים  לביקור  ישר  מישראל,  סה 
בכפר קבלה, ביחד עם המתנדבת, עדי, 

�שהייתה שבועיים לפני סיום ההתנד
בות. נסענו במשך שעה ובדרך אספנו 
ולמה  אני  איפה  הבנתי  לא  מקומיים. 
הגענו  בטוח.  כך  כל  מרגישה  עדי 
ל‘שדה‘ של חקלאי. בתור מושבניקית 
50 דונם עגב�  ציפיתי לראות לפחות
ניות - לא ציפיתי לחממה, אבל בטח 

שלא ציפיתי לפחות מדונם... 
בערך  הוא  חקלאי  של  שדה  ”כל 
דונם! החלקה מושקית בהצפת תעלות 
שבין ערוגות. עדי ישבה עם החקלאים 
והסבירה איך לרסס את השדה כשיש 
15 ליטר). הסתכל�  מחלה (מרססי גב,
תי עליה בהערצה, לא הבנתי מאיפה 
באנגלית,  ועוד  הידע  כל  את  לה  יש 
הרשמית:  (השפה  ואורומית  אמהרית 
רוב הכפריים שם לא יודעים אמהרית 

או אנגלית). 
”לא הבנתי איך אני הולכת להיות 

אע איך  שבוע.  בעוד  ממש  �במקומה 
לו  ואמליץ  חקלאי  מול  בביטחון  מוד 

�מה נכון ולא נכון לעשות? הגעתי לה
לפני  שבועות  בערך שלושה  תנדבות 
בשבוע  לחקלאים.  שתילים  שחילקו 
אשל,  עם  ביחד  הסתובבתי  הראשון 
להעביר  כיצד  ולמדתי  הפרויקט  רכז 

�ביקור בשדה של חקלאי. בשלב הרא
החקלאים  של  בשדות  הסתובבנו  שון 

לק האדמות  את  שיכינו  לדאוג  �כדי 
�ראת שתילה. כל המידע שהייתי צרי

כה לדעת בינתיים היה ערוגה 80 ס“מ 
 ) ס“מ   40 תעלה  באורומית)  (שאדטם 
(ג‘אטם)  מ‘   6 אורך הערוגה  אפורטם) 

עומק התעלה 20 ס“מ (דיטאם), עד פה 
הבנתי. 

מק להיות  שכדי  הבנתי  אט  �”אט, 
צועית כמה שיותר אני פשוט צריכה 
אני  בבוקר  הזמן.  כל  וללמוד  לכתוב 
על  לומדת  ובערב  חקלאים  מבקרת 
הדלייה  עגבניות,  ומזיקים,  מחלות 
למדתי  שפות.  שיותר  ובכמה  ודישון 
והמלצה  החלטה  כל  לפני  אבל  המון 
שראיתי  חריג  דבר  כל  או  ריסוס  על 
ושולחת  בטלפון  מצלמת  אני  בשדה, 
לחוות  הארגון,  למומחים  להתייעצות 
שאני  יודעים  החקלאים  נוספת.  דעת 
לתת  כדי  הלאה,  ומעבירה  שואלת 
להם את ההמלצה הטובה והמשתלמת 

ביותר.
”לאורך ההתנדבות אני מגלה כמה 
פתאום  ויודעת.  לומדת  אני  הרבה 
ויודעת  הצמחים  בין  מסתובבת  אני 

להס יודעת  ומזיקים.  מחלות  �לזהות 
שיש  מקומי  לחקלאי  באורומית  ביר 
חייב  ושהוא  בשדה    cut worm לו 
לי  מחכים  החקלאים  פתאום  לרסס. 
בקוצר רוח. רק רוצים להראות לי איך 

�הם הביאו מקלות והכינו הדלייה ולה
�ראות דברים חריגים משדה והם מתר

גשים ומחכים לשתף אותי.  
”ההכשרה המקצועית מתרחשת כל 
בנוסף  ההתנדבות.  כל  לאורך  הזמן 
אחר  מעקב  וכל  ביקור  כל  להדרכה, 

�שדה המחקר מועבר לד“ר אלון הבר
פלד ולד“ר שושן הרן, ראשי הפרויקט 
בארץ, למעקב צמוד. הם יודעים  על 

�כל שינוי וכל התפתחות בשדה המח
קר ואצל החקלאים בפרויקט, מייעצים 
לכאן  מגיעים  הם  מרחוק.  ותורמים 

�לאתיופיה לפחות פעם בחודשיים ומ
עורבים כל הזמן.“ 

מה היה כשנחתת באתיופיה?
”הגעתי לכאן אחרי שהייתי פעמיים 

�במזרח וחשבתי שזה יהיה דומה. מדי
נה מתפתחת. אחרי הנחיתה באתיופיה 
האנשים  דומה.  לא  כלל  שזה  הבנתי 
כל  הכל  והמוזיקה,  הריחות  הצבעים 
בדיוק  לא  שונה.  כך  וכל  צבעוני  כך 
הבנתי איך אצליח אך התרגשתי מאוד 
והסתקרנתי לראות מה יקרה בהמשך. 
במיונים ניסו להסביר לנו על האווירה 
והתרבות, אבל עד שלא חוויתי בעצמי 

�לא הבנתי באמת. קשה להסביר למי
שהו שלא היה באתיופיה עד כמה היא 
הזמן  כל  ומיוחדת.  מעניינת  ייחודית 

חקלאים אתיופיים. תוספת היבול מאפשרת לשפר את איכות חייהם ולשלוח את הילדים לחינוך

יעל מוסקוביץ' עם חקלאים אתיופיים. "בכל ביקור בשדה, אני בעצם מגיעה אליו הביתה“

6.4.2017     || 24



25 ||   6.4.2017

 052-9994488 SMS03-5203400 994488



הכפריים מבקשים ממני לקחת אותם 
להם  עונה  תמיד  אני  לישראל.  איתי 

שאני בכלל רוצה להישאר פה.“ 
מה קורה ביום עבודה שלך? 

אתרים  בשלושה  פעיל  ”הפרויקט 
�באתיופיה ואני נמצאת בפרויקט שב

היא  מזרח אתיופיה, השפה המקומית 
�אורומו. ההתנדבות בכל אתר מתחל

קת לשני חלקים: הראשון - התנדבות 
�בשדה מחקר, שבוחן זני גידולים שו
�נים בתנאי השטח של אתיופיה ובשי
�טות גידול שנגישות לחקלאים הקט

נים, בשאיפה לראות איזה זנים חזקים 
הזנים  את  באזור.  לגידול  ועמידים 
פייר פלאנט מקבלת מחברות הזרעים 
המובילות בעולם, שמשתפות פעולה 
קק“ל  שגם  להדגיש  חשוב  בפרויקט. 
במימון.  בידע  לפעילות  לנו  תרמה 
גם  ולאחרונה  בפרויקט  מש“ב מסייע 

ההד לנושא  תורמת  הולנד  �ממשלת 
יום  כל  נמצאים  המחקר  בשדה  רכה. 
השדה,  את  ומנהלים  מתנדבים  שני 
המורכב מחלקות שמושקות בערוגות 

�ותעלות הצפה, תנאי הגידול של המ
בטפטפות  וחלקות שמושקות  קומיים 
שנתרמו ע“י נטפים. בשדה המחקר יש 

זנים של עגבנייה פלפל ובצל. 
ישנם  ההתנדבות  של  השני  בחלק 
בכל  כפרים.  בעשרה  חקלאים  כ-60 
כפר נמצאים בין 5-8 חקלאים ולכל 

�כפר אנחנו מגיעים לביקור פעם בש
בוע. לכל ביקור מגיע מומחה מטעם 
הכפר  מטעם  נציג  החקלאות,  משרד 
שמכונה DA, שבדרך כלל האנגלית 
שלו טובה וכמובן מתנדב או מתנדבת 

מהפרויקט. 
”הרעיון בביקורי החקלאים הוא לא 
רק לבוא ולהגיד להם מה טוב ומה לא 
ההתנדבות  במשך  ההפך,  בשדה.  טוב 
טוב.  ולא  טוב  כזה  דבר  שאין  הבנתי 
בכל ביקור כשאני מגיעה לשדה, אני 
כשאני  הביתה.  אליו  מגיעה  בעצם 

�מתיישבת על האדמה אני בעצם יוש
לבוא  יכולה  לא  אני  שלו,  בסלון  בת 

מוש לא  ’השדה  הערות.  לתת  �וישר 
קה, הערוגות לא מסודרות ויש בשדה 
שלך מחלות...‘ קודם כל אני שואלת 
העבודה  הייתה  איך  לשלומו,  אותו 
בעיה  לו  הייתה  האם  בשדה?  השבוע 

מי אולי  בדישון?  בהשקיה,  �כלשהיא 
שקורה  (משהו  נפטר  ממשפחתו  שהו 
לטפל  פנאי  לו  היה  ולא  המון)  פה 

בשדה השבוע. 
”כשהחקלאי באמת מרגיש שאכפת 
בשביל  רק  כאן  לא  שאני  ממנו,  לי 
העגבניות, אלא אני כאן כי יש כאן בן 

�אדם, משפחה, שהשדה הזה הולך לפ
רנס אותה. אני מסבירה לו שאם הוא 
לו, תהיה  יישם את ההמלצות שניתן 
לו יותר פרנסה ויותר ידע. אנחנו לא 
באמת  אלא  לעשות  מה  לו  אומרים 
ללמד  רוצים  אנחנו  למה  מסבירים 

ולהעביר את הידע. 
ואומרת  לחקלאי  מגיעה  לא  ”אני 
אמרתי.  ככה  כי  הדלייה  תעשה  לו 
אני אומרת לו שצמח העגבנייה מהזן 
החדש והאיכותי, צריך להחזיק הרבה 

מניבים  המקומיים  (הזנים  יבול  מאד 
קשה  כזה  לצמח  ולכן  נמוך)  יבול 
וככל  בזכות עצמו  להחזיק את עצמו 
ונופל  יותר  כבד  הצמח  גדל  שהיבול 
על האדמה. המגע עם האדמה והמים 

�מביא מחלות והעגבניות נופלות לת
עלה. אני מסבירה שאם נשים מקלות 
באוויר,  הצמח  את  שיחזיקו  וחבלים 
נמנע  יארך,  ההנבה  תקופת  אורך 
ממחלות והפירות יהיו באיכות טובה.

”המטרה שלנו בסופו של דבר היא 
ביקור  בכל  מנסה  אני  ידע.  להעביר 
לתת למומחה מטעם משרד החקלאות 
ולDA- שמגיעים איתי למצוא לבד 
את המחלות, לתת המלצות על סמך 
רואה  קודמים שלנו. כשאני  ביקורים 
אין  לבד,  לזהות  יודעים  כבר  שהם 
יותר שמחה ממני לעמוד בצד ולראות 
בלעדי.  גם  להתנהל  יכול  הכל  איך 
מלווה  שאני  חקלאי  שכל  מקווה  אני 
במהלך התקופה שלי פה, באמת רכש 
ידע על גידול עגבניות ובעונה הבאה 
הידע  סמך  על  עגבניות,  לגדל  יוכל 
בזכות  לו  העבירה  פלאנט  שפייר 
גם  הידע  את  יעביר  ובתקווה  עצמו, 

לחברים האחרים שלו בכפר.“
ספרי לנו על חוויה מדהימה 

שחווית פה?
מדהימה  חוויה  על  לספר  ”קשה 
אחת. כל יום יש אלף חוויות מדהימות 
לפחות. יש ימים קשים שבהם מציקים 
לי ברחוב, כל היום צועקים לי פרנג‘ 
הלבנה  באמת  ואני  לבן)   – (פארנג‘ 
ב‘באזז‘  נוסעת  אני  באזור.  היחידה 

�(ריקשה מקומית) לכפר שמנותק מת
שתיות מים וחשמל ובו ילדים שרצים 
איך  מבינים  שלא  ערומים,  חצי  אלי 
יש בני אדם שהצבע שלהם לא שחור. 
שצבע  בחיי  הראשונה  הפעם  זאת 
העור שלי מפריע לי ומבדיל אותי כל 

כך מהסביבה. 
המדהימה  שהחוויה  חושבת  ”אני 
הקשרים  התפתחות  היא  ביותר 
כשמקומי  המקומיים.  עם  האישיים 
היד  את  לוחץ  הוא  שלום,  לך  אומר 
ומושיט כתף אל כתף. ככל שהשלום 
יותר ארוך (יותר מכות על הכתף) כך 
ההערכה והאהבה שהאדם רוכש אליך 

יותר גדולה. 
כשהגע ההתנדבות,  �”בתחילת 

תי לחקלאים, הם היו לוחצים לי את 
היד או רק מהנהנים עם הראש. היום 
השלום  טקס  חודשים  שלושה  אחרי 
ומלווה  מהביקור  דקות  כמה  לוקח 
מכות  והמון  והערכה  חיבוקים  בהמון 
על הכתף. אז אם הצלחתי לקבל את 
שעשיתי  כנראה  החקלאים,  אהדת 

משהו בסדר.  
”חוויה נוספת שזכורה לי מאוד היא 
חקלאי  אצל  שראיתי  הראשון  הפרח 
בשדה. הגעתי לביקור והחקלאי אחמד 

�קאליף, רץ אלי וצועק: ’אילילי אילי
לי‘. לא הבנתי מה הוא רוצה, כי עד 
עכשיו לא היו פרחים בשתילים. עוד 

�מילה שעוד לא למדתי וביקשתי תר
איתי.  שבאה  סאלם  מהמומחית,  גום 
לפרח.  מתכוון  שהוא  לי  אמרה  היא 

מוחמד משך אותי ביד לאחד הצמחים 
והראה לי ניצן קטן שטרם נפתח. 

בו  הרגע  היה  שזה  חושבת  ”אני 
ההתנדבות  משמעותית  כמה  הבנתי 
הזאת. אני מגיעה פעם בשבוע לביקור 
15- 20 דקות, אבל החקלאים נמ�  של
ומש עובדים  היום,  כל  בשדה  �צאים 

קיעים את כל זמנם בשתילים, וכשהם 
הם  מתרגשים,  הם  תוצאות  רואים 
שלהם  שלהשקעה  ומבינים  מעריכים 

תהיה תוצאה בסוף.“ 
משהו קטן וטוב...

הוא  חושבת שהאושר האמתי  ”אני 
עושה  שאני  ולדעת  בוקר  כל  לקום 
אחר, שהחקלאים  למישהו  טוב  משהו 
כל  מופתעים  שבוע.  כל  לי  מחכים 
ומגיעה  פעם מחדש שאני עדיין כאן 
מידי שבוע רק בשבילם. האנשים כאן 
העוני  כל  עם  ושמחים.  חמים  כך  כל 

חיים  שמחת  להם  יש  בו,  חיים  שהם 
הם  המערבי.  בעולם  שאין  וסבלנות 

צו ותמיד  כועסים  לא  ממהרים,  �לא 
חקים ומחייכים. אולי זה שווה הכל. 

הייתה  הזאת  ההתנדבות  ”בשבילי 
הזדמנות פז לגלות אוכלוסייה כל כך 

שאנ מהעולם  ושונה  וחמה  �מעניינת 
מגיעה  שאני  כפר  בכל  בו.  חיים  חנו 
אליו אני מרגישה שהגעתי למשפחה 
שלי, שאני מוגנת, שאף אחד לא יפגע 
מאליו  מובן  לא  זה  איתם.  כשאני  בי 
שמסתובבת  יחידה  פארנג‘ית  שאני 
לא  ומעולם  בחורה.  ועוד  בכפרים, 

הרגשתי בטוחה יותר. 
לוקחת  עגבניות  גידול  של  ”עונה 

לע חודשים.  ששה   - חמישה  �בערך 
ביחד עם החקלאים  בור את התהליך 
וההתקדמות  ההתפתחות  את  ולראות 
ולהשתפר  ללמוד  הרצון  את  שלהם, 

�לאורך כל התקופה הזאת הייתה בש
בילי חוויה מדהימה. למדתי המון על 
חקלאות, על אתיופיה ועל החשיבות 

המ בינאישיים  קשרים  יצירת  �של 
בגובה  הסתכלות  כבוד,  על  בוססים 

עיניים ושיתוף פעולה.“
כיצד קיבלו אותך התושבים?

”מה שיפה אצל המקומיים זה שהם 
יוד אני  ואם  ופתוחים  חמים  �מאוד 

באורומית  מילים  שלוש  שתים  עת 
לפעמים  בברכה.  מתקבלת  כבר  אני 
בשביל  מעייף  מאוד  להיות  יכול  זה 
שבו  המערבי,  מהעולם  שבאה  בחורה 
ולכיבוד  לפרטיות  חשיבות  המון  יש 
יושבת  אני  אם  כאן,  האישי.  המרחב 
תמיד  במסעדה  לבד  ארוחה  לאכול 
ברחוב  אלך  אם  אלי,  יצטרף  מישהו 

�יפנו אלי לפחות חמישה אנשים במ
קרה הטוב. האזור שאני נמצאת בו לא 

מתוייר ולכן ההבדלים ביני למקומיים 
בכלל.  מערביים  כאן  אין  מורגשים, 
הצבע שלי כל כך בולט לעין שאיש 
ברחוב.  ממני  להתעלם  מצליח  לא 
לפעמים אני רוצה להעלם ולא לבלוט 
כל כך בשטח וזה פשוט בלתי אפשרי. 

ארגיש כשא איך  יודעת  לא  �”אני 
חזור לארץ ואף אחד לא יסתכל עלי 
לא  איש  במסעדה,  אוכלת  כשאני 
לאן  ישאל  או  ברחוב  כשאלך  יצחקק 
אני הולכת. שאלתי פה כמה מקומיים 
איך הם היו מרגישים אם כל הזמן היו 
אומרים להם שחור, שחור, שחור. הם 

בשבי מחמאה  שזאת  לי  וענו  �צחקו 
להם  עניתי  פארנג‘.  לי  לי שקוראים 
שם  לי  ויש  אדם  בן  אני  כל  שקודם 

לפני צבע העור שלי.“
ומה בעתיד?

מידי  יותר  לחשוב  אוהבת  לא  אני 

חודש  עוד  לי  נשאר  כרגע  קדימה. 
לעזוב.  עצובה  כבר  ואני  באתיופיה 
הלימודים  את  ואסיים  לארץ  אחזור 

שב מה  בהמשך.  מה  ונראה  �לתואר. 
שמעניין  תחום  עוד  שמצאתי  טוח 
אותי - חקלאות. אני בטוחה שארצה 
הזה  התחום  את  ולפתח  יותר  ללמוד 

גם בעתיד.
כזאת  חוויה  לקראת  שלי  ”הצעד 

בפ באתיופיה  ומרגשת  �מעצימה 
רויקט של פייר פלאנט זה לא אומץ, 
איתי  שבקשר  מי  כל  נועזות.  ולא 
כמה  לי  להגיד  מפסיק  לא  מהארץ 
אני תורמת, כמה אני אמיצה שטסתי 

מקב ואני  להתנדב  ועוד  �לאתיופיה 
לת הרבה תשבחות ולדעתי, לא כולן 

בצדק. 
הב אחרי  הלכתי  הכל  בסך  �”אני 

חירות, הרצונות והחלומות שלי. אני 
’לצאת  שרוצה  אדם  שכל  מאמינה 

שה להבין  צריך  לחרות‘,  �מעבדות 
החופש  את  ממנו  היחיד שמונע  דבר 
האישי שלו זה הוא עצמו. לכולנו יש 
ובדרך כלל אנחנו  וחלומות  שאיפות 

מונעים מע אותם,  להגשים  �פוחדים 
צמנו. החיים מזמנים לנו כל כך הרבה 
אפשרויות, רק צריך לקחת אותן ולא 
אנשים  מה  או  שיקרה  ממה  לפחד 
סביבי יגידו ויחשבו על הצעד שאני 

בוחרת לעשות. 
את  להפסיק  שלי  ההחלטה  לפני 

קיבל לאתיופיה  ולצאת  �הלימודים 
תי הרבה תגובות כמו ’את לא תחזרי 
ללימודים‘. היום אני יודעת שאני כן 
אחזור ללימודים ואשוב יותר בטוחה 

�שזה הדבר שמתאים לי ונכון לי לע
לכבוד  לכולם  מאחלת  אני  אז  שות. 
חלומותיהם  אחרי  ללכת  החירות  חג 
ולהגשים אותם. לא לפחד לשנות את 
חיים  אנחנו  ולהעז.  הבטוח  המסלול 
ננקה  ונפול,  נכשל  ואם  אחת  פעם 
את האבק מהבגדים נלמד את הלקח 
ונמשיך הלאה. ככה החיים יהיו יותר 

מש ויותר  מלמדים  יותר  �מעניינים 
מעותיים. 

לחג  שמתקשרת  נקודה  ”ועוד 
פלאנט  פייר  של  הפרויקט  החירות: 
מאפשר לחקלאים האתיופיים לצאת 

ובאמ אותם,  הלוכד  העוני  �ממעגל 
איכותיים  ירקות  לזני  הגישה  צעות 
לשפר את היבולים וההכנסות, לצאת 

הע את  ולשפר  כלכלית  �לעצמאות 
חירות!  זוהי  משפחותיהם.  לבני  תיד 

חג שמח לכולם.“

”אני חושבת שהאושר האמתי הוא לקום 
כל בוקר ולדעת שאני עושה משהו טוב 

למישהו אחר, שהחקלאים מחכים לי כל 
שבוע. האנשים כאן כל כך חמים ושמחים. 

עם כל העוני שהם חיים בו, יש להם שמחת 
חיים וסבלנות שאין בעולם המערבי. הם 
לא ממהרים, לא כועסים ותמיד צוחקים 

ומחייכים. אולי זה שווה הכל“

יעל עם נשים אתיופיות בשדה

6.4.2017     || 26



27 ||   6.4.2017



30

#

אבי אובליגנהרץ

”בהיותה שלוחה של הטבע, 
אנלוגי.  שעון  היא  הגינה 
נעים  והם  מחוגים  לה  יש 
בעיגול: יש לה המחוג הקטן של הזמן 
ועונותיהן,  השנים  מחוג  הוא  הגדול, 
ויש לה המחוג הגדול של הזמן הקטן, 
הוא המחוג של שעות היממה, ושניהם 
לא רק נראים לעין אלא גם נשמעים 
הגינה  מחוגי  באף.  ומורחים  באוזן 

�מציינים זאת בפריחות ובנביטות וב
ובסדקים  בבוץ  צמחיה,  של  קמילות 
ובאבק של אדמתה, בקריאות החיזור 

�והבעלות של הירגזים ובקולות התו
�רים והשעירים וזמזומי הדבורים, וב
�גומות הקטנות שמהן מגיחים החלזו

נות.“ כך מתאר מאיר שלו בהשתאות 
בגינתו,  העונות  חילופי  את  ואהבה 

בספרו החדש ”גינת בר“.
בעת  (שיצא  שלו  של  ה�30  ספרו 
הילדים  ספר  עם  אחת  עונה  ובעת 
מתאר  למרעה“),  יוצאת  ”פנדה 
והומור  בשנינות  מתובלת  באהבה 
אותה  הבר  גינת  את  טיפוסי,  שלוי 
הוא מטפח. שלו זרע שלל פרחים, כמו 

�נוריות, כלניות, חצבים, רקפות ותו
רמוסים, נטע לצדם עצי בר ועצי פרי 
- תפוז דם, פומלה, אשכולית לימון, 

�רימון ותאנה, כולם בגינת ביתו במו
שב השיתופי אלוני אבא, שעל גבול 

הגליל התחתון ועמק יזרעאל.

פרטים  בתוכו  שוזר  בר“  ”גינת 
ההיסטוריה  על  רבים  ביוגרפיים 
פרטים  לצד  ומשפחתו,  המחבר  של 
הישראלית,  וההיסטוריה  מההוויה 

�ומאפשר לקוראים הצצה לצבעי הפ
העו והקולות  הריחות  העזים,  �ריחה 

לים מגנו. 
�”הגינה אינה אוסף בוטני אלא פר

חים שאני אוהב. זהו לא ספר בוטניקה 

או גננות, אלא זהו ספר על גינת בר 
ובגיל  אותה  שעובד  מי  ועל  צנועה 
מאוחר יחסית מצא לו תחביב, ואולי 
תוך  שלו  אומר  חדשה,“  אהבה  אף 

�שהוא מראה לעבדכם הנאמן את גי
בורת ספרו הטרי היפה.

לא רק פרחים, עצים, שיחים ושלל 
בעלי חיים מצויים בגינה אלא גם גנן 
מסורתיים  עבודה  בכלי  שמשתמש 
בד  והטורייה,  החרמש  המכוש,  כמו 
בבד עם מחשב השקיה מודרני. כיוון 
שאינו איש טכני ואף מצליח לקלקל 
דבר אחר כל אימת שהוא מנסה לתקן 
עצמו,  על  מעיד  שהוא  כפי  משהו, 

וב גננים  לעזרת  החובב  הגנן  �נזקק 
הגינון.  בעבודת  נוספים  מקצוע  עלי 
עבודה  בכלי  שלו  משתמש  בנוסף, 
מתחום המטבח: מערוך עץ שעוזר לו 
לדוש זרעים שונים ומסננות להפרדת 

הזרעים מהמוץ. 
”לטבע יש השפעה מאוד טובה על 

בעי מחנכת  והגננות  האדם,  �בני 
הטבע.  חוקי  ולקבלת  לסבלנות  קר 
שום  לעשות  יכול  לא  אתה  כלומר, 
דבר כדי לגרום לרקפת לפרוח בקיץ 
רקפות  מגדל  אתה  אם  אלא  למשל, 
אני  חצבים,  זורע  כשאני  תרבותיות. 
צריך לחכות שמונה שנים עד הפרח 

זו דחיית סי �הראשון. גינון לעיתים 
פוקים די גדולה ומבחינת הדרים בה 

אני בכלל לא בעל הבית.“ 
המיקרוקוסמוס והדו קיום מאוד 

בולטים בגינה שלך...
מדינה  מעין  היא  הזאת  ”הגינה 
לצד  זה  מתגוררים  בה  לאומית  רב 
נמלים,  קיפודים,  נחשים,  חגבים,  זה 

שמק וציפורים  עכבישים  �לטאות, 
ננות. יש תגרות טריטוריה בני אותו 
לא  חיים  בעלי  נורמלי.  זה  אבל  מין 

�נלחמים על קברים קדושים ולא נלח
�מים על אדמה קדושה או כל מיני דב

רים מטורפים אחרים שהמציא האדם 
וגורמים למלחמות. אני לא פציפיסט 

וחושב שלפעמים גם אנשים צריכים 
�לצאת למלחמה להגן על ביתם, אד

משפחותיהם.  בני  וחיי  חייהם  מתם, 
והכותל  רחל  קבר  על  להילחם  אבל 
יש  לגמרי.  אחר  סיפור  זה  המערבי 

�המון סיסים שמקננים בכותל המער
בי וזה מאוד משמח אותי שיש יצורים 
שמתייחסים לקיר הזה באופן טבעי.“

כיצד נולד ”גינת בר“?
ב‘ידיעות‘  שלי  הטורים  ”באחד 

בגי שאירע  משהו  על  �דיווחתי 
תגו יותר  קיבלתי  ולהפתעתי  �נה 

כותב  כשאני  מקבל  שאני  ממה  בות 

מדי  וכדומה.  שטחים  פוליטיקה,  על 
מהנעשה  לדווח  נהגתי  חודשים  כמה 
על  הכרזתי  אפילו  אחד  ויום  בגינה 
החצב  גדל  מי  אצל  ארצית  תחרות 
הגבוה בארץ והעיתון התגייס לנושא. 
ששלחו  מועמדים  כמה  אצל  סיירתי 
הוכתר  ובסוף  ומידות  תמונות  לי 

מהרשי קצת  לקחתי  מכליל.  �זוכה 
ערכתי  אותן  בעיתון  שהופיעו  מות 
חדשות  רשימות  והוספתי  ושיפצתי, 
מאוד  לציירת  פניתי  הספר.  לטובת 
מחוננת שבמקרה היא אחותי, רפאלה 

�שיר, שציירה את הספר שיצא בו זמ

נית בישראל ובגרמניה וייצא בקרוב 
בעוד ארצות.“

מהו המסר שאתה מנסה להביע 
באמצעות הספר?

”אני לא מנסה להביע מסרים באף 
רחב.  חיוך  שלו  מחייך  שלי,“  ספר 

וספרי היל �”אני כותב את הרומנים 
דים שלי כדי לספר סיפור. אם כקורא 
אני  השכל  מוסר  של  ריח  מריח  אני 

�מייד נוטש את הספר. אני אוהב ספ
רים לא חינוכיים. הסיפור פה הוא של 
הגינה ושל עצמי בה. אם אתה מחפש 
אחד  לכל  ממליץ  שאני  הרי  מסר, 
שתהיה  חייבים  ולא  בר  פרחי  לגדל 

גינה - מספיק מרפסת.“
מדוע בעיניך החצב הוא פרח 

חכם?
מעניינת.  מדיניות  עם  צמח  ”זהו 
עם  להזדווג  היכולת  להם  ואין  היות 

שמש פרחים  עושים  הצמחים  �עצמם, 
משים כאיברי הרבייה שלהם. הפרחים 
מהאבקה  שניזונים  חרקים  מושכים 
הבא  לפרח  שאריותיה  את  ומעבירים 
בכך  מתחרות  נמנע  החצב  שיבקרו. 
שהוא פורח בתקופה שכמעט אף צמח 
עונה  היא  והקיץ  היות  בה,  פורח  לא 
קשה. כתוצאה מכך כל החרקים באים 
כי  אליו  באות  הצופיות  ואפילו  אליו 
משקיע  הוא  בשטח.  היחיד  כמעט  הוא 
להערכה  ראוי  ולכן  עצום  מאמץ  בכך 
בנוסף,  חזק.  גם שהוא צמח מאוד  ומה 

גבו לסימון  בו  משתמשים  האדם  �בני 
אומר  המדרש  חקלאיות.  חלקות  לות 
לתחם  כדי  בחצבים  השתמש  שיהושע 
בעת  ישראל  שבטי  של  הנחלות  את 
צמח שאי אפשר  זה  כי  הארץ,  חלוקת 
להשמידו. אף חיה לא אוכלת אותו, אין 
שהאיכר  בעונה  פורח  והוא  אויבים  לו 
צריך לראות את הגבולות של השדות.“

למשורר  בנהלל  נולד   (68) שלו 
והסופר הירושלמי יצחק שלו, ולמורה 

מאיר שלו בגינה - ”החצב הוא צמח עם מדיניות מעניינת“ (צילומים: אבי אובליגנצהרץ)

”גינת בר“, ספרו החדש של מאיר שלו
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לתנ"ך בתיה לבית בן�ברק. זמן קצר 
לאחר הלידה עברה משפחתו לקיבוץ 
השתקעה  ארבע  בן  כשהיה  גינוסר. 

�המשפחה בשכונת קריית משה הירו
כחייל  נפצע   ,‘67 בנובמבר  שלמית. 
בסיירת גולני מאש כוחותינו בבקעת 

פסיכו למד  השחרור  ואחרי  �הירדן 
הגיש  העברית,  באוניברסיטה  לוגיה 
כותרת“)  (”עלי  עיתונות  ביקורת 
ובטלוויזיה,  ברדיו  היתוליות  ופינות 
ונמנה על מנחי ”שעה טובה“ בערוץ 

הראשון.
אל הכתיבה הספרותית הגיע שלו 
מאוחר יחסית ורק בגיל 40 יצא לאור 
רוסי“,  ”רומן  שלו,  הראשון  הרומן 
את  מכר.  לרב  קצר  זמן  תוך  שהפך 
מחוברים  שספריו  מי  כיום  זמנו  רוב 
ולהיסטוריה  לנוף  עבותות  בקשרי 
המקומית, מקדיש לכתיבה ובכל יום 
רביעי הוא כותב את הטור הסאטירי�
ידי ל“מוסף לשבת“ של  �הומוריסטי 

עות אחרונות.
הנוף הקסום של אלוני אבא, אותו 
אותו  הוביל  בנהלל,  מילדותו  זכר 
לפני כ�17 שנה לרכוש בית סוכנות, 
האחרונות  השנים  בחמש  המשמש 
כמעונו. על שולחן העץ הגדול בסלון 
ביתו כשמאחוריו מאות ספרים, חלקם 
 - שפות  בעשרות  שלו  מבוטל  הלא 
כשמולו פרושה לתפארת גינתו, כתב 
מי שזכה בין השאר בפרס ברנר ופרס 
"פונטנלה",  כמו  יצירות  ברנשטיין, 
במרכזם  הילדים  וספרי  ונער“  ”יונה 

�ניצב קרמר החתול שקבור כיום בגי
נה. 

מתי החל החיבור שלך להתחבר 
לאדמה ולחקלאות? 

באתי  וקיץ  פסח  חופשת  ”בכל 
משפחת  שלי,  הדודים  אצל  לעבוד 
מחזיקים  היום  שעד  בנהלל,  ברק  בן 
שלי  הקשר  אבל  גדולה.  חלב  ברפת 
מפתיע  באופן  התחיל  דווקא  לטבע 
של  שכן  הייתי  שם  כי  בירושלים, 

ידוע  טבע  וחוקר  מורה  כהן,  אמוץ 
המוזכר גם בספר שלי, וכילד קטן בן 
6 יצאתי איתו לשדה הסמוך לשיכון 
וזוחלים.  מיני חרקים  כל  כדי לחפש 
וגם  וחיבב עלי את הטבע  הוא לימד 

�אמא שלי שעשתה גינה יפה ליד בי
תנו בירושלים.“

סופרים ומשוררים נוהגים 
להתכנס בחבורות בבתי קפה, 

העיר לא חסרה לך?
”המעבר לכפר נעים לי מאוד. קצת 
ולכן  והפיח,  חסר לי לפעמים הרעש 
מדי פעם אני נוסע לתל אביב לצרכי 

�עבודה וכדי לפגוש חברים. גם כשג
�רתי בירושלים לא הייתי שייך לחבו

רת סופרים. יעקב שבתאי אמר פעם 
יושבים  אביב  תל  של  הקפה  שבבתי 

סופ כי  סופרים,  ולא  משוררים  �רק 
רים הם אנשים עובדים ואין להם זמן 
עם  ידידותי  בקשר  אני  קפה.  לבתי 
גרוסמן,  דוד  עוז,  עמוס  כמו  סופרים 
שלו,  צרויה  דודי,  ובת  קרת  אתגר 
ברובם  שלי  הקרובים  החברים  אבל 

אינם שייכים לעולם הספרותי.“
מה דעתך על הספרות והשירה 

הנכתבים כיום בארץ ועל הערס 
פואטיקה בפרט?

יותר  תקופה  יש  מקום  בכל  ”כמו 
לראות  שמח  אני  טובה.  ופחות  טובה 
בשירה,  במיוחד  יצירה  תנופת  שיש 
אבל מאז שאני כותב אני קורא פחות. 

מצא לא  עוד  בעיתון  שקראתי  �ממה 
תי בערס פואטיקה לא את היורש של 
יהודה  של  היורש  את  ולא  אלתרמן 
אומנות  אוהב  לא  אני  כעקרון  הלוי. 
פוליטית אלא אוהב שהאומנות רותמת 
את עצמה לעצמה. אומנות היא עניין 

ואגוצנ אגואיסטי  �אינדיבידואליסטי, 
טרי, והיא צריכה להישאר כזאת.“

אתה מרגיש בנוח עם השינויים 
שהתחוללו בשפה העברית 

ומתאים את עצמך?
אוהב  ואני  טובה  שפה  אוהב  ”אני 

שפה עשירה, רק שלאט לאט הרבה 
�אנשים מאבדים את העושר ואת הר

בדים של השפה העברית, בקסמה אני 
שכותב  באדם  נתקל  כשאני  שבוי. 
או מדבר שפה כזאת אני שמח. אני 
משתדל להיות כזה בעצמי. בדיבור, 
כמו כל ישראלי, אני שוגה לפעמים 
מתפתחת  העברית  בהגייה.  בעיקר 
אחרי  מואץ  כך  כל  בקצב  עכשיו 
שהיא היתה בחוסר הכרה במשך כל 
כך הרבה זמן. בעיקר מה שקונה את 
שמשתמשת  עשירה  שפה  הוא  ליבי 
בכל הרבדים שלה. אני אוהב שסופר 
משתמש גם בשפת הרחוב, גם בשפה 
התקנית של היום וגם משבץ פה ושם 

פסוק מהתנ“ך או משהו מהמשנה.“
האם אתה מתגעגע לימיך 

הרחוקים בטלוויזיה?
”עזבתי את הערוץ הראשון ב�87‘ 
הזמן  כל  השני  הערוץ  וכשהתחיל 
קיבלתי הצעות לחזור. אחרי שמוטי 
קירשנבאום נפטר, ירון לונדון הציע 
וקירשנבאום‘,  ל‘לונדון  להצטרף  לי 
הזה  המדיום  רואה  שאתה  כמו  אבל 

אינו חסר לי.“

כיצד השתנתה תפיסת עולמך 
בעקבות מלחמת ששת הימים?

ימין  הנושא  כל  המלחמה  ”לפני 
ושמאל כמו שהוא היום לא היה קיים, 
כי לא היו שטחים. שתי גדות לירדן 
מדובר בשטח  ועכשיו  תיאורטי  היה 
איתו.  עושים  מה  להחליט  שצריך 
לשחרר  שצריך  שכתב  שלי,  אבא 
את העיר העתיקה דיבר על כמיהה, 

�כיסופים. כמה שבועות אחרי המלח
מה אמרתי לאבי ’לקחנו ביס שנחנק 
ממנו,‘ כי חשבתי שצריך להחזיר את 
התגשם,  אכן  שלי  והחשש  השטחים 
שהחלק הארי של התקציב והאנרגיה 
יוקדש לשטחים.  של מדינת ישראל 

וחצי  כחודש  שנאמר  הזה,  המשפט 
אותו,  לאחר המלחמה, מאוד הכעיס 
אבל כבר אז הבנתי שאוכלוסייה בת 
לשלוט  תוכל  לא  יהודים  מיליון   4

על 2 מיליון פלשתינאים.“
מדוע אתה רואה בישראל 

כמדינת היהודים ולא מדינה 
יהודית?

שמא מדינה  זו  יהודית  �”מדינה 
פיינת אותה זיקה דתית ואילו מדינת 
בחוכמה  הרצל  כפי שראה  היהודים, 
בחזונו, היא מדינה שהעם היהודי גר 

�בה. העובדה שהמדינה הזאת מתנה
פוליטיקאים  ידי  על  השאר  בין  לת 
מנוגדת  דתית  אג‘נדה  בעלי  דתיים 
הדת  לדמוקרטיה.  עקרוני  באופן 
מנוגדת לדמוקרטיה, עובדה שבש“ס 
יכולות  אינן  נשים  התורה  וביהדות 
להיות  יכול  איך  לכנסת.  להיבחר 
שמפלגות כאלה מורשות להציג את 
כי  חוקה  לנו  אין  לבחירות?  עצמן 
חושב  אני  ולכן  מהדתיים  מפחדים 
חופש דת  שהמדינה צריכה להעניק 

ולהוציא את הדת מהפוליטיקה.“

עליך  חולקת  הנוכחית  ההנהגה 
ופצחה במדיניות של סתימת פיות 

והשתקה. האם הנך מודאג מכך? 
�”אני לא מרגיש כך, כי היום עי

בישראל  לכתוב  יכולים  תונאים 
מותר  היום  בישראל  אמת.  דבר  כל 
בניגוד  חופשי.  באופן  להתבטא  לך 
אחרונות  בידיעות  השידור,  לרשות 
פה  אין  מילה.  לי  צנזרו  לא  מעולם 

סתימת פיות.“
האם יש קשר בין העבודה בגינה 

לפוליטיקה?
�”הגינה היא מקום נורמלי ועם מל

בפוליטיקה  ואילו  נורמליות,  חמות 
אנחנו שופכים דם הרבה פעמים על 
דברים מיותרים וטיפשיים. בעבודת 

מהנה חזון  יותר  מפגין  אני  �הגינה 
שאני  הזאת  מהבחינה  המדינה,  גת 

חושב קדימה הרבה יותר רחוק ממה 
כשהיא  חושבת  ישראל  שממשלת 
איך  יודע  אני  המדינה.  את  מגדלת 
אני רוצה שהגינה הזאת תיראה בעוד 
כנראה  שאני  למרות  שנה,   30�20

�כבר לא אהיה פה לראות את זה. נט
עתי דברים במחשבה של איפה יהיה 
צל ואיפה יוכל לגדול צמח ליד צמח 
וכו‘. אבל ההרגשה שלי היא שמדינת 
משבוע  יותר  חושבת  איננה  ישראל 
קדימה. אין פה חזון ואין אמירה של 

חו אנחנו  מדינה  לאיזה  �הממשלה 
אומר  אני  שלנו.  המטרה  ומה  תרים 
אתם אנשי הימין בשלטון למה אתם 
ושומרון?  יהודה  את  מספחים  לא 

�איפה החזון הימני שלכם? אני כמו
בן מתנגד לזה אבל הימין לא רוצה 
שאנשיו  וכיוון  השטחים  את  לספח 
ליזום  במקום  אז  להחליט,  מפחדים 
המציאות גוררת אותם לשם. אמרתי 
בידיעות אחרונות שאם ביבי נתניהו 
הים מנהיג היהודי ב�1947 - ישראל 
לא היתה קמה! הוא היה מפחד לקבל 

גו בן  שקיבל  החלוקה  החלטת  �את 
ריון.“

אתה מסיים את הספר בתקווה 
שנכדתך תינטע את עץ הלימון 
הבא, כפי שעשית עם נכדתך. 

מאמין שזה יקרה במציאות?
”אני מאמין שכן. יש פה צד אישי, 
היות ואי אפשר לדעת אם הבית הזה 

�יישאר של המשפחה שלנו והאם הנ
כדה שלי בכלל תרצה לטעת עצים. 
אנחנו  האם  הפוליטי:  הצד  גם  יש 

�נשב כאן? אבל אני חושב שכן, בת
קווה שהבת שלי תרצה לגור בארץ. 
יודעת  הזאת שלא  הממשלה  לצערי 
לטפל באנשים הצעירים שלה ולתת 

תב להתפרנס,  האפשרות  את  �להם 
לארץ  לחוץ  צעירים  ועוד  עוד  ריח 
- ואני מאוד אצטער אם הנכדה שלי 
תהיה אחת מהם, תקטוף לימון בארץ 

אחרת.“

”בכל חופשת פסח 
וקיץ באתי לעבוד אצל 
הדודים שלי, משפחת 

בן ברק בנהלל, שעד 
היום מחזיקים ברפת 

חלב גדולה. אבל הקשר 
שלי לטבע דווקא התחיל 
באופן מפתיע בירושלים, 

כי שם הייתי שכן של 
אמוץ כהן, מורה וחוקר 

טבע ידוע המוזכר גם 
בספר שלי, וכילד קטן 

בן 6 יצאתי איתו לשדה 
הסמוך לשיכון, כדי 

לחפש כל מיני חרקים 
וזוחלים. הוא לימד 

וחיבב עלי את הטבע וגם 
אמא שלי, שעשתה גינה 

יפה ליד ביתנו“
בספריה בבית. ”כעקרון אני לא אוהב אומנות פוליטית“

29 ||    6.4.2017



|

מושב צופית - הגבעה
הכי הגבוהה בשרון

50 1933

1933
50

1949 1951
 32

1998

 300

1300

 1965

 2014

6.4.2017     || 30

 



31 ||   6.4.2017

www.mamad-tzafon.co.il



14 80 17
# 200

#

עמוס דה#וינטר

חנן שמולביץ‘, בן 80, ני�
כפר  ומוותיקי  שואה  צול 

בק נכה שנעזר  ב‘,  �ביל“ו 
ובקושי  חולה  חשמלית,  לנועית 
ונאנח מפעם לפעם.  בי  הולך, מביט 

נחו בעיניים  בך  מביט  �אבל כשהוא 
בו  נותר  שעדיין  מרגיש  אתה  שות, 
משהו מרדני וצעיר, שיש לו בעזרת 

השם עוד שנים רבות לפניו.
�לפני מספר שנים נקנס חנן שמו

לביץ‘ בכ�200 אלף שקל, על חריגת 
ומיאן  במושב  במשק  שביצע  בנייה 
לשלם את הקנס, גם לאחר שהוגשה 

השופ המשפט.  לבית  תביעה  �נגדו 
טת קבעה, כי עליו לשלם את הכסף 
עד  בכלא,  ימים  ל�200  שישלח  או 
חנן  ליום).  שקל  (אלף  החוב  שיקוזז 
- מרגיש  פגוע  נסער,  לא התבלבל. 
לביתו,  הגיע   - בו  בגדה  שהמדינה 

לתחנו אזניו  את  אטם  מזוודה,  �ארז 
זאת  יעשה  שלא  ובנותיו  רעייתו  ני 
כלוא  היה  שם  מעשיהו,  לכלא  ויצא 

עם עבריינים במשך 17 יום (!).
אורן אבלה  לבסוף, תודות לעו“ד 
(שייצג אותו בהתנדבות מלאה), קיבל 
ויצא  אליעזר ריבלין  חנינה מהנשיא 

�לחופשי, כשחובו מופחת בצורה מש
מעותית. הייתה זו החנינה הראשונה 
שהעניק הנשיא ריבלין, מאז בחירתו 
לנשיא המדינה, לא חנינה פוליטית, 

אלא חנינה על חריגת בניה...
# # #

עד  אך  בפולין,  ב�1937  נולד  חנן 
היה  ”אבא  פולנית:  דובר  אינו  היום 

�קומוניסט,“הוא מספר. ”לפני המלח
מה לקחו אותו לרוסיה, הוא היה חייל 
הסתבך.  כנראה  ואז  אזרח  כך  ואחר 
8�7 שנים היה בבית סוהר. אנחנו נמ�

לטנו מפולין לרוסיה בתקווה לחיות 
עימו. היינו בסיביר זמן קצר ואחר כך 
העבירו אותנו לגרמניה, בתקופה בה 

התחילו להשמיד את היהודים.
”לקחו אותנו ברכבת, נסענו ימים 
והגעתי  ילד  רק  אז  הייתי  ולילות, 
לגרמניה. שם נתנו לנו בית. בתחילה 

שהת עד  דבר,  לכל  כיהודים  �גרנו 
חילו האקציות. אחר כך בא גוי ולקח 
אותי ויהודים נוספים אליו. יותר מתו 
ממה שנשארו. עד היום אני לא יודע 
מי הוא - רק ידעתי שהוא לא מפחד 
מהגרמנים: היה לו הרבה כסף וכולם 

כיבדו אותו.“
�בסיום מלחמת העולם השניה הצ

להתאחד.  שמולביץ‘  משפחת  ליחה 
�לאחר תלאות (כולל מעצר אצל הב

ריטים), הגיעו ארצה ב�1948 וכעבור 
מספר שנים התיישבו בכפר בילו ב‘. 
נכנס  חנן  וגם  כחקלאי  שימש  אביו 
שהחקלאות  ימים  באותם  לחקלאות, 

ומכניס  מוביל  ענף  הייתה  בישראל 
למדינה.

�שנים ארוכות וקשות היה חנן חק
ה�80  בשנות  אבל  ומוכר,  גדול  לאי 
הייתה  לא  כבר  כך  שגם  החקלאות 
התמוטטה.   - מה  יודע  מי  רווחית 
הקיבוצים  נסגרו,  רבים  משקים 
במיליוני  לחובות  נקלעו  והמושבים 
שקלים ואלפי חקלאים עזבו את ענף 

החקלאות לתמיד.
החקלאות,“  על  לך  אספר  ”אני 
חקלאי  ”הייתי  שמולביץ‘.  לי  אומר 
60 שנה, בהתחלה גידלתי ירקות, זה 
קיבלנו.  לא  טוב  כסף  לתנובה,  הלך 
היית מקבל 10 אג‘ לקילו, לא שילמו 
כסף טוב שנים רבות. אחר כך שתלנו 

�פרדסים, לא קיבלנו כסף טוב, קיב
לנו 13 אג‘ לק“ג, זה אפילו לא שילם 

את המים.
וקיבל לול  בניתי  כך  �”אחר 

פרנסה  לי  הייתה  מהלול  מכסה.  תי 
ה�80  בשנות  כך,  ואחר  שנים  מספר 
גם זה ירד. ב�91 סגרתי את הלול, גם 
בגלל המחלות וגם בגלל שגנבו אותי 

�במשחטות במשקל. היה לי חבר בג
בעת ברנר שהיה לו משקל, שנתן לי 
לשקול לפני המשחטה. רק אז פתחנו 
את העיניים והבנו. הדתיים במשחטה 
היו נוראים וגנבו אותנו. הייתי שולח 
עופות וכל הזמן אמרו שיש לי טרף. 
באתי לשם ואמרתי ש: ’כל מה שטרף 
אני לוקח‘. הם מיד אמרו: ’לא, זה לא 

שלך, זה שלנו‘ ואני רואה את הערבי 
עומד ורוצה לקנות. אמרתי, ’אני לא 

שולח לכם עופות יותר בחיים‘.
”הלכתי לתל אביב, קניתי משקל 
הזה  הזמן  כל  מהבית.  מוכר  והייתי 
ככה  ריבית.  ושילמתי  בחוב  עמדתי 
כבר  שזה  עד  התקדמתי  השם  ברוך 

לא היה רווחי.“
�בינתיים חנן הזדקן. בצר לו ובעו

את  להסב  החליט  פרנסה,  מחפש  דו 
בחצרו  שעמד  והריק  הארוך  הלול 
בית  ל...   - הופכין  לה  שאין  כאבן 

אבות!
אבות  לבית   – טוב  שמעתם  כן 

לה יכול  אני  במקום,  ביקור  �ולאחר 
גיד לכם שהוא עשה עבודה די טובה. 

�הפועלים חילקו לו את המקום לחד
כולל  ושירותים,  אמבט  לחדרי  רים, 
כולו  היום  המבנה  ופיתוח.  גינון 
כמעט הרוס, אך ניתן לראות פה ושם 

את   - שבוצעה  ההשקעה  שרידי  את 
שאריות בית האבות שנבנה פה ושאף 
כמה מזקני הכפר כבר נרשמו לשהות 

בו...
רישיון  שצריך  ידעתי  לא  ”בכלל 
לדבר כזה. זה משק שלי, אני גר פה 
זה  בשביל  אז  שנה,  מ�60  למעלה 

בת חנן  אותי  שואל  רישיון?“  �צריך 
מימות.

חנן  את  שייצג  אבלה,  אורן  עו“ד 
הפרטים:  את  משלים  בהתנדבות 
הגישה  לודים  המקומית  ”הוועדה 

נגדו כתב אישום בגין חריגת בנייה. 
נגזר שעליו לפרק את הכל ולהחזיר 
מספר  כעבור  לקדמותו.  המצב  את 

לת המקומית  הוועדה  הגישה  �שנים 
כנון ובניה נגדו כתב אישום על בזיון 
להרוס  אותו  וחייבה  המשפט,  בית 
היה  לא  חנן  המבנים.  את  לאלתר 

�מיוצג ובסופו של דבר הוצע לו מה
מועצה הסדר, שישלם 200 אלף שקל 
ההסדר  על  חתם  ברירה  בלית  קנס. 
אבל כשהגיע הביתה הבין את הטעות 
שעשה. רק אז הוא הבין שבכלל אין 

לו מהיכן לשלם את הקנס...
המשפט  לבית  בקשה  הגיש  ”הוא 
המשפט  בית  אבל  ההסכם  לביטול 
השופטת  מזה.  מוכן לשמוע  היה  לא 
או  הקנס  לו שאו שישלם את  אמרה 
ישלם  וכך  יום  ל�200  לכלא  שילך 
את החוב. הוא אמר לשופטת, ’אז אני 

הצי בתגובה  והשופטת  לכלא‘  �אלך 

עה לו למכור את המשק.
במע� מים   4�3 ישב שכבר   ”אחרי 

בבקשה  בני משפחתו  אלי  פנו  שיהו 
לייצג אותו. התניתי את הייצוג שלו 
בשני תנאים מרכזיים: הראשון, שהם 
עושים את כל מה שאבקש מהם, כי 

וח החול  שעון  עניין  את  כאן  �יש 
ששתי שהוא לא ישרוד בכלא. שמע, 
במספר  חולה  בריא,  לא  אדם  הבן 
והתנאים בכלא   80 ובן  נכה  מחלות, 

�לא מתאימים לקשישים. הבעיה המ
רכזית הייתה בגזר הדין שהיה חלוט, 
כלומר, לא ניתן לערער עליו, כיוון 
מיום  בחוק  המותרים  הימים  שמניין 
שניתן פסק הדין ועד להגשת הערער 
לו. התנאי השני שהצבתי להם  חלף 
אגורה,  לי  משלמים  לא  שהם  היה 

שאני עושה את הכל בהתנדבות.
שהולך  הבנתי  הראשון  ”מהרגע 
להיות כאן קשה, בגלל שקיים ועומד 

אין אפש בכלא,  אדם  והבן  דין  �גזר 
רות לערער והשעון מתקתק. פניתי 
וע�  2  לעיתונות, לתקשורת, לערוץ

רוץ 10, למי לא פניתי?
ששודרה  כתבה  בעקבות  ”למזלי, 
’אור� מהתכנית  אלי  פנו   2  בערוץ

יתכן  ’כיצד  אמרתי:  ושם  וגיא‘  לי 
ב�48  ארצה  שעלה  שואה  שניצול 

�מפולין, שכל ימיו עבד כחקלאי בח
ועמה  קרסה  מסוים  שבשלב  קלאות, 
לעצמו  לפתח  ובניסיון  בריאותו  גם 
בסופו  עצמו  מוצא  פרנסה,  איזושהי 
ובריח?  סורג  מאחורי  יושב  דבר  של 
כל  את  הרס  שכבר  לאחר  שכן,  כל 
בלול?  שביצע  החורגים  השימושים 
לקדמותו,  הכל  את  החזיר  חנן  הרי 

הרס את המבנה ופינה את יושביו‘.
שגם  הייתה  שלי  הטענה  ”בגדול, 
היא  התוצאה   – צודק  הדין  גזר  אם 
בלתי מתקבלת על הדעת ולא יתכן 
פלילי  פושע  שאינו  שואה  שניצול 

בתו בכלא.  ישראל  במדינת  �ישב 
הנכנס  המדינה  לנשיא  פניתי  כנית 
שיפעיל  וביקשתי  ישירה,  בפניה 
יסוד  בחוק  לו  שניתנה  סמכותו  את 
נשיא המדינה ויחון את היהודי היקר 
הזה וישחררו לביתו. בינתיים הגיעו 

בת שבע שרעבי: ”בטח! אני והבנות, עבדנו עליו קשה, ישבנו איתו 
שעות, אבל מה? הוא עקשן כמו פרד. כולם רצו שיישאר בבית, כולנו 
רצינו שלא יעשה את זה וניסינו לעבוד עליו, הוא לא הקשיב. שמע, 

הוא נפגע, אחרי כל מה שעבר בחיים הוא היה פגוע ואמר לי: ’מה כבר 
יכול להיות?‘. אמרתי לו: ’מה קרה לך? אתה בן אדם בן 78‘, חולה‘, 

איך תשרוד בכלא? והוא בשלו“

חנן שמולביץ‘ ורעייתו בת שבע שרעבי, בביתם בכפר בילו ב‘
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לבית של חנן המון תורמים שהציעו 
�עזרה כספית. הודנו לכולם אך בינ
תיים המתנו לתשובת נשיא המדינה.

הגיעה  חמישי,  ביום  היה  זה  ”ואז, 
ועשינו  רעייתו  עם  המשפחה  אלי 

�הערכת מצב, מה עושים וכיצד מת
קדמים. באותו יום ביקרתי אותו והוא 
הצהרים  אחר  בסדר.  שהוא  לי  אמר 
אני מקבל טלפון ישיר מכבוד נשיא 
ומבחינתי,  ובעצמו  בכבודו  המדינה 
משמעותית  הכי  השיחה  זו  הייתה 

שקיבלתי בחיי.
המדי נשיא  את  שמעתי  �”אז 

היקר  לאיש  אתן  ’לא  לי:  אומר  נה 
הנשיא  בכלא‘.  לשבת  אחד  יום  הזה 
אמר שהוא לא רוצה להמרות את פי 

לשחרו פועל  הוא  אך  המשפט  �בית 
הב הזאת  השיחה  אחרי  באמת,  �רו. 

קשוב  אנושי,  בנשיא  נתי שנתקלתי 
לי  הודה  השיחה  ובסוף  העם  לרחשי 
ללא  התיק  את  מנהל  שאני  הנשיא 
תשלום. בסוף סוכם על קנס מופחת 

�ושחרור מיידי מהכלא. שוב פעם הז
מין אותי נשיא המדינה לבקר בביתו 
ידו  את  ולחצתי  שנסעתי  וכמובן 
והמאמץ  והודיתי לו על ההתגייסות 

למען ניצול שואה.
יומיים  ותוך  ”מפה הכל הלך חלק 
נחתמה בקשת החנינה, גם ע“י שרת 

הגע ליבני.  ציפי  דאז,  �המשפטים 
החנינה,  הודעת  עם  למעשיהו  תי 
האמינה  לא  אותי  שפגשה  הסוהרת 
להרים  התחילו  מפי.  שיצאה  למילה 
אישור  קיבלו  שלא  ועד  טלפונים 
מבית הנשיא לא שחררו אותו. לימים 

הרא החנינה  הייתה  שזו  לי  �התברר 
שונה עליה חתם נשיא המדינה מאז 

מינויו לתפקיד.“

חנן, מה גרם לך להקים בית אבות?
החלטתי  הלול  עם  הלך  ”כשלא 

לעשות בית אבות. אמרתי, הרי יש 
שם  שכתוב  זכרתי  לא  רישיון,  לי 
ידעתי שזה  זה. בטח שלא  וזהו  לול 
ידעתי.  לא  מנהל  זה  מה  גם  אסור, 

�עבדתי כאן עשרות שנים ולא שמ
ענו אף פעם על מנהל. עד 82‘ בכלל 
לא היו פקחים. פתאום הגיעו לכאן 
20 פקחים והתחילו לרשום דו�  איזה

חות, לא הבנתי מה קורה פה.“
של  רעייתו  שרעבי,  שבע  בת 
”בהתחלה  מתערבת:  שמולביץ‘, 
המון  שילמנו  דין,  עורכי  לנו  נתנו 
פשוט  דבר.  מהם  קיבלנו  ולא  כסף 

�שדדו אותנו, לאיזה בור עמוק נפל
נו. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד 
ובבקשה תכתוב את זה בכתבה: אני 
לא  אם   - בשמיים  ועדי  צוחקת  לא 
לא  הוא   - אבלה  אורן  את  לנו  היה 
שיהיה  עכשיו,  איתך  פה  יושב  היה 

לך ברור.“
אבל את יושבת בבית, שומעת 

מבעלך שהחליט ללכת לכלא ולא 
לשלם. איך הרגשת?

לא  מזועזעת,  זוועה,  ”הרגשתי 

הייתי  אותו.  ללוות  מסוגלת  הייתי 
21 יום, חוץ מאחו�  מושבתת במשך

תו ועוד כמה בני משפחה לא רציתי 
לראות אף אחד. לא היה לי לא יום 

לע מסוגלת  הייתי  לא  לילה.  �ולא 
צום עין. תגיד לי אתה, מה הוא עשה 
יום  ה�21  את  לשאת  היה  שצריך 

האלה בכלא?“
וניסיתם לשכנע אותו לא ללכת 

לכלא?
עליו  עבדנו  והבנות,  אני  ”בטח! 
מה?  אבל  איתו שעות,  ישבנו  קשה, 
רצו  כולם  פרד.  כמו  עקשן  הוא 
שלא  רצינו  כולנו  בבית,  שיישאר 
עליו,  לעבוד  וניסינו  זה  את  יעשה 
נפגע,  הוא  שמע,  הקשיב.  לא  הוא 
הוא  בחיים  שעבר  מה  כל  אחרי 
יכול  כבר  ’מה  לי:  ואמר  פגוע  היה 
לך?  קרה  ’מה  לו:  אמרתי  להיות?‘. 
איך  חולה‘,   ,‘78 בן  אדם  בן  אתה 
תשרוד בכלא? והוא בשלו. אין מחלה 
שאין לו, אם זה סוכר גבוה, שמיעה 
מה  מתפקדות.  לא  הרגליים  לקויה, 

אין לו? יש לו הכל!

תשליכני  ’אל  מה?  שואלת,  ”אני 
יותר?  תופש  לא  כבר  זקנה‘  לעת 
מה  על  לכלא?  אותו  זרקו  מה  על 
נכון,  ולא רצח.  גנב  הוא לא  ולמה? 
הוא עשה דברים כי הוא רצה לחיות, 
עוד  לו  יש  קטנים,  נכדים  לו  יש 
ראשונה  פעם  התחתן  לחיות.  הרבה 
צלח.  לא   - שניה  פעם  צלח,  לא   –
פעם שלישית, ברוך הוא וברוך שמו 
ונכדים.  ובנים  אושר  לו  יש  והיום 
ואני אומרת לך שוב, הוא יושב פה 

�רק בזכות עו“ד אבלה וסיעתא דש
מייא, זה ברור. הוא עבד יום ולילה 
מהכלא  ויצא  ישתחרר  שהוא  כדי 
והכל ללא שכר. היכן ראית בן אדם 
לא  הוא  אגורה  שכר?  לוקח  שלא 
להוציא  חיי,  משאת  הייתה  זו  לקח. 
אותו משם כי הוא לא היה שורד שם.

הוא  לו.  שעשו  מה  לו  מגיע  ”לא 
בן אדם ישר, עשה הכל, עבר שואה, 
דבר  שום  היה  לא  לראשונה,  נישא 
את  שירת  הוא  בחיים.  וקל  פשוט 
חמישה  גידל  בצבא,  היה  המדינה, 
ילדים, יש לו ברוך השם נכדים, היה 

חקלאי, עבד במשאית, מה מגיע לו 
על מה שעשו לו?“

חנן, אתה לא בן 25 ולא בן 30. איך 
מחליט בן אדם בן 78 ללכת לכלא. מה 

עבר לך בראש?
”נו טוב, ידעתי שכלא לא מתאים 
לאדם בגילי, אבל לא יכולתי לשלם, 
לא היה לי מהיכן. שילמתי כל חודש 
15 אלף שקל במועצה, בשלב מסוים 
זה נגמר. גם שילמתי מסים וגם את 

הקנס, הכל הלך אליהם.“
אז ישבת 17 יום בכלא. איך היה 

בכלא?
”היה קשה מאוד, לא אכלתי דבר. 
במשך כל התקופה הורדתי 14 ק“ג. 
היו  בבוקר  שם.  מלוכלך  היה  גם 
מלא  היה  אבל  הרצפה  את  שוטפים 
המלחמות  מכל  נורא.  היה  ג‘וקים... 
שראיתי,  המוות  מכל  רגיש  הפכתי 
קיבלנו מסכות, תרופות, לא עזר לי 
כלום, לא בגרמניה ולא בצבא, אבל 

ישבתי וספרתי את הימים.
ראיתי  אבל  אנשים  עם  ”ישבתי 
אותם בעיקר בערב, כי בבוקר כולם 
אני  יצאתי,  לא  אני  לעבודה.  יצאו 
בכלל לא יכול ללכת אז איך לעבוד? 
הכלואים  אחד.  אף  עם  דיברתי  לא 
לא  גמור,  בסדר  אלי  התייחסו  בתא 
היו לי בעיות איתם. יום אחרון כבר 
עו“ד  קשה.  במצב  שאני  הרגשתי 
אבלה ביקר אותי ביום חמישי, ביקש 
רוצה  לא  שאני  לו  אחתום  שאני 

�להישאר בכלא, אבל לא רציתי לח
תום, כבר לא רציתי שום דבר.

וחזרתי  מהכלא  ”כששוחררתי 
אז  המשק.  את  למכור  רציתי  לבית 
אמר לי שכן שלי: ’שלא תמכור את 
המשק‘. הוא מכר ב�6 מיליון נשאר 
2.5 מיליון. הוא אמר לי תי�  לו רק
שאר פה, אולי תתגבר. אני מתחיל 
חדש  משהו  לפתוח  ורוצה  להתגבר 
- כן, כן, והפעם הכל יהיה ברישיון, 

כמו שמבקשים פה.“

חנן שמולביץ‘: 
”הכלואים בתא 

התייחסו אלי בסדר 
גמור, לא היו לי 

בעיות איתם. יום 
אחרון כבר הרגשתי 
שאני במצב קשה. 

אורן ביקר אותי ביום 
חמישי, ביקש שאני 

אחתום לו שאני 
לא רוצה להישאר 

בכלא, אבל לא רציתי 
לחתום, כבר לא 

רציתי שום דבר“
חנן שמולביץ‘. ”לא רציתי לחתום, כבר לא רציתי שום דבר“עו“ד אורן אבלה מודה לנשיא המדינה על החנינה שנתן לחנן שמולביץ

חנן שמולביץ‘ ואורן אבלה בלול / בית אבות ששב להיות לול ריק ומוזנח
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מאוזן:
1. חד-עין הסיר לאוניות את שכבתן החיצונית (6); 4. בבית המשפט האינפורמציה 
החלק  מלאך   .9  ;(4) גרמני  קוף  מאונך)   3 (עם   .8 ציון);  איתן  (ע"פ   (4) חוזרת 
יגאל פרנקל);  (4,3) (ע"פ  (6); 11. פה פוטר פרח  האחורי של הקבוצה מספרד 
12. ברחה ממה שנשמע כמו ארגון חלל (3); 13. איש המשטרה חזר בסולם (3) 
(ע"פ איתן ציון); 15. הלא-יוצלח הוא הבעלים של נוזלי השכינה (7); 18. עומדים 
איתנים עם תריסר ביצים (7) (ע"פ יגאל פרנקל); 19. (עם 20 מאונך) הגמל של 
בן-גוריון מורכב מפלוגות (4); 21. נתמלא פחד לפתע כשהיא שבה עם ילוד זכר 

(4); 22. המזל משיב למרגלות הגלבוע (6) (ע"פ גד ברנע).

מאונך:
1. השמחה גדולה כשגווארה חובר למשכן בעלי הכנף (5) (ע"פ אסא אורן); 2. כדי 
למנוע תזוזה נשמע שהם הפסיקו פעולתה (5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. מי שלא מאחר 
מציע לחדול את הפסטיבל הקולנוע (ש) (5); 6. השכל חלה כחלק מפלוגה (5) 
(ע"פ אלי בראל); 7. כך מברכים מערכת בגוף (7) (ע"פ יגאל פרנקל); 10. שמחים 
מאוד על כך שעברו את הבדיקה בהצלחה (7); 13. העגבניה של דנקר הבודי-

קושרת  האם  היתה  רק  אם   .17  ;(5) קיימת  שברימור  יאותתו   .16  ;(5) בילדר 
קשר... (5); 20. ראו 19 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 209:
מאוזן: 1. בחריין; 4. אצות; 9. תמהוני; 11. הונדורס; 12. הסה; 13. עב"ם; 14. 

רוכסנים; 18. בוסניה; 19. נאמן; 21. בורח; 22. מרשמלו.
מאונך: 1. בשורה; 2. רימון; 5. צרודה; 6. תפילה; 7. שמן סיכה; 10. תומרקין; 

13. ערבוב; 14. מחסור; 16. נכאים; 17. מורנו; 20. מריו.
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"הבחורה האנגלייה", מאת דניאל סילבה, הוא הספר ה�13 בסדרת המתח 
כשצעירה  והגלובלי.  האסלאמי  בטרור  המאבק  המשך  אלון",  "גבריאל 
ראש  של  הקריירה  קורסיקה,  האי  מחופי  נעלמת  יפהפייה  אנגלייה 
הממשלה עומדת בסכנה. במקום לפנות למשטרה, הוא פונה לאיש היחיד 
יוצא למשימת הצלה מסוכנת,  שיכול לבצע את המשימה. גבריאל אלון 
שיש לה תאריך יעד קטלני וקשיח. הוא מגיח מהצללים רק כדי למצוא את 
עצמו במבוך של תככים המשתרע מבנייני הממשל בלונדון ועד הרחובות 
הקפואים של מוסקבה. יש לו שבוע אחד להתגבר על אויבים מבית ומחוץ 

ולהגיע לחקר האמת. השאלה היא מי ישלם את המחיר. (מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת 
זמורה, 445 עמודים)

"אנה ואיש הסנונית", מאת גבריאל סביט, מתאר את מסעם המופלא 
והמרגש של אנה בת השבע ואיש הסנונית. זהו ספר נוער חובה שיעורר 
בכל מי שקורא בו רגשות עזים שיישארו בו זמן רב לאחר הקריאה! ב�6 
בנובמבר 1939, אביה של אנה נאלץ לצאת לכמה שעות. הוא עוזב מעט 
אחרי השעה 11. הוא לא חוזר לעולם. סביט, בכתיבה פיוטית וחדה כתער, 
מצליח לחשוף את האמיתות הכואבות ביותר של החיים ובאותה נשימה גם 
לחגוג את נס האפשרויות הגלומות בהם. העלילה מתרחשת בפולין, 1939. 
פרופסור לשפות,  אביה,  לוקחים את  רק בת שבע כשהגרמנים  היא  אנה 

והיא נותרת לבדה. ואז היא פוגשת את איש הסנונית. הוא גבוה, מוזר ומסתורי. כמו אביה, גם 
הוא בסכנה, וכמו אביה, יש לו יכולת מופלאה לדבר בשפות רבות: פולנית, רוסית, גרמנית, 
יידיש ואפילו ציפורית. כשהוא מזמן סנונית מהשמיים והיא נעמדת על כף ידו, אנה נשבית 
בקסמיו והולכת בעקבותיו אל לב היערות. במהלך מסעם הם יתחמקו מהפצצות, יאלפו חיילים 
ואפילו - בניגוד לכללי ההיגיון - ירכשו חברים. אבל בעולם שיצא מדעתו, כל דבר עלול 
להתגלות כמסוכן – אפילו איש הסנונית. (מאנגלית: דנה פלג, הוצאת דני ספרים, 212 עמודים)

ראשון  הוא  שקדי,  אירית  ד"ר  מאת  פסים",  עם  "חיפושית 
שמתארים  סיפורים,  חמישה  וכולל  לילדים,  מקסימה  בסדרה 
שונים  מצבים  עם  ילדים  מתמודדים  באמצעותן  שונות  דרכים 
בעולמם כשהמשפחה והדמיון לצידם. הסיפורים מתארים נושאים 
מהותיים לעולמם של ילדים צעירים ואופני התמודדות שונים של 
ההורים עם ילדיהם: שלבי התפתחות בחיי הילד, זהות ושייכות 
כמו החיפושית שרוצה להיות דבורה כי בתפיסתה הדבורה ברמה 

גבוהה ממנה, בעיות אכילה ודרכי התמודדות איתן, גבולות במשפחה והתמודדות עם נושאים 
אלה. מה עובר על החיפושית הקטנה כשהחליפה האדומה עם הנקודות יוצאת מהאופנה? ולמה 
הדבורים חושבות שעליה לטגן חצילים? גליה הקטנה לומדת לספור, יחד עם אבא היא מונה 
אצבעות בידיים, ימים עד לחפש הגדול ועוד. מה יהיה אם לא יספיקו המספרים? למה אבא 
של רומי - פרצוף�חמוץ אינו מוכן לצאת מהבית עם העניבה המקושטת במעוינים? ומי יישא 
את אמא כמו שק�קמח עד למסיבה? על שאלות אלה ואחרות תמצאו תשובות בספר. הקריאה 
קציר,  יונת  (איורים:  רגשי.  לקירוב  דרך  לשמש  יכולות  המתעוררות  והשאלות  המשותפת 

הוצאת אוריון, 32 עמודים)

כיתה  לפני  שואלים  שילדים  10 שאלות   - אם...  יקרה  "מה 
א'" מאת אורלי שמש, הוא ספר הכנה רגשית לכיתה א' שנכתב 
אלך  אם  יקרה  "מה  שאלו.  שילדים  אמיתיות  שאלות  בעקבות 
לאיבוד בין הכיתות ולא אמצא את הכיתה שלי? מה יקרה אם לא 
אכיר חברים חדשים? מה יקרה אם אצטרך ללכת לשירותים בזמן 
השיעור? מה יקרה אם לא יבואו לקחת אותי בזמן?" - כשהשאלות 
הן  עליהן,  מדברים  לא  והם  ילדים  של  בראשם  עולות  האלה 
מפחיד  לדבר  הספר  לבית  מהגן  המעבר  את  להפוך  עלולות 
ומאיים. הפחדים והחששות שמוצגים בספר הם "פחדים מיותרים" 
ידע או ממידע מוטעה שהופכים את  - פחדים שנובעים מחוסר 

המציאות למפחידה ומאיימת. ההורים ואנשי החינוך, יכולים להפיג את הפחדים האלה. דרך 
תוך  שלהם,  וברגשות  במחשבות  אתכם  לשתף  הילדים  את  לעודד  תוכלו  שבספר  השאלות 
שיחה והסבר קצר ומרגיע. כי כשמדברים על הפחדים הם פחות מפחידים. טרם קריאת הספר 
ולתת  המעבר  לקראת  ותחושותיהם  ציפיותיהם  על  מהם  לשמוע  הילדים,  עם  לשוחח  רצוי 
קיר משאלות  וילדים:  להורים  פעילות  מצורפת  לספר  בהם.  הרגשות שעולים  למגוון  מקום 
+ 12 פתקי משאלות לכיתה א’. (איורים: מירב שדה�לביא, הוצאת ניתן באהבה, עמודים לא 

ממוספרים).
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