
רח' האורגים 36 (פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

14

MARSHELL
 

26,000 

,052-6117083 052-6119980
.052-6117099
.052-6117100

.054-6110902 053-7361270*9930

  2017 9    973 

dorin.segev@tmags.co.il 

4-6

צילום: שלומי אבוטבול

09-7422226
13 08-8566404 www.aquasport.co.il

 



 פה אחד
מאיר צור נבחר פה אחד 
לקדנציה נוספת כמזכ"ל 

תנועת המושבים במסגרת 
וועידת המושבים הכ"ג

\

 
ירוק

מרכז חדש ליזמים 
וסטארטאפיסטים במועצה 

האזורית עמק חפר

יום האישה הבינלאומי
 הסופרת, הבמאית 

והשחקנית, לאה אטלס 
מגלי, מספרת על 

הקונפליקט המלווה 
את חייה כאישה החיה 
בין מסורת לבין הצורך 

להגשמה עצמית

 2014

1

2014
 

2014

00 

!192
6

00 

00

606000

181888

101000

2014
102

11

 2015
1  864



yerukim.tmags@gmail.com

03-613394503

3

2015

1  

  1463



 yerukim.tmags@gmail.com

14

Precedent i2  25,000

CE  FDAeepWeaver

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com

שי חג'ג', ראש המועצה מרחבים

9.3.2017     || 2

53

 •
editor_kav@tmags.co.il  

 •
 •
•

•

 •
 •

dorin segev@tmags co il  

 •

 •

 •
dorin.segev@tmags.co.il  

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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במקום ה"שיימינג" המגונה והלא מכובד, טוב יעשו מקבלי ההחלטות 
אם ילמדו את הדו"ח ויסיקו את המסקנות המתבקשות

הוויכוח הציבורי תקשורתי המתחולל כאן בי�
�מים האחרונים, לקראת פרסום דוח מבקר המ

דינה על צוק איתן, נושא את תסמיני המחלות 
שהדיון הציבורי סובל מהם: דיון היסטרי, רווי האשמות, 
עשיר בחשבונות פוליטיים, אבל דל בעובדות ובעיקר – 
דיון מזיק שלא יביא שום תועלת, לא למערכת הביטחון 

ולא לתושבים בעוטף עזה.
כתושבי האזור הזה, שעדיין נושאים את פצעי המערכה 

המ מבקר  בממצאי  רב  עניין  לנו  יש  הקשה,  �הצבאית 
דינה על מבצע "צוק איתן", חשוב לנו לדעת מה קרה 
חשוב  המנהרות,  נגד  לעשות  היה  ניתן  מה  למודיעין, 
לנו לדעת שצה"ל הפיק את הלקחים, למד את השגיאות 
והשלים את תיקון הליקויים לקראת הסיבוב הבא, שאין 

ספק שיבוא.
�אבל, במקום זאת, מה שאנחנו עדים לו בימים האחרו
הפוליטי וחילופי האשמות,  היא מערכת השמצות  �נים 

קאים הלוקחים חלק בדיונים הציבוריים עסוקים בגלגול 
האשמה אלה על אלה, במקום לעשות כל אחד את חשבון 

הנפש שלו.
מר תושבי  של  בשמם  לפחות,  לדבר,  לי  יותר  �אם 

הלב  רחשי  את  גם  מבטא  שאני  משוכנע  ואני   – חבים 
איבד לא   – עזה  עוטף  ביישובי  אחרים  רבים  �של 

כולה. הביטחון  ובמערכת  בצה"ל  שלנו  האמון  את   נו 
פי בסיכול  כאן  משקיעים  ומפקדיו  שצה"ל  �המאמץ 

שבח. לכל  ראוי  הבא,  לסיבוב  הכוחות  ובהכנת   גועים 
את צה"ל אין צורך לדרבן, לתחקר את פעילותו בצוק 
 איתן, להצביע על שגיאות ומחדלים ולהפיק את הלקחים. 

צה"ל איננו נקי משגיאות, אבל הוא יודע להודות בהן, 
ללמוד אותן ולתקן אותן כדי שלא יישנו.

�אמון התושבים בצה"ל עוד התחזק בימי הלחימה במ
�בצע צוק איתן. בעיצומה של הלחימה הקשה נשמר שי

תוף פעולה הדוק בין מפקדי הצבא לבין ראשי הרשויות 
ובינינו לבין התושבים. מפקדי צה"ל דאגו לעדכן אותנו 
מדי יום – ואף כמה פעמים ביום – על מהלכי הלחימה, 
בלי להסתיר דבר. לכל אורך הלחימה גם נשמר הקשר 
הרצוף עם משרד ראש הממשלה ועם משרד הביטחון וכך 

�יכולנו לעדכן את התושבים מכלי ראשון על כל המהל
כים בשדה הקרב הסמוך לנו. והקשר הזה נמשך גם מאז 
, בתקופות של רגיעה ובתקופות של מתיחות ביטחונית.

ואת הדברים האלה – יסלחו לי חבריי הפוליטיקאים 
�– קשה לי לומר עליהם. הרושם המדכדך שמתעורר למ

פוליטיקאים  של  וההצהרות  ההדלפות  הראיונות,  שמע 
בימים אלה הוא שהם אינם מעוניינים באיתור התקלות 
אלא במציאת אשמים שעל כתפיהם אפשר לגלגל אותן. 

�לא תיקון הליקויים חשוב להם, אלא הפקת רווחים פו
ליטיים קצרי טווח.

מעבר לחוסר התועלת שיש בחילופי ההאשמות האלה 
�של פוליטיקאים, יש בהם גם נזק כבד לנו, תושבי הישו

שאינם  רק  לא  ההאשמות  חילופי  לגדר,  הצמודים  בים 
מחזקים את רוחם של התושבים, אלא מערערים אותה.

יעשו  טוב  מכובד,  והלא  המגונה  ה"שיימינג"  במקום 
�מקבלי ההחלטות אם ילמדו את הדו"ח ויסיקו את המס

קנות המתבקשות.
פתרונות  במציאת  מאמץ  כל  להשקיע  יש  ראשית, 
טכנולוגים לאיום המנהרות, באמת, אין לנו שום עניין 
בדיון הער המתקיים כעת, האם הן איום אסטרטגי והאם 
חסר  הזה  לא שהדיון  סכנתן.  ועל  קיומן  על  מידע  היה 
המסקנות  הסקת  היא  ממנו  כמה  פי  חשובה  אבל  טעם, 

ומציאת פתרון לאיום הנשקף מהן. 
לצד זה, יש לחזק את כל מרכיבי הביטחון, החל בגדר 
בתוך  הביטחון  אמצעי  ועד  ונשלמת  ההולכת  הביטחון 

הישובים וסביבם.
על  ההדלפות  נכונות  אכן  אם  צה"ל,  של  מבחינתו 
הצבא  מפקדי  על  מוטלת  המודיעין,  בהעברת  ליקויים 
המודיעין  גורמי  כל  את  שיתכלל  גוף  להקים  המשימה 

ויתאם בינם לבין הכוחות בשטח.
נוהלי  הפוליטי:  הדרג  אנשי  לכם,  לומר  לנו  הרשו 
מלחמה,  בשעת  בו  ההחלטות  וקבלת  בקבינט  הדיונים 

חשובים יותר מניהול חילופי האשמות אחריה.

שי  מרחבים,  האזורית  המועצה  ראש  הינו  הכותב   *
חג'ג
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המשך בעמוד הבא

צירי וועידת המושבים מצביעים פה אחד על בחירתו של מאיר צור לקדנציה נוספת (צילום: דודי נשר)

9.3.2017     || 4

בוועידת המושבים הכ“ג שהתקיימה במכללת אחווה # צור נבחר פה אחד במסגרת הועידה, בה השתתפו כ�600 חברי 
מושבים ובכירים רבים
ביון  שהתקיימו  בבחירות 

המו לתנועת  שעבר  �רביעי 
האקדמית  במכללה  שבים, 
מאיר צור פה אחד לקדנ�  אחווה, נבחר

כ�600  הגיעו  הועידה  אל  נוספת.  ציה 
איש ובכירים רבים.

עין  ממושב   ,2  + נשוי  צור,  מאיר 
�יהב, מוביל בשנים האחרונות את המר

חב כפרי. בתקופת כהונתו חיזק הן את 
את  והן  המושבים  תנועת  של  מעמדה 
ישראל,  חקלאי  התאחדות  של  מעמדה 
החקלאות  ושל  עומד  הוא  שבראשה 

והש הממשלה  משרדי  מול  אל  �כולה, 
על  החקלאות  את  מיצב  המרכזי,  לטון 
ומתנהל  תקשורתי  הציבורי  יומה  סדר 
אל מול המדינה על כלל נושאי וענפי 

הסו כלל  להסדרת  הוביל  �החקלאות, 
במוש החקלאיות  הקרקעות  של  �גיות 

בים אל מול המדינה, קידם מיזמים של 
כפרית  ותיירות  חקלאית  לא  פעילות 
והכשרות  ידע  מרכז  הקים  במושבים, 
למושבים וחיזק את תנועת הנוער, בני 
המרחב  של  הנוער  כתנועת  המושבים 

הכפרי.
בוועידה אמר צור: ”זה מעמד ואירוע 

�מאוד מרגש עבורי. אני עושה את הת
אמונה  מתוך  קודש  בחרדת  הזה  פקיד 

תמ הוא  והחקלאות  הכפרי  �שהמרחב 
מודה  אני  ישראל.  מדינת  של  ציתה 
במעמד  אותי  לכבד  שהגיע  מי  לכל 
זה. מרגש ומחמם את הלב ומחזק אותי 
שכולכם כאן. הקדנציה האחרונה הייתה 

בעש הנוער  את  הגדלנו  �משמעותית. 
35 אלף חני�  רות מושבים וקיבוצים. כ
כים. שלושה גרעיני נחל ו�200 גרעיני 

עודד 35 אלף חניכים.
לחברה  המושבניקים  של  ”התרומה 
בכל  ביותר.  הגדולה  היא  הישראלית 
חברה  באגף  מובילים.  אנחנו  תחום 
וקהילה והמסע לפולין שהפך למסורת. 
הצטרפנו לתכנית ’שריגים‘, כדי לחזק 
את הפן היהודי והמסורת שלנו, היהדות 

היא חלק מאתנו.
היא  כיום  מושבים‘  ’מבט  ”חברת 
ורווחית שמתפתחת.  הכלכלית  החברה 
בתחום הקרקעות שמנו לנו ליעד מאוד 
בתחום  להסדרה.  והלכנו  משמעותי 

הפל“ח ניתן כיום להגיע להסדרים. 
לפ תכנית  יש  המושבים  �”לתנועת 

אנחנו  במדינה.  הדיור  מצוקת  תרון 

למדינה  דיור  יחידות  לתרום  יכולים 
וגם לתאום למדינה. בתחום התקשורת 
לעומת  כיום  והתקשורת  מהפך  היה   -
העבר אוהדת לחקלאים ולמרחב הכפרי.

”בתחום החקלאות, המצב לא פשוט. 
אסטרט לתכנית  ללכת  �ידענו שצריך 

חקלאים  נתקעה.  התכנית  רחבה.  גית 
דבר  יש  אם  ותמיכה.  ודאות  צריכים 
העבודה  הייצור,  זה  בחקלאות  חשוב 

והייצוא המקומי.
ועכשיו  בגולה  היינו  שנה  ”אלפיים 
והביטחון.  המזון  את  מספקים  אנחנו 
אנחנו  ברורה.  תכנית  לבנות  חייבים 
צריכים לעשות עבודה משותפת וקשה. 

�העבודה שלנו יחד עם המועצות האזו
ריות ועמיר ריטוב שהוא גם חבר אישי 
החקלאים  המגדלים,  ארגוני  עם  ויחד 
וכולם הוא שיתוף הפעולה צריך לבוא 

בשוויון, בהגינות וביושר.
בראש  לעמוד  להמשיך  גאה  ”אני 
התאחדות  וכראש  המושבים  תנועת 
לכל  להגיע  כדי  וזה  ישראל  חקלאי 

היעדים שהצבנו.
הדברים  כל  את  נרגש.  מאוד  ”אני 
הללו לא עשיתי לבד אלא עם שותפים 

רבים מהתנועה ומהחקלאות. אני מודה 
שעו שליחים  שכולם  שלי.  �לעובדים 

מודה  אני  מהכלל.  יוצאת  עבודה  שים 
למשפחה שלי.“

המחנה  ויו“ר  האופוזיציה  יו“ר 
אמר: את  הרצוג  יצחק  ח“כ  הציוני, 

�היום הזה אני מייחד למאיר צור על פו
עלך היוצא דופן. אתה ומשפחתך, אנשי 

שלי מתחושת  לשם  הגעתם  �הערבה, 
�חות. תרומתך למדינת ישראל לא תסו

לא מפז. יש לך יחס מיוחד לבני אדם, 
וחברי. אני מודה לאנשיי  סגנון מיוחד 
החקלאות.  למען  סוף  בלי  שעוסקים 
על  עצום  אסטרטגי  איום  שיש  אלא 

ביש הכפרית  וההתיישבות  �החקלאות 
החקלאות,  שר  אדוני  יודע  אתה  ראל. 
הקודש.  חילול  זה  מחול  יבוא  הכנסת 
אנו לא צריכים לפרנס חקלאים מפולין 
שוכחים  אנו  אחרים.  ומקומות  טורקיה 
להיסטוריה  עשתה  הזו  התנועה  מה 
הלאומית. התנועה קלטה אלפי ניצולי 
לדבר  שלא  בית,  להם  והעניקה  שואה 
על הגנה על הגבולות. עכשיו הופכים 
המחיה,  ביוקר  לאשמים  החקלאים  את 
והם לא, זה שקר מוחלט. בסופו של דבר 

מדינת ישראל בלי חקלאות� אין מדינה 
גדול  שלכם  המאבק  לכן  ציונות.  ואין 
ועצום, כדי להבטיח את הדורות הבאים 
המזון.  לאספקת  הנלווים  הערכים  ואת 
הכפרית  להתיישבות  ההתייחסות  כל 
הייתה צריכה להיות אחרת. אני מאחל 

במאבקי שתצליחו  הועידה  צירי  �לכל 
התנועות  עם  סכסוכים  יהיו  שלא  כם, 
האחרות, שנדע גם בוויכוחים שיש לנו 

�בתוך העם לאפיין את הצרכים האסט
רטגים של מדינת ישראל. אנו צריכים 
לאפיין את המושבים כצורך אסטרטגי 

של מדינת ישראל.
אורי  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
אריאל, בירך את צור ואמר: ”אני מאחל 

�לך מאיר ולתנועה מפוארת הזאת הצ
לחה רבה.

ביותר.  החשוב  הדבר  היא  האחדות 
מחי הורדת  על  גדול  וויכוח  לנו  �היה 

ויכוחים שאנחנו מנהלים  רי המים. יש 
הוצא לתפקידי  כניסתי  עם  �בבית. 

ישראל,  חקלאי  שהתאחדות  מכתב  נו 
ורק  הם  ואבו,  מאיר  עומדים  שבראשם 
עם הגוף היציג של החקלאים לכל דבר 

ועניין.
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”צריך לעבוד במשותף לגמרי, כי אם 
ההתאחדות  את  ולפרק  לסגור  יצליחו 
ואת הקשר עם משרד החקלאות אז מצב 
החקלאות יהיה הרבה יותר קשה. צריך 

�לדעת איך ממשברים יוצאים יותר חז
קים.

רבים.  באתגרים  נמצאת  החקלאות 
כל  לקדם  משותפים  בכוחות  הצלחנו 

בת שינוי  יש  ודברים.  נושאים  �מיני 
לבין  טרייה  ותוצרת  הייצוא  מהיל של 
ידע ואגרו והיחס משתנה לטובת הידע. 
אנחנו רוצים לייצא ולתת פרנסה. צריך 
לנתח את התופעה כדי לתת לחקלאים.

אנחנו  בחקלאות.  ערך  רואה  ”אני 
והחק ההתיישבות  חוק  את  �מעבירים 

לאות יחד עם התאחדות חקלאי ישראל 
לתפארת החקלאות והחקלאים במדינת 

ישראל.“
,יו“ר הלובי החקלאי ח“כ איתן ברו�

המרחב  ואמר: ”כל  צור  את  בירך  שי 
הכפרי הוא מיעוט נרדף וכל החקלאות 
הקיבוצים  ואנחנו  קטנה  חקלאות  היא 
החקלאות,  את  שפיתחנו  והמושבים 
היום  לנו  יש  החקלאות  של  בזכותה 

�מדינה, עצמאות וביטחון ומימוש ריבו
נות. המשימה הראשונה היא לשמור על 

הח ושל  המשפחתי  המשק  של  �קיומו 
ההישגים,  רבת  הזו  החקלאות  קלאות. 
מחסלים  בארץ  בחו“ל,  אותה  משבחים 

�אותה. אנו נמצאים בנקודה מאד משמ
עותית� מעמד החקלאות נשחק בשנים 
אני  הממשלה.  לא  אנו  כי  האחרונות 
ההתיישבות,  של  בכנסת  היחיד  הנציג 
 15% מהאוכלוסייה,   9% יחד  כולנו 
בקרב  אנו  בחקלאות.  עוסקים  מתוכם 
מאסף וחייבים לשנות את המגמה. אין 

לנו ברירה.
תקציב.  שנות   4 אישרה  ”הכנסת 
בתוך זה היו הרפורמות הגדולות שאת 
מתחשבנים  הזה  בתקציב  הדפנו.  רובן 

�איתנו. מעולם לא הייתה הבנה כה גדו
לה בין משרד החקלאות למשרד האוצר. 
עד היום הברית היא הכי חזקה שהייתה 
שצריך  שנה  זו  החקלאים.  לרעת  והיא 

לי וההתיישבות  �להפוך את החקלאות 
ברורה  להיות  חייבת  המדיניות  ציבה. 

בלע  - ובחינוך  בביטחון  שהיא  �כפי 
החקלאות  ולדעתנו  מדינה,  אין  דיהם 

וההתיישבות הם חשובים לא פחות.
”אני למדתי שאם אתה רוצה לדאוג 
אתה  ולהתיישבות  הכפריים  למרחבים 
ואני  אופוזיציה  רק  להיות  יכול  לא 
חה“כ  עם  יחד  חוק  ראשון  ביום  מגיש 

החק משרד  עם  ובתיאום  גפני  �משה 
בח הון  השקעות  עידוד  חוק  �לאות, 

החקלאות‘,  ’חוק  השני,  החוק  קלאות. 
החקלאים  בין  היחסים  את  מסדיר 
לממשלה, לא רק החקלאות במצור אלא 

גם הבניה וההרחבה.
לוי  לרמי  נותנים  שאנו  ”במציאות 
להדליק משואה, זו ממשלה ששחטה את 
עם  רק  ונשארנו  הקדושות  הפרות  כל 
עגל הזהב. ככל שאנו מרוחקים ממוקד 
מושפעים  יותר  אנו  ההחלטות  קבלת 
הוא  מהם. האיום על המשק המשפחתי 
אין  היום  כולה.  החקלאות  על  איום 

�קיבוצניקים ומושבניקים במשרד החק
�לאות ואנו חייבים לחזור לעמדת ההש

פעה ולהשפיע על הממשלה.
עליו  החליט  האוצר  ששר  ”היבוא 
שלמה  מדינה  להרוס  יכול  אחד  שר   -
יותר  כי נראה לו שיוקר המחיה חשוב 
אשמת  הוא  המחיה  יוקר  מהחקלאות. 
החקלאים.  אשמת  לא  השיווק,  רשתות 

השת היום  וסדר  השתגעה  �המדינה 
הבעיה  שעיקר  שנבין  הזמן  הגיע  בש. 
עם  היחסים  היא  והקיבוץ  המושב  של 

מש מעט  לא  היו  והמדינה.  �הממשלה 
אחרת  מדינה  בעבר  היתה  אבל  ברים 
זו  חקלאי  להיות  ממנה.  חלק  שהיינו 
החלטה אישית של כל אחד ואחד, אבל 

האם זה אפשרי, זו לא החלטה אישית.
נו לקדנציה  נבחר  שמאיר  �”אחרי 

כבשים  נהיה  אם  להחליט  עלינו  ספת, 
למקומות  אותנו  שיובילו  בית  בנעלי 
אוהב  שהציבור  חושב  אני  רצויים.  לא 
ואלו  והשרים,  מהפקידים  יותר  אותנו 
צריכים  הארגונים  בראשי  שעומדים 
המושבים  איתן  בצוק  החלטות.  לקבל 
זזו  לא  אבל  אש  תחת  היו  והקיבוצים 
בועידה  ככה,  נמשיך  אם  במילימטר. 

הבאה יהיו פחות מושבים.
�”אנו צריכים לנצל את התקופה הק

רובה ולעשות הערכת מצב, להבין לאן 
העסק הזה הולך ואיך מתמודדים עם זה. 
חייבים לאחות את השבר שנוצר בתוך 
פועלים  איך  לדעת  צריך  ההתיישבות, 

�כשלא מסכימים. יחד אנו מיעוט שמו
מכאן,  קורא  אני  ולכן  ומאויים  חלש 

�לחברים מהתנועה הקיבוצית ומהתאח
למטרות  להתאחד  ישראל  חקלאי  דות 
משותפות. המים הם אמצעי לא המטרה.

לקו  להפוך  צריך  בפסח  ”היבוא 
וההתיישבות  החקלאות  המים�  פרשת 
לעשות  צריך  מגמה.  לשנות  צריכים 

שבלע למדינה  להוכיח  מזון,  �השבתת 
דינו היא לא יכולה להתקיים. זה עולה 

משו שבקופה  דבר  מיליונים,  �עשרות 
לעו מתגמד  זה  לפצות,  אפשר  �תפת 

אם  החקלאות.  שצוברת  ההפסדים  מת 
אותנו  לטרטר  ימשיכו  איום  ניצור  לא 

לי צריכה  החקלאות  שינוי.  יהיה  �ולא 
תהיה  לא  אם  הממשלה.  על  איום  צור 
במשבר  בקרוב  שתדון  ממשלה  ישיבת 
הכוח  את  להם  נראה  אנו  בחקלאות, 
המיוחד שלנו. אנו יכולים או להתמודד 
עם המצב או לחשוף את הנשק שלנו - 
השבתת המזון. בלי החקלאות לא תהיה 
את  לחקלאים  לתת  וצריך  מדינה  פה 
ללא  יקרה  לא  וזה  להם  המגיע  היחס 

מאבק משותף.“
היו�ר  עטר: ”אני  דני  קק“ל,  יו“ר 

הכפ מהמרחב  שהגיע  בקק“ל  �הראשון 
רי. מהרגע הראשון שנכנסתי לתפקידי 
מאיר  עם  פגישות  סדרת  עם  נפגשתי 
כדי לשמור על ההתיישבות, החקלאות 
שמאיר  העובדה  עצם  הכפרי.  והמרחב 

זו אמי �נבחר פה אחד בלי מתמודדים 
רה. זו הבעת אמון הטובה ביותר שניתן 

לזכות בה.
נשמתך  את  נותן  אתה  כי  קרה  ”זה 

המו ולתנועת  העובדת  �להתיישבות 
השעות  עד  זה  את  עושה  אתה  שבים. 
מודע  אתה  הלילה.  של  המאוחרות 

שמוט הגדולה  האחריות  לגודל  �מאוד 
לת על כתפיך. הפרק שעוד לא נכתב 
מהפרק שנכתב  חשוב  יותר  הרבה  הוא 

�עד כה. אני כאן מתחייב להמשיך ולה
יש  העובדת.  ההתיישבות  למען  תייצב 

לנו משימה גדולה מאוד.“
לשעבר,  התמ“ת  ושר  החקלאות  שר 
את  להצבעה  שהעמיד  שמחון,  שלום 
לכהונה  התנועה  כמזכיר  צור  מאיר 
על  לבשר  שמח  ”אני  אמר:  נוספת, 
נוספת,  לכהונה  מאיר  של  הבחירה 
צור. בלי התמיכה של  תודה למשפחת 
זה לא היה קורה. אתה  אישתו, איריס, 
יוצאת מן בגלל בתנאים  עושה עבודה 
שלא פשוטים במרחב הכפרי בחקלאות 
בין  לנווט  ביכולת  ונשחקת,  הולכת 
הטיפות. ולבוז‘י אני בטוח שתגיע לאן 

שאתה רוצה. אתה בנוי מזן מיוחד.“
, רב תנועת המוש� ןהרב מנחם הכה
:בים ”ראו מה גדול היום הזה. אמרו חכ�

מינו בתלמוד ששקולה ישיבה במדינת 
�ישראל כנגד כל מצוות התורה. האחי

בעצמו.  מחייתו  את  ולספק  בקרקע  זה 
וההתיישבותי  הציוני  המעשה  אחדות 
ישראל  מדינת  של  הנאמן  הביטוי  הם 

ובמ בהתיישבות  מצווים  אנו  �וקיומה. 
רחב הכפרי לשמש באחדות. בני הנוער 
למען  התיישבות  של  תחושה  נותנים 

קיומה של המדינה.
הביא  צור  מאיר  האחרונות  ”בשנים 
והתאמתה  ורעננה  חדשה  רוח  לתנועה 
לשינויים במרחב הכפרי. אני מאחל לך 
ושתמשיך  לחיל  מחיל  ללכת  שתוסיף 
לעלות בה. יהי רצון שהגשמת מאבקיך 
מדינת  של  לתפארתה  יהיו  הצודקים 
ישראל תלויה מבחינה  ישראל. מדינת 

ערכית מוסרית וקיומית.“
אבשלום (אבו) וילן, מזכ“ל התאחדות 
מאיר  את  מברך  ישראל: ”אני  חקלאי 
המון  לך  ומאחל  לתפקיד  בחירתך  על 
ודרום,  צפון  ביחד,  רק  בהמשך.  הצלחה 
כל סוגי החקלאות נצליח. אין לנו ארץ 

אחרת ורק ביחד נבנה חקלאות.“
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ“ל 
: ”אין ספק אנחנו משפחה, משפ� רמאי

חת האדמה. משפחה שידעה ימים יפים 
הזאת,  הארץ  של  דמותה  את  ועיצבה 
תוך שהיא מספקת לה את מיטב בוניה 
לא  הגדול  לצערי  ולוחמיה.  חולמיה 
תחת  טובה  לנו  להשיב  האומה  ידעה 
ואת  אותנו  ומעמידה  שבה  והיא  טובה 

ומ קשים  במבחנים  המשותף  �מפעלנו 
קוממים . אבל אנחנו קשוחים ואין שום 

�ספק שנדע לצאת מחוזקים גם מן המ
למרות  הקשיים,  למרות  האלה.  בחנים 
הכתף הקרה לה אנו זוכים מצד שליטיה 

�החדשים של הארץ, אנחנו הולכים וג
דלים, הולכים ומתחזקים. אותנו - לא 

�שוברים כל כך מהר. כשותפינו הקרו
בים ביותר במרחב הכפרי, צפויות לנו, 
ומכשולים  רבות  מהמורות  עוד  יחדיו, 
גם  כי  בליבי  אין ספק  לא מעטים, אך 
עליהם נתגבר. הרי עברנו את פרעה... 
נעבור גם את זה. כדרכן של משפחות 
יש  שלנו  האדמה  במשפחת  גם  רבות, 

�עליות ומורדות, ימים של שיתוף פעו
עליזים  וזמנים  מתחים  לצד  פורה  לה 

פחות. כן כן... החיים לא תמיד הוגנים 
ולא הכל שושנים, יש גם קוצים... אבל 
המשותף בינינו עולה עשרות מונים על 
המפריד ולפיכך אין בכלל שאלה בדבר 
הימים היפים שעוד צפויים לנו יחדיו.“

המועצות  מרכז  יו�ר  ריטוב,  עמיר 
על  מאיר  אותך  מברך  האזוריות: ”אני 
שלנו  ההיסטוריה  לתפקיד.  היבחרך 

�מפוארת, הדור שלנו מתחיל ללכת לעו
בח העתיד  דור  על  לשמור  וצריך  �למו 

המושבים  תנועת  של  החזון  את  קלאות. 
שהוא שמירה על המרחב הכפרי, שליחות 

לאומית שהיא זכות יש לשמור.“
יצחק  מזרחי,  הפועל  מזכיר 
המייסדים  לממשלה  קורא  אליה: ”אני 

המו את  שמו  הם  המדינה  את  �כשבנו 
המדינה  על  הגבולות.  סביב  שבים 
להושיט יד ואם לא יכולה שלא תפריע 
של  בחירתו  על  שמח  אני  לחקלאים. 
מאיר צור. אני מדמה אותו למשה רבנו 

שמנהיג ומוביל את החקלאים.“
אחוה,  האקדמית  המכללה  נשיאת 
ההת� כיוון  ארד "בהבנת  שוש  :פרופ‘ 
ותוך  בישראל  החקלאות  של  פתחות 

נמ בה  החקלאית  לסביבה  �הקשבה 
צאת המכללה האקדמית אחוה, הוחלט 
 - האגרוטק  בנושא  ולהעמיק  ללמוד 
ההי טק של החקלאות הישראלית. כבר 
אגרוטק  קורס  יפתח  הקרוב  בסמסטר 
בו ילמדו מיטב מדעני ישראל בתחום. 
אנו מצפים להמשך שיתוף פעולה פורה 
עם תנועת המושבים ומאחלים בהצלחה 

למזכ�ל הנכנס.“
יו“ר המועצה האזורית המארחת באר 
,טוביה דרור שור: ”אני מאחל לך הצ�
�לחה ושתמשיך לייצג אותנו ושכל הת

נועות ימשיכו לשתף פעולה ולהשפיע 
�על כל מי שנמצא שלטון. יש לנו מדי

נה עם חקלאות מפוארת.“
המועצה,  נבחרו  אף  הועידה  במהלך 

�המוסד לביקורת ונציגים לתאגידי הת
נועה.

קרקעות  אגף  יו“ר  פתח  הכנס  את 
המוש תנועת  של  המשפטי  �והיועץ 

הליך  על  שהודיע  יפרח,  בים, עמית 
ורדה  הנחתה  הועידה  את  הבחירות. 

בואבי, עובדת תנועת המושבים.

מאיר צור: "אני עושה את התפקיד 
הזה בחרדת קודש מתוך אמונה 

שהמרחב הכפרי והחקלאות הוא 
תמציתה של מדינת ישראל"

המשך מעמוד קודם
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מאיר צור נואם בוועידת המושבים (צילום: שלומי אבוטבול)



7 ||   9.3.2017



9.3.2017     || 8

אגודת חפר אנרגיות ומועצת עמק חפר, מציע מסלולי הכשרה וליווי אישי, מרחבי עבודה מגוונים ליזמים ועצמאיים # 
כמו כן משלב בתוכו את מועדון הרובוטיקה של העמק ופעילות טכנולוגית-קהילתית לנוער ומבוגרים

בימים אלה הולך ומוקם ”ירוק“ - מרכז 
ועצמאיים  סטארטאפיסטים  ליזמים, 
בתוכו  ישלב  המרכז  רופין.  בקמפוס 
את  עבודה,  מרחבי  יזמים,  והעצמת  לליווי  מרכז 

�מועדון הרובוטיקה של עמק חפר וכן, פעילות מד
עית טכנולוגית לנוער ולמבוגרים.

הכשרה  ותכניות  פתרונות  מגוון  מציע  ירוק 
מעשי  באופן  הנוגעים  ואינטנסיביות,  מעשיות 
ירוק  מתמודד.  היזם  עימם  הבוערים  בנושאים 

הר משלב  החל  וסטארטפיסטים,  יזמים  �ילווה 
עיון ועד לשלב בו יבשיל הרעיון למוצר שיימכר 
בשוק. לאחר בחינת הרעיון, ייבנה עם היזם מסלול 
תפור ומותאם לצרכיו הייחודיים, במידה ובדגשים 

שיפ המרכז  זה,  לצד  לו.  והרלוונטיים  �הראויים 
תח באפריל יציע מרחבי עבודה לעצמאים שיוכלו 
ובמחירים  שונים  בגדלים  עבודה  פינות  לשכור 
ותומכת,  יוצרת  בסביבה  ולפעול  אטרקטיביים 
המאפשרת לבעלי מקצועות שונים מפגש חופשי 

במרחבי העבודה ובבית הקפה שיפעל במקום.
ירוק יהווה מרכז טכנולוגי קהילתי תוסס שירכז 
בתוכו את פעילות מועדון הרובוטיקה של העמק, 
ויציע פעילויות לכל המשפחה בתחום הטכנולוגי 
ייחודי המפגיש  ירוק למרכז  יהפוך  והמדעי. בכך 
אנשי עסקים, יזמים ונוער שוחר מדע תחת קורת 

גג אחת.
אלי ברק ולירן שחר תו�  מאחורי המיזם עומדים
�שבי עמק חפר, שגייסו למיזם את אגודת חפר אנ

רגיות ואת המועצה האזורית עמק חפר. אלי ברק: 
סביב   360° של  ותכניות  פתרונות  מציע  ”‘ירוק‘ 
הנוגעים  אינטנסיביים  והכשרה  לימוד   - היזם 

�באופן מעשי בנושאים הבוערים עימם היזם מתמו
�דד. המתקבלים לתכנית יעסקו בניתוח שוק, מי

צוב, קניין רוחני, שיטות לניהול פיתוח, ניהול זמן 
קריאת  מנהלים,  מועצת  ניהול  עדיפויות,  וסדרי 

�דוחות כספיים, גיוס כספים, העסקת עובדים, הע
נקת אופציות ונושאים רבים, שהבנתם תעניק לכל 

אחת ואחד מהם יתרון משמעותי במוכנות שלהם 
להתמודד בעולם העסקים הממתין בחוץ“.

בשעות  מוצעות  ”התכניות  שחר הוסיף:  לירן 
להתאימם  בכדי  שונים,  ובימים  היום  של  שונות 
הבא  המיזם  לטיפוח  במקביל  שעובדים  לאלה  גם 
ליווי  מציעים  אנו  יותר,  בשלים  ליזמים  שלהם. 

�אישי פרטני, המתמקד בנושאים הספציפיים המט
רידים אותם ודורשים מענה. תכנית הליווי נתפרת 
דבר  ועוד  צרכיו.  פי  על  ואחד  אחת  כל  עם  יחד 

�חשוב, אנחנו מציעים פתרון לאנשי העמק והסבי
בה קרוב לבית, בלי צורך לנסוע בכל יום בפקקים 

המעיקים למרכז. הבאנו את המרכז לעמק“.
צבי גרבר: ”אגו�  מנכ“ל אגודת חפר אנרגיות,

דות המים מכירות ביכולת של ירוק לקדם מיזמים 
המושבים  המים  החקלאות,  בתחום  טכנולוגיים 
והמטוהרים, מזון, ביולוגיה ימית ותחומים משיקים 

�להם. אנו רואים בשותפות עם ירוק השקעה חבר
תית וכלכלית בתחומים חשובים בהם הטכנולוגיה 

והפעילויות אותם מו �הופכת למרכיב משמעותי 
ביל ירוק הינן שילוב נכון של צרכים ואינטרסים 

ליצירת מארג מקומי בעל עוצמה“.
,ראש המועצה האזורית עמק חפר רני אידן, מו�

סיף: ”ירוק הוא עוד נדבך שייתן מענה לשינויים 
המרחב  על  שעוברים  והתעסוקתיים  הדמוגרפיים 
בשוק  ולשינויים  בפרט  חפר  ועמק  בכלל  הכפרי 
יותר.  ואתגרי  לתנודתי  שהפך  הארצי  התעסוקה 
בנוסף ישמש המרכז פלטפורמה לימודית ומעשית 

וייתן  חפר,  בעמק  נוער  לבני  ומאתגרת  מיטבית 
להם ארגז כלים, מהמתקדמים שיש, לעתיד“.

ירוק.  יהיו המנטורים הראשיים של  ברק ושחר 
רו הטכנולוגית  המכללה  כיו“ר  כיום  מכהן  �ברק 

הגדולות  הטכנולוגיות  המכללות  אחת  פין שהיא 
בארץ, כיו“ר בית האריזה לפרחים אביב, יצואנית 
הפרחים הגדולה בארץ, כמנהל תכניות ותחרויות 
בארגון  ותיכון  חט“ב  בגילאי  לנוער  הרובוטיקה 
FIRST ישראל וכיו“ר פעיל של חברת סנטקום 
- חברת סטארט אפ המפתחת מחולל ריח ממוזער 
חדשני שישולב בתוך מכשירים שונים. בעבר היה 
בחברות  להשקעות  סידר  הסיכון  הון  בקרן  שותף 
 ,Exactium ומנכ“ל יזם, מקים  היה  הוא  הייטק. 
2000 לח�  חברת תוכנה ישראלית שנמכרה בשנת
�ברה קנדית ציבורית. מאז, היה ברק מעורב באר

בעה מימושים מוצלחים נוספים של חברות הייטק 
ישראליות.

אמל“ח  כקצין  שירת  ממר“מ,  בוגר  הוא  שחר 
מגוונים  מו“פ  פרוייקטי  וניהל  הוביל  בשייטת, 

הב הביטחונית,  בתעשייה  מובילות  חברות  �מול 
העו� מו“פ  חברת   ,Com-N-Sense של  עלים 
טיפוס  אבי  מפתחת  וחיישנים,  אות  בעיבוד  סקת 
של  שילוב  המאפשרים  וטכנולוגיות  למוצרים 

מסור תעשייה  בחקלאות,  ורובוטיקה  �אוטומציה 
כמנטור  משמש  הוא  הביטחונית.  והתעשייה  תית 
ויחד עם ברק  במועדון הרובוטיקה של עמק חפר 

מייעץ ליזמים וחברות בתחומים הללו

”יש לתת תוספת לישובים שיושבים על גבולותינו,“ 
אמר שר השיכון והבינוי, יואב גלנט, במסגרת ביקור 

שערך בגליל המערבי
�”למדינת ישראל יש אינטרס עמוק לבסס אחיזה ביטחונית וההתיישבותית משיקולים אס

טרטגיים באזור שמצפון מזרח לנהריה, ולכן נסייע במה שניתן. עד סוף השנה התכנית של 
כליל צפויה לקבל תוקף ונעזור לממן את שלב ב‘ של התב“ע.“ כך אמר שר השיכון והבינוי, 

יואב גלנט במסגרת סיור שערך ביישובי הגליל המערבי, במועצה אזורית מטה אשר. 
עוד הוסיף השר בנושא יישובי גדר, כי: ”אין דין חניתה ואדמית כדין בצת ועבדון. יש 
לתת תוספת לישובים שיושבים על גבולותינו.“ גלנט ביקר בישוב בצת שעובר בימים אלו 
מהפכה משמעותית, במסגרתה ישולש מספר יחידות הדיור במושב בתכנית פיצול נחלות. 
בסיור נחשף השר לעלויות הגבוהות של הפרויקט והבטיח, כי אנשי משרדו ובייחוד המינהל 

לענייני הכפר, בראשות אסנת קמחי, יבחנו כיצד ניתן לסייע. 
עוד התחייב השר לסיים כבר השנה את נושא תכנית המתאר של הישוב הייחודי כליל, 
שחלק  תוך  תשתיות,  וללא  סדורה  תכנית  ללא  מתנהל  ומאז  שנים  עשרות  לפני  שהוקם 
”זאת  אמר  ישראלי,  יורם  המועצה,  ראש  המשפט.  בתי  ע“י  קבע  דרך  מאוימים  מתושביו 
בשורה גדולה בשבילנו ובעיקר בשביל תושבי כליל שסובלים מתחושה קשה של ארעיות 
נוכח היעדר תכנית מתאר לישוב שלהם, שמונע מאיתנו לספק להם שירותים מוניציפליים 

בסיסיים והקמת מבני ציבור אלמנטריים כגן ילדים.“
במהלך הביקור עלה גם מגרש הכדורגל של שיח‘ דנון, הרחבת הכפר ערב אל ערמשה, 
הרחבת קיבוץ אדמית וסוגיית מבני הציבור ביישובי המועצה. בביקור השתתפו גם סגן ראש 
לוי, מנהל מחוז צפון במשרד  ליאור  דוידוביץ‘, מהנדס המועצה, אדריכל  משה  המועצה, 
צפון  מחוז  מנהל  מיכאלי,  נירית  במשרד,  חיפה  מחוז  ומנהלת  פייבלוביץ‘  שלמה  השיכון 

ברשות מקרקעי ישראל, תמיר ברקין ומנהלת מינהל לענייני כפר במשרד, אסנת קמחי. 
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אלינו 
בפייסבוק

כל השרותים תחת 
קורת גג אחת
°

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
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הגיע הזמן 
לנהל את עצמך 

נכון יותר°

קח אחריות°
Æאנחנו איתך

התקשר לקבל

רשימת ממליצים

פו 

פגישה ראשונה 

בביתך - חינם!

שעות ≤¥at-avot.co.il

ם
מגוון רחב של 

אפשרויות תשלום

הסדרת נחלתך

תב“ע  ביצוע 
ת י מ ו ק מ

או

או
פיצול מגרש מנחלה

רישוי מבנים ©ללא היתר®

לצורך הגדלת זכויות בניה
לשם החלת בית שלישי

בטקס חלוקת המלגות לסטודנטים (צילום: המועצה האזורית מנשה)
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צעדת הגלבוע

תלמידי נהלל מבקרים בלשכת ראש המועצה

השר גלנט מקבל פרח ואיגרת אישית מנערי אליקים

בצר ויורם טהר-לב
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חני סולומון

אם ל מגלי,  אטלס  אה 
וסבתא  ומעיין  לאסיף 
היא  נכדים,  לשישה 
דמות ססגונית העוסקת 
מקצועות  במגוון 
במאית,  ותחומים: 
תכשיטים  מעצבת  מורה,  שחקנית, 
לאישה  דוגמא  היא  לאה  וסופרת. 
שזורים  הכורדית  העדה  שמנהגי 
והמקצועיים  האישיים  בחייה 
החשובות  החלטות  בקבלת  וכן, 
והמשמעותיות ביותר בחייה. הם אלו 
לפי  ללכת  דרכיה  וניתבו  שהובילו 
המשפחתי  חוויותיה  ואוסף  הלב  צו 
במושב פעמי תש“ז בו גדלה, לאחר 
עם  מכורדיסטן  לארץ  שעלתה 

משפחתה המורחבת בשנת 1951.
בין  חיי  את  מחלקת  אני  ”כיום 
(יישוב קהילתי בחבל לכיש)  נהורה 
לאה.  לי  מסבירה  פלורידה,“  ובין 
ממש בימים אלו שוהה אטלס מגלי 
החדש  ספרה  על  ומרצה  בארה“ב 
”תריס חיי נסגר“, החושף צוהר רחב 

ורגיש על נשות העדה.
רווח  נשית“  ”העצמה  המונח 
מאד בשנים האחרונות בעולם כולו 

המעשי  המסר  ת  מהווה  ודווקא 
הבינלאומי“,  האישה  ”יום  לציון 
מהווה תמיכה לצעדים שלאה בחרה 
לפרוץ באומץ, במטרה להגשים את 
כישרונותיה, אף שחלקם היו בהחלט 

נגד הזרם המסורתי והמקובל.
והמרגשות  החמות  התגובות 
מהמופע  מקבלת  אטלס  שמגלי 
באהבה“)  (”מכורדיסטן  שיצרה 
אותה  מעודדות  שכתבה,  והספר 
לי  ”חשוב  חייה:  במפעל  להמשיך 
את  הכורדית,  העדה  את  להציג 
התרבותי.  והעושר  המסורת  מנהגי 
כי הם הבסיס לשימור חיי הקהילה. 
הכורדית  העדה  היום  עד  לצערי 
מבורות.  הנובעים  עלבונות  סופגת 

הבדיחות הרבות מבזות עד כאב.“
היא גאה לספר שמשפחתה וחברי 
המושב הוותיקים והמייסדים, נמנים 
עתיקה  קהילה  נאש�דידן,  שבט  על 
היהודית.  בהיסטוריה  וחשובה 
לדבריה, במקור, בני השבט חיו בעיר 
הקסום  מסופוטמיה  בחבל  אורמיה 
ביופיו, אך מוקף אויבים רבים, שבט 
יהודי  לשאר  ביחס  גם  יחסית  קטן 
השפה  דוברי  שחבריו  כורדיסטן, 

הארמית המודרנית.
את רוב התפילות והפיוטים למדו 
אנשי נאש�דידן בעל� פה והעבירום 

לב  בעלי  הינם  האנשים  לבן.  מאב 
רחב, יד פתוחה ומעל לכל נאמנים. 
זוהי קהילה שחיכתה לגאולה שנים 
ומעל  תקווה  איבדה  לא  רבות, 
הכול, ידעה מי הם אבותיה, ומה הם 

שורשיה.
”מידע זה חשוב מאד לדור הצעיר 
קליפים  רוויי  שחייו  ימינו  של 
ודיגיטליים, כמסר שייצמד לקרקע 
כדי להיות קרוב אל עצמו ומורשתו,“ 
מסבירה לאה. ”אלו הערכים עליהם 
גדלו וחינכו את הילדים דורי דורות 
אהבת  נתינה,  על  מושתתים  והם 
ובכלל,  וההורים  האל  כיבוד  האדם, 
חרוצים  עמל  כאנשי  ידועים  הם 
מאד, המחוברים אל האדמה והטבע. 
לספר  כשליחה  מרגישה  אני  לכן 
בהיבטים  ומנהגיה  ולידע על העדה 
התשעים  בשנות  התחיל  זה  רבים. 
שיצאתי במופע ’מכורדיסטן באהבה‘ 
ביימתי  שכתבתי,  מקורי  מופע   -
וברחבי  בארץ  איתו  מופיעה  ושאני 
ההופעות  עכשיו  במיוחד  העולם. 
בעקבות  נכבד,  מקום  תופסות  שלי 

הוצאת הספר בספטמבר האחרון.
את  לקהל  להעביר  מנסה  ”אני 
כך  הרחוקים.  והניחוחות  החוויות 
משי  בדי  עם  רוקדת  אותי  תמצאו 
וקטיפה, כיאה לבתו של סוחר בדים, 

מהווי  שקופיות  הקרנת  בתוספת 
הייחודיים  וממראות הטבע  הקהילה 
אני  במופע  מסופוטמיה.  מאזור 
משפחתי  בני  ספור  את  מגוללת 
על אדמת בבל, מדגימה סוגי צעדי 
ריקוד, חושפת את הכלים הכורדים 
מצומצמים  ובמפגשים  המסורתיים 
אני מכינה גם אוכל כורדי. לעיתים 
אני מופיעה יחד עם בני המוזיקאי, 
זאת  שחר.  במושב  המתגורר  אסיף, 
לשנינו.  ומעצימה  מופלאה  חוויה 
ספרי  יצא  מאז  האחרונים  בחודשים 
לאור, אני מוזמנת ומרצה במקומות 
שונים בארה“ב. עובדה מרגשת ומאד 
שליחותי  זאת  בעיניי.  משמעותית 

עליי אדמות.“

הספר עוסק במערבולות הטורפות 
ניגודים  את חיי המשפחה, היוצרות 
בעולם הערכים, בצל סיפורי פרידה 
ובין  וייאוש  יגון  בין  מעובדים,  לא 
משפחה  חיי  קדושת  בין  התקווה, 
הזולת  של  עולמו  ובין  וקהילה 
ובין  לשליטים  נאמנות  בין  והיחיד, 
ובין  העבר  בין  המיעוט,  של  חייו 

העתיד.
”בעקבות המפגשים לרגל הוצאת 
בהמון  אלי  פונים  אנשים  הספר, 
ועדויות  סיפורים  עם  רגישות, 
מתכננת  אני  אכן  נוספות.  רבות 
יחד  לכתוב עוד שני ספרים, שיהוו 
אישית  מבט  מנקודת  טרילוגיה, 
סיפורים  דורות.  מדורי  ומשפחתית 
שלא נחשפו עד כה, במיוחד בקטעים 
בתקופה  עכשיו,  והצורמים.  הקשים 
נראים  חלקם  שלנו,  המודרנית 
כפרימיטיביים.  אולי  ונחשבים 
אפילו הנושא המסתורי של אמונות 
היום.  עד  אותי  הקסים  טפלות 
’יום  את  במרץ  ב�8  מציינים  כאשר 
לראות  אפשר  הבינלאומי‘  האישה 
המסורת,  בדרכי  ההליכה  כמה  עד 
פגעה באישה כאדם. אך אלו החיים 
השלימו  ורובן  בעבר  חיו  שהנשים 
עם גורלן, כי לא הייתה בררה אחרת 
מכורח הנסיבות והרצון העז לשמור 
ניכר.  בארץ  היהדות  המשך  על 
לדמויות שבספר ארע משהו גורלי, 
ושילמו  קשות  חוויות  עברו  הן 
הזהות  את  לשמר  בכדי  יקר,  מחיר 
היהודית ולא להיכנע לרצון שכניהן 
לכודים  הסיפור  גיבורי  להתאסלם. 

אם  בשאלה  ומתחבטים  במלכודת 
הם  והסבר?  תשובה  יש  אירוע  לכל 
מעשי  עם  המוות,  עם  מתמודדים 
קשה  עבודה  נישול,  חטיפה,  אונס, 

ועוד.“
מהו הטריגר והתהליך לכתיבת 

הספר?
”עוד בהיותי ילדה קטנה, פיללתי 
את  לספר  שאוכל  המיוחל  ליום 
סיפורם של הגולים על אדמת בבל. 
עתיקת  העדה  לבני  שלי  ההערצה 
הולידו  שובע  ללא  וסקרנות  הימים 
את הספר. התחבטתי בסוגיה אודות 
שתי הנשים שהיו לסבי נחמיה ז“ל. 
אותי  הדהים  האישיים  חיי  מתוך 
הורי,  חיי  התנהלו  כיצד  במיוחד, 

שפער ענק בגילאים שלהם.
”אשתו הראשונה של אבי יחזקאל 
ארבעה  לו  ילדה  היא  נפטרה,  ז“ל 
 93 בת  כיום  מרים,  ואמי,  ילדים 
בערך  שהייתה  לאבי  נישאה  שנים, 
בת 16. הפרש הגלאים ביניהם עמד 
את  הכירה  לא  אמי  שנים.   42 על 
היחסים  לפיכך  החתונה.  לפניי  אבי 
ביניהם  התקשורת  וחסרי  הקרים 
העלו תהיות רבות, שלא תמיד מצאו 
פתרון. כשאמי הגיעה לביתו לאחר 
בוגרים  היו  כבר  ילדיו  החתונה, 

ממנה ואף היה לו כבר נכד.
נתפסת,  הבלתי  הזוגיות  ”למרות 
נולדו להם תשעה ילדים! יחד היינו 
משפחה של 13 ילדים. אח אחד נהרג 
שאנו  מצערת  עובדה  בארץ,  צעיר 
שיש  שמחה  אני  בליבנו.  נושאים 
קשר טוב גם עם צאצאי אבי מאשתו 
קלטתי  הסיפורים  מתוך  הראשונה. 
נלכדה  שבה  העגומה  ההוויה  את 
והלהט  הטריגר  בעצם  זהו  אמי. 
עוד  מפיה  המסופר  ספר,  לכתוב 
הערצתי  נולדתי.  טרם  מהתקופה 
הורי  של  ונאמנותם  עמידותם  את 
דפוסי  להם  שהכתיבה  למסורת, 
המחיר  את  ששילמו  גם  התנהגות. 

האישי“.
בני  נחישות  הקשיים,  למרות 
עתיקה  כקהילה  והישרדותם  העדה 
שלא  אנשים  לאה.  את  הקסימו 
שתי  מאז  הניכר,  אדמת  את  עזבו 
הגלויות שעברו עליהם בבבל, שעל 
אף הקשיים הרבים נהלו אורח חיים 
שלטון  תחת  יהודי  כמיעוט  תקין, 
אחרת  זווית  נותנים  אלו  כל  זר. 

להסתכל על חייהם.
חברי המושב ולאה חוגגים במסיבת השקת הספר
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יכולתי  לא  הראשונות  ”בשנים 
הרבות.  לשאלותיי  מענה  לקבל 
ללמוד  נשלחתי   14 בגיל  בערך 
ישראל‘,  ’מקווה  החקלאי  בביה“ס 
לכתוב  התחלתי  פנימייה.  בתנאיי 
אודות  שאספתי  מידע  פרטי 
המשפחה. במרחק מהבית היה נראה 
לי שזה חשוב לכתוב ולתעד ועדיין 
המידע  יוביל...  זה  לאן  ידעתי  לא 
נייר שמצאתי,  פיסת  כל  נרשם על 
כשהרגשתי  הידיים,  על  לעתים 
אפשרות  לי  ואין  אקוטי  שהמידע 
שמרתי  אלו  פתקים  על  כתיבה. 
למקום  נסעתי  כאשר  משמר,  מכל 
כלשהו, הם היו הראשונים שארזתי.“

העיקרי  האינפורמציה  מקור 
ממנה  מרים,  האם  היתה  בפתקים 
ביקרה  ”אמי  רבים:  ספורים  שאבה 
בארה“ב,  ששהייתי  בתקופה  אותי 
במשך כחודש וחצי. היה זה בחם יולי 
ישבנו  משנה.  יותר  לפני  אוגוסט 
בחוף  היפה  הנוף  מול  אל  קרובות 
הרגע  הגיע  והנה  איילנד  לונג  של 
זיכרונות  ממנה  ששחרר  המכריע, 

אודות ילדותה בכורדיסטן.
העיר  על  רבות  דיברה  ”אמי 
את  גמעתי  דמעתי,  רזייה.  אורמיה 
בקנאות.  אותם  ורשמתי  סיפוריה 
והטריגר  ההתחלה  הייתה  זאת 
להתיישב ולכתוב את הספר. מעניין 
לחקור  שנה  כ�30  בערך  לי  שלקח 
את  לכתוב  ו�13  שאלות,  ולשאול 
אט  אט  יום.  יום  כמעט  הספר, 
אלי  זרם  והחומר  השתחרר המחסום 

ורקם עור וגידים.“
מיני  בכל  כתבה  הספר  את 
כשהיא  גם  הנחות.  ללא  מקומות, 
זוכרת  ”אני  ברכבת:  נסעה  או  טסה 
הרי  בין  ישבתי  הטיולים  שבאחד 
את  גומעת  בארה�ב,  הגדול  הקניון 
לסיפוריה  מיד  ומתחברת  הנוף  יפי 
בתחילה  אמי.  של  ולזיכרונותיה 
יד.  בכתב  הספר  כל  את  כתבתי 
לגורם  לעבור  שהחלטתי  הרגע 
בהפיכת  משמעותי  היה  מקצועי, 
פניתי  הפועל.  אל  מהכוח  הספר 
להוצאת ’אופיר�בכורים‘, בה ניאותו 
עריכתו  הגשתו,  בתהליך  לי  לעזור 
היה  שלב  כל  הספר.  של  ועיצובו 
אתגר יצירתי, מבחירת השם הטעון ’ 
תריס חיי נסגר‘, ועד בחירת תמונת 

השער.“
הבכורה  נכדתה  מצולמת  בצילום 
אופק אפסאי, בתם של לימור ובנה 
נגה,  במושב  המתגוררים  מעיין, 
דור  את  המייצג  כסמל  בחרה  בה 

ההמשך של אם המשפחה. ”כיום אמי 
מתגוררת במושב ניר משה, וכן שתי 
אחיותיי: מלכה ושונמית. אחי משה 
מגלי מתגורר במושב שדה ניצן. קהל 
מורכב  מופיעה  אני  בפניהם  היעד 
מעניין  ולשון.  עדה  שכבות  מכל 
מידע.  לכל  צמאים  שהאמריקאים 
רבים לא שמעו על כורדיסטן בעבר. 
למאבק  נחשפו  הם  לאחרונה  רק 
הכורדים לקבל עצמאות והסיפורים 
על אומץ ליבן של הנשים הלוחמות 
מעוררים  דאעש,  כוחות  נגד 
ומסקרנים. הם נהנים להגיע, לצפות 
המרתק  מהגילוי  ומופתעים  לשאול 

אודות יהדות כורדיסטן, והנשים.“
כיצד ניתבת את חייך בין מסורת 

להגשמה עצמית?
רצופים  היו  חיי  השנים,  ”לאורך 
הלב  צו  המסורת,  בין  התנגשויות 
נולדתי  הכישרונות.  ומימוש 
השנייה במשפחתו  כבת  בכורדיסטן 
ילדותי  מרבית  אבי.  של  החדשה 
חקלאים  היינו  במושב,  עלי  עברה 
עבדתי  אני  וגם  הוקם  שרק  במשק 
שנים  ובאותן  מאחר  בחקלאות. 
במשפחה,  הבנים  נולדו  לא  עוד 
שכבר  לאבי,  לעזור  חובה  ראיתי 
בעיניו  התבוננות  מתוך  הזקין. 
שזקוק  הבנתי  והסובלות,  הטובות 
הוא לעזרתנו, הילדים. עטפנו אותו 
ברחמים ובחום. הוא לא דיבר עברית 
בין  כצוהר  לו  ושמשתי  מעולם, 
עולמו הפנימי למתרחש בחוץ. הוא 
גם לא הבין בחקלאות, לכן מילאתי 
תפקידים רבים במשק. הייתי רועת 

כבשים ואווזים באחו.
של  צרופים  רגעים  היו  ”אלו 
הטבע  אל  פתוחה  הייתי  הנאה. 
ונפלאותיו, נהגתי לשחק ולדבר אל 
ואל פלאי  העצים, השמים השקיעה 
שונים  ריקודים  המצאתי  הטבע. 
מהווי חיינו. בכל מצב נתון מצאתי 
האזנתי  המלאכים,  של  חיוכם  את 
לשירת הצמחים. התפעלתי מכל מה 

שנברא ונקרה לפני.
”אמי מעולם לא הבינה, כיצד אני 
המושב  בתנאי  שמחה  להיות  יכולה 
את  הערצתי  מצדי  אני  הקשים. 
היותה  בין  שלה  הפנימית  המלחמה 
של  תפקידה  במילוי  נאמנה,  רעיה 
רצונה,  כנגד  ילדים  היולדת  אישה 
לבין כמיהתה לנטוש הכול מאחוריה, 
לגבי  והבחירות  החופש  אל  וללכת 
חייה. כל זאת התנהל בתוך מערכת 
אילמת  בשתיקה  שלוותה  יחסים 
מצדי, שכן אסור היה לפצות פה ולו 

במילה אחת כנגד ההורים.“
המתגבשת  הווייתה  כל  בתוך 
עמד  ומנגד  ומתבגרת.  כילדה 

אביה שהיה איש אציל אוהב ואהוב: 
אבי,  של  אילמת  בזעקה  ”חשתי 
כצורך לסוכך עליו מכל הווי החיים 
הטבע  בחיק  השחרור  המורכב. 
בתקופת  מוחשי  באופן  התבטא 
לימודיי ב‘מקווה ישראל‘, שם פרחה 

ולבלבה היצירתיות שבי.“
השחקנית  שהייתה  לה  החמיא 
שנות  ארבע  במשך  הראשית 
מוזר  עוף  הייתה  היא  הלימודים. 
בסביבתה, שלא הולכת בתלם. אפילו 
השחקנית,  לצד  בקיסריה,  הופיעה 
ההצגה  מתוך  בקטעים  זהר,  מרים 
האמיצה“.  הלוחמת  סנש  ”חנה 
”קבלתי חיבוק עם דמעות מאמה של 
סנש ז�ל ומאחיה. התרגשתי והבנתי 
שאני רוצה ללמוד תאטרון. למורת 
רוחם של הורי למדתי משחק בבית 
צבי‘,  ’בית  הבמה  לאמנות  הספר 
בסיוע של האחים פראג‘, מלגה של 
מנהל  ובתמיכת  ז“ל  רובינא  חנה 
פנימיית ’מקווה , הורוביץ גבריאל 
לימודיי  את  מימנו  אלו  יקרים  ז“ל. 
ובהחלטה להיות שחקנית חשתי את 

מימוש החלום המיוחל.“

אך חלומה להפוך לשחקנית ביום 
מן הימים נגוז, כאשר נישאה לבחור 
התנגדותו  בשל  מהמושב.  העדה  בן 
תיאטרון,  כשחקנית  לעבודתה 
שנבעה מכבלי המסורת והשמרנות, 
אותה  ולשמר  עליה  לשמור  הקנאה 
רצון  ומתוך  כפשרה   - לעצמו 
לשמור על אחדות המשפחה - מגלי 
אטלס פונה לתחום החינוך וההוראה.

”גם לי היה חלק לא קטן בטיפול 
היו  ולא  היות  הפתרון,  של  הלקוי 
הכלכליים  והאמצעים  הכלים  לי 
ובוגר  נכון  בשיקול  לפעול  ואחרים 
הלהט  המשותפים.  חיינו  להמשך 
שירקתי  לאחר  הבמה  על  להיות 
קיבעו  לימודי,  את  לסיים  כדי  דם 
מרדתי  להיכנע.  נכונותי  ולא  אותי 
לעצמי  נאמנה  שלהיות  והחלטתי 
יותר  וחזק  חשוב  שלי,  ולאמת 
מהעמדת הפנים לרצות את הסביבה.

ולהרקיד  לרקוד  ממשיכה  ”אני 
לייצור  נהנית  הבמה,  על  ומופיעה 
ריקוד  בשיר,  הקהל  עם  דיאלוג 
לאחר  וחייהם.  נשים  אודות  וסיפור 
פרשתי  ילדיי  ואבי  מבעלי  הפרדה 
ידעתי  למושב,  מחוץ  אל  כנפיים 
של  קשה  במחיר  בעולם,  שאנדוד 
בקרוב  ביקרתי  והשקעה.  עמל 
הגלובוס.  ברחבי  ארצות  לארבעים 
זהו בוודאי פועל יוצא של השאיפה 

גם  החופשית.  ולבחירה  לדרור, 
החוויות שעברתי בבית הוריי, אולי 

היוו כסוג של בריחה.
פתחתי  בניי  שני  נישואי  ”לאחר 
את  לחלק  החלטתי  בחיי.  חדש  דף 
בנהורה.  הבית  ובין  ארה“ב  בין  חיי 
הגעתי לשם מתוך הכמיהה להתחכך 
בסגנונות שונים של מערכות חינוך 
לביים  בשאיפה  וכן,  האמריקאיות 
לשפה  מוכרים  אמריקאים  מחזות 
עברית  לימדתי  במקביל  העברית. 

במוסדות יהודיים שונים.“
* * *

חגיגת הוצאת הספר נחגגה בארץ 
בנוכחות בני המשפחה, חברי המושב 
שהתרגשו  רבים,  ואחרים  עדה  ובני 
היצירתיות.  והיכולות  מהאומץ 
יהודה  הכורדית,  העדה  ראש  יושב 
וגאה  ספרים  מאה  הזמין  יוסף,  בן 
תרבות  רכזי  העדה.  בקרב  להפיצם 

בארץ יוצרים קשר לגבי מופעיה.

לאה אטלס מגלי ונכדתה אופק אפסאי

לאה אטלס מגלי וספרה "תריס חיי נסגר"
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האישה  יום  בשבילך  זה  מה 
קשה  שאלה  ”זו  הבינלאומי? 
שבכל  בטוחה  איני  כאחד.  ומרתקת 
זהה.  יהא  המענה  ותרבות  תרבות 
שונים  התנהגות  דפוסי  בשל 
הטופוגרפיה וההיסטוריה של הנשים 

שעל פני כדור הארץ.
האישה  ל‘יום  המקורי  ”השם 
הבינלאומי‘ היה בעבר ’יום הפועלות 
בסרטים  צפינו  כבר  הבינלאומי‘. 
כנגד  שיצאו  נשים  אודות  וקראנו 
תנאי  נגד  ומרדו  החברה  מוסכמות 
שאני  אומרת  אני  הקשים.  חייהן 
באשר  אישה  שלכל  בעד  בהחלט 
מפני  מוחלטת  הגנה  תהיה  היא, 

אלימות מילולית או מינית. אני בעד 
לתת לאישה הגנה מלאה על מרחבה 
לתת  גם  אך  רגשותיה,  ועל  האישי 
לה  שיהיה  להתמודדות.  כלים  לה 
להעניק  להתבטא,  ליצור,  התנאים: 
לעצמה ולאהוב את מה שהיא עושה 
לחוש  מסוגלת  להיות  פחד.  ללא 
חירות מוחלטת, כשותפה בהחלטות 

בהצבעות ובמתן עדות.
להחליט  תוכל  שאישה  ”חשוב 
ומשפחתה  גורלה  לגבי  החלטות 
להם  וההערכה  הכבוד  את  ולקבל 
היא ראויה. בכל מה שקשור בתחום 
כל  מתן  בעד  אני  והחברתי  האישי 
קשה  לאישה.  והאפשרויות  הזכויות 

לי יותר עם ההשוואה שעושים ביום 
האישה לגבר.“

שהנשים  בהכרזה  יוצאת  מגלי 
שלהם,  הפיזי  במבנה  שונות, 
ברגישות,  המקצועיות,  בהעדפות 
ביכולתן לראות  אפילו בהתלהבות, 
ליצורים  ביחסן  פרטים,  ולזכור 
המקסימים שהן יולדות ומגדלות וכן 

בנשיותן.
”בואו לא נהפוך אותנו לאחרות. 
הרבה  כך  כל  יש  ’אישה‘  במושג 
ונעלים, חזקים  תתי מושג גבוהים 

להידמות  למה  אז  והרואיים. 
יש  בוודאי  זכויותינו  לגבי  לאיש? 
לנו המון הערכה וגילויי כבוד. אז 
למה לצאת בשלטי חוצות? ’יש לנו 
ושום קיצוניות לא בריאה.  אותנו‘ 
כדי  בלוקים,  צריכים לשבור  למה 
להראות שאנחנו כמו הגברים? הבה 
נשאר ’אישה‘ במלוא מובן המילה. 
של  לזה  שווה  האנושי  ערכנו  כי 

הגבר.
ציון  שבעצם  חוששת  די  ”אני 
על  דגש  השמות  בפעולות  זה,  יום 

העיסוק  שמא  הגברית,  פעילותינו 
בכך יאיר על דמותנו באופן שלילי 
בואנה  כקורבנות.  אותנו  ויציג 
נעצים עצמנו, נתבטא ונראה לעולם 
ששלום וחברה מבוססים על שוויון. 
ובלתי  יפה  נשיות  על  נשמור  הבה 
הגבר,  נבראנו מצלעו של  מנוצלת. 
יש לו מקום בחיינו. אם שנינו נהיה 
העניין  היכן  בכל,  ושווים  דומים 
נסגר‘  חיי  ’תריס  ספרי  והיופי? 
מוקדש לכל הנשים שעונו על אדמת 

הניכר עלי אדמות ובכלל“

”כאשר מציינים ב�8 במרץ את ’יום האישה 
הבינלאומי‘ אפשר לראות עד כמה ההליכה 

בדרכי המסורת, פגעה באישה כאדם. אך 
אלו החיים שהנשים חיו בעבר ורובן השלימו 

עם גורלן, כי לא הייתה בררה אחרת מכורח 
הנסיבות והרצון העז לשמור על המשך 

היהדות בארץ ניכר“

מרים, אימא של לאה, אופה פיתות

Email reutap@gmail com
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אני והאופניים. אכן תמונות קשות

"בשלב מסוים הכפכף שלי עף, אבל לי זה כבר לא היה 
אכפת. 'אני יכולה להיות מאנשי האופניים הבלתי 

מנוצחים,' חיזקתי את כוחי. הרי אני אישה עצמאית 
וחזקה, אני עוברת דברים יותר קשים בחיי היום יום 

מרכיבת אופניים"
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פיירסנדרו פלוויצ'יני, עומד צ'זרה, בעברו  במרכז "רומן לגברת" מאת 
משתמש  פלוויצ'יני  מתוסכל.  פנסיונר  וכעת  לאור  בהוצאה  ראשי  עורך 
בהומור פרוע, אמירות בוטות וסרקזם כדי לתאר את ההתמודדות של גיבורי 
ספרו, כל אחת בדרכה, עם פגעי הגיל. חמישה קשישים איטלקים, שני זוגות 
וחברם שהתאלמן לאחרונה, נוסעים לחופשה בריביירה הצרפתית. אך מה 
שנועד להיות שבוע של מלונות מפוארים, מסעדות משובחות ומנוחה, הופך 
נחשפים,  סודות  ומשעשעים.  משונים  מטרידים,  אירועים  לסדרת  במהרה 
וידויים נלחשים וחברויות עומדות למבחן. ביום השני לחופשה צ'זרה בטוח 

שראה במונית חולפת את לאו מאייר, עמו הוא מנסה נואשות ליצור קשר כבר מעל לעשר שנים, 
מאז שנעלם מחייו. לאו היה התגלית הספרותית שלו - סופר צעיר, מוכשר, חתרני ופרובוקטיבי 
שעם הזמן הפך לחברו הטוב, ויש שחשדו שאף ליותר מכך. המפגש מטלטל את צ'זרה וגורם לו 
לשקוע במחשבות על העבר ולנבור בזיכרונות ממערכת היחסים עם לאו ומנקודות מפתח בחייו. 

(מאיטלקית: שירלי פינצי-לב, הוצאת כתר, 294 עמודים)

"סודות אפלים" מאת מיכאל יורת והאנס רוזנפלדט הוא מותחן מרתק, 
ראשון בסדרת עלילותיו של סבסטיאן ברגמן (שאף עובדו לסדרת טלוויזיה). 
זהו גיבור חדש ופגום עם עבר כאוב. גיבור שעבודתו כפסיכולוג מגדירה 
אריקסון  רוגר  של  היעלמותו  עם  החל  הכול  מהלכיו.  את  ומכתיבה  אותו 
בווסטרוס. גופתו נמצאה בביצה לאחר מסע חיפושים, אך במקום לשקוע אל 
הִשכחה, סודות החלו לצוף. סבסטיאן ברגמן, פסיכולוג פורנזי רודף נשים 
וצדק, הוא מהמומחים הגדולים של שבדיה בכל הנוגע לרוצחים סדרתיים. 

סבסטיאן מגיע לווסטרוס כדי לטפל בעיזבון של אמו, ועדיין מתאושש מאסון הצונאמי של 2004, 
שבו איבד את  בתו ואשתו. הוא מנסה להטביע את העבר בנשים ובפענוח פשעים אלימים, אבל 
יוצא לאור. כשהוא נקרא לסייע למשטרה בתיק הרצח של  במקום שהעבר יתפוגג באפלה, הוא 
רוגר, היהירות שלו מונעת ממנו להפוך לחלק מהצוות, אבל אט-אט הוא מבין שכדי לחשוף את מה 
שקרה בווסטרוס, עליו לחדור לנפש המתבגרים בבית ספר יוקרתי, להתריס כנגד שיטות החקירה 

המסורתיות ולפענח סודות אפלים. (מאנגלית: אסף שור, הוצאת כנרת, 474 עמודים)

גדול,  אחוזה  בית  לילה.   –  1926  – באירופה  שם  אי   – חוץ   :1 "תמונה 
ונטוש מתגלה מתוך האפלה. מיקוד על הרחבה המרוצפת באבנים  מבודד 
עומדים  הילאים  חמישה  דומם.  מסתורי,  בערפל,  לוט  הכל  הבית.  שלפני 
האחוזה.  בית  לעבר  מהוססים  בצעדים  מתגנבים  מונפים,  בשרביטים 
התפרצות פתאומית של אור לבן בוהק מעיפה אותם לאחור. המצלמה פונה 
לפארק  בכניסה  מוטלות  ניע,  בלי  השרועות  גופותיהם  ונראות  במהירות, 
גדול. דמות נכנסת לפריים, בגבה אל המצלמה – גרינדלוולד". כך מתחיל 
קיי.  ג'יי.  "חיות הפלא והיכן למצוא אותן", תסריט הביכורים של  הספר 
רולינג, מחברת סידרת ספרי הארי פוטר.  זהו סיפור הרפתקאות רחב יריעה, 

המתרחש בניו יורק של שנת 1926, מקום וזמן שבהם מעשיהם של קומץ אנשים וחיות יקבעו את 
גורלם של המונים. הָמאגיזֹואֹולֹוג ניּוט סלמנדרה, שהגיע זה עתה לארצות הברית, תיכנן רק עצירה 
קצרה בניו יורק. אבל כאשר מזוודת הקסמים של ניּוט נלקחת ממנו בטעות, וכמה מחיות הפלא שלו 
נמלטות אל העיר, צרות קסומות עומדות לפקוד את כולם. (מאנגלית: גילי בר-הלל סמו, הוצאת 

ספרי עליית הגג, 285 עמודים)

משמשים  הם  הנוכחי  בעידן  אך  עתיקה  ניבוי  שיטת  היא  הטארוט 
 - ורצון  מודעות  ובעזרת  פנימית  והדרכה  עצמית  להכרה  כאמצעי 
אילנה הראל,  מאת  "ספר טארוט ענק"  יום.  היום  ניתן ליישמם בחיי 
הוא ספר מקיף ביותר בנושא קלפי הטארוט. הקלפים הם עולם מלא, 
עתיר סמלים, דימויים ומשמעויות ואם נלמד את טיבם ונשתמש בהם 
ביצירתיות, נוכל להתקרב אל הפוטנציאל הרוחני ואל העוצמה הטבועים 
בנו ולהפכם לזמינים. קלפי הטארוט מיועדים לסייע לנו לבנות עולם 
את  להגשים  נצליח  שבעזרתו  וחכם,  בהיר  עוצמתי,  עשיר,  דימויים 
זה, אין  עצמנו. כדי להפיק את מלוא התועלת מהמידע המובא בספר 
צורך בידע מוקדם בקלפי הטארוט. הספר מיועד במידה שווה הן למי 

שנחשף לנושא בפעם הראשונה; הן למי שמכיר את חפיסת הקלפים, הפריסות למיניהן ואת שפת 
והן למי שמחפש לחקור  והכרת תכונותיו האישיות  ניחוש עתידו  הן למי שמחפש את  הסמלים; 
את נבכי נשמתו ומרכיבי תת המודע השולט בו. הספר מכיל פירוט מלא של 78 קלפי הטארוט, 
בוחן את הסמלים והסימבולים, מסביר את דרך השימוש בהם ובוחן את המשמעויות הפסיכולוגיות 
יונג, על הנפש. כולל תמונות צבע של הקלפים.  והמיתולוגיות המשפיעות, לפי תורתו של רל 

(הוצאת אסטרולוג, 582 עמודים)
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