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גולת הכותרת ב-32 שנות הקריירה הצבאית של תא"ל צורי 
שגיא מכפר הס היא הכשרת המחתרת הכורדית, בהנהגת 
מולא מוסטפא ברזאני, ללחום בצבא עיראק. שש חטיבות 
עיראקיות עמדו לתקוף את המורדים, וברזאני חשש שלא 
יוכל להתמודד עמן בהצלחה, אבל הקצין הישראלי היה בטוח: 
המנהיג  יכול!".  בהחלט  אתה  שלי,  התכנית  לפי  תלך  "אם 
הכריעו  הקרב  בשדה  הניצחונות  אך  השתכנע,  לא  הכורדי 
לטובת השיטה של שגיא. התודה של ברזאני הייתה מיוחדת 
אבי אובליגנהרץ • עמ' 30 כגודל ההישג 
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המערכת והמנהלה
רח’ מנחם בגין 53, ת”א

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק,  
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן 
במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק 

מן המודפס בעיתון הזה.

עורך דרור יוסף 	■
dror.maariv@gmail.com  

מנהלת עיתון   ■
עדנה זיו  

כתבים חני סולומון, 	■
עו"ד אפרת חקיקת,   

יבל ברקאי, עו"ד איילת רייך-  
מיכאלי, מירי דג, זהר נוי, אבי  

אובליגנהרץ, בר-כוכבא  
מדרשי, דפנה מאור,   

טל חביב גליבטר  

גרפיקה מערכת   ■
בני בנגלס  

גרפיקה מודעות   ■
אריה אנג'ל  

kav_daf@maariv.co.il  
טל' 073-2369058  

פקס' 073-2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום  	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום 	■
דניאלה גבאי, יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן-להב, יורם טביבי   

מודעות לוח 	■
זוהר מלאכי  

מודעות 	■
kav_daf@maariv.co.il  

"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il

תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il

חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון לפח המחזור 

הסמוך למקום מגוריכם.

8

12

תוכן

המילים
שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,

"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו 
מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 
לסיפורים ולשירים שכתבתם, 

ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 

הצלם בשם קובץ התמונה, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

השבוע ציינו בתל עדשים עשר שנים למותו של חבר 
הכנסת, השר והרמטכ"ל רב אלוף רפאל איתן, רפול. 

השכן, אליק רון, נזכר בדברים שכתב בערבו של היום שבו 
נספה בסערה בנמל אשדוד

אהבנוהו פשוט, בלי הרבות במליצות לתפארת,
במגפיים של איכר, או בבגדים של קרת,

ליד שולחן הנגרים, או בלשכת שר ונגיד.
אהבנוהו, לוחם בלבו אש תמיד.

כה רב ראינוהו חותר תוך האש, מסתער מול סופת אש הקרב,
ראינוהו חותר בדממה נוראה, בסערת רגשות מול אבדן יקיריו.

לא ידענו עת ניצב מול אותה סערה,
לא ראינו בשטוף אותו גל של סופה ארורה.

עכשיו הוא אין, הוא לא מוביל בראש ולא חותר אל מול הסכנה,
עכשיו אתה אלי, עכשיו תורך, הובל נפשו למעגן בטוח, המצא לו מנוחה נכונה.

אליק רון, תל עדשים

יום אחד בחייו של איש זקן
כולם חושבים שאני נראה טוב, שאני מרגיש טוב, אבל 

אני כל כך בודד בלעדי חנה'לה שלי
אני  שבחוץ.  הטוב  האוויר  את  ושואף  יוצא  אני  בוקר  ובכל  המשק  בקצה  בבית  גר  אני 
לוקח את המקל ועושה טיול, עובר את העץ ששתלנו אשתי ואני, ממשיך ללול שעומד ריק 
ומגיע לפרדס. איזה יופי; הכול פורח, יש ריח נהדר. אני מטייל בין שורות העצים ונהנה. 
בינתיים, נעשה קצת קריר ואני חוזר הביתה. אני מחמם את המרק של אתמול, יושב בכורסא 
ואומר: "חנה'לה אשתי, כולם חושבים שאני נראה טוב, שאני מרגיש טוב, אבל אני כל כך 
הייתה באה לאכול את החמין אחרי  אני מתגעגע לשבת כשכל המשפחה  בודד בלעדייך. 
ששיחקנו קלפים עם החברים". פתאום, אני שם לב שאני מדבר לקירות: נו, מילא. זה יותר 

זול מפסיכולוג.
אני אוכל את המרק, הולך לישון ופתאום אני מרגיש כאילו אני מתרומם ואז אני שומע 

־קול: "משה, תמיד היית בן אדם טוב. לא גנבת, לא רימית ואני רוצה לתת לך שתי משא
לות". אני אומר: "יופי. אחת: תוריד מאתנו את מועצת מקרקעי ישראל ושתיים: תשמור על 
המדינה". פתאום אני שומע: "אבא, לאן נעלמת? הפקיד רוצה שנמכור את המשק". אני צועק 
בקולי קולות: "לא! לא! המשק הוא שלי". אני מקבל כאבי חזה ומתעורר. כמה טוב שזה רק 

חלום.
*****

יחזקאל יושב בחוץ בבוקר וקורא עיתון. מגיע השכן: "שמעת?", הוא אומר, "מקס שבר את 
שתי הידיים. ביקרתי אותו בבית חולים והוא בשמחה סיפר לי: 'עכשיו אני לא יכול לכתוב 

שום צ'ק'. פתאום, אני רואה את יוסל'ה. יוסל'ה שבר שתי רגליים.
"'מה קרה?' אני שואל. 'חמותי הלכה לבית חולים וחשבתי שהיא נגמרה כבר. אחרי שלושה 
ימים היא חזרה והתחילה להציק לי מחדש. ברחתי מהבית. ולאן אני יכול לברוח? לרפת. לא 

שמתי לב שהרצפה רטובה ושברתי שתי רגליים'.
"אז מה תעשה? 'אני מחכה שאקבל גם התקף לב ואשאר עוד קצת בבית החולים'. ישנו גם 
משדה ורבורג אחד, הוא אומר שיש לו רק סוכר גבוה ואז אני רואה: בפינה אחת בבית חולים 
יושבים אנשים ואף על פי שיש להם כאבים, הם מאושרים. הם מתווכחים ונזכרים בזמנים 
שהיו צעירים, הלכו לאספות חברים, חזרו הביתה לפנות בוקר, כי גם התווכחו הרבה, אבל 

פה בבית חולים טוב להם.
"ואני אומר להם: אל תדאגו. עוד מעט כולנו נלך למעלה. שם מחכה לנו עמק ירוק, שהרוח 

־מנדנד את העצים כאילו שהם רוקדים לפי הציוצים של הציפורים. אין מס הכנסה, אין מקר
קעי ישראל. הכול בחינם וטוב לנו. צוחקים מאלה שלמטה. אומר יוסל'ה: 'אבל אף אחד לא 

חזר משם!', אז אני אומר: האם לזקן אסור לחלום?".
אסתר דוברוב, מושב בצרה

 מכתבים
למערכת

אהבנוהו פשוט

תיקון טעות
בגיליון "קו למושב" 629 מ-3 באפריל פורסם ריאיון עם ניצב בדימוס אליק רון. בכתבה נכתב 
שהקים את יחידת שלדג, אך לא כך: אל"מ במיל' מוקי )משה( בצר הוא מקימה ומפקדה הראשון 

של יחידת שלדג. צר לנו על הטעות.

מדור לדור

קק"ל תבעה מתושב זיכרון 
יעקב בן 78 לפנות קרקע 

שרכש ועיבד אב-סבו משנת 
1882

פורצת דרך

נסרין נבואני מהכפר ג'וליס 
הלכה בנתיב לא-סלול 

בחברה הדרוזית

לטיול יצאנו

לקפוץ, לטייל, לנווט ולנפוש, 
לירות חץ מקשת, לרכוב על 

חד-אופן, לטעום יין ולהיחלץ 
ממבוך, לישון תחת כיפת 

השמים ולשיר בציבור. כל מה 
שאפשר לעשות בחופשת 

חול המועד פסח

פסח בירושלים

תחילה הגיע צבי מעטרות, 
הלך עם חבר כל הלילה 

בדרכי עפר, כדי להספיק 
לשבת עם משפחת גויטיין 

ועם אשתו אלקה ובנותיהם 
ניצה ונחמה לשולחן סדר הכי 
חגיגי שאפשר בירושלים של 

סוף אפריל 48'

44

20
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ממיינות מתקדמות ßכחול לבןß לפרי הדר
™ מיון מדויק למשקל¨ גודל וצבע
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™ ממיינות מהירות¨ עדינות ושקטות לכל סוגי פרי ההדר

™ מערך שרות ותמיכה טכנית מקצועי¨ אמין ומהיר
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טכנולוגיות מתקדמות 
למיון ולאריזה

עשת אילון
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חדשות
דרור יוסף

עם  סער  גדעון  הפנים  שר  שקיים  בפגישה 
1 באפפ פראש עיריית אופקים איציק דנינו, ב
2014, מסר לו השר צווים המאשרים העבפ  ריל

רה הדרגתית של 148 דונם הנמצאים באחריות 
אופקים.  לעיריית  מרחבים  האזורית  המועצה 
כיום  שהם  אלה,  שטחים  על  התכנון,  פי  על 
שיניב  ומסחר  תעסוקה  מרכז  יוקם  חקלאיים, 

לעיריית אופקים הכנסה מתשלומי ארנונה.
בשלב ראשון, השטח, שנמצא בכניסה לעיר 
שתי  ידי  על  משותף  באופן  ינוהל  אופקים, 
ובהכנסות  בהוצאות  תתחלקנה  והן  הרשויות, 

פמשטח זה. לאחר עשר שנים של בעלות משו
יועבר לאחריותה הבלעדית של  תפת, השטח 
תחלטנה  הרשויות  אם  אלא  אופקים,  עיריית 

אחרת.
השר  החלטת  הפנים,  משרד  הודעת  פי  על 
סער התקבלה בהתאם להסכם שעליו חתומות 
למדיניות  ובהמשך  המקומיות  הרשויות  שתי 
מקומיות  רשויות  בין  העושר  לחלוקת  השר 

סמוכות באופן שוויוני, מתוך הסכמה שלהן.
בפגישת עבודה שנערכה בעירייה, בשיתוף 
בירך  אופקים,  ועיריית  הפנים  משרד  צוותי 

פהשר את דנינו על ההתקדמות שעשתה העי
רייה בראשותו והנחה את הגורמים המקצועיים 
לסייע  המשרד  משאבי  את  לרתום  במשרדו 

לקידום הצמיחה של העיר.
נוסח ההודעה של משרד הפנים על אישור 
148 הדונמים ממועצת מרחבים לעיפ  העברת

פריית אופקים, שבה נכתב, כי "העברת השט
מלאה",  ובהסכמה  הבנות  מתוך  נעשתה  חים 
לא הייתה מקובלת על שי חג'ג', ראש מועצת 
מרחבים.  דברים נוספים שנכתבו בהודעה לא 
שר  "החלטת  המועצה:  ראש  בעיני  חן  מצאו 
חתמו  עליו  להסכם  בהתאם  הנה  סער  הפנים 
למדיניות  ובהמשך  המקומיות  הרשויות  שתי 
השר לחלוקת העושר בין הרשויות המקומיות 

השונות באופן שוויוני".
לשר  מכתב  חג'ג'  שלח  למחרת  בתגובה, 
כאילו  הזו,  "ההצגה  כתב:  ובו  סער  הפנים 
המועצות האזוריות גוזלות ומתעשרות על גב 
הערים הסמוכות, חוטאת לאמת! ולמען הצדק, 

אני מבקש לשנות את השיח בנושא זה.

הנמצאות  הללו,  האדמות  כל  כי  "אזכיר, 
כל  האזוריות,  המועצות  של  השיפוט  בשטחי 

פמטר, כל דונם, מעובדים והחקלאים של המו
לדוג כך  האדמה.  על  ומגנים  שומרים  פעצות 

החקלאים  מגדלים  מסוימים  באזורים  מה, 
חיטה במחירי הפסד - הפסד ידוע מראש, רק 
ישראל!  מדינת  של  האדמות  על  לשמור  כדי 
האלה  האדמות  אילו  קורה  היה  מה  לך  תאר 
צריכה  הייתה  משאבים  כמה  מופקרות,  היו 

להשקיע אז מדינת ישראל?".
"אני  לשר:  אישית  בפנייה  מסתיים  מכתבו 
את  לתקן  מקום  יש  כי  אתי,  שתסכים  בטוח 
ניסוח ההודעה ואתו את השיח הכללי בציבור 

בנושא הזה ולעשות צדק עם כל המעורבים

מרחבים תמסור 148 דונם חקלאיים לאופקים
שר הפנים קבע שההעברה תתבצע בעוד כעשר שנים. שי חג'ג' מתנגד לנוסח ההודעה שהפיץ השר, לפיה כך 

תיעשה "חלוקת העושר בין הרשויות המקומיות השונות באופן שוויוני": "ההצגה הזו, כאילו המועצות האזוריות 
גוזלות ומתעשרות על גב הערים הסמוכות, חוטאת לאמת!"

מוקיריו,  לחבריו,  טוב  "ערב 
רפאל  של  משפחתו  ובני  לוחמיו 
עם  להתייחד  שבאו  רפול,  איתן, 
זכרו. באנו הערב לסגור עוד מעגל 
של  בחייו  עדשים,  תל  של  בחייה 
היה  זה  מעגל  של  תחילתו  רפול. 
קרוב  לפני  עדשים  תל  בהקמת 
חלופ קבוצת  ידי  על  שנים   100 פל
פצים שעלו מרוסיה ומפולניה, וייס

דו את ארגון 'השומר'. אחד מאותם 
חלוצים היה לא אחר מאשר אליהו 
היה  )ורעייתו מרים(. אליהו עצמו 

בזמנו גם המוכתר של הכפר".
מנה פתחה  אלה  פבמילים 

גלית  עדשים,  בתל  הקהילה  לת 
לזכר  מרגש  מפגש  תמיר,  חדד 
חבר  צה"ל,  של  הפ11  הרמטכ"ל 
ישראל,  בממשלות  ושר  כנסת 
שהתקיים ביום חמישי, 3 באפריל, 
במפגש  במושב.  התרבות  בבית 
רפול,  של  משפחתו  בני  השתתפו 
אחותו ציפורה ובתו נורית, וחברים 

פלאורך הדרך, מהבית ומדרכו הצ
והציבורית, אשר הביאו את  באית 
אפרים  במיל'  תא"ל  חייו:  סיפור 
רן  במיל'  תא"ל  )פיחוטקה(,  חירם 
פקר, דני קריצ'מן - מנכ"ל משרד 
החקלאות לשעבר שעבד עם איתן 
החטיבה  יו"ר  וכיום  השר  כשהיה 

היהו הסוכנות  של  פלהתיישבות 
פדית, ניצב בדימוס אליק רון וחב

ידי  נוספים. הערב הונחה על  רים 
ובחלק  אטינגר  עמוס  העיתונאי 
אלירן,  רן  הזמר  הופיעו  האמנותי 

הזמרת לנה אטינגר, ששרה שירים 
ברוסית שרפול אהב מאוד, חבורת 
ונגני  המושב  של  המקומית  הזמר 

כלי מיתר בצה"ל.
חדד  אמרה  ההקדמה  בדברי 
תמיר: "מסורת של עבודה חקלאית, 

משפח את  ליוותה  והגנה  פשמירה 
תו של רפול לאורך כל חייה. האב 
היה המוכתר של הכפר ורפול הפך 
למוכתר של צה"ל. לגבי חברי תל 
עדשים רפול נמצא בינינו, בגבעה 

פהסמוכה ליישוב, ליד מקום מנוח
תם האחרונה של שני בניו".

אמר:  אטינגר  עמוס  המנחה 
שימשתי  כאשר  השנים,  "לאורך 
במלחמות  צבאי  ככתב  במילואים 
ישראל, נפגשתי לא אחת עם רפול, 
שהיה מרוכז בפעילות המלחמתית. 

פהמגע היותר קרוב היה כאשר הש
תתף ביותר מאחת מתכניות 'חיים 

פשכאלה'. אז גיליתי את חוש ההו
רוחו  קור  את  שלו,  המיוחד  מור 
ואת אהבתו ודאגתו לחייליו. הידע 
על אודותיו התעצם כאשר הפקתי 

פוכתבתי את המופע של שנה לזכ
ולעצב  לכתוב  לשוב,  ההזמנה  רו. 
את ערב הזיכרון בעשור למותו של 
רפול, השיבה אליי את ההתרגשות 

שח הסיפורים  ואת  פהראשונית 
לקם הכרתי וחלקם למדתי להכיר 

בעקבות התחקיר החדש".
שהש הצעירים  האורחים  פבין 

תתפו בערב הזיכרון היו 13 חיילים 
מצטיינים, ביניהם מקפלת מצנחים 

ובצנחנים,  בגולני  כיתות  ומפקדי 
ביחי הצבאי  שירותם  את  פשהחלו 

דת איתן, הפועלת בחוות השומר. 
והנח להנצחת   - רפול"  פ"עמותת 

לת מפעלות חייו של רפאל איתן 
מהח לחמישה  מלגות  העניקה  פ- 
פיילים כאות הערכה לשירותם הצ

באי. בחלוקת המלגות, בהן שמונה 
שהוענקו על ידי המשפחה וצה"ל, 
)מרכז  מקא"ם  ענף  ראש  השתתף 
סגן  מיוחדות(,  אוכלוסיות  קידום 

אלוף אורן נחמיה.
פרויקט מקא"ם החל ביזמת רפול 
כוונה  מתוך  רמטכ"ל,  שהיה  בעת 

התחל נתונים  עם  חיילים  פלקדם 
כ"בעלי  שמוגדרים  נמוכים,  תיים 

קשיי הסתגלות" ושמצבם הסוציופ
חיי בתחילה,  בעייתי.  פאקונומי 

רפול",  "נערי  נקראו  הפרויקט  לי 
בהמשך שונה שמם לנערי מקא"ם 
נקראים  הם  האחרונים  ובחודשים 
בעבר  כונו  החיילות  איתן;  חיילי 
מיוחד(.  גיוס  )חיל  חג"ם  חיילות 
במגוון   - בצבא  משרתים  כיום, 
של  השדה  ביחידות  גם  תפקידים, 
מפ4,000  יותר   - ובסיירות  צה"ל 

חיילים הנכללים בפרויקט.
השורשי",  "הישראלי  רפול, 
יליד 11 בינואר 1929, כיהן כשר 
הממשלה  ראש  סגן  החקלאות, 
בממשלות  הסביבה  לאיכות  והשר 
הפ24 והפ27 וכחבר בכנסות 14פ11. 

לאחר הבחירות בשנת 1999, שבהן 
באופן  בכנסת  מושב  על  התמודד 
מהפעילות  למעשה  פרש  עצמאי, 

הפוליטית.
הקמת  על  כאחראי  בתפקידו 

פשובר הגלים ב"נמל היובל" באש
בנובמפ  23 ב הגיע  רפול  פדוד, 

כפי  לנמל,  במכוניתו   2004 בר 
השנים  בשלוש  בוקר  מדי  שעשה 

פהאחרונות לחייו. הוא יצא ממכו
נזקי  את  לבדוק  מנת  על  ניתו 
הסערה שהתחוללה במקום בלילה 
בו  פגע  הנראה  ככל  ואז  הקודם, 
נחשול מים, הטיחו לים והטביעו. 
זמן  לאחר  מהמים  נמשתה  גופתו 
קצר על ידי אנשי חיל הים, והוא 
עדשים.  בתל  המחרת  ביום  נקבר 
אחר מותו, נקרא הנמל שבו מצא 
 2005 באוגוסט  ונחנך  מותו  את 
על שמו, "נמל איתן". קטע כביש 
עדשים  תל  מצומת   ,60 בכביש 
נושא  עילית  נצרת  מבואות  עד 
נקראו  בפ2010  שמו.  את  הוא  אף 

פעל שמו בסיס האימונים של חטי
בת הצנחנים, וכן בית ספר תיכון 

מקיף ברמת גן.
רב  מספר  יזמה  "רפול"  עמותת 
מפעל   - להנצחתו  פעילויות  של 
ופרס  שמו  על  הניתנות  מלגות 
בתל  מבקרים  אתר  הקמת  שנתי, 
עדשים, הקמת מכון מחקר בנושא 
וביטחון במכללת עמק  התיישבות 
ברוח  נוספות  ופעילויות  יזרעאל 

זו.

עשר שנים לפטירת רפול
במלאת עשור למותו בתאונה בים של הרמטכ"ל והשר רפאל איתן, התקיים אירוע מרגש לזכרו בתל עדשים.

13 חיילי צה"ל מצטיינים, שהחלו את שירותם כ"נערי רפול" בחוות השומר, קיבלו מלגות

בטקס הענקת המלגות על שם רפאל איתן ז"ל. בהערכה לשירות 
צילום: צביקה אפשטיין בצה"ל 
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האם הסכם שנחתם עם 
הסוכנות בשנות ה־50' 

שולל אפשרות למנות "בן 
ממשיך"? האם ניתן להכיר 

בבן ממשיך ללא מסמך 
מפורש? מה משמעות אי 

השלמת הליך העברת הזכויות במינהל?
תקנות  יציר  הוא  הממשיך"  "הבן  מוסד 
האגודות השיתופיות )חברּות( תשל"ג־1973, 
בשנת  לתקנות  בתיקון  לראשונה  והוגדר 
חלקי  פתרון  להוות  נועד  זה  מוסד   .1979

־למצב שבו המתיישבים המקוריים אינם יכו
לים להעביר בעלות או שליטה )דיספוזיציות( 
משום  רבות  שנים  מחזיקים  שבהם  במשקים 
שזכויותיהם במשקים של ברי רשות "בלבד", 
להעביר  יכולתם  את  להבטיח  קושי  וקיים 
את הזכויות לילדיהם, אשר מתגוררים עמם 

וממשיכים לנהל את המשק החקלאי.
־על רקע הקושי הזה נולד מוסד "הבן הממ

את  להעביר  למתיישבים  המאפשר  שיך", 
זכויותיהם לאחד מהילדים שלהם )או לנכד(, 
במוקד  עמדו  אלו  תנאים  מסוימים.  בתנאים 
פסק דין שניתן ממש לאחרונה, ב־15 במארס 
2014, על ידי בית משפט השלום בחיפה )תא 
3667־09־12 יורם חיון נ' חיים חן )פור־  )חי'(

סם בנבו((.
באותו עניין, ההורים, בעלי הזכויות במשק, 

הא ילדים.  חמישה  אחריהם  והותירו  ־נפטרו 
הילדים  באחד  ההכרה  בשאלת  נחלקו  חים 
כבן ממשיך. התובעים ביקשו מבית המשפט 
להצהיר, כי ההסכמים החלים על המשק אינם 

ממ כבן  אחיהם  את  למנות  כלל  ־מאפשרים 
שיך, וכי ממילא האח לא מונה בפועל.

האח הנתבע טען מנגד, כי כבר לפני שנים 
רבות מונה והוכר כבן ממשיך על ידי הוריו 

־והגורמים הרלוונטיים )האגודה, הסוכנות וה
המשפט  בית  דוחה  דינו  פסק  בפתח  מינהל(. 
את הטענה, לפיה בהתאם להסכם שנחתם בין 
1958, אי אפשר למ־  ההורים לסוכנות, בשנת

נות בן ממשיך על המשק. בית המשפט קובע, 
1979 בעניין האפ־  כי התיקון לתקנות משנת

שרות למנות בן ממשיך גובר על ההסכם מול 
הסוכנות ומוסיף עליו.

כמו כן, נקבע כי החוזה שחתמו ההורים מול 
המינהל בא להחליף את ההסכם מול הסוכנות 

בענ התקנות  את  לבטל  בא  אינו  הוא  ־ואף 
המשפט  בית  עובר  מכאן  הממשיך.  הבן  יין 
וכדין  בפועל  מונה  האח  האם  בשאלה,  לדון 
בסקירת  מתחיל  המשפט  בית  ממשיך?  כבן 
ממשיך  בן  למינוי  בתנאים  שחלו  השינויים 
וקובע, כי אמנם נכון להיום, לפי סעיף 1)א( 
מכוח  רק  ממשיך  בן  למנות  אפשר  לתקנות 
ההורים  של  בכתב  בלתי־חוזרת  התחייבות 
או מכוח ירושה, אולם נכון לשנת 82', העת 
הסעיף  קבע  לבן ממשיך,  הנתבע  מונה  שבה 

־כי בן יכול להתמנות גם "מכוח הסכם עם הו
ריו". אפשרות זו, של מינוי בן ממשיך מכוח 

הסכם, נמחקה בתיקון שנעשה לתקנות בשנת 
.1997

לסיכום, בית המשפט קובע, כי בשנת 1982 
היה  עוד  כל  ממשיך,  בן  למנות  אפשר  היה 
"הסכם" בינו לבין הוריו, ואף לא בהכרח הסכם 
המשפט  בית  עובר  זו,  קביעה  לנוכח  בכתב. 
הנתבע  למינוי  ההורים  הסכמת  האם  לבחון 
כבן ממשיך הוכחה בפניו, ועונה על כך בחיוב. 

מפרוטו נלמדת  ההורים  הסכמת  למשל,  ־כך 
קול האגודה משנת 82', שבו נכתב כי על סדר 
היום היו ארבעה נושאים ואחד מהם היה "חיים 
"הוחלט  כי  מצוין,  בהמשך  ממשיך".  בן   - חן 
הוריו,  כבן ממשיך במשק  חיים  חן  את  לקבל 
משק מס' 4". עוד הוכח, כי האגודה נהגה כלפי 
ובית  הנתבע כבן ממשיך למעלה מ־30 שנה, 
לפיה  האגודה,  נציג  עדות  את  קיבל  המשפט 
כבן  הנתבע  את  לרשום  התנדב"  "לא  המושב 

ממשיך, אלא על סמך בקשה של ההורים.
ממשיך  בן  של  זכותו  לפסיקה,  בהתאם 

־נלמדת גם מההתנהגות ומההתכתבויות לאו
־רך השנים ואין צורך במסמך מפורש. משנק

בע כי הנתבע מונה בפועל וכדין, עובר בית 
כי העברת  המשפט לדון במשמעות העובדה 
הזכויות במינהל מן ההורים לבן הממשיך לא 
זה  בעניין  ההורים.  לפטירת  קודם  הושלמה 
ההליך  גיסא,  מחד  בפסיקה.  מחלוקת  ישנה 
הרישומי במינהל הוא טכני־פרוצדוראלי ודי 
הסוכנות  ובאישור  זכויות  להעברת  בבקשה 
לצורך ההכרה המהותית במינוי. מאידך גיסא, 

מהו הוא  הרישום  כי  גורסת,  הפוכה  ־פסיקה 
עד  וכי  בלבד,  )הצהרתי(  דקלרטיבי  ולא  תי 
הזכויות  להעברת  הבקשה  הרישום,  השלמת 

אינה יותר מאשר התחייבות למתנה.
בית המשפט קובע, כי לדעתו הרישום אינו 
להכיר  יש  זה  שבמקרה  אלא  בלבד,  "טכני" 
בהעברת הזכויות לנתבע כבן ממשיך באופן 
הרישום.  את  להשלים  המינהל  ועל  מהותי, 
כך, אף בהנחה שכל עוד לא נרשמה העברת 
אין  בלבד,  מתנה  לתת  התחייבות  זו  זכויות 

־סיבה שלא להשלים את ההעברה. בית המש
שהאם  לכך  אינדיקציה  כל  שאין  קובע  פט 
2006 עד  בה ממתנתה משנת  לחזור  ביקשה 
2008 ולמעשה, אף לא הועל־  פטירתה בשנת

תה כל טענה שכזו על ידי התובעים. בעניין 
הקו הפסיקה  על  המשפט  בית  מסתמך  ־זה, 

במינהל משמעה  הרישום  בעת שאי השלמת 
שבפנינו התחייבות ליתן מתנה "בלבד", אך 
יש להשלימה ברישום, לאור ההסתמכות של 
הצדדים על ההתחייבות וכאשר אין כל ראיה 
אותה.  לבטל  ביקשה  המתנה  שנותנת  לכך 

בסופו של דבר, התביעה נדחית.
"איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור" 
תאגידים,  מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה 

וליטי מינהלי  המסחרי-חקלאי  ־בתחום 
בלבד  כללי  הוא  המופיע  המידע  גציה. 
ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת 

או ייעוץ מוסמך.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

מי הבן הממשיך?
האם התיקון לתקנות "בן ממשיך" משנת 1979 גובר על הסכם עם 

הסוכנות? סכסוך ירושה בין אחים נזקק להכרעת בית המשפט

שוב הגיע פסח, ושוב טירוף 
הטבע  בכולם.  אוחז  האביב 
צהובה  בפריחה  משתולל 
לא  מימין  השכנים  מרהיבה; 

הפו בגינה  לעבוד  ־מפסיקים 
הש שלהם;  והמושלמת  ־רחת 
ומנ מסיידים  משמאל  ־כנים 

וכולם כאחד  קים כבר שבוע; 
זוממים ומצליחים לגרום לי נקיפות מצפון... איך 

ול ולנקות  ולהתחדש  וזמן לחדש  כוח  ־יש לכם 
עבד ולעשב ולמרק כל אביב? איך?! אולי בשנה 
מדוגמת,  גינה  להעמיד  נצליח  אנחנו  גם  הבאה 
ממוינים  צעצועים  ממורק,  בית  צבועים,  קירות 

וארונות שבהם הבגדים מסודרים כחיילים.
מעבר לייסורי המצפון, האביב והפסח גורמים 
אופפות  וההתרגשות  החג  אווירת  לחשוב,  לי 

לרא בביתנו  סדר  עורכים  אנחנו  השנה,  ־אותי. 
ליל  למהות  מחשבה  להקדיש  מנסה  ואני  שונה, 
הסדר, לסיפורים ולמסרים שבונים את החג הזה 
בתחום  נקשרים  מהם  רבים  שלנו.  החגים  חג   -
במהלך  ושוב  שוב  בראש  וחולפים  שלי  העיסוק 

השנה.

היציאה מעבדות לחירות
אותם  כל  את  בראשי  מעלה  לחירות  היציאה 

־בעלי משקים מבוגרים, שאחרי עיסוק של עש
רות שנים בחקלאות, הצליחו להשאיר מאחור את 
ולצאת  והמצוקות  העבודה האין־סופית, החובות 
לפנסיה בראש שקט אחרי שהעבירו את המושכות 

לדור ההמשך בהסדר שמבטיח את עתידם.

מסע 40 השנים במדבר
בבסיס המסע במדבר שנמשך ארבעה עשורים 
עומד הרעיון של יישוב הארץ בדור צעיר שלא 
הרבה  עיניי  מול  שעומד  עיקרון  עבדות...  ידע 
פעמים כשמתבקש שינוי מהותי בצורת החשיבה, 
יציאה ממעגל של הרגלים, הפסדים וכישלונות; 
מחשבה  בדפוסי  חקלאי  משק  שמנהלת  הורשה 
שלא  אדם  ורק  מקובעים,  לפעמים  מסוימים, 
נמצא במעגל, מישהו מבחוץ, צעיר נמרץ, יכול 

להסיט את העגלה לנתיב טוב יותר.

ארבעת האחים
החכם, הרשע, התם וזה שאינו יודע לשאול... 

־אני מכירה אותם. טוב, לא ממש אותם, אלא שכ
מותם. ארבעתם הגיעו אליי לפני שנתיים עם זוג 
הורים מקסימים ומעוררי השראה. כבר בפגישה 

אר של  הדמויות  את  לעצמי  סימנתי  ־השנייה 
והפך  פנימי  חיוך  בי  שהעלה  דבר  הבנים,  בעת 
למערכה  או  בספר  לפרק  בינינו  הפגישות  את 

במחזה.
אריגת  ומלאכת  מתחים  הרבה  שם  היו  לא 
לי  שאפשר  דבר  יחסית,  פשוטה  הייתה  ההסכם 
לרקום סיפורים בניחותא. ההורים, בשנות ה־60 

־לחייהם, ניווטו את המשפחה על מי מנוחות והצ
ארבעת  וכל  מרשים,  פרחים  משק  לקיים  ליחו 
הבנים שותפים בעשייה, כל אחד בתחום מוגדר 

מראש.
האחים  בין  התפקידים  שחלוקת  ספק,  לי  אין 
הייתה מכוונת על ידי ההורים המרשימים שלהם. 
יוחאי כאח ה"חכם" -  זיהיתי את  כבר בהתחלה 

והחו העדות  מה  לאמר  מחר  בנך  ישאלך  ־"כי 
קים והמשפטים". יוחאי הוגדר בעסק המשפחתי 

־כמחלקת מחקר ופיתוח. תפקידו היה לקדם טכ
נולוגיות ושיטות גידול, למצוא את הגידול הבא, 
לחשוב על שיטות לחיסכון במים ובפועלים. גם 
בפגישות אצלי חקר ודרש, ירד לעומק העניינים 

המשפטיים עד שההסבר הניח את דעתו.
הבן השני, יובל, אמנם נראה לי חביב ביותר, 

יאמ כי  "והיה   - הרשע  האח  בתואר  זכה  ־אבל 
רו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם". נראה 
שיובל אינו אוהב להתאמץ, ומעדיף להשאיר את 
של  בחכמתם  האחרים.  לאחים  הפיזית  העבודה 

הוא שובץ לתפקיד המשווק. ספון במ ־ההורים, 
עמקי המשרד הממוזג, יצר קשרים בטלפון, פתח 

־אופקי מכירה חדשים, נוסע לפעמים לחו"ל להי
פגש עם הלקוחות ומיחצ"ן בהצלחה את הפרחים 

של המשפחה.
הבן השלישי, יהוא, תויג אצלי כתם: "והיה כי 
של  תפקידו  זאת".  מה  לאמר  מחר  בנך  ישאלך 
יהוא בחממות היה רכז עבודה. הוא היה אחראי על 
עשרת התאילנדים, על הטיפולים השוטפים, על 
ולא  יהוא אהב לעבוד בשטח  הכלים החקלאיים. 
עובדי  יותר  שהיו  הגדולים,  אחיו  כלפי  התריס 

־המשרד, ולא העמיד שום תחרות מולם. בכל פגי
שותינו נראה לי כעובד אדמה נקי, טהור ופשוט 
פריחת  את  לראות  שנהנה  מיובלות,  ידיים  עם 
הנוריות, לגעת באדמת החמרה האדומה או לגרז 
את הטרקטור. במהלך השיחות היו לו שאלות תם 

נחמדות, שבזכותן זכה בלבי בתואר ה"תם".
ירון, האח הצעיר, כמעט לא השמיע את קולו 
הבנתי  מההורים  רק  שהיו.  הדיונים  כל  במשך 
שהוא שתקן, אוהב עבודה פיזית קשה, לא לוקח 
אחריות מנהלית, מבצע כל עבודה שיהוא מטיל 
עליו בלי לשאול שאלות ובלי להתלונן. אצלי הוא 

זכה כמובן בתואר "האח שאינו יודע לשאול".
בתו דיבר  המשפחה  בני  מששת  אחד  ־כל 

רו ושיתף את האחרים ברצונותיו, ובקלות רבה 
יהוא  לידי  יעבור  המשק  שלפיו  למתווה  הגענו 

תש בשכר.  אצלו  יעבדו  אחיו  ושלושת  ־)התם( 
לום חלקם של האחים ייפרס על פני עשר שנים 
להם  ישולם  והיתר  כמחצית  ההורים מממנים   -

מרווחי המשק בעתיד.
זוג  עם  יודע לשאול,  ושאינו  חכם, רשע, תם 
הורים שמכיר ויודע את היכולות והחסרונות של 
כל אחד מבניהם, הורים שמובילים בנחישות את 
את  מראש  שהבהירו  המטרה,  עבר  אל  ילדיהם 
באהבה  המשפחה  את  השנים  כל  וכיוונו  רצונם 

ובהסכמה, יש משפחה טובה מזאת?
־שיהיה לכולנו חג אביב שליו, פורח ומלא מש

פחתיות, תקווה וצמיחה!
הכותבת, עורכת דין ונוטריון

 משנת 2000, 
עוסקת ביצירת הסדרים משפחתיים

שלום בית
כתובת לשאלותיכם
efrat@hakikat.co.il 

על ארבע בנים
האביב והפסח גורמים לי לחשוב על מהות ליל הסדר, על הסיפורים 

ועל המסרים של חג החגים. החכם, הרשע, התם וזה שאינו יודע 
לשאול... אני מכירה אותם, ארבעתם הגיעו אליי לפני שנתיים
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dror.maariv@gmail.com
חדר אורחים

דודו קוכמן

תביעה שהגישה קרן קיימת לישראל נגד נ' 
ברקוביץ )ת"א 9330־03־02(, בדרישה לסלק 

־ידו ממקרקעין, להימנע מכל שימוש במקרק
עין, לתת צו להריסה ולעקירה וכן לחייב את 
בבית  הוגשה  הפינוי  בעלות  לשאת  הנתבע 

־המשפט השלום בחיפה. בנוסף, ביקשה התו
בעת לפצל סעדים ולהתיר לה לתבוע בנפרד 
דמי שימוש ראויים ונזקים אחרים שנגרמו לה 

לטענתה.
כבוד השופטת חנה לפין הראל, שדנה בתיק, 

בפסק  מציינת 
התובעת  כי  הדין, 
בכתב  ציינה  לא 
פלש  מתי  התביעה 

למקרק ־הנתבע 
תקופה  ולאיזו  עין 
התובעת  מבקשת 
דוח  שימוש.  דמי 
רשות  של  הפיקוח 
ישראל  מקרקעי 
על  בטענה  מציין 
כי  הגבול,  הסגת 
"מחזיק  הנתבע 
מהחלקות  בחלק 

עצי  נטיעת  הפלישה  מהות  שנים.  מס'  מזה 
וגביית  מהמקום  יד  סילוק  לתבוע  יש  פרי. 

דמי שימוש ראויים 7 שנים אחורנית".
מכתב  בעקבות  הדין,  מפסק  העולה  לפי 
בא  שלח  לנתבע,  המנהל  ששלח  ההתרעה 
"מרשי  נכתב:  ובו  לרמ"י  תגובתו  את  כוחו 
הוא דור רביעי בארץ. סבו של אביו התיישב 
בזיכרון יעקב בשנת 1882, סמוך לאותה שנה 
נרכשו הקרקעות ע"י הברון רוטשילד ונמסרו 

לעיבוד חקלאי לסבו.
מרשי,  של  סבו  ע"י  הקרקע  קבלת  "מאז 
סמוך לשנת 1900 לערך, החזיקו בקרקע סבו 

־של מרשי, אביו וכעת הוא, בכל התקופה בר
עיבד  לא  זולתו  ואדם  נוגדת,  בחזקה  ציפות 
את הקרקע המוחזקת על ידם כפי שהוא עד 

היום.
־"אכן, מרשי מחזיק בחלק המזרחי של הח

לקות 146 ו־147 חזקה נוגדת כטענתכם, כפי 
שהחזיקו אביו וסבו לפניו.

־"מרשי אינו בטוח שהוא מחזיק בחלק מהח
אם  אולם  מדידה,  ביצע  לא  הוא   .144 לקה 
הוא מחזיק בחלק  כי  ומצאתם,  אתם מדדתם 
144, הרי גם חזקתו זו היא חזקה נו־  מהחלקה

גדת מאז סוף המאה ה־19 או תחילת המאה ה־ 
20 ועד היום".

הנתבע אף הוסיף בכתב ההגנה, כי הוא יליד 
1936 ובכל שנות חייו הוא זוכר, כי משפחתו 

־היא בעלת השטח וכי סב סבו יזם את הרכי
שה מידי מר סלים חורי, ערבי נוצרי מבירות 

־ולכולם היו ידועים גבולות המגרשים, והמי
לה פולש אינה מתאימה. בקשתו של הנתבע 
הייתה לסיים את קטיף הפרי ולהגיע להסדר 

מוס שמאי  באמצעות  והזיתים  הכרם  ־עבור 
מך.

"בהחלטתי  דינה:  בפסק  כותבת  השופטת 
מאוד  קשה  כי  דעתי,  הבעתי   18.313 מיום 
שנים  עשרות  באדמה  שמחזיק  במי  לראות 
בכתב  כמתואר  'פולש',  שלמה(  מאה  )כמעט 
ערכית  מבחינה  נכון  לא  הדבר  התביעה. 

והיסטורית של תולדות היישוב בישראל".
אלו,  בנסיבות  כי  הדין,  מפסק  עולה  עוד 
ראוי  היה  ייעוד  שינוי  הליכי  נעשים  שבהן 
הנתבע  ופיצוי  מו"מ  של  הליך  כל  "למצות 

־ולא להיפך". במקרה הנדון, הנתבע הביע הס
כמתו לפינוי וביהמ"ש קובע, כי הדבר ייעשה 
הפינוי  כי  פסק,  ביהמ"ש  שנים.  שלוש  תוך 

־מותנה בכך שהתו
בעת תדאג לפצות 
כשם  הנתבע,  את 
לפצות  שדואגים 

וב אחרים  ־גורמים 
דעת  לחוות  התאם 

שמאית מקובלת.
ביהמ"ש  מוסיף 
וקובע, כי כל שאר 
והסעדים  הבקשות 
לפיצול  הנוספים 

סעדים נדחות.
בסיום פסק הדין 
ביהמ"ש:  כותב 
אחרת,  להיות  צריכה  הייתה  "ההתנהלות 
מתוך התחשבות וראייה רחבה ואנושית לגבי 
תפקידם של אנשים כמו מר ברקוביץ ודורות 

הקוד המאה  מתחילת  הארץ  ביישוב  ־לפניו 
מת, תפקידן המקורי של פיק"א וקרן קיימת 

לישראל".
זו שתפנה  ביהמ"ש מדגיש: "התובעת היא 
חשבונה  ועל  מהמקרקעין  פינוי  הדרוש  את 
ולא תבוא בדרישות אל התובע ואף זאת, רק 

לאחר הסדרת נושא הפיצוי עבורו".
בית המשפט,  זה של  דין  פסק  לציון  ראוי 

־שאינו מתעלם מההיסטוריה, מההקשר ההיס
־טורי של ההתיישבות ומהזכויות של המתיי

שבים, בניגוד למה שעושים פסקי דין אחרים, 
את  לעמעם  ניסתה  התובעת  בעוד  לצערנו. 
הגיעו  ובני משפחתו  הנתבע  שבהן  הנסיבות 
ודאג  ביהמ"ש  בא  התביעה,  נשואת  לאדמה 

ההיסטו בהקשרן  העובדות  שיוצגו  ־ראשית 
פיק"א  של  המקורי"  "תפקידם  ציון  תוך  רי, 

־וקק"ל והמתיישבים ביישוב הארץ. אין מדו
בר רק בשאלת הפיצוי בגין זכויות אלו, אלא 
בהכרה, כי הכינוי "פולש" רחוק מלהיות נכון 

והוגן במקרים אלו.
־אמנם, פסק הדין ניתן בבימ"ש השלום בחי

פה, אך נוסחו והתייחסותו הערכית מחייבים 
פרסומו ברבים, שכן הפסיקה מחזירה במעט 

־את הכבוד הנרמס של המתיישבים בשני הע
־שורים האחרונים, בעיקר בשל פסקי דין אח

רים אשר מתעלמים לא פעם מחוק יסוד כבוד 
לקניינם  הנוגע  בכל  בעיקר  וחירותו,  האדם 
ההיסטוריות  לזכויותיהם  המתיישבים,  של 

ולתרומתם ברכישת קרקעות ובהשבחתן.
הכותב, עו"ד ומזכ"ל כפרי האיחוד 

החקלאי

זכות אבות הגנה עליו
מורשתו ושורשיו של חוכר קרקע בזיכרון יעקב, חקלאי דור 

רביעי, זיכו אותו בהגנת בית המשפט

בא כוח הנתבע: "מרשי אינו 
בטוח שהוא מחזיק בחלק מהחלקה 
144. הוא לא ביצע מדידה, אולם 

אם אתם מדדתם ומצאתם, כי הוא 
מחזיק בחלק מהחלקה 144, הרי 

גם חזקתו זו היא חזקה נוגדת 
מאז סוף המאה ה־19 או תחילת 

המאה ה־ 20 ועד היום"

יוסי ברג

המשפחתי".  המשק  על  שמירה  "...תוך 
זו נשחקה עד דק בפי משתתפי  תיבת לשון 
למדע  העולמית  האגודה  בכנס  הסיום  פאנל 

האח בשבוע  בירושלים  שנערך  ־העופות 
היה  נושא הדיון  רון של חודש מארס 2014. 
"שדרוג שלוחת ההטלה", שהוא שינוי אדרת 

ל"רפורמה בענף הביצים" 
)אולי מרוכך יותר ופחות 
ריכז  זה  אירוע  מאיים(. 
אליו חקלאים רבים שלא 
הוזמנו רשמית ולא נטלו 
מפאת  אך  בכנס,  חלק 
בחרו  עבורם,  גורליותו 
לעלות לעיר הקודש כדי 

־לעמוד מקרוב על ההתפ
תחויות בעניין זה.

על הבימה ישבו נציגים 
בענ בעלי  גופים  ־של 

משנתם  את  ששטחו  יין, 
בנושא: משרד החקלאות, 

הווטרינר ־השירותים 
מגד נציגי  גם  וכן,  ־יים 

לים - שינוי חל בדרך הניהול של תהליך זה, 
־שבתחילת דרכו בחרו מוביליו להתעלם מד

עתם של מגדלי העופות אשר בהם ובחייהם 
עוסקת התכנית.

ברגע שגילו יצרני הביצים את ההשלכות 
המסוכנות של התכנית על חייהם, שתוצאתה 
לחמם  מטה  חיסול  היא  האפשרית  הכלכלית 

הצי הם  אחרת(,  שיוכח  )עד  השנים  ־לאורך 
שהוכן.  למתווה  בהתייחס  הערותיהם  את  גו 
בעקבות הערות אלו, מובילי התכנית הוציאו 
בהקמת  הצורך  מרכזיים:  יסודות  שני  ממנה 
שותפויות כפויות )לשם הקמת לולים בגודל 
מבני  כל  של  אולטימטיבית  והרחקה  מסוים( 
זה  צעד  היישובים.  לשטחי  מחוץ  אל  הלול 

קירב את מימוש התכנית.
לתכנית זו )"השדרוג"( מטרה אחת רשמית 
הציבור".  בריאות  והיא "שמירה על  מרכזית 

־מתוך ידיעה שהביצים הן גורם מרכזי בהעב
לנקוט  יש  אדם,  לבני  הסלמונלה  מחלת  רת 
ככל  זו,  סכנה  להקטנת  הנכונים  באמצעים 

־האפשר. חמש המלים הפותחות רשימה זו ונ
שמעות מפיהם של מובילי התכנית שוב ושוב, 
העיקרית  המטרה  בצד  רצונם:  את  מבטאות 

הבי אספקת  הציבור(,  בריאות  על  ־)שמירה 
־צים לתושבי המדינה תבוא גם בעתיד מאו

תוכל  כך  כיום.  אותן  יצרנים שמספקים  תם 
להתממש בפועל ההצהרה על הרצון לשמירה 
על "המשק המשפחתי", תוך שמירה על רמת 

חייהם הנוכחית של מגדלי המטילות.

משרד   - הצדדים  בין  נותר  קטן  פער  רק 
קוראים  הזה  לפער  והחקלאים,  החקלאות 
"תחשיב היתכנות כלכלית". עד היום, נמנע 
בפני  כזה  תחשיב  מהצגת  החקלאות  משרד 
פשוט  הדבר  שלכאורה,  למרות  החקלאים, 

ביותר.
מדוח "צוות ההיגוי לעדכון התכנית לשדרוג 
אנו   ,2014 במארס  ב־13  שיצא  ההטלה",  ענף 
למדים כי עלות ההשקעה 
של  רגיל  בלול  למטילה 
 280 הוא  מטילות   2,200
כזה  לול  להקמת  שקלים. 
אלף   616 אפוא  יידרשו 

שנלק )בהנחה  ־שקלים 
הדרישות  כל  בחשבון  חו 
של הגופים השונים(. מול 
את  להעמיד  יש  זה  סכום 
לחקלאי  הצפויה  התמורה 
לולו,  תפוקת  מהביצים, 
שנים  בכמה  ולהראות 
יסלק השקעה זו תוך קיום 
רמת חייו הנוכחית. פשוט 
אפס  לא?  וטריוויאלי, 
לא  זה  לרגע  עד  ואמנם 
הואילו הנוגעים בדבר לקיימו, למרות בקשות 

רבות בעניין זה במהלך השנים.
שמיר,  יאיר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
רבות  עסק  חייו  בשנות   - ותיק  "לולן"  הוא 

־בבעלי כנף, השונים בדבר אחד לפחות מבע
לי הכנף שבהם אנו עוסקים היום, בשמם: השר 
עסק ב"בואינג" ואנו ב"לגהורן", אף על פי כן 
הוא אמור לדעת היטב מדוע בוטל "פרויקט 
הכלכלה,  בנבכי  השר  מצוי  היטב  הלביא". 
וכיצד כל פרויקט מועמד למבחן ההיתכנות 
הכלכלית לפני תחילת ביצועו. אם כן, במה 

שונה פרויקט זה שבכאן מכל פרויקט אחר?
טוב היה עושה מזכיר ארגון מגדלי העופות 

לכל מורה  היה  אם  אלקבץ,  מוטי  ־בישראל, 
כבסיס  שכזה  תחשיב  ולהכין  להקדים  כלניו 
לביצוע  שיוביל  אפשרי,  ומתן  למשא  משלו 

מהיר של תכנית ה"שדרוג".
התכנית  קברניטי  אל  אני  פונה  לסיכום, 

־ואומר להם: כדי להסיר ספק ולמלא הצהרו
תיכם בתוכן, הציגו מיד תחשיב שכזה, אשר 

־יבטא יותר מכל את מגמתכם האמתית, וני
ווכח כולנו אם ישימה התכנית אם לאו, מבלי 

־הצורך להצהיר שוב ושוב הצהרות שמשמעו
יוסרו כל הספקות  תן חייבת להיראות. בכך 

ואפשר יהיה לצאת לדרך.
עד אז, תיחשב כל התבטאות - "שמירה על 

־המשק המשפחתי" - כיצירת מסך עשן בעי
ני החקלאים, המשאיר אותם בחששם הגדול 

לעתידם, על כל המשתמע מכך.

הלו, אפשר לקבל תחשיב 
היתכנות כלכלית?

"שמירה על המשק המשפחתי" והתבטאויות דומות הן מסך 
עשן המסתיר את עתידם של מגדלי המטילות מעיניהם, ומותיר 
אותם בחשש מיישום התכנית ל"שדרוג שלוחת ההטלה". הצגת 

ההוצאות וההכנסות הצפויות עשויה להסיר את כל הספקות

עסק  השר  הבדל:  אין  מטילות.  לול 
צילום יוסי אלוני ב"בואינג" ואנו ב"לגהורן" 



9  ||  10.4.14    

יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל, במגוון דגמים לכל מטרה 6,4,2 ו-8 

נוסעים, כלי רכב מוגבהים,4X4, אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך 8 מצברים 6V ,225 A/H, אמריקאים סה"כ 48V, טווח נסיעה 70 קילומטר

 48V א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק  4  מתח
 CURTIS 400 אמריקאיA א בקר ראשי

א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן, איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית + מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה 205/50 עם חישוקי אלומיניום

א חגורת בטיחות לכל נוסע
א 2 מראות צד + מראה מרכזית

א כיסוי חורף )להגנה בפני גשמים ורוחות( – מקורי
א גגון + ארגז משא )במידות שונות( – מקוריים

רשימת לקוחות חלקית:
א התעשייה האווירית

א משרד הביטחון / צה"ל
א רשות שדות התעופה

א חברת החשמל
א רפא"ל

א מכון ויצמן למדע
א קיבוצים, מושבים

א אוניברסיטאות
א בתי חולים ועוד...

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL   לפרטים נוספים בקרו באתר
אולם תצוגה והדגמה: רח' החופר 34 אזור תעשייה חולון 58858

טלפון: 03-5599811    פקס: 03-5584086
נייד: אבי שאול - 050-6501448

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

החל
כולל מע"ממ- 25,000 ₪ 

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים 
ובאספקה מיידית!
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עו"ד אבי גפן

החלה  לאחרונה, 
הש חדשה:  ־מגמה 

נשות  של  תלמות 
נכ בעלי  ־גברים 

של  וגם  סים, 
במק ־פילגשים, 

עיצוב  של  צועות 
וקבלנות  פנים 

הפסי ־שיפוצים. 
למשפחה  המשפט  בתי  של  האחרונות  קות 

־בישראל קבעו, כי יש לשייך נכסים של בע
לים לפני החתונה לנשותיהם - אחראיות על 

הטרנד החדש.
בחנו  המשפט  בתי  שנתנו,  הדין  בפסקי 

־לעומק את תרומתה של האישה לנכס המגו
־רים שהביא הבעל עם החתונה, וכאשר נמצ

אפילו  כזו,  תרומה  אה 
אם אינה משתווה כלל 
לתרומתו החומרית של 
הנכס  לרכישת  הבעל 
- נקבע כי לאישה יש 
משווי  למחצית  זכות 

הנכס.
בתי  החלו  כן,  כמו 
האם  לבדוק  המשפט 
שימוש  עשתה  האישה 
הבעל,  שרכש  בנכס 

במק בעלים.  ־כמנהג 
לא  כזה, פסק חלק  רה 

לאישה  שייכת  שהדירה  מהשופטים,  מבוטל 
במידה שווה, מפני שבני הזוג נהגו בה כרכוש 

משותף.
למש המשפט  בבתי  האחרונות  ־הפסיקות 

פחה - המעבירות לנשים נכסים שבעבר לא 
לבעל  שייכים  שהם  כך  על  עוררין  כל  היה 
פונים  בעלים  ויותר  שיותר  לכך  גורמות   -
כי  ומבקשים,  הרבני  הדין  בית  של  לסעדו 
יכריע בנוגע לחלוקת הרכוש. כמו כן, רבים 
החתונה  לפני  בנכסים  שמחזיקים  מהבעלים 

־פונים כעת לעורכי דין על מנת שאלה ינס
חו הסכמי ממון חדשים, שנים לאחר החתונה, 
בנכסים  זכויות  אין  לאישה  כי  יירשם  ובהם 

שבבעלותם.
כיצד עשויה להתבטא תרומתה של אישה 
יכלה  היא  היום  עד  הבעל?  שהביא  לנכס 
בתשלום  בהשתתפות   - בפשטות  להתבטא 
חלקית  עבודה  ידי  על  אפילו  המשכנתה, 
המשותף  החשבון  אל  המשתלם  נמוך  בשכר 
לאחרונה  אך  המשכנתה.  משולמת  וממנו   -
כי  למשפחה,  משפט  בתי  מפסיקות  מתברר 
כאשר הבית כולו נקנה על ידי הבעל, וכבר 
אותו,  לרכוש  מנת  על  במשכנתה  צורך  אין 

־יכולה האישה בכל זאת לזכות במחצית מש

־וויו, בין השאר, בכך שהיא נוהגת בנכס כמנ
ידי  ידי הרחבתו ואם על  הג בעלים, אם על 

שיפוצו מחדש.
ברגע שהאישה שיפצה את המטבח, שינתה 

־את עיצוב הסלון, בחרה קרמיקה לחדר האמ
בטיה או פיקחה על כל תוספת בנייה אחרת 
שימוש  בנכס  עשתה  כאילו  נחשבת  היא   -
ובכך   - בנכס  שיתוף  כוונת  ומוכחת  בעלים 
הוכיחה שהנכס שייך גם לה. הדברים מקבלים 
משנה תוקף בעת האישה מוכיחה שהייתה לה 
לא  כן  ועל  משותפת,  הדירה  כי  הסתמכות 

־נרכשה דירה אחרת בתקופת הנישואין, כלו
מר הובטח לה שהדירה שייכת גם לה, גם אם 

אינה רשומה על שמה.
אינה  האישה  האחרונות,  הפסיקות  לאור 
יצא  השיפוץ  שמימון  כלל  להוכיח  צריכה 
מכיסה. כל מה שהיא צריכה להביא בפני בית 
המשפט למשפחה הן ראיות לעבודות שבוצעו 

בפיקוחה וביוזמתה.
שופטים  פסיקות 
מחצית  העבירו  שונות 
גם  לאישה,  מהנכס 

הזו שבהם  ־במקרים 
היו נשואים שנים  גות 
ספורות בלבד. כמו כן, 
דין  ניתנו מספר פסקי 

מח לאישה  ־שהעניקו 
צית מהנכס, גם כאשר 

פילג הייתה  ־התובעת 
־שו של הגבר, לאו דוו

קא אשתו החוקית.
חדשה,  מגמה  לאחרונה  יצר  הדבר  כן,  על 
שבה פונים הבעלים לבתי הדין הרבניים על 
מנת שיכריעו בנושא הרכוש ויכרכו את הגט 
שבתי  מפני  הזוג,  בני  בין  הרכוש  בחלוקת 
הדירה  את  משייכים  אינם  הרבניים  הדין 
לאישה רק בשל העובדה שעשתה בה שימוש 
בעלים, אלא חורצים דין בעיקר על סמך זהות 

בעלי הדירה הרשומים בטאבו.
הדרך למנוע השתלטות של בן זוג על נכס 
ממון,  הסכם  על  לחתום  היא  בבעלותו  שלא 
גם לאחר החתונה, ולקבוע בהסכם איזה נכס 

־שייך למי מבני הזוג, כך שלא תהיינה אי הב
נות אם וכאשר תתפרק החבילה.

ומפ להתחתן  לאנשים שעומדים  כן,  ־כמו 
את  להשכיר  מומלץ  הבית,  את  לאבד  חדים 

־הבית שבבעלותם - וליהנות על ידי כך מתש
לום חודשי של שכר הדירה. בכסף המשתלם 
הזוג לשכור  בני  יכולים  להם משכר הדירה, 
דירה או נכס אחר, ובו להתגורר. בדרך זו אי 
אפשר לדרוש חלק מנכס, שבו בני הזוג אינם 

מתגוררים.
־עו"ד אבי אבי גפן עוסק בדיני מש
־פחה, מזונות, ניהול עיזבונות, ירו

שות ועוד

dror.maariv@gmail.com
חדר אורחים

פעולת מנע 
במקרה של גירושין

נשים החלו לעסוק בעיצוב פנים הבית כדי לתפוס חזקה על 
נכסים שבעליהן קנו טרם נישואיהם. טרנד חדש במשפטים 

שבהם דנים בחלוקת רכוש

ברגע שהאישה שיפצה את 
המטבח, שינתה את עיצוב 

הסלון, בחרה קרמיקה לחדר 
האמבטיה או פיקחה על כל 
תוספת בנייה אחרת - היא 
נחשבת כאילו עשתה בנכס 

שימוש בעלים ומוכחת כוונת 
שיתוף בנכס - ובכך הוכיחה 

שהנכס שייך גם לה

־החוק מאפשר היום לערער על היטל ההשב
חה - תשלום חובה שמטילה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה על בעלים או על חוכר של 
עיר  בניין  אישור תכנית  מקרקעין, בעקבות 
חורג,  שימוש  התרת  או  הקלה  מתן  )תב"ע(, 
היטל  המקרקעין.  שווי  לעליית  הגורמים 
ההשבחה, אשר נקבע על ידי שמאי מקרקעין 
מטעם הוועדה המקומית, מהווה כיום מחצית 
מההשבחה שנוצרה במקרקעין כתוצאה מאחד 

הגורמים המוזכרים לעיל.
־לרשות המערער עומדות שתי דרכים עי

קריות: במקרה שבו חולק 
החיוב  גובה  על  הנישום 
בשומה הוא רשאי לבקש, 
תוך 45 יום, מינוי שמאי 
מכריע או להגיש ערעור 
במקרה  ערר;  לוועדת 
על  חולק  הנישום  שבו 
רשאי  הוא  החיוב,  עצם 
לוועדת  ערעור  להגיש 
ולבנייה,  לתכנון  ערר 

תוך 45 יום.
לחסוך  עשוי  הערעור 
רב,  כסף  הקרקע  לבעל 
כפי שקרה לבעלי קרקע 
צופית,  למושב  בסמוך 
תשלום  דרישת  שקיבלו 
מהוועדה  השבחה  היטל 
אלף   525 בסך  המקומית 

שקל )לפני הצמדות למדד(, עקב מכירת בית 
רבות.  שנים  המשפחה  את  ששימש  מגורים 
מבדיקת המקרה עולה, כי בית המגורים הוקם 
מכוח היתר בנייה כחוק, אולם משום שנבנה 
הבעלים  חקלאי,  ייעוד  לה  שהיה  קרקע  על 
חויבו לבקש אישור ל"שימוש חורג" וזה אכן 
המאה  של  ה־80'  שנות  בתחילת  עוד  ניתן 

הקודמת.
ובעלי  הקרקע  בעלי  יזמו  השנים,  ברבות 
קרקעות נוספים באותו אזור את שינוי ייעוד 
תכ־ אושרה   2008 ובשנת למגורים,   הקרקע 

נית ששינתה את הייעוד - מקרקע חקלאית 
כללה  לא  התכנית  כן,  פי  על  אף  למגורים. 
טבלת הקצאה ואיזון ומשום כך, הזכויות לא 
ואיזון  הקצאה  טבלאות  למימוש.  זמינות  היו 
של  בדרך  ואושרו  שנים  מספר  לאחר  הוכנו 
2012 ולמע־  תכנית בסמכות מקומית בשנת

שה, הקצו את הזכויות בין כל הבעלים והקנו 
את הזמינות של הזכויות למגורים.

בעקבות שתי התכניות המאושרות, שלחה 
־הוועדה המקומית לבעלים שומת היטל השב

בעת  זכויותיהם  מימוש  עקב  שהוצאה  חה, 
מכירת בית המגורים שהיה בבעלותם. לאחר 
עיון בשומה ובחינת ערכי השווי שנקבעו בה, 
בעלי הקרקע הגישו "שומה נגדית" באמצעות 

והעבירו את ההכרעה במח ־החתומים מעלה 
לוקת לידי שמאית, שמונתה במסגרת ההליך 

הקבוע בחוק התכנון והבנייה.
עקרוניות,  טענות  הועלו  הנגדית  בשומה 
זכויות הבעלים  שווי  יש להעריך את  לפיהן 

כשווי  התכנית(  אישור  )לפני  הקודם  במצב 
־בייעוד למגורים, שכן הנכס מהווה בית מגו

רים בהיתר ואף ניתן לו שימוש חורג מחקלאי 
למגורים ללא כל מגבלה.

למרות  כי  המוכרים,  טענו  לכך,  בנוסף 
מספר  ידי  על  מוחזקת  בשלמותה  שהחלקה 
החלקה  על  הבעלות  משפחה,  קרובי  בעלים, 

ליי יש  ולפיכך,  ירושה  צו  ידי  על  ־פוצלה 
חס חלק מסוים בזכויות בקרקע לבעלים ולא 
להתייחס לבעלות משותפת בכל החלקה, כפי 
שטענה הוועדה המקומית. מסמכים משפטיים 
ומוכיחים  בטענה  תומכים 

־שהחלוקה במקרקעין נוצ
ואף  רבות  שנים  לפני  רה 
קיבלה תוקף של פסק דין 

של בית משפט.
חייבה  הוועדה  בנוסף, 

התכ בגין  הבעלים  ־את 
שהנכס  הגם  השנייה,  נית 
אישור  לפני  עוד  נמכר 
בשנת  השנייה,  התכנית 
הם  החוק  פי  ועל   ,2012
בהיטל  חבים  אינם  כלל 
בגין תכנית זו. על טענות 
אלו נוספו טענות שמאיות 
שנקבעו  השווי  ערכי  נגד 
על ידי הוועדה המקומית, 
שניתנות  הזכויות  היקף 
הזמינות  וחוסר  לניצול 
שלהן לעניין התכנית שאושרה בשנת 2008 

וכיו"ב.
בתום הדיון, שבו הוצגו ראיות טיעוני שני 

־הצדדים, קבעה השמאית המכריעה כי יש לה
עריך את שווי המצב הקודם כשווי למגורים 
ולהפחית ממנו אחוזים בודדים, המשקפים את 
העובדה שבית המגורים נבנה מכוח "שימוש 
אינו  החופשי  בשוק  שוויו  ולמעשה,  חורג" 
השמאית  כן,  כמו  רגיל.  מגורים  בית  כשל 

־קבעה, על יסוד הראיות שהוצגו, כי יש ליי
חס חלק מסוים לבעלים, לרבות בית המגורים 
והחצר הצמודה לו, ודחתה את טענות הוועדה 
בעניין. בנוסף לאלו נקבע, כי לאור העובדה 

השני התכנית  אישור  לפני  נמכר  ־שהנכס 
יה בשנת 2012, הבעלים אינם חבים בהיטל 

השבחה בגין תכנית זו.
להקט גרמה  המכריעה  השמאית  ־פסיקת 

בשיעור  ההשבחה,  היטל  של  משמעותית  נה 
של כ־60%, ולחיסכון של מאות אלפי שקלים 
זה, שחלקם  מסוג  במתחמים  הקרקע.  לבעלי 
פערים  ייתכנו  מבנים,  ללא  וחלקם  בנויים 
גדולים בין שומות ההשבחה, שנגזרות משווי 
הקרקע  מבעלי  אחד  לכל  שיש  שונה  זכויות 
שומה  כל  לבחון  יש  אלו,  במקרים  ולפיכך, 
פי  על  הערעור  סיכויי  את  ולבחון  לגופה 

הנסיבות המסוימות לכל מקרה.
ממשרד  מקרקעין  שמאי  הכותבים, 

־"גנות נדל"ן", עוסקים במגזר הכפ
רי. המידע כללי בלבד ואינו מהווה 

חוות דעת או ייעוץ מוסמכים.

office@ganot.co.il

בית שמאי
עומר גנות והדר מירום,

שמאי מקרקעין

מצא את ההבדלים
ערעור על היטל השבחה בשינוי ייעוד הקרקע, ממגורים 
בשימוש חורג למגורים לפי תכנית, יכול לחסוך כסף רב

בית המגורים הוקם 
מכוח היתר בנייה כחוק, 

אולם משום שנבנה על 
קרקע שהיה לה ייעוד 

חקלאי, הבעלים חויבו 
לבקש אישור ל"שימוש 

חורג" וזה אכן ניתן עוד 
בתחילת שנות ה־80' 

של המאה הקודמת
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הספיקה הגבוהה ביותר     ההפעלה הקלה ביותר
אספקת המים הטובה ביותר גם בשעות עקה

שליטה בכל קווי הטיפניות מנקודה מרכזית אחת 
ניהול לחץ המים 24/7 לפי דרישת העוף

התאמת לחץ המים לצריכת העוף לאורך היממה לקבלת רפד יבש יותר

הצפת מזון מצוינת לאפרוחים    מבנה הצלחת מבטיח תערובת טריה
נגישות מקסימלית בכל שלבי הגידול    אין לכידת ורביצת עופות בצלחת   

ביצועי 
שיא!

המערכת שכובשת
את ארה”ב

ater
מערכת וויסות מרכזי

24/7 יהול ושליטה בלחץ המים  נ

פטנט רשום

10288  1.13
w

w
w

.b2bm
arcom
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חדר האירוח הכפרי פורחים ביישובי הדרוזים בצפון הארץ. נסרין ונבואני נבואני מג'וליס, 
שרצו להפוך את ביתם לאכסניה כפרית, הסתירו את השינוי משכניהם וממשפחתם. 
היום, כשהתיירים מתהלכים בכפר ומתוודעים למסורת ולמנהגי העדה, באים אליהם 
השכנים ומבקשים את עצתם. סא"ל במיל' מופיד אבו ריש מירכא, שהקים עם שישה 
חברים עמותה לקידום התיירות בכפרי הדרוזים: "החלום שלנו הוא לפתח מיזמים 

חדשים ושיפור הקיימים, עד שהאזור יהפוך לטוסקנה הישראלית"

אורח חיים

"הבית במטע". בעלי הבית הסתירו את הסבת הקומה הראשונה לחדר אירוח
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כתה וצילמה: חני סולומון

בירוק-אפור ע מקשטים  הזית  צי 
כל פינה וחלקת אדמה של נופי 
הדרוזיים  בכפרים  וטיול  הגליל 

במ פסיעה  הוא  וירכא  פג'וליס 
הזמן  כאילו  נראה  שבהם  קומות 
עמד מלכת. צבעים וניחוחות של פעם ומבני 
אבן ישנים מתגלים בצעידה בסמטאות הצרות 
ובחצרות הפנימיות של הבתים. בלב האנשים 
שגרים בבתים ובכפרים אלו, המזוהים כל כך 
עם התרבות הדרוזית המסורתית, נרקם חלום: 
מהארץ  מבקרים  בפני  שעריהם  את  לפתוח 
ומחו"ל. הגשמת החלום אינה פשוטה כלל, אך 
שלושה אנשים - שני גברים ואישה - מראים 

שהמפתח להצלחה הוא פשוט להעז.

פורצת דרך בכפר
אבו  ומופיד  כבישי  עדנן  נבואני,  נסרין 
ריש, יזמים פורצי דרך בענף התיירות, מנסים 
להתגבר על השמרנות הנובעת מהמסורת של 
אחד  כל  שאיפתם,  בישראל.  הדרוזית  העדה 
לפי דרכו, היא לפתוח את כפריהם למבקרים, 

והם הציבו זאת לעצמם כמשימה וכשליחות.
בני הזוג נבואני מהכפר ג'וליס, נסרין )33( 
41, מקובל שאחד מכל משפפ )ובעלה נבואני 

חה נקרא בשם המשפחה(, הגשימו חלום סודי: 
גם  הפרטי.  ביתם  בתוך  אירוח  חדרי  להקים 
לאחר שהשיגו את מטרתם, אין הם מתפרנסים 
תקשורת  למדה  נסרין  בלבד.  האירוח  מחדרי 
וחינוך, ביולי 2013 סיימה את לימודיה לתואר 
נוסף בערבית, והיא עובדת כמורה לתקשורת 

פבמשרה חלקית, אך את עיקר זמנה, היא חול
קת בין גידול המשפחה המונה שלושה ילדים 

וניהול ארבעת חדרי האירוח בביתה הפרטי.
אצלם,  מקבלים  שהאורחים  מסבירה  נסרין 
על  המבוססות  ארוחות  לינה,  מקום  מלבד 
המאכלים ועל התבשילים המסורתיים שלהם: 
סמבוסק גבינה, מנאקיש בצק אפוי עם זעתר 
או פלפל, לבנה בשמן זית, מנסף )בשר עוף עם 

אורז וירקות( ואחרים.
היא  להטעות:  עלול  העדינה  האישה  מראה 

פעומדת על דעתה ונאבקת על רצונותיה, מצי
בה לעצמה מטרות ומשיגה אותן. "אמנם עדיין 
לא עברתי הכשרה ביזמות ובהפעלת עסק, אך 

פאני מתכננת ללמוד תואר שני בהנהלת עס
קים, ולהתקדם. אני מרגישה בהחלט כפורצת 
שאני  העובדה  בגלל  דווקא  לאו  בכפר,  דרך 

אישה".
בבחירה  מתבטאת  נסרין  של  הדרך  פריצת 
לעסוק בתיירות בכפר שבו היא ובעלה נולדו 
ובו הם חיים. הכפר ג'וליס, כמו כפרים דרוזיים 
של  החשיבות  את  עתה  עד  ראה  לא  אחרים, 

מותא אינן  התשתיות  ולכן,  התיירות  פפיתוח 
מות עדיין לביקורים ויש עוד להשקיע רבות 

זה עשויה לספק אפש פבתחום. הפנייה לענף 
במיוחד  למעוניינים,  נוספות  תעסוקה  רויות 

לנשים.

חדרי אירוח סודיים
פ"לאחר שבעלי ואני החלטנו על המיזם, הש

בסוד",  האירוח  חדרי  פתיחת  נושא  את  ארנו 
פמספרת נסרין. "רק בשלבי הבנייה נודע לקרו
פבי המשפחה ואחרים שאנחנו בונים חדרי אי

רוח. כלומר, הסבנו את קומת הקרקע של הבית 
הבנוי משלוש קומות לארבעה חדרי אירוח.

בכפר  האנשים   - בסוד  לשמירה  "הסיבה 
עדיין שמרניים. לא רצינו להגיע להתערבות 
המשפחה ולהבעת דעות לא מעודדות מצדם. 

ויי שלנו  החלום  על  ישפיע  שזה  רצינו  פלא 
שומו. קיבלנו עזרה ממשרד התיירות, בייעוץ 
ובמענק עידוד, השאר עשינו בכוחות עצמנו".

נבואני,  הזוג  בני  של  הסוד  שנחשף  לאחר 
הורגש שינוי בכפר. "רק לאחר פתיחת חדרי 
תושבי  חודשים,  כמה  לפני  שלנו,  האירוח 
תנועת  את  ו'להריח'  להרגיש  התחילו  הכפר 
התיירים, מאחר והאורחים הרי לא רק ישנים 
אליו  הכפר  את  להכיר  רוצים  הם  ואוכלים, 
ומעניינים,  יפים  כאן מקומות  לנו  יש  הגיעו. 
לתיירות.  ולהכשירם  אותם  לחשוף  רק  צריך 
בעקבות זאת, צעירים רבים פנו אלינו, מתוך 

התעניינות בנושא הצימרים".
נסרים מדגישה שכל הפונים אליהם גברים 
שצצו  החדשות  מהיזמות  אחת  על  ומספרת 
 - עתיד"  ''סורגות  לנשים:  ומיועדת  בג'וליס 
קבוצה של נשים מבוגרות וצעירות הסורגות 
יחד ומוכרות את יצירותיהן. "כמי שמעודדת 

פנשים דרוזיות, זה ייקח בוודאי זמן מה עד שנ
שים נוספות יצטרפו למעגל תעסוקה תיירותי 

כלשהו".

איך נולד הרעיון של "בית במטע"?
ובעולם.  בארץ  לטייל  אוהבים  ואני  "בעלי 
הרעיון  לטייל.  מרבים  אנו  שהתחתנו,  מאז 
לעשות משהו עם הבית שלנו עלה מדי פעם, 
כי הבית שלנו עומד וצופה לכרם זיתים גדול, 
מצולמת  כגלויה  המתפרס  וטבעי  יפה  בנוף 

פלעיני כל מבקר. כך התגבש הרעיון, אך ההש
ראה לאיך המקום ייראה ולשירות החם נובעת 

מהתרבות הדרוזית ומבית ההורים.
היה  אותנו  הרשים  שהכי  המקום  "בחו"ל, 
'היער השחור' )אזור מתויר מאוד בדרום מערב 

פגרמניה, ח"ס(. לא יכולנו שלא לראות בעיני
נו את הדמיון, את הבית שלנו שיוסב בחלקו 
זיתים. לקראת הקיץ, אנו  לאירוח בתוך כרם 

מתכננים לערוך סדנאות אוכל למבקרים".
הראש של נסרין ונבואני עובד כל הזמן על 

פרעיונות חדשים בנושא התיירות: "אנו מתכ
ננים לבנות בקתות עץ, ברכת שחייה בשטח 
האדמה שלנו, ממש בתוך הכרם. עד כה, בדרך 

פהיו גם מכשולים, והתגברנו. בנוסף, היינו צרי
כים לחפש אטרקציות מעניינות, כדי למשוך 
שבהן  האטרקציות  בין  לכפר".  המבקרים  את 

"מערת המת בג'וליס:  תיירים  לבקר  פיוכלו 
מגדולי  אחד  של  קברו  האפנדי,  בית  בודד", 
העדה שייח' אמין טריף, הגן הבוטאני "גני אל 
מאמינה,  "אני  ועוד.  התבלינים  חנות  מונא", 

פשהנושא התיירותי כבר נכנס לתודעת התוש
בים ועוד יזמים הצטרפו למעגל, והכפר יהפוך 

פלתיירותי. עניין של זמן. קיים גם צורך בהת
אגדות בעלי הצימרים וחדרי האירוח כקבוצה, 
כדי ליצור שיתופי פעולה ולהצעיד את הענף 

קדימה".

הכפר עובר שינוי
עדנן כבישי )47(, גם הוא מג'וליס, סגן אלוף 

פבמיל' ובעל תואר ראשון במדעי המדינה ומז
רח תיכון ותואר שני בפיתוח אזורי, הוא מדריך 
לה  ששמה  עמותה,  וממקימי  מוסמך  תיירים 
מאוד  לי  "חשוב  התיירות.  את  לקדם  למטרה 
הדרוזית  בעדה  המיוחד  את  ולהבליט  לחשוף 
רק  היזמות  תושבים.   6,000 המונה  ובג'וליס, 

הולכות ומתרבות, אך זה לא קל.
"הכפר עובר שינוי, ואנו יודעים שזה תהליך, 
אך חייבים להתחיל ולחשוב איך לקדם יזמות 

שייע הכפר'  'טעם  לפסטיבל  בדומה  פבנושא, 
רך לראשונה בג'וליס ב-26 באפריל. הציבור 

פיפגוש את התושבים המקומיים בבתיהם והט
עימות עם בני הבית יעשו למפגש טעם נוסף 
והתרבות מקרוב  להכרת המנהגים, המאכלים 
החג  וממתקי  המאכלים  להכנת  בסדנאות 
המסורתיים המשלבים תמרים וכורכום, חווית 
משתה ה'מעלי' שהוא משקה מיוחד מתבלינים, 
לצד סיפורים מרתקים על כל מאפה וממתק". 

נסרין נבואני מג'וליס: 
"אמנם עדיין לא עברתי 

הכשרה ביזמות ובהפעלת 
עסק, אך אני מתכננת 

ללמוד תואר שני בהנהלת 
עסקים, ולהתקדם. אני 

מרגישה בהחלט כפורצת 
דרך בכפר, לאו דווקא בגלל 

העובדה שאני אישה"

הכנות לפסטיבל המוזיקה בירכא. במקביל לחג הנביא שועייב הדרוזי ולחג הפסח
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 בעלי
 היתרים למערכות

מסחריות ובינוניות
 התקשרו עוד

היום!!!

 חברת
 האינטגרציה והשרות

המובילה בישראל
התקנות

מאות מערכות בינוניות, מסחריות ומונה נטו 
מותקנות בקיבוצים, מושבים ובתעשייה 

MW 70 הספק

שירות ותחזוקה
ניטור ושירות של עשרות מערכות בינוניות 

ומסחריות בחדר ניטור ייעודי
MW 20 הספק

מערכות מונה נטו
מטבחי רגבה – 630 קילו – מחובר

לולים רגבה - 220 קילו – לפני חיבור
ביג קרית שמונה  - 680 קילו – לפני חיבור

דודג' סנטר – נצרת – 580 קילו - התקנה

לקוחות החברה
משקי הדרום, רגבה, ביג, אחים עופר, מליסרון, 

סאנפלאוור, מוסכי טויוטה ועוד...

כיול ממירים של כל החברות
אם קיבלתם מכתב ממנהל החשמל – פנו עוד היום

 צוות החברה מוסמך על ידי יבואני
ויצרני הממירים לכייל את ממירי:

SMA ,Power One, סולאר איידג', פרוניוס ועוד...

לפרטים נוספים התקשרו:

אלישע שלו
מנהל פרוייקטים

050-6508161

איל בן יעקב
מנהל שיווק

054-6713010

עופר חורש
מנכ"ל ומנהל מסחרי

054-3234316 
www.filcom.co.il  08-6721026 :משרד
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להעשרת החוויה, הוא מוסיף, יתקיימו סיורים 
פמודרכים באתרים ובסמטאות הכפר, ללא תש
פלום. "אחד השיאים באירוע יהיה מופע הנעי

לה בריקודי דבקה, עם צלילי העוד והדרבוקה 
האופייניים".

והמוסדות הממ היזמות  בין  פהאיש המקשר 
פרו הילה,  ממצפה  ברום  חיים  הוא  פשלתיים 

הדרוזיים  בכפרים  התיירות  לקידום  יקטור 
פוהצ'רקסיים ברשות לפיתוח הגליל. ברום מס
פביר, שלפרויקט שותפים ארבעה משרדים ממ

שלתיים: תיירות, ראש הממשלה, פיתוח הנגב 
הגופים  "כל  הגליל.  לפיתוח  והרשות  והגליל 
17 הכפפ -האלו הבינו את הפוטנציאל הטמון ב

כפרים  ושני  דרוזיים  כפרים   15 מתוכם  רים, 
היה   2010 בשנת  התקציב שאושר  צ'רקסיים. 
בסך הכול 40 מיליון שקל, לארבע שנים לכל 

הכפרים, המסתיימים ממש עכשיו".
מיליון   32 הלא-גדול:  התקציב  חלוקת 

ולקי למענקים  לייעוץ,  לתשתיות,  פשקלים 
דום היזמות; "שמונה מיליון מהתקציב מיועד 
ואנו מקווים  לשיווק. הוקמה עמותת תיירות, 
הוא  המנחה  המוטו  פעולותיה.  תרחיב  שהיא 
הייחודיים  הסממנים  את  יישוב  בכל  למצוא 
להמתין  שנותר  כל  ועתה,  אותו.  ומאפיינים 

ולהתפלל לקבל תקציב חדש".

שורשים במאה ה-13
השכנה,  ירכא  המקומית  המועצה  במרכז 
אלף  כ-15  בה  חיים  וכיום  ככפר  שהתחילה 

וברחו הבתים  בצפיפות  להבחין  אפשר  פאיש, 
לאופי  המותאם  מסור,  טיפול  המבקשים  בות 
המקום. ברחבה המרכזית המשמשת לפעילויות 
ולקבלות פנים פגשנו באחד האנשים המזוהים 
נוסף שהבין  אדם  באזור,  התיירות  עם  ביותר 

שכדי להצליח יש לעשות ולהעז.

הוא  המקום,  תושב   ,)49( ריש  אבו  מופיד 
במזרח ראשון  תואר  ובעל  במיל'  אלוף  פסגן 

נות ובלימודי ארץ ישראל ותואר שני במנהל 
ציבורי, חובב תיירות ומיזמי עמותת התיירות 
המקומית. כיום, אבו ריש משמש כמורה דרך 
מוסמך, מקצוע שלמד לאחר שחרורו משירותו 

הצבאי.
בירכא,  ענפה  למשפחה  בן  הוא  ריש  אבו 
היא  יותר מאלף שנים. לדבריו, משפחתו  בת 
במאה  הדרוזית  הדת  החלה  מאז  הראשונה 
ה-13. אביו חוסיין היה פלאח, שעבד ב"סולל 
בונה" בכבישי צפון הארץ במשך שנים. בשנים 
האחרונות, מקדיש הבן מופיד את מרב מרצו 
הדרוזי.  במגזר  התיירותית  הפעילות  לביסוס 
החריצות והדבקות במטרה הן חלק ממנו, הוא 
טוען, עוד מהתקופה הצבאית שלו. "שירתתי 
18 ועד הגיעי לדפ  בצה"ל מחייל פשוט בגיל

רגת סא"ל, מתוכן 12 שנים שירתתי בלבנון, 
במגוון תפקידי פיקוד. פעמיים במשך השירות 
שימשתי כאחראי על גדודי צבא דרום לבנון 
שריון  סמח"ט  ג'בל,  בבינת  אג"ם  כקצין  וכן 

514 ומפקד בסיס עד שחרורי.
הדרך  מורה  עם  יחד  הקמתי   2013 "בשנת 
את  נוספים  דרך  ומורי  מג'וליס  כבישי  עדנן 
ה'עמותה לקידום התיירות בכפרים הדרוזיים 
והצ'רקסיים'. עוזר לנו בנושא סלאח סלאח - 
התיירות  תיק  על  ואחראי  המועצה  ראש  סגן 
שהחלום  חברים,  שבעה  אנו  בעמותה  בכפר. 

ושיפור הק מיזמים חדשים  הוא לפתח  פשלנו 
הישרא לטוסקנה  יהפוך  שהאזור  עד  פיימים, 

לית".
הע שאיפות  את  בגאווה  מפרט  ריש  פאבו 

הדרושים  הנתונים  שכל  ביטחון  מתוך  מותה, 
מופיד,  בירכא, לדברי  בידיהם.  להצלחה כבר 

מש בעלי  היסטוריים  אתרים  מספר  פקיימים 

להכשרת  המרכזי  הספר  ובית  לדרוזים  מעות 
אנשי דת.

משום שהדת הדרוזית ידועה רק למתי-מעט 
משמ ואחרים  אלו  מקומות  בסודה,  פשהוכנסו 
פשים כעוגנים חשובים בקהילה ועשויים לענ

לאחרונה,  ומטיילים.  תיירים  גם  ולסקרן  יין 
הם נערכים בקדחתנות לפתיחת שערים בפני 
ביישובים  רק  ולא  ומחו"ל,  מהארץ  תיירות 
המתוירים והגדולים ביותר, דליית אל כרמל 

פועוספיה שעל הכרמל, אלא גם בכפרים הצפו
ניים והקטנים יותר: ירכא, ג'וליס ואחרים.

שייערכו  פסטיבלים  העמותה,  חברי  לדעת 
המג התיירותי  ההיצע  את  יחשפו  פבכפריהם 

וון שלהם, ובכללו פעילויות בסיסיות: טחינת 
פקפה עם הל, טחינת קמח, סדנאות הכנת מאכ

לים מסורתיים שינחו נשים דרוזיות ועוד, וכך 
ובתרבות  במאכלים  במנהגים,  הציבור  יפגוש 

מקרוב.
משפחתו של אבו ריש מהווה דוגמה בשטח: 
הפנוי  ובזמן  כפרי  לאירוח  צימרים  שני  להם 
שנותר למופיד בין הדרכה לסיור הוא מסייע 

פלאשתו אמאל בניהול הצימרים והספא שהקי
מו בכפר, בנוסף לפעילות בבית הבד העתיק 

של המשפחה הפועל על אבנים.
מאירות,  בפנים  נעשית  האורחים  הזמנת 
הדת  שבין  הקשר  על  ומצביע  מופיד  מסביר 
זו, הדרוזים  היהודית לאמונה הדרוזית: בדרך 
משה  מימי  עוד  מתקיים  שהאירוח  מאמינים 
לדרוזים,  החשוב  הנביא,  שיתרו  "מאז  רבנו, 
'אהלן  בברכת  ובירכו  למשה  דלתו  את  פתח 

וסהלן', וחיתן את בתו ציפורה עם משה".
מדריך  שהוא  ובשעה  מלא,  גבר  ריש  אבו 

שות וגופו  פניו  ידיו,  התיירים  קבוצות  פאת 
פים מלאים במשימה: הוא מלהיב אותם בדרך 

פשבה הוא מתאר את האתרים שבהם הם מבק
פרים ונהנה לתבל את הסבריו בסיפורים מסו

רתיים של העדה על אמונותיה ומנהגיה. הוא 
אינו משמיט את נושא גלגול הנשמות, שתמיד 
הנשמה  כי  מאמינים,  "אנחנו  לשמוע.  מסקרן 
אדם  קבוע.  בעולם  הנשמות  ומספר  נצחית 
שנפטר, מיד נולד תינוק אצל משפחה אחרת 

עם נשמתו של הנפטר.
גלגול נשמות.  יש  אז  יש צדק אלוהי,  "אם 
של  אשמתם  מה  להסביר  אפשר  איך  אחרת, 
ילדים שנולדים נכים או מתים צעירים? איך 
דורות  על  מתחשבנים  הם  הרי  כי  יתחשבנו, 

קודמים ויש תיקון וזיקוק נשמה".
זרים לו מסביר,  המדריך שחיי הצבא אינם 

במער דרוזים  חללים  ליפול  שהחלו  פשמרגע 
פכות ישראל, החלו בעדה לעסוק בהנצחת הח

למען  החלל שמת  בזיכרון של  יילים שנפלו, 
לגלגול  כדוגמה  שאספר  "הסיפור  המדינה. 
במהלך   ,1992 בשנת  בחורף,  התרחש  נשמות 

שירותי הצבאי בלבנון.
נתקלה  חולה  בכפר  נסענו  שבה  "השיירה 
האבטחה  צוות  עם  חזרתי  מחבלים.  בחוליית 
)יחידת  ביק"ל  ג'בל  בינת  מח"ט  את  לחלץ 

שנפ מחורפיש  בדר  מוניב  ללבנון(,  פהקישור 
צע, וכן שני קצינים שהיו פצועים קשה, גראפי 
וסארי עאמר. במהלך הפינוי, שרון הקשר של 
המח"ט מעין גדי נהרג, והחובש סלאח טאפש 
מבית ג'אן שהיה צמוד אליי חטף כדור בראש 

ונהרג במקום.
למשימה,  אתי  יצא  טאפש  שהחובש  "לפני 
הוא היה צריך לצאת הביתה. מאחר ולא יצא, 
ירד שלג  הזמן  דיבר עם אמו בטלפון. באותו 
בבית ג'אן, ואמו שמרה לו שקית שלג בפריזר. 

עדנן כבישי מג'וליס: 
"הטעימות עם בני הבית 
יעשו למפגש טעם נוסף 

להכרת המנהגים, המאכלים 
והתרבות מקרוב בסדנאות 
להכנת המאכלים וממתקי 

החג המסורתיים המשלבים 
תמרים וכורכום, חווית 

משתה ה'מעלי' שהוא משקה 
מיוחד מתבלינים, לצד 

סיפורים מרתקים על כל 
מאפה וממתק"

עבודת אמנות דרוזית. בג'וליס פועלת קבוצה של נשים מבוגרות וצעירות הסורגות יחד
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מופיד אבו ריש מירכא מצביע על הקשר שבין הדת 
היהודית לאמונה הדרוזית: הדרוזים מאמינים 
שהאירוח מתקיים עוד מימי משה רבנו, "מאז 

שיתרו הנביא, החשוב לדרוזים, פתח את דלתו 
למשה ובירכו בברכת 'אהלן וסהלן', וחיתן את בתו 

ציפורה עם משה"

בזמן שטאפש החובש נהרג, נולד תינוק אצל 
משפחה אחרת בכפר.

לגיל  הגיע  שכשהילד  מספרים,  "בכפר 
עשלוש וכבר התחיל לדבר הוא הלך לבית מש
הקוד וזכר את משפחתו  החובש טאפש  עפחת 

מת: אביו, אמו ואחיו. הוא נכנס למטבח הבית 
ושאל את אמו: היכן שקית השלג ששמרת לי 
במקרר? אמו נפלה מבכי, כי הבינה מי עומד 
מולה. היום סלאח חייל בצה"ל, וגם הוא יצא 

לקורס חובשים.
נוסף מעניין בסיפור קרה לפני כמה  "פרט 
וסיפרתי  קבוצה  עם  כמדריך  נסעתי  שנים. 

עלהם סיפור זה. נהג האוטובוס אמר לי בהתרג
שות, שהוא האב של הילד שנולד. הוא התקשר 
נוסעי  כל  בעניין.  אתו  לשוחח  לי  ונתן  לבנו 

הסיור התרגשו עד דמעות".
מופיד אבו ריש וחבריו שותפים בארגון אחד 
האירועים המרכזיים בירכא, שעומד להתקיים 

ופו מוזיקה   - אביב  "פסטיבל  ממש:  עבקרוב 
ויימשך  לקלור בירכא" ייפתח ב-17 באפריל 
כל סוף השבוע, עד 19 באפריל, במקביל לחג 

הנביא שועייב הדרוזי ולחג הפסח.

"מעט אדמות נשארו לנו"
עבמגזר הדרוזי, כמו במגזרים חקלאיים וכפ

ריים אחרים, האדמה היא נושא מעורר רגשות 
האח השנים  "במהלך  ריש:  אבו  עומחלוקות. 

והועברו  הופקעו  ירכא  מאדמות  רבות  רונות 
שמעט  מצב  נוצר  ישראל.  מקרקעי  למינהל 

אדמות נשארו לנו.
לגבי  בעדה  המנהג  המדינה,  קום  "מאז 
האדמות הוא שהן נחלקות בין בני המשפחה 
הגברים היורשים, שווה בשווה, ואילו הבנות 

עמקבלות אדמה מבעליהן. רוב האדמות נטו
עות עצי זית לצריכה עצמית ומעט למטרות 

להת יכולים  לא  שהכפריים  כך  עעסקיות, 
מתגייסים  רבים  לכן  מחקלאות,  רק  פרנס 
המבטיח  כעיסוק  הביטחון  בכוחות  לשירות 
משכורת. חלק אחר עוסק במסחר, בתעשייה, 

עבשירותים ובמשרדי ממשלה וכמובן, המש
בכפר.  מיעוט  המהווים  העצמאיים  כילים 

עבשנים האחרונות בנות רבות פונות ללימו

דים גבוהים, עובדה שלא הייתה בעבר וכיום 
נוצר לעתים פער בין בני הזוג, והתוצאה לא 

פעם היא הגירושין".
ערבים מהבתים בירכא נבנו על אדמות חק

שלצערם  ומוסיף  מציין,  הוא  פרטיות,  לאיות 
"התוצאה  המתאר.  תכניות  את  מרחיבים  לא 
והבעע בכפר  נשארים  מהצעירים   99% -ש
בחברה  המסורתי  המנהג  בקיום  מתגברת  יה 
הדרוזית: כשגבר רוצה לשאת אישה הוא חייב 
קודם לבנות בית. לאור המציאות בשטח, נושא 
רישיונות,  ללא  בונים  חלק  בעייתי.  מאוד  זה 

המגי רבים,  קנסות  לקבלת  המוביל  עמצב 
עים עד לסכומים גדולים, כ-200 אלף שקל. 
לצערנו, התוצאה שחלק מהגברים נכנסים אף 
לכלא. זהו מצב קשה ובלתי פתור, כי המדינה 
מתקשה לתת לנו פתרונות מעשיים, אבל אנו 
שלה:  שהמוטו  במסורת,  באמונתנו  ממשיכים 

'כבודו של אדם ביתו'".
ענסרין נבואני מאמינה שעניין הירושה לב

לשוויוני  ויהפוך  שינוי,  יעבור  במשפחה  נות 
לא  שהבנות  הירושה,  נושא  "בעיניי,  יותר: 
נכללות, חייב להשתנות. יש להניח שזה ייקח 

ומבין, החלטנו שנ כזוג פתוח  אנו,  לכן  עזמן, 
חלק את אדמותינו שווה בשווה. כי בשבילנו 
אין הבדל - זה הבן שלנו והבת שלנו, ואני לא 
היחידה שחושבת כך. הבית שלנו נמצא בכרם 

עזיתים, חלק גדול מכרם הזיתים שייך לנו. מע
עצים אלו אנו מוסקים, ומשתמשים בשמן ובזי

תים למאכלים ולבישול, לנו ולאורחים".
אוה בהורים  זכתה  שכאישה  מסבירה,  עהיא 

בים ותומכים מאוד, שהתייחסו אל הילדים – 
בן או בת - כשווים, במיוחד בעניין הלימודים 
היה  "אבא  לכפר.  מחוץ  הבנות  של  הגבוהים 
מוכן לוותר על החשוב לו ביותר כדי שנלמד 
ונצליח. מאחר ונלחם על נושא זה מול העדה 
בכך שהרחיקו  זה  עניין  לו  עלה  הדת,  ואנשי 

אותו מהדת.
"זה התחיל עם אחותי הגדולה, שהייתה בין 

עהבנות הראשונות שלמדו לתואר, והיום בזכו
תו ובזכות אחרים כמוהו רוב הבנות לומדות. 
היציאה מהרגלי המסורת כרוכה בתהליך לא 

פשוט".

עדנן כבישי ואחותו מג'וליס. "הטעימות עם בני הבית יעשו למפגש טעם נוסף להכרת מופיד אבו ריש )מימין( וסלאח סלאח. נהנה לתבל את הסבריו בסיפורים מסורתיים של העדה
המנהגים, המאכלים והתרבות"

נסרין נבואני ומבחר מטעמים דרוזיים. "הסיבה לשמירה בסוד - האנשים בכפר עדיין שמרניים"
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"פארק היורה - חץ וקשת"

במושבה הטמפלרית בית לחם הגלילית 
קם מתחם חדיש וייחודי מסוגו לכל 

מקצועות הקשתות )חץ וקשת(. מה 
יש בו? מטווח מקורה, מצויד בעשרה 

מסלולי קליעה וציוד זמין ל-50 איש 
)קשתות אולימפיות, חצים, אשפות 

ומטרות(; מטווח פתוח )אולימפי( כולל 
30 מסלולים לירי של עד 90 מ'; "פארק 

היורה - חץ וקשת" - מסלול דינוזאורים; 
14 תחנות ירי אתגרי למטרות תלת ממד, 

מטרות ירי שדה, מבוכים ועמדות ירי, 
הממוקמים ביער לאורך מסלול ממופה 

של כשעה וחצי.
משטח דשא, מרפסת עץ, בית קפה 

ושמונה מסלולי ירי לקבוצות, משפחות 
ויחידים.

מחיר: 75-45 שקל.
לפרטים נוספים: 04-8113861, בתיאום 

מראש.

מדריך 
טיולים

פסח הוא חג החירות, אבל מה אפשר לעשות 
בכל החופש שניתן לנו? בפתח עונת הטיולים, חול 
המועד פסח הוא זמן מצוין לבלות מחוץ לבית עם 
המשפחה או עם חברים. אל תשכחו לקחת אתכם 

את המדריך הזה

דינוזאורים בפארק היורה. בית לחם הגלילית

חץ וקשת. בפארק היורה
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משטרת נהלל ההיסטורית

פעילות במשטרת נהלל ההיסטורית 
)מול מושב בית שערים( בחוה"מ פסח. 

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
חוגגת 30 ומזמינה אתכם לסייר בעמק 

יזרעאל שלא הכרתם ולפענח כתבי 
חידה. בואו להתנסות במורס ששש... 

בהסלקת נשק )רק שהבריטים לא 
ישמעו( ולגלות את המערה הסודית 
שנמצאת ב... )אסור לגלות(. בנוסף, 
יפעלו במקום סדנאות יצירה "ילדים 

יוצרים שימור".
ביום חמישי 17.4 בין השעות 15:00-10:00 

)הזנקה אחרונה בשעה 13:30(.
30 שקל למשפחה. לפרטים ולהרשמה: 
nahalal@shimur.org.il | 04-6415073

 חוות דרך התבלינים

פעילויות יצירתיות לכל המשפחה 
בפסטיבל "חושים" השלישי.

יריד בשדות חוות דרך התבלינים: 
מתחמי יצירה לילדים ולגדולים, סיור 

בשדות התבלינים וצפייה בסרט: "סודות 
התבלינים", שוק תבלינים, הדגמות של 

הכנת מנות מיוחדות וכשרות לפסח, 
טעימות ומתחם קולינרי המציע טורטיות 
במילויים מפתיעים, מיני מאפים כשרים 

לפסח הישר מהטבון, מוסק העץ, 
קינוחים ופינוקים מתוקים, מגוון חליטות, 

קפה איכותי ועוד...
21-5.4 בין השעות 10:00-17:00, הכניסה 

ללא תשלום, חלק מהפעילויות בתשלום.
 לפרטים נוספים: 04-9533405 

www.derech-hatavlinim.co.il 

על גלגלים

פעילות מוטורית במתחם רכבת העמק 
בכפר יהושע. מבחר מסלולי טיול על 

"סגוויי שטח" ברחבי העמק, הרכיבה על 
הסגוויי מוגבלת לגיל 16 ומעלה ולמשקל 
118-45 ק"ג בלבד, ואסורה לנשים בהריון! 

עלות למשתתף: 180-100 כולל מע"מ, 
תלוי במספר המשתתפים.

בעקבות שומר היערות - מגוון מסלולי 
טיול בריינג'רים לאורך מסלול רכבת 

העמק החדשה, שבו עובדים על הנחת 
המסילה. משם לעתיקות בית שערים 
ולפסל של אלכסנדר זייד, תצפית על 

העמק לצדו של הפסל ונשמע הסבר על 
שומר היערות.

ליערות הזורע טבול בטבע - מתחנת 
הרכבת בכפר יהושע במסע מוטורי 

מרהיב. יציאה לכיוון שדות העמק בדרך 
מישורית עד חניון נחל שופט ומשם 

לנופים ירוקים מרהיבים לאורך כל ימות 
השנה.

הנהיגה עצמית, למסלול מתלווה מדריך, 
בכל ריינג'ר שלושה נוסעים. הנהיגה 

לבעלי רישיון נהיגה בלבד, מגיל -+24 יש 
להצטייד ברישיון בתוקף!

עוד במתחם הרכבת: משחקי לחימה 

ברובי לייזר - משחק אסטרטגי עם 
הרבה אדרנלין. מחיר למשתתף 80-50 

שקלים כולל מע"מ )מינימום לפעילות: 
2,500-1,500(, תלוי במספר האנשים 

ובמיקום, הפעילות כשעה וחצי.
חוה"מ פסח, בין השעות 18:00-9:00, 

כולל שבת וחג. בתיאום מראש.
 לפרטים נוספים: 0542066368

www.raveatv.co.il | 077-7080299

  אבודים היינו במבוך

מבוך בעמק, מושב שדה יעקב, לכל 
המשפחה. מבוך שיחים ענק המשתרע 

על 8000 מ"ר ובו שני קילומטרים של 
שבילים מפותלים ומסובכים. במהלך 

ההליכה במבוך תעברו שמונה תחנות, 
שבהן תקבלו כתב חידה המרמז לתחנה 

הבאה, האחרונה תוביל אתכם ליציאה. 
במתחם מדשאה גדולה ומשחקים "של 

פעם", פינות מוצלות ואפשרות לפיקניק. 
המקום מיועד למשפחות וקבוצות 

ומאפשר לינת קמפינג.
חוה"מ פסח, 17:00-10:00, ערבי חג עד 

17:00. שבת וחג סגור.
30 שקלים.

 לפרטים נוספים: 050-5404473
www.mavoch.fav.co.il

הקרקס החקלאי

פסטיבל האביב בקרקס החקלאי 
במושב היוגב שבעמק יזרעאל: כל יום 
מופע קרקס מרשים ומצחיק, לילדים 

וגם למבוגרים! כתב חידה וכתב סתרים 
בגינת הירק, שתילת עציץ מתנה 

וקישוטו, סדנת קרקס שבה תלמדו 
לשחק עם חפצים שונים של קרקס.

מסלול בייבי בייק )אופניים ללא פדלים( 
לקטנים וחדי אופן לגדולים, פינת חי 

של ברווזים וחמורים, קטיף עצמי של 
ירקות בתשלום לפי משקל )תלוי בעונה( 

ובימים חמים: ריצה בין הממטרות!
שלוש שעות של פעילות לכל המשפחה, 
מגיל 120-0. במקום יש גם פינות מוצלות 

ושולחנות פיקניק, שירותים, דוכן קפה, 
תה, פופקורן, פטל בתשלום סמלי 

ובשירות עצמי.

חוה"מ פסח, 15 עד 22 באפריל,, לא 
כולל שישי 18.4, בין השעות: 14:30-10:00, 
מופע ב-12:30. השעות יכולות להשתנות 

עקב מזג אוויר, לכן כדאי לבדוק לפני 
www.agricircus.com ההגעה באתר

 לפרטים נוספים: 0545500274
054-5500175 

יקב יפתחאל | אלון הגליל

משפחת אופיר מזמינה אתכם לבקתה 
באלון הגליל, שבה נמצאים יין, דבש 

ותערוכות אמנות.
שעות הפתיחה בפסח: ימי שישי, ערבי 

חג וחול המועד, בין השעות 14:00-10:00, 
שבתות וחגים בין השעות 17:00-10:00

| www.yfw.co.il :לפרטים נוספים
052-2824644 | 04-9865811

טעימות ביקב

מרכז המבקרים של יקב טוליפ בכפר 
תקווה, ליד טבעון, יהיה פתוח בחול 

המועד פסח לקהל הרחב מ-9:00 עד 
15:00 לטעימות יין ולהסברים.

לתיאום ביקור ולשאלות: ליטל 
lital@tulip-winery.co.il | 054-6660311

המקום סגור בימי שבת וחג. קבוצות 
בתיאום מראש בלבד.

לקפוץ, לטייל, לנווט ולנפוש

פעילות מקפיצה בגן לאומי פארק 
הבשור בחבל אשכול: טרמפולינת ענק 
ומתקני שעשועים )בתשלום(, הדרכה 

במסלול דיסק גולף החדש )בימים ד'-ה' 
17-16 באפריל, 14:00-10:00(, מתנפחים 

וסירות פדלים במעיינות )בתשלום(, 
מסלולי אופניים משולטים, ערכת ניווט 
אישי או משפחתי בפארק )בתשלום(, 

מעיינות ציוריים, בריכות שכשוך, מתקני 
פיקניק, כרי דשא ופינות חמד לרוב.

שלישי עד שני, 15 עד 21 באפריל.

 צעדת נכי צה"ל
בגן השלושה

צעדה לכל המשפחה בפארק המעיינות 
ובגן השלושה, הסחנה, בשלושה 

מסלולים: 9 ק"מ, 5 ק"מ ו-2 ק"מ. לאחר 
הצעדה - התכנסות, טקס ופעילויות לכל 

המשפחה.
רביעי, 16.4 בין השעות 12:00-7:00.

 בהרשמה ובתשלום בארגון נכי צה"ל
04-8539882, לנכים - ללא תשלום.

צעדותרום

צעדה חווייתית של האגודה למלחמה 
בסרטן במסלול מרשים ועוצר נשימה 
ביער הקיבוצים שביערות מנשה. דני 

ההרשמה הם תרומה לפעילות האגודה.

הקרקס החקלאי במושב היוגב

צילום: שובל אביטוב יקב טוליפ. מרכז המבקרים 
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חשוב להיות חכמים בשמש ולהצטייד 
בכובע, מים, משקפי שמש, לבוש מלא 

ומסנן קרינה. מדריכי קק"ל יעבירו 
הדרכה על האזור. במקום יתקיימו 

פעילויות מהנות ועשירות לילדים ועוד.
יום רביעי, 16.4.14, א' חוה"מ פסח, בין 

השעות 13:30-9:00.
דמי הרשמה: 15 שקל למשתתף, קודש 
לפעילות האגודה. חינם לילדים מתחת 

לגיל שנתיים. ניתן להירשם במקום ביום 
הצעדה. חברות וקבוצות מאורגנות )יותר 

מ-50 איש( מוזמנות להירשם מראש:
03-5721603. פרטים על המסלול ועל 

דרכי ההגעה באתר קק"ל.

שישי חופשי

קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם 
ליהנות מטיולים מודרכים בבוקר יום 

שישי, בשעה 10:00, בכל שבוע בפינה 
קסומה אחרת ברחבי הארץ. הטיולים 

מתאימים לכל אחד ויימשכו שעתיים עד 
שלוש שעות, בשילוב נסיעה במכוניות 

פרטיות והליכה קצרה בשבילי היער.
טיולי חודש אפריל:

4.4.14 - טיול בשביל סובב הר איתן 
לאוהבי לכת. הטיול יודרך בעברית 

ובאנגלית.
11.4.14 - אל תצפית המונפור בפארק 

גורן.
25.4.14 - לקראת יום הזיכרון לשואה 

ולגבורה - אל אנדרטאות מיוחדות ביער 
הקדושים.

ללא תשלום, יש להירשם מראש ב"קו 
ליער" - 1-800-350-550

 חטיבת הנח"ל
בשביל ישראל

חיילי חטיבת הנח"ל יצעדו בשביל ישראל 
לאורך כל 900 הקילומטרים במשך 

יומיים רצופים, בהרכב חטיבתי מלא - 

אלפי לוחמים וקצינים יצעדו במקביל, 
מצפון ומדרום, עד הסיום באזור ירושלים.

במהלך הצעידה ולאורך כל המסע 
תשתלבנה קבוצות בני נוער לפני 

גיוס מתנועות נוער, מפרויקט תגלית 
ומהיישובים ומהמועצות שבשטחן עובר 

השביל. קבוצות אלו יצעדו שכם אל 
שכם עם לוחמי החטיבה.

קק"ל וחטיבת גבעתי מזמינים את 
הציבור להצטרף לצעידה בקטע שבין 
מצפה משואה לבית גוברין. המסלול 

אינו מעגלי, אוטובוס יחזיר את הצועדים 
לתחילת מסלול. הצעידה בקטע 

המסלול המשותף מיועדת למיטיבי לכת, 
בעיקר בשל קצב הצעידה של החיילים. 
במסלול ישולבו הדרכות על קק"ל ועל 

פועלה, מורשת קרב והדרכות טבע ונוף. 
משך הפעילות כשש שעות ומספר 

המשתתפים מוגבל.
יום חמישי, ג' בניסן, 3 באפריל, בשעה 

.07:30
ללא תשלום, יש להירשם מראש ב"קו 

ליער", 1-800-350-550.

צעדת הגלבוע ה־48

צעדת הגלבוע הבין-לאומית ה-48 
מאורגנת על ידי המועצה האזורית גלבוע 

בדרכי הנוף שהכשירה קק"ל בגלבוע. 
בנקודות התצפית לאורך המסלול 

מציעה קק"ל לצועדים הסברים והדרכה. 
בנוסף, תהיינה הפעלות וחוויות לכל 

המשפחה.
ניתן לצעוד במסלול מקוצר - 2.5 ק"מ, 

במסלול משפחתי - 5 ק"מ, או במסלול 
בין-לאומי - 20 ק"מ. הסעות יצאו ממעיין 

חרוד משעה 06:30 עד 09:00.
ימים שישי ושבת, ד'-ה' בניסן, 5-4 

באפריל, בשעה 06:30.
האירוע בתשלום ובהרשמה בכתובת: 

march@hagilboa.org.il. הנחה לידידי 
קק"ל עם הורדת קופון מאתר ההטבות 

ב-E-ירוק.

 פרטים נוספים ב"קו ליער",
.1-800-350-550

צעדת קצרין 2014

מתנ"ס קצרין, בשיתוף קק"ל, עורכים 
ב-5 באפריל את "צעדת קצרין 2014 

וחנוכת סינגל קצרין".
בשעה 08:00 חנוכת שביל האופניים 
"סינגל קצרין" - היציאה לרכיבה על 

אופניים מגן מיקולוב, במסלול שאורכו 
14.2 ק"מ. המסלול הוכשר בתרומה 

ובביצוע קק"ל, משרד התיירות וחמ"ת.
בתכנית: 08:30 - הזנקת רוכבי האופניים, 
09:00 - תחילת הצעידה בטיילת חצבים. 

אפשר לצעוד לאורך שני ק"מ, שלושה 
ק"מ או שמונה ק"מ.

בשעה 10:30 - התחלת ההפנינג בגן 
מיקולוב: מתחמי הפעלה אטרקטיביים 

וחלוקת תעודה לכל משתתף.
שבת, ה' בניסן, 5 באפריל, בשעה 08:00.

 לפרטים נוספים: מתנ"ס קצרין
.04-6964111

סיורים בשביל נחל נעמן

היכרות עם פינה קסומה בנחל הנעמן 
המשוקם.

מסלול מעגלי סביב גדות הנחל, תחנות 
הפעלה והדרכה. נפגשים ברחבת החנייה 

של השוק בסוף שדרות חן בקריית 
ביאליק.

 שבת, ה' בניסן, 5 באפריל, בשעות
.13:00-10:00

ללא תשלום וללא הרשמה.

"רואים שקוף"

בפסטיבל הצילום הבינ"ל השלישי, 
שיתקיים ב־19-5 באפריל 2014 ביקבי 

כרמל שבראשון לציון ובעיר ההיסטורית 

שבעיר )בבית קנר, בבניין העירייה החדש 
ובבית הבאר(, תציג קק"ל תערוכה בשם 

"רואים שקוף".
התערוכה, מתחילת המאה הקודמת, 

מבוססת על פלטות הזכוכית שבארכיון 
הצילומים של קק"ל.

במהלך השבוע, 19-5 באפריל, בין 
השעות 23:00-17:00, ערבי שישי/חג 

- 14:00-9:00, מוצ"ש/מוצאי חג - -23:00
20:00. בתשלום.

בנוסף, בבית העם שבראשל"צ )כ-200 
מ' מהיקב( יתקיים כנס בנושא הזיכרון 

האינטלקטואלי, בשיתוף פעולה עם 
אוניברסיטת הארוורד.

10-9 באפריל, הכניסה חופשית.

אל אנדרטת התאומים

מפעילויות האביב בפארק ירושלים - 
טיול מודרך ברגל )11:00( וברכב )14:00( 

מעינות תלם אל אנדרטה לזכר נספי 
פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. 
משך הטיול הרגלי כשעה וחצי וברכב 

כחצי שעה.
שבת, י"ב בניסן, 12 באפריל, בשעות 

11:00 )ברגל(, 14:00 )ברכב(.
ללא תשלום, בהרשמה מראש ב"קו 

ליער" 1-800-350-550.

 עברנו את פרעה,
נעצור גם את זה

חגיגת טיולים בפסח בשפלת יהודה - 
מגוון פעילויות בטבע לכל המשפחה וגם: 
הזמנה להצטרף לניסיון למנוע את מיזם 

פצלי השמן המתוכנן לקום באזור.
בתכנית: 12:00-10:00 - מסלולים 

מודרכים בשבילי עדולם, החל משעה 
12:00 - הפנינג תחנות הכולל משחקי 

שטח ופעילויות, ג'אם מוזיקלי סולארי, 
תחנות יצירה, דוכני אוכל ו... יצירת 

הבאנר האנושי הראשון מסוגו בארץ 

פיקניק ביערות ירושליםחוות דרך התבלינים
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4 - 26 ליולי 2014
1 - 23 לאוגוסט 2014

מדריך: דורון בן חיים

 מחיר הטיול

$ 4,300

טרק בשמורת ה”ננדה דווי” 
ההימלאיה ההודית במיטבה - לאוהבי לכת.

18 יום, בתוכם 8 ימי הליכה, כולל ביקור 
במקורות הגנגס, קרוב לגבול טיבט

תאריכים: 26 בספטמבר - 13 באוקטובר 2014 
מחיר: 3,700 $

טיול שטח בנפאל
18 יום מסע במרומי רכס ההימלאיה 

לעומק ממלכת נפאל היפהפייה. 
הטיול עובר בכפרים ציוריים, בין 

פסגות ואגמים ומשלב תרבות וטבע.
תאריכים: 12 - 29 באוק’ 2014

 טיולים בהודו ובנפאל לנוסעים
עצמאיים - בתפירה אישית

זה הזמן להתחיל לתכנן את הטיול הבא, בקיץ או בחגים

לגעת בהודו - על גג העולם...
קשמיר, לדאק ורכס ההימלאיה

 23 ימים של חוויית חיים במרומי רכס ההימלאיה – ממחוזות גן העדן
 של קשמיר, דרך המדבר הגבוה של לדאק והרמה הטיבטית אל

היערות שופעי המים של מנאלי והמרכז הטיבטי בדרמסלה

טיולי
 

קיץ - חגים 2014

ההרשמה בעיצומה
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.)gpi.org.il/oil :להרשמה לבאנר(
פרטים נוספים באתרי האינטרנט 

ובמוקדי המידע של הארגונים הירוקים 
השותפים באירוע: קק"ל, רשות הטבע 
והגנים, החברה להגנת הטבע, גרינפיס, 

אדם טבע ודין, מגמה ירוקה ויוזמת 
האנרגיה הטובה, בשיתוף המועצות 

האזוריות מטה יהודה ויואב.
שבת, י"ב בניסן, 12 באפריל, החל משעה 

10:00, בפארק עדולם-צרפת.
ללא תשלום.

טיולי אביב ביערות קק"ל

טיול מודרך קצר שייצא בשעות 10:00, 
12:30 ביערות ובפארקים הבאים:

יער המלאכים - טיול רגלי בשביל קדם 
אל בור הסיד וחורבת כרוע. נפגשים 
בכניסה ליער המלאכים מכביש 35.

פארק בריטניה - טיול רגלי לתצפית תל 
עזקה. נפגשים בכניסה הצפונית לפארק, 

מכביש 383.
יער עצמאות ארצות הברית )נס הרים( 

- טיול רגלי קצר ונגיש לכולם ב"שביל 
נשות הדסה". נפגשים בתחנת המידע 

ב"בר בהר" מכביש 3866.
סטף - טיול רגלי לתצפית הר איתן. 

נפגשים בחניון העליון ליד תחנת המידע, 
מכביש 395.

פארק איילון-קנדה - טיול רגלי בעמק 
המעיינות. נפגשים בתחנת המידע 

בכניסה המזרחית לפארק מכביש 3.
יער מורדות הכרמל )עופר( - טיול רגלי 
בשבילי יער לתצפית המטוס. נפגשים 

ליד שלט הכניסה לפארק, צמוד לשער 
מרכז מיר"ב, הכניסה מכביש 4.

יער ביריה - טיול במכוניות בדרך הנופית 
וביקור במצודה. נפגשים במצודת ביריה.

פארק עמק התכלת - טיול רגלי קצר 
ונגיש לעגלות ילדים בשבילי הפארק. 

נפגשים בשער הכניסה לפארק, על פי 
השילוט מהכניסה הצפונית לצפת.

חוה"מ פסח, רביעי עד שישי, ט"ז-י"ח 
בניסן, 18-16 באפריל, בשעות 10:00, 

.12:30
ללא תשלום, אין צורך בהרשמה 

מראש.

היסטוריה וטבע

הדרכה חווייתית באגמון החולה. 
המבקרים באגמון מוזמנים להצטרף 
למתנדבי שנת השירות בטיול מודרך 

ממבואת הכניסה של האגמון ועד 
מצפור העגורים. לאורך המסלול נעסוק 
בתולדות עמק החולה ובמגוון הביולוגי 
בעבר ובהווה, וכן ישובצו תחנות יצירה 

והפעלה לאורך השביל, בהדרכת 
מתנדבי שנת השירות של קק"ל.

שבת, י"ט בניסן, 19 באפריל, בשעות 
.15:00 ,14:00 ,13:00

ראשון, כ' בניסן, 20 באפריל, כל שעה 
עגולה בין 15:00-10:00.

ללא תשלום וללא הרשמה מראש. 
 פרטים נוספים ב"קו ליער",

.1-800-350-550

באוהל בעמק החולה

שישי אחה"צ – טיול רגלי ביער ביריה 
וקבלת שבת בבית בכנסת הקדום 

בנבוריה.
מחנה לילי במרכז קק"ל בביריה או 

בעמק החולה )המקום עדיין לא נקבע 
סופית(, כולל הקמת אוהלים שלכם, 

ארוחת ערב עצמית )בקק"ל מבקשים 
להקפיד על אוכל כשר לפסח בלבד, אין 
אפשרות בישול והדלקת אש(, פעילויות 

לכל המשפחה: עם הפעלות מיוחדות 

לילדים ושירה ליד המדורה.
שבת בבוקר – פעילות בוקר למשכימי 

קום, ארוחת בוקר משותפת )כשרה 
לפסח, כלולה במחיר המשפחתי(, טיול 

חווייתי באגמון החולה.
חוה"מ פסח, מיום שישי אחה"צ עד יום 

שבת בשעות הבוקר, 19-18 באפריל.
בתשלום: 180 שקלים למשפחה לכל 

לילה )לכל החבילה(, 150 שקלים 
למשפחה המנויה על E ירוק. המחיר 

כולל הדרכת ש"שינים ואבטחה, הפעלות 
וארוחת בוקר. מספר המשתתפים 

מוגבל וההשתתפות מותנית בהרשמה 
מראש ב"קו ליער", 1-800-350-550.

שירה בציבור

לחגוג ולשיר יחדיו אל תוך הלילה עם 
צליל בירן באגמון החולה.

חוה"מ פסח, יום חמישי, י"ז בניסן, 17 

באפריל, בשעה 21:00.
בתשלום, רכישת כרטיסים במשרדי 

האגמון, בטלפון 04-6817137.

נטופה - בין בקעה ורכס

טיול ברכב ארבע-על-ארבע בגליל 
התחתון. ביקור בקברו של ר' יהודה 

נשיא, נכדו של מסדר המשנה, נהיגה 
בבקעת נטופה, סמוך למאגר אשכול 

ולאורך המוביל הארצי. ביקור בתל רומנה 
הקדום והעשיר בבורות מים ובבורות 
מגורים, נסיעה לאורך הכפר אל-הייב 

וטיפוס לרכס נטופה ולמגדל התצפית.
משך הטיול כשש שעות והמסלול 

בדרגת קושי בינונית. הטיול יודרך על ידי 
דוד מלכה.

חוה"מ פסח, יום שישי, י"ח בניסן, 18 
באפריל, בשעה 09:00.

בתשלום: 160 שקלים לרכב, 120 שקלים 
למנויי אי ירוק ברכבם. יש אפשרות 
להצטרף לרכב המדריך בתשלום. 

פרטים והרשמה ב"קו ליער", -1-800-350
.550

מטיילים עם משפחות

טיולי משפחות בשלושה מסלולי טבע 
ברחבי ישראל: בחורש רמת הנדיב מעין 
צור לפארק שוני; בדרך הקיסר מחורבת 

חנות אל בית הבד; בשביל קדם ביער 
המלאכים - שחריה.

משך הטיולים כשלוש שעות, וההדרכה 
מכוונת למשפחות עם ילדים. הטיולים 

מיועדים לאוהבי לכת ולפני תחילת 
הטיול תהיה הקפצת מכוניות לנקודת 

הסיום.
חג שני של פסח, יום שני, כ"א בניסן, 21 

באפריל, בשעה 10:00.
ללא תשלום, יש להירשם מראש ב"קו 

ליער", 1-800-350-550.

צילום: בני לוטון טיול סגווי בתחנת רכבת העמק בכפר יהושע 

צילום: אדווה אופיר יקב יפתחאל  
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 חג שמח וכשר
לכל בית ישראל
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 חג שמח וכשר
לכל בית ישראל
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בימי הידידות של ישראל 
עם משטר השאה באיראן, 

נשלח צורי שגיא מכפר הס 
לאמן את המחתרת הכורדית 

לקראת לחימה בצבא עיראק. 
שגיא פיתח שיטת הגנה 

במיוחד עבור המורדים, אבל 
כדי לנצח צריך גם להסתער – 
והאיראנים אסרו על אימונים 
באש חיה. בלית ברירה, חייליו 

של מוסטפא ברזאני הגיעו 
לשטחי האש שבקרבת מושב 

אליקים ודליית אל־כרמל 
והתכוננו לקרבות, שאילצו 

את סדאם חוסיין לחתום על 
הסכם אלג'יר. במבט על 

האזור שלנו כיום, תא"ל במיל' 
שגיא משוכנע שהאיראנים 

מנסים "לחבל כל הזמן 
במאמצי השלום ולהגביר את 
עוצמת הסכסוך בין היהודים 

לערבים"

 אבי אובליגנהרץ
צילומים: רחלי אובליגנהרץ

־ערכת היחסים בין איראן והמ
מורכבת  הייתה  הערבי  עולם 
מאז ומתמיד. גם לאחר שרוב 
הפרסים קיבלו על עצמם את 
היריבות  חדלה  לא  האסלאם, 

־מלהתקיים וקיבלה ביטוי במ
אחת,  לא  הפרסי.  המפרץ  באזור  הסחר  אבקי 
המאבקים גלשו לעימותים אלימים ולכיבושים 

באש חיה

תא"ל במיל' צורי שגיא. גולת הכותרת של הקריירה הצבאית המזהירה שלו
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הדדיים של אזורי החוף ושל איים במפרץ.
במאה  האיראנית־ערבית  היחסים  מערכת 
20 מתחלקת לשתי תקופות עיקריות: הרא־ ־ה
הייתה איראן מונרכיה פרו־מער ־שונה, שבה 

בית תחת שלטונו של השאה מוחמד רזא שאה 
של־ התקופה  השנייה,  1978־1941(;  )פהלווי 

איראן  אחר המהפכה האסלאמית, שבה הפכה 
מהמערב  המתנערת  אסלאמית"  ל"רפובליקה 

ומנוהלת בידי חכם הלכה שיעי.
־המתיחות הפוליטית בין איראן לעולם הע

האסלאמית  המהפכה  עד  ה־50'  משנות  רבי 
־נסובה בעיקר סביב מחלוקות גיאוגרפיות וא

בחריין  את  לקבל  האיראנית  התביעה  תניות: 
נוספים במפרץ, התביעות הער איים  ־ומספר 

ביות בעניין מאגרי נפט של המחוז חוזיסטאן 
נקרא  המחוז  תושבי  הערבים  בפי  )בפרסית, 

־ערביסטאן( באיראן, המחלוקת בין איראן ועי
ראק על קו הגבול ביניהן בשט על־ערב, הנהר 

המחלו וכמובן  והחידקל,  הפרת  את  ־המאחד 
קת העמוקה ביותר - שמו של המפרץ החוצץ 
בין מדינות ערב לאיראן, "המפרץ הפרסי" או 

"המפרץ הערבי".
תת אלוף במיל' צורי שגיא, מכפר הס, מגדל 
ה־60'  בשנות  נשלח  כשנה,  לפני  עד  אבוקדו 
מתקני  על  בהגנה  האיראני  הצבא  את  לאמן 
כי  קובע,  שגיא  תא"ל  הפרסי.  במפרץ  הנפט 
במזרח  היום  שקורה  מה  כל  של  "הדי־אן־איי 

־התיכון עד היום הולך למעשה אחורה, לקבי
עה של שליט מצרים גמל עבדול נאצר, שאין 
זה המפרץ הפרסי אלא המפרץ הערבי, וצריך 
הפרסים.  מעול  חוזיסטן  ערביי  את  לשחרר 
השאה האיראני שמע את זה ו'עשה במכנסיים' 

לוק חוזיסטן,  את  לו  לוקחים  אם  כי  ־בצדק, 
ועריה.  עירום  נשאר  והוא  הנפט  את  לו  חים 
הוא חיפש מי האויבים של נאצר וחבר בחשאי 

לישראל".
בין  השנים  רבת  העוינות  כי  מציין,  שגיא 
מדינות ערב לאיראן התחלקה באותה תקופה 
איראן  הקרה:  המלחמה  של  המתאר  קווי  לפי 
פעולה  ושיתפה  הפרו־מערבי  הצד  את  ייצגה 

־עם ארצות הברית במטרה לנטרל השפעה סו
את  הוסיפה  זאת  ועל  התיכון,  במזרח  בייטית 
קשריה עם ישראל, שנשמרו על אפם וחמתם 
של המשטרים הערביים המהפכניים במצרים, 
על  שנתמכו  ערב,  מדינות  ובעיראק.  בסוריה 

אי מהתעצמות  חששו  המועצות,  ברית  ־ידי 
ראן ופצחו בתגובה במירוץ חימוש, שהפך את 

־המזרח התיכון לבבת עינה של התעשייה הצ
באית העולמית.

50 שנה והא־ ־אף על פי שחלפו מאז יותר מ
ושינויים, המתי אין־ספור תהפוכות  ידע  ־זור 

על  ביותר  הגדול  והאיום  בעינה  עומדת  חות 
מדינות  מצד  לה  נשקף  שגיא,  לדעת  איראן, 
הערבי,  המפרץ  את  לחמוד  שממשיכות  ערב, 

או הפרסי.

מדריך צבאי באיראן
שגיא )שינקין( נולד ב־1934 בהרצליה, גדל 
במושב עין ורד והתנדב בשנת 52' לצנחנים. 
ובמלחמת  התגמול,  בפעולות  השתתף  הוא 
שלחם   ,890 בגדוד  פלוגה  מפקד  היה  סיני 
59'־60'  בשנים  המיתולוגי.  המתלה  בקרב 
פיקד שגיא על סיירת צנחנים ואחרי ששימש 
כקצין המודיעין של החטיבה נשלח לאתיופיה 

כדי לאמן ולהדריך את צמרת הצבא המקומי.
גדוד  מפקד  לסגן  התמנה  ארצה  שובו  עם 
הנח"ל המוצנח ובין השנים 63'־65' היה מג"ד 
890. במלחמת ששת הימים לחם עם כוח מוטס 
שכבש את שארם א־שייח' ובהמשך שירת כסגן 
 820 מרחבית  חטיבה  מפקד  צנחנים,  מח"ט 
)אלכסנדרוני(, ובמלחמת יום הכיפורים פיקד 
על גזרת מירון בגבול לבנון. בשנים 77'־80' 
84' הש־ ־שימש שגיא כמפקד מרחב שלמה  וב
־תחרר מצה"ל בדרגת תא"ל לאחר שכיהן כמ

פקד אוגדה מרחבית 81.
הצ הקריירה  הכותרת של  גולת  ספק,  ־אין 

באית המזהירה של תא"ל שגיא, שנפרסת על 
באיראן  שבילה  התקופה  היא  שנה,  כ־32  פני 

המור את  הכשיר  שם  בכורדיסטן,  ־ובהמשך 
דים בהנהגת מולא מוסטפא ברזאני להתמודד 

בהצלחה עם הצבא העיראקי.
כשהייתי  התחיל  איראן  עם  שלי  "המגע 
1963", נזכר שגיא. באחד הי־ ־חניך בפו"ם, ב

מים, קיבלו חניכי המכללה לפיקוד ומטה של 
צה"ל משימה: להעביר הרצאה קצרה שנבחרה 
באקראי באמצעות הגרלה. "הכנסתי את היד 

־לכובע ויצא 'שט אל־ערב', ונתתי הרצאה בנו
שא. אחרי שנתיים וחצי הייתי כבר עם אשתי 
על סירה על השט אל־ערב לכיוון בצרה, כדי 
שאתכנן לאיראנים פתרון להטבעת הסטי"לים 

העיראקיים".
בספרו "ימי טהרן" מקדיש אלוף משנה במיל' 
יעקב נמרודי, הנספח הצבאי הראשון של צה"ל 
הכותרת:  תחת  לשגיא  שלם  פרק  באיראן, 
"צורי שגיא מנצח את הצבא העיראקי" . על פי 
הספר, ראש המודיעין האיראני ביקש מנמרודי 

"אני סבור שטוב יעשה ראש 
הממשלה ובמקום להתנצח 

עם האמריקנים יצטרף 
אליהם ויבין שמה שהם 

עושים כרגע נכון, ועלינו 
לשמור על האינטרסים של 

בת הברית שלנו. למה אנחנו 
תמיד צריכים להידחף בראש 

התור ולקחת על עצמנו את 
הטיפול באיום הזה, שבעצם 

לא מופנה אלינו?"

לוחמי המחתרת הכורדית. כישורי קליעה יוצאים מהכלל
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ולסייע בהקמת יחידת קומנדו שתחבור למור
חבלה  פעולות  ותבצע  בעיראק  הכורדים  דים 

ושיסיטו את עיקר הפעילות של הצבא העירא
קי לכורדיסטן, דבר שיוביל להקפאת המתקפה 

העיראקית המתוכננת על חבל חוזיסטן.
שגיא, שהיה בעל ניסיון רב בלוחמה זעירה, 
1965 לאיראן כדי להכשיר את הכוו ונשלח ב
וחות המיוחדים המקומיים, בעיקר בחבלה במ

לאחר  האימונים,  במהלך  אסטרטגיים.  קומות 
במקום  להם  הציע  מארחיו,  כוונת  את  שהבין 
זאת להכשיר את אנשי המחתרת הכורדית, כך 

העירא האיום  עם  בעצמם  להתמודד  ושיוכלו 
קי.

מהר מאוד גילה שגיא, כי הפעילים שעמם 
עבד הם אנשים פשוטים, שרובם לא רק שאינם 
יודעים לקרוא מפות, אלא אנאלפביתים ממש 

וואז הגיע למסקנה, כי במקום לאמן את הכו
עליו  וכדומה,  מארבים  זעירה,  בלוחמה  רדים 
- שעמדה  עיראקית  התקפה  לקראת  להכינם 

ולנחות עליהם עם תום החורף והפשרת השל
וגים - באמצעות שש חטיבות של הצבא העי

ראקי שהוצבו בקרבת חבל הארץ הכורדי.
לאור הגילויים, פיתח הקצין הישראלי תורת 
לחימה הגנתית שהתאימה ליכולתם ולאופיים 

להתמוד והכשירם  הכורדים,  הלוחמים  ושל 
העיראקי  מהכוח  למנוע  שתנסה  גלויה  דות 
ההררי.  השטח  את  ולכבוש  לפרוץ  המאסיבי 
מכיוון שכישורי הקליעה של הכורדים יוצאים 

ומהכלל, לדברי שגיא, הוא ביסס את הדוקטרי
נה שלו על שימוש נרחב בצלפים.

באמצעות  קרב  להכריע  אפשר  שאי  משום 
הלחימה  בתורת  די  היה  לא  בלבד,  מגננה 

הכ הוא  במקביל,  למורדים.  שגיא  ושהתאים 
להסתער  שאומנו  גדודים  שני  עתודה:  שיר 

לע שגיא  ביקש  ההכשרה,  בתום  האויב.  ועל 
האיראניים  אולם השלטונות  רוך תרגיל אש, 
סירבו בטענה, כי "באיראן לא מתאמנים באש 
חיה". לשגיא היה פתרון יצירתי לבעיה: "ירי 
ולכן ארגנתי, בסיוע  באיראן מוביל למהפכה 
אנשי המוסד עמם עבדתי בצמוד, שני מטוסי 
אותנו  שהטיסו  האוויר,  חיל  של  סטרטקרוזר 
לארץ, ועשינו את האימונים באש חיה באזור 

צומת אליקים ודליית אלוכרמל".
תפקידו,  הסתיים  שבזאת  שחשב  שגיא, 

להשל לכורדיסטן  לחזור  להפתעתו  והתבקש 
מת מערך ההגנה, ושם פגש לראשונה את בניו 
ברזאני.  מוסטפא  מולא  הכורדי  המנהיג  של 
שרקם  התכנית  את  ברזאני  בפני  הציג  שגיא 

ובאמצעות הנעליים שנהגו המקומיים ואורחי
הם לחלוץ בהיכנסם לאוהל, ברזאני לא אהב 
את התכנית, בלשון המעטה, ושאל את הקצין 

והישראלי: "אתה באמת חושב שאני יכול לע
מטוסים,  לו  שיש  סדיר  צבא  מול  בגלוי  מוד 
ארטילריה ומה אין לו בעצם? השבתי לו 'אם 
יכול!".  בהחלט  אתה  שלי,  התכנית  לפי  תלך 
דחה  והלה  ברזאני  את  סיפקה  לא  התשובה 

בנחרצות את הרעיון.
שני  בחברת  לשטח  שגיא  יצא  למחרת, 

לק שגיא  ידי  על  שמונה  אידריס,   - והבנים 
צין אג"ם, ומסעוד, שהתמנה לקצין המודיעין 

כורדיסטן  כנשיא  וכיום משמש  המורדים  של 
הב את  לשכנע  שהצליח  למרות  והעיראקית. 

נים בסיכויי הצלחת התכנית, ברזאני המשיך 
לעמוד בסירובו לאפשר את הוצאתה לפועל.

שלושה ימי מתקפה
החו 1966, שש   עם הפשרת השלגים במאי
טיבות העיראקיות הממתינות פתחו במתקפה 

ומהי מהאוויר   - הכורדי  המערך  על  וכוללת 
ביום  ברציפות.  ימים  שלושה  במשך   - בשה 
הרביעי נפסקה המתקפה במפתיע ולא חודשה 
יותר. ברזאני יידע את שגיא, כי הסיבה לכך 
היא התרסקות מסוקו של נשיא עיראק, עבדול 

סאלם עריף.
עם עלייתו לשלטון של אחי הנשיא המנוח, 

ועבדול רחמן עריף, ההרעשה הארטילרית הת
חדשה. שגיא קיבל מהארץ הוראה: להכין את 

ותכנית המילוט, אולם הלוחמים הכורדים הפ
וגינו נחישות יוצאת מהכלל ושגיא פנה לעמי
ותו מקי עברון, ראש שלוחת המוסד בכורדיס

יכול להיות שנתפנה מפה  "לא  לו:  ואמר  טן, 
מלחמה.  של  מחיר  שילמו  שהעיראקים  מבלי 
אותו  שאלתי  שילמנו.  רק  אנחנו  עכשיו  עד 
מי החטיבה הכי נחשבת של הצבא העיראקי, 
ועליה אני רוצה להנחית התקפת נגד עם שני 

גדודים שעוד נשארו וכלל לא פעלו".
4. שגיא משך את החו  הפור נפל על חטיבה
שלו על  מלכודת  תוך  אל  העיראקית  וטיבה 

חה של הר הנדריין, שם הסתערו עליה גדודי 
מ"מ  וו120  מ"מ   81 מרגמות  בסיוע  העתודה, 

"ברגע שמנהיג כמו אבו 
מאזן יחתום אתנו על הסכם 

לסוף הסכסוך, זה יהיה 
הסוף שלו. אפילו אם הוא 

'מת' שיהיה שלום, הוא לא 
יכול להרשות לעצמו. מה 
אתה חושב, שיותר קל לו 

לחיות אתנו או עם חמאס? 
הפלסטינים ואנחנו מכשיר 
בידי האיראנים כדי לרתק 

את העולם הערבי"

אלתור לירי רקטות. מתמודדים עם האיום העיראקי
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יש על מי לסמוך 
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אורטופדיה - פרופ' יהודה קולנדר

אורטופדיה - ד"ר נפתלי ליברמן

אורטופדיה כף רגל - ד"ר טיבריו כץ

אורטופדיה ברכיים וכתפיים - ד"ר חגי מוסקוביץ 

גניקולוגיה - ד"ר מיחאי מאירוביץ

דיאטנית - רחלי סקירה

הסרת קעקועים בלייזר - אביגדור גרינשפן

ועדה להפסקת הריון

טוקסיקולוגיה - פרופ' מתי ליפשיץ

כירורגיה כללית - פרופ' סולי מזרחי 

כירורגיה כללית - ד"ר אולג דוחנו

כירורגית שד - ד"ר מיכאל קורץ 

כירורגיה פרוקטולוגית - ד"ר איליה פינסק 

כירורג כלי דם - ד"ר ויקטור גינזבורג

 עיניים - פרופ' טובה ליפשיץ 

עיניים - פרופ' חיים לוי 

עיניים - ד"ר מרינה שנק 

עיניים - ד"ר אסף קרץ

עיניים - ד"ר נדב בלפר

עיניים - ד"ר צח אשכנזי

עיניים - ד"ר אלונה פטרוב

עיניים - ד"ר בוריס קניאזר

עיניים - ד"ר עאהד אימטיראט

פלסטיקה - ד"ר אלדד זילברשטיין 

פלסטיקה - ד"ר אלכס ברזובסקי 

פלסטיקה - ד"ר ארנון עופר

קרדיולוג מבוגרים - כפרי קרלוס

רופא תעסוקתי - ד"ר סבסטיאן יאסקי 

רפואת כאב - ד"ר אלכסנדר דוחן 

רפואת כאב - ד"ר צביה רודיך

רפואת עור - פרופ' חיים ראובני

רפואה פנימית וסכרת - ד"ר אילנה הרמן

OCT צילומים לרשתית - עמי דהן
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לכל םירבצמ
תויעונלקה יגוס

ח"ש  1,500
הנקתה ללוכ

5,000  ח"ש 

מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה *

: חספה גחב םישכורל - עצבמ  
עונמ+ריג רובע תוירחא תונש שולש
םישדחה םיבכרהו תויעונלקה יגוס לכל

יאבל ןידור :ןוילע לילג תוריכמ
052-4660870:'לט

הנתמ ףרוח יוסיכ ללוכ ח"שש 27,000 :מ לחה

ילועפת בכר
ילמשח / ןיזנב

,ןולח ,ןוגג :ללוכ
תירוקמ הרואת
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מאוררים את הגג!
  בית בלי 
יונק אוויר

בית
מאוורר

הגג  מגיע ל- 50 מעלות?

Mail - reutap@gmail.com

08-8584906 08-8560200
052-8385704 050-3120245
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25 ליטראות. תוך כ�עה הו�ש  וארבעה תותחי
מדה חטיבה 4 ועל פי ההערכות בצד העיראקי, 
3,000 חיילים. עם היוודע תוצש שבקרב נפלו כ
שאות הקרב, החטיבות העיראקיות נכנסו לפא

הבנה  אי  עקב  הכינוס.  לנקודות  ונסוגו  ניקה 
ההרוגים  למספר  בא�ר  העיראקי  בפיקוד 
בלחימה, הופנו �תי חטיבות לחילוץ החטיבה 

הלכודה, וגם כוחות אלו ספגו אבדות כבדות .
היוותה   4 חטיבה  ה�מדת  כי  לציין,  ראוי 
בנעוריו.  �נפתח  מעגל  סגירת  �גיא  עבור 

שכחלק מחיל המ�לוח העיראקי במלחמת העצ
זו איימה על תל מונד ולעולם  מאות, חטיבה 
לא יימחק מזיכרונו כיצד הוא וחבריו בני הש14 

�הג אלכסנדרוני  חטיבת  חיילי  את  ש�ידלו 
האויב  על  לירות  להם  לאפ�ר  האזור  על  נו 
ממטעים  עבורם  �קטפו  לגויאבות  בתמורה 

באזור.
עבר  המוצלחת, �גיא  הנגד  לאחר מתקפת 
ל�לב הבא בתכניתו: כיבו� והיערכות על הר 
קוראק, ה�ולט על מיצר גלי עלישבק, �מהווה 
יחידות לאזור ראוואנדוז, �בו  ויציאה  כניסה 
התרח�ה הלחימה. כיבו� הקוראק היה מאפ�ר 
את לכידת הצבא העיראקי כולו בראוואנדוז, 
העיראקים  זה,  ב�לב  ה�יטתי.  חיסולו  ואת 
ג'יפים  גבי  בכירים על  קצינים  �לחו קבוצת 
לברזאני  הודיעה  והמ�לחת  לבן,  דגל  נו�אי 

לאו הכורדית  לתביעה  עקרונית  הסכמה  שעל 
טונומיה.

הת מהכלל,  היוצא  בהי�ג  ל�מוח  שבמקום 
אותו  �סיבך  על  �גיא  בפני  ברזאני  לונן 
בא�ר  בו  ונועץ  העיראקיים,  ה�לטונות  עם 
אי�  אני  'תק�יב,  לו:  "אמרתי  הבא.  לצעדו 
לקבל  צריך  אני  דבר.  �ום  קובע  ואיני  צבא 
המוסד  לרא�  מברק  �לחתי  מהבית!  הנחיות 
א�כול,  לוי  הממ�לה  ולרא�  עמית  מאיר 
וכעבור כמה ימים הגיעה מ�לחת �כללה את 

וא קרון  דוד  רועי,  אלי�ע  לבקוב,  שחיימק'ה 
ריק רגב. הם אמרו לי 'אתה מ�וגע? מה אתה 
אתה  מה,  עצמאות?  להכריז  לרא�  לו  מכניס 
חו�ב �אתה בן גוריון?' עניתי �זה רעיון �ל 

ברזאני ועד היום לא מאמינים לי".

ברזאני ביקש
ש�גיא �ב ארצה והמגעים בין הכורדים לעי

הפרו  בש1974  �נים.  כ�מונה  נמ�כו  ראקים 
הכורדים, �הוסתו על ידי האיראנים �ח��ו 
�וב מפני כיבו� עיראקי �ל חבל חוזיסטן, את 
הפסקת הא�, הצבא העיראקי ה�יב במתקפה 

שמאסיבית ו�גיא, �היה אז מח"ט צנחנים במי
לואים, הוזעק לסייע �וב לסייע לבני טיפוחיו, 

לבק�ת ברזאני.
מ�ך  �גיא  הקודם,  הלחימה  לסבב  בדומה 

שאוגדה עיראקית למארב מתוחכם בין המדרו
בראוואנדוז.  ההרים  רכסי  �ל  התלולים  נות 
המארב הצליח מעל ומעבר למ�וער והאוגדה 
העיראקית חדלה לתפקד. �גיא חזר על �יטה 
ל�ימו�  עבר  נמרודי,  לפי  פעמים,  מספר  זו 
מאסיבי בטילי סאגר �הועברו מי�ראל, תוך 
�הוא מ�מיד �תי אוגדות עיראקיות נוספות .
שבעקבות הקרבות, חתם סדאם חוסיין, ��י

מ� כ"מספר �תיים" במ�טר העיראקי )ו�ליט 
המדינה בפועל(, על הסכם אלג'יר עם ה�אה 
האיראני, �בו הוסדרו גבולות איראן ועיראק. 

�נח איראן,  הפסיקה  ההסכם  חתימת  שלאחר 
גם ארצות  וכך  בכורדים,  מאוד, לתמוך  ל�ה 
בהתאם  מהתמונה  �יצאה  וי�ראל,  הברית 
זו, �כללה את  לתביעת עיראק. ללא תמיכה 
המערך  התמוטט  �גיא,  �ל  והניסיון  הידע 

�בועיים  בתוך   1975 ב�נת  הכורדי  הצבאי 
ומאות אלפי כורדים נטבחו וגור�ו.

ל�לש ועלייתו   '79 ב ה�אה  נפילת  שלאחר 
רוחאללה  האייתולה  הדתי  המנהיג  �ל  טון 

שח'ומייני, החלו הוצאות להורג �ל רבים ממ
פקדי הצבא האיראני. במקביל, בעקבות מ�בר 
)20.1.1981ש4.11.979,  באיראן  הערובה  בני 
אמריקש אזרחים   52 הוחזקו  �בהם  ימים   444
קצר  זמן  �אירע  בטהראן(,  ערובה  כבני  ניים 
ניתק הממ�ל האמריקני את  לאחר המהפכה, 
יחסיו עם טהראן, מהלך �גרם להחל�ת הצבא 

האיראני.
ב�עת כו�ר זו, החליט �ליט עיראק סדאם 
מחוז  ואת  ערב  אל  �אט  את  לכבו�  חוסיין 
איראןש מלחמת  בש80'  פרצה  וכך  חוזיסטאן, 

מיליון  וגבתה  �נים  �מונה  �ארכה  עיראק, 
�ל  נוספים  רבים  ומיליונים  בנפ�  אבדות 
פצועים. חומייני הכריז �לא יחתום על הסכם 
יקרוס,  סדאם  �ל  �מ�טרו  עד  א�  הפסקת 
וצבאו פצח בסדרת התקפות מוצלחות ב�טח 

עיראק, �גררו �ימו� בנ�ק כימי נגדם.

נשק "שובר שוויון"
שה�ימו� בנ�ק לאשקונבנציונלי כפה על חו

מייני הפסקת א� ביולי 88', לא לפני �הבהיר 
מוסל במדינה  פגיעתו  על  �קבלו  שלמבקריו 

מית, כי "הדרך לירו�לים עוברת דרך בגדד". 
האיראנית  להנהגה  אפ�רה  �נוצרה  הרגיעה 
�עלול  �וויון",  "�ובר  נ�ק  לפיתוח  לפנות 

ו�אר מדינות הא י�ראל  נגד  מופנה  שלהיות 
זור והמערב, ויבטיח את המ�ך הי�רדותה �ל 

איראן.
"האיראנים הם תחמנים בני תחמנים ותמיד 

שעו�ים הפוך", אומר �גיא. "היה אתי קצין אי
שראני צמוד במלחמה �ל הכורדים נגד העירא

קים, �ניסה להורות לי לא לה�מיד חטיבות 
העיראקי  �הצבא  מעוניינים  הם  כי  �למות, 
יהיה עסוק לתמיד. מה גם �האיראנים מאוד 

ח��ו למעמדם היות וע�ינו �לום עם מצרים 
וירדן, ופחדו �נתאחד עם הערבים נגדם.

ולכן הקימו  "הם לא מאמינים כלל ב�לום 
תומ בלבנון,  ה�יעים  בעזרת  חיזבאללה  שאת 

כים מ�מעותית בכל ארגוני הטרור בא�ר הם, 
כולל כמובן חמאס, וכל פעם �י� התקדמות 
לאזור,  אמריקני  מתווך  ומגיע  ומתן  במ�א 
את  מחד�  �ידליק  פיגוע  לבצע  דואגים  הם 
האזור. כל הטרור �היה לנו ב�נים האחרונות 
הם  אותו  �דחף  �מי  מדיניים,  ממגעים  נבע 

האיראנים.
"אמר לי פעם צ'יץ' )אלוף במיל' �למה להט, 

וביט שא"א(: למה �לא תצטרף לארגון �לום 
לו: אם תמחק את המילה �לום,  חון? אמרתי 

שאני מצטרף. אתם מביאים פיגועים! נתתי הר
ועד  מנאצר  הארגון,  להנהלת  מפורטת  צאה 
ל�יחות אוסלו, �אז בדיוק החלו. אמרו לי: כל 

מה �אתה אומר נכון, אבל ה�לום מעל לכל.
גדול,  פיגוע  יהיה  מחר  אמרתי:  אחד  "יום 
)מזכירת  לביקור  באה  אולברייט  מדליין  כי 
ולמחרת  א"א(  ל�עבר,  האמריקנית  המדינה 

בירו במדרחוב  כפול  התאבדות  פיגוע  שהיה 
�לים. לקראת ביקור אובמה נורה מטח אדיר 
�ל רקטות לעבר באר �בע והכי הרבה טילים 
ירו לאחרונה ביום �אבו מאזן נפג� עם אובמה 
אצלי  הפסיד  אבנרי  אורי  אפילו  הלבן.  בבית 

בהתערבות על ארוחת דגים על הנו�א הזה.
המט את  מהווים  לא  אנחנו  להבין,  ש"ח�וב 

רה עבור איראן, אלא את האמצעי. האינטרס 
שהאיראני הוא לסכסך בינינו לערבים, כדי �ה

ערבים יהיו מרותקים ולא יוכלו לתקוף אותם. 
שבאותה מידה, אגב, אנחנו מכ�יר בידי הטור

על  הערבי  העולם  את  להנהיג  �רוצים  קים, 
הגב �לנו".

ארוכה  יד  י�  �לאיראנים  מאמין  �גיא 
שופעילה במיוחד: "כא�ר הם לא מצליחים להו

ציא פיגוע בארץ, אז �יעים לבנוניים מוציאים 
אחרים  ובמקומות  בארגנטינה  פיגוע  עבורם 

"הצנחנים בתקופה של 
שנות ה־50' היו המעבדה 
של צה"ל - אריק )שרון( 

היה מנהל המעבדה ו)אהרון( 
דוידי היה הפרופסור, 

ואנחנו היינו העכברים 
במעבדה, למרות שלהבדיל 

מעכברים, אנחנו גם 
שיתפנו פעולה אחד עם 

השני. הצבא צריך להיות 
מערכת שמתפקדת ומביאה 
ניצחונות. המעבדה הזאת 

תמיד הוכיחה את עצמה"

האוהל של שגיא בשטח. הוזעק לסייע שוב לבני טיפוחיו
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בעולם. אני עוקב אחרי זה עשרות שנים ורואה 
־שיש כאן שיטה מסודרת: לחבל כל הזמן במ

אמצי השלום ולהגביר את עוצמת הסכסוך בין 
היהודים לערבים כדי שהם, האיראנים, יוכלו 

לנשום לרווחה.
"לצערי, אנשי המודיעין שלנו לא רואים את 
התמונה הכללית ואנשי מחנה השלום שלנו הם 
חולי אידיאולוגיה שאין לה כל בסיס במציאות. 

־במקביל, האיראנים מצטיידים בנשק לא־קונב
־נציונלי כדי שיהיה להם את המענה האולטימ

טיבי ליום שבו יותקפו על ידי הערבים".

אם כך, האיום האיראני עלינו הוא פיקציה ובעצם, 
אנחנו צריכים לברך על הצטיידותם בנשק לא־

קונבנציונלי?
"זה ממש לא טוב לנו, כי אם יהיה לאיראנים 
- גם הערבים ירצו, ולך תסמוך על תהפוכות 
המזרח התיכון. אבל אם אתה יודע מראש את 

וכו גמישות  לך  נותן  זה  האיראנים  ־כוונות 
שר תמרון. מה האיראנים בעצם רוצים כיום? 
ובעצם, הם  קודם כל, להשתחרר מהסנקציות 
לא ממש צריכים נשק גרעיני. מדוע? כי היום 
אין איום ערבי ספציפי עליהם בגלל הבלגנים 

הש שהאמריקנים  ומכיוון  ובסוריה,  ־במצרים 
מידו את הצבא העיראקי במלחמת המפרץ.

יהיה  "אז בעצם, הגישה שלהם אומרת: אם 
לנו נשק גרעיני אז גם הסעודים יצטיידו בנשק 
שכזה וגם מדינות ערב אחרות, ולכן יותר טוב 
לעצור  כלומר,  גרעיני.  סף  במצב  להיות  לנו 

ולהיות מוכנים ליום הדין".

אז אפשר להרגיע את ממשלת ישראל ואזרחיה 
ולומר שהשד האיראני לא כזה נורא?

מכוון  לא  בכלל  זה  בסיסי  באופן  "אל"ף, 
סבור  אני  לכן,  תמרון.  לנו  יש  בי"ת,  אלינו. 
ובמקום להתנצח  יעשה ראש הממשלה  שטוב 
עם האמריקנים יצטרף אליהם ויבין שמה שהם 

־עושים כרגע נכון, ועלינו לשמור על האינט
רסים של בת הברית שלנו.

בראש  להידחף  צריכים  תמיד  אנחנו  "למה 
באיום  הטיפול  את  עצמנו  על  ולקחת  התור 
שצריך  מי  אלינו?  מופנה  לא  שבעצם  הזה, 
שאין  מכיוון  הסעודים,  זה  הרבה  הכי  לדאוג 

אישית,  שיעית.  שם  והממשלה  עיראקי  צבא 
האיראני  האיום  את  ברצינות  לוקח  לא  אני 
ולהיות  סיכון  לקחת  צריך  לא  אבל  כלפינו, 

־מוכנים למקרה שהם ישתגעו ואכן יתקפו או
תנו. ההערכה שלי היא שהאיראנים מעוניינים 
הערבי־ישראלי,  הסכסוך  את  להזין  להמשיך 

שמשרת את האינטרס העליון שלהם".

מה לדעתך צריך המערב לעשות? הרי הוא לא 
יוכל להתבטל לנצח בפני השוט שמניפה איראן.

־"הגורם שבזכותו הם מצליחים לקיים מדי
ניות של טרור ופיתוח נשק גרעיני ומדיניות 

־תוקפנית הוא הרווחים מהנפט. הנפט האירא
הזיקוק בעבאדן  ני נשאב לשני מסופים: בתי 
בזמנו  והאי חרג' במפרץ הפרסי. כמי שתכנן 
את תיק אבטחת מתקני הנפט בתקופת השאה, 
מהאוויר  אמריקני  מצור  שהטלת  לי  ברור 
יהפוך  ועל מסופי הנפט  חרג'  ומהים על האי 
את הקערה על פיה ובמקביל, יש להגביר את 
שאיבת הנפט במדינות ערב כדי למנוע משבר 
עולמי ועליית מחירים. אפשר כך למוטט את 

המשטר האיראני בלי לירות כדור אחד.
אריק  להתייעצות  לי  קרא   2006 "בשנת 
לו  ואמרתי  הממשלה,  ראש  אז  שהיה  שרון, 

מדי על  מחיר  לשלם  צריכים  ־שהאיראנים 
ועניתי:  'איך?'  אותי  שאל  הוא  הטרור.  ניות 
האי חרג', אפשר לעשות שם פעולות תגמול 
כדי שהם יפסיקו עם הטרור נגדנו, ואפשר גם 
אם  הזה.  האי  באמצעות  המשטר  את  להפיל 
הם אכן יירו טילים על תל אביב, הייתי יורה 
טהרן.  לא  נוסף,  ומקום  חרג'  האי  על  בחזרה 
כי משם באים כל  גום,  יורה על העיר  הייתי 
האייתולות. כשזה יקרה, כל טהרן תרקוד על 

הגג. על אחריותי".

אבו מאזן נוהג כמו ערפאת

האם אתה רואה סוף לסכסוך עם הפלסטינים, או 
שלנצח נאכל פה חרב?

זמן  הרבה  אבל  לנצח,  זה  אם  יודע  לא  "אני 
ניאלץ לאכול חרב. היום יש את הפת"ח, בראשו 

בעז ושומרון  ביהודה  ששולט  מאזן  אבו  ־עומד 
ברצועה. תעשה  ויש את חמאס, ששולט  רתנו, 

המ את  לך  יעשה  והשני  מהם  אחד  עם  ־שלום 
וות. קשה לי לומר כיצד הדברים יתגלגלו, אבל 
ברור לי שכמו שערפאת התחמק בעצם מלהגיע 

אתנו לסוף הסכסוך, כך נוהג גם מחליפו.
וזמניים  מוגבלים  בסידורים  מאמין  "אני 
וישתנו בהתאם למציאות. כלומר, כל  שילכו 

וכ ביטחון  סידורי  כלכליים,  סידורים  ־מיני 
כי  מדוע?  מחייבים.  הסכמים  בלי  אבל  דומה, 
ברגע שמנהיג כמו אבו מאזן יחתום אתנו על 

־הסכם לסוף הסכסוך, זה יהיה הסוף שלו. אפי
יכול  לא  הוא  שלום,  שיהיה  'מת'  הוא  אם  לו 
להרשות לעצמו. מה אתה חושב, שיותר קל לו 
לחיות אתנו או עם חמאס? הפלסטינים ואנחנו 
מכשיר בידי האיראנים כדי לרתק את העולם 
הערבי ולהערכתי, כל עוד הם דומיננטיים, לא 

נוכל להגיע לסוף הסכסוך עם הפלסטינים".

כמי שצמח והתפתח בתקופת הזוהר של צה"ל 
והיחידות המיוחדות בשנות ה־50' וה־60', כיצד 

אתה רואה את הדור הנוכחי? האם יש על מי 
לסמוך?

"אני כבר שנים רבות לא בצבא ומכיר את 
הרמטכ"ל בני גנץ עוד כשהיה מג"ד בצנחנים. 
היו  אם  וגם  גמור,  בסדר  מינוי  לי  נראה  הוא 
מינוי  גם  זה  גלנט  יואב  את  לתפקיד  ממנים 
היא  הרפז  בפרשת  שהייתה  ההתנהלות  ראוי. 
שתמיד  לזכור  צריך  אבל  מאוד,  חמור  דבר 
היו תככים בצמרת ופוליטיזציה. החיילים הם 

־אותם חיילים ובעיניי, הם יותר טובים ומקצו
עיים מהדור שלי.

היו  ה־50'  שנות  של  בתקופה  "הצנחנים 
המעבדה של צה"ל - אריק )שרון( היה מנהל 

־המעבדה ו)אהרון( דוידי היה הפרופסור, ואנח
נו היינו העכברים במעבדה, למרות שלהבדיל 
מעכברים, אנחנו גם שיתפנו פעולה אחד עם 
השני. הצבא צריך להיות מערכת שמתפקדת 

־ומביאה ניצחונות. המעבדה הזאת תמיד הוכי
־חה את עצמה, בגלל המצב האמתי, שהפולי

טיקאים לא קוראים את המצב נכון, ואז הצבא 
־פועל. וזה דרוש בשביל שעם ישראל לא ייכ

חד, כי זה בעצם הדבר היחיד החשוב.
"אני מאוד מעריך מהלכים נכונים, אבל מה 
שחשוב באמת זה הריצה סביב ביצוע מושלם 

הפוליטיקאים תמיד  כי  צבאיות,  פעולות  של 
לחזור  שאפשר  שחושב  מי  יטעו.  ותמיד  טעו 
ומט־ טועה  המדינה  על  ולהגן   '67  לגבולות

עה. כנראה שאין מנוס מחילופי שטחים ברגע 
מוואדי  מטייבה,  נפטר  בשקט  והייתי  האמת, 

ערה ומערביי מזרח ירושלים.
אחד  משוגעים  בית  הוא  התיכון  "המזרח 
גדול, אבל אם אתה יושב על גבולות ביטחון 
סביבך  שהעולם  לעצמך  להרשות  יכול  אתה 

־ישתגע. הכי חשוב: צה"ל מתפקד היטב ומק
צועי הוא הערובה האמתית לתחושת הביטחון 

של אזרחי המדינה".

שירות דב
־ההצלחה המדהימה שנחל עם המורדים הכו

רדיים זיכתה את צורי שגיא בהערכה עצומה 
מצד המנהיג מולא מוסטפה ברזאני, שהרעיף 
ביניהן  מתנות,  של  לא־מבוטלת  כמות  עליו 

־מקטרת ומקל סבא מעץ, שברזאני גילף בעצ
לשי  שגיא  את  הכין  לא  דבר  שום  אולם  מו. 
לו  להעניק  הכורדי  המנהיג  שביקש  המפתיע 
לאות הערכה על מה שעשה למען עמו. "הוא 
טוב  חבר  אתה  'צורי,  ואמר:  לאוהל  לי  קרא 
לתת  רוצה  ואני   ,1966 משנת  שלנו  ואמתי 
לך מתנה קטנה'. לאוהל נכנס גור דובים סורי 
חום, בן שבעה חודשים, שהיה קשור בשרשרת. 

'זה בשבילך, ידידי', אמר לי ברזאני".
גור הדובים הפך לחלק בלתי נפרד מהאוהל 
בכורדיסטן,  מוצבים  שהיו  וחבריו  שגיא  של 
את  אתו  חלקו  אף  והם  מקום  לכל  אתם  הלך 

־האוכל שלהם. אחרי שלושה חודשים של מגו
רים משותפים וכשהגיע זמנו של שגיא לחזור 
ארצה, הועבר "שאמו" באמצעות מטוס תובלה 
של חיל האוויר לגן החיות בתל אביב, ששכן 
ברחוב אבן גבירול, במקום שעליו ניצב היום 

גן העיר.
לאחר סגירת גן החיות הועבר "שאמו" אחר 
כבוד לספארי ברמת גן. הוא היה הדוב הסורי 
רבים  ודובים  לספארי,  שהגיע  הראשון  הזכר 

אח שנים  לפני  שלו.  הצאצאים  הם  ־במקום 
נעמדו  הספארי,  את  וחבריו  שגיא  פקדו  דות 
ליד הכלובים של הדובים הסוריים, נכדיו של 
"שאמו", והרימו כוסית לזכר מייסד השושלת.

שום דבר לא הכין את שגיא 
לשי המפתיע שביקש המנהיג 

הכורדי להעניק לו לאות 
הערכה על מה שעשה למען 
עמו. "הוא קרא לי לאוהל 

ואמר: 'צורי, אתה חבר טוב 
ואמתי שלנו משנת 1966, 
ואני רוצה לתת לך מתנה 
קטנה'. לאוהל נכנס גור 

דובים סורי חום

מוסטפא ברזאני, ראש המוסד מאיר עמית וצורי שגיא. "המזרח התיכון הוא בית משוגעים אחד גדול"
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בכל דור ודור מספרים ביצירת מצרים. הטקסט של ההגדה 
ים סוף הוא עדיין אותו הים, המכות עדיין אותן  לא השתנה, 
יודע  שאינו  וזה  השתנה,  לא  נשתנה"  שה"מה  ברור  מכות, 
בזמן  הימים ההם  כדי לקחת לדבר עם  דבר.  לשאול לא למד 
הזה, קיבצה חנות העיצוב "אסופה" ביפו 45 מעצבים גרפיים 

ומאיירים, שלקחו חלק ביצירה מקורית: עיצוב ההגדה.
כל אחד מהיוצרים קיבל כפולת עמודים וחירות גמורה, כיאה 
דמיונו,  רוחו, על  החג, לעשות בטקסט ככל העולה על  לרוח 

על עפרונו, על עכברו או על לבו. זו השנה השנייה לפרויקט 
כמה  ביניהם  חדשה,  יוצרים  לקבוצת  הבימה  הוענקה  והפעם, 
מהמעצבים הבולטים בזירה המקומית, לצד בוגרים של מגוון 
בתי הספר לעיצוב, ביניהם: אביאל בסיל, נועה שניר, אורטל 
אברהם, שני פרנקל, שגיא אסין, מעיין גלילי, ג'ולי פיליפנקו, 

עמית שמעוני, ארנון לקס, דידי כפיר ושרי כהן.
ההגדה כשרה לפסח, אפשר להזמינה מאתר האינטרנט של 

www.asufadesign.com :אסופה", בכתובת"

ספרות
זהר נוי

עיצוב חופשי לחג החירות
45 מעצבים השתתפו ביצירת הגדה חדשה, פרי יצירתם. כל המילים המוכרות עודן בספר, אבל המראה שונה לחלוטין. לילדים יש 

הגדה בולאית וספר המסביר על מנהגי החג, המבוגרים יוכלו לעצב את שולחן הסדר על פי עצות של מחברת הספר "מעצבים אירוח"

עמודים מתוך ההגדה המעוצבת. כל יוצר עשה ככל העולה על עפרונו ועל עכברו

פסח - מי יודע?
"חבילת פסח" לילדים - מארז ובו הגדה מאוירת, תקליטור 

שירים וסיפורים, חידות, בולים ומשחק קלפים.

בשנים  ממצרים  יצאו  ישראל  בני 
עשר שבטים ובראשם אחד מצאצאיו של 
יעקב אבינו. לכל שבט היה דגל עם סמל 
שייצגה  יקרה  חן  אבן  וגם  משלו  וצבע 
ייצג את אחדותם של  רק אותו. החושן 
שנים עשר שבטי ישראל, והכהן הגדול 

לבש אותו על חזהו.
־השירות הבולאי של חברת דואר יש

ראל וחברת "קלסיקלטת" הפיקו לקראת 
חג הפסח את מארז "פסח - מי יודע?", 
ובו הגדת פסח מאוירת מיוחדת לילדים, 
 12 בסימן  ההגדה,  תכני  על  המבוססת 
חידה,  כתב  עמוד  בכל  ישראל.  שבטי 

יי ושבט;  שבט  כל  על  ספציפי  ־מידע 
חודו, מיקומו בארץ והסמל שלו; גיליון 
בולים מיוחד; תקליטור שירים וסיפורים 
לחג; "ארבע מי יודע?" - משחק קלפים 
ומשלב  הפסח  חג  סמלי  על  המבוסס 

חווית לימוד ושעשוע.
ברחבי  הדואר  בסניפי  יימכר  המארז 

־הארץ ובאתר האינטרנט של חברת הדו
אר במחיר 39.9 שקלים. כפי שהודיעה בשנה שעברה, שגם בה הוציאו שתי החברות מארז 
דומה, גם השנה תתרום "קלסיקלטת" מהכנסות המוצר לשתי עמותות: "גדולים מהחיים" 

לעזרה לילדים ונוער חולי סרטן, "לראות" - לעזרה ללקויי ראייה.

להכיר את החג 
ומנהגיו

מת וחגית  ־"חגי 
הפסח  לחג  כוננים 
המון  יש  המתקרב. 
בית  לעשות.  מה 
לנקות, מצות לאפות 
ותיבה לקשט. ואיפה 
לא  זאת  לא!  החיות? 
משה  הזאת!  התיבה 
נוח,  בתיבת  היה  לא 
בוקע  מצחיקולים! 
החדר".  ממרכז  קול 
חוגגים  וחגית  "חגי 
שירי  מאת  פסח" 
ילדים  ספר  הוא  צוק 
ראשון בסדרה חדשה 
ואחות  אח  שתפגיש 

עם חגי ישראל.
מלאת  בהרפתקה 
שבמהלכה  הומור, 
על  השניים  ילמדו 

מנ את  יכירו  ־החג, 
סיפוריו,  ואת  הגיו 

יש  הספר  בסוף  חג שמח!  לכולם:  ישכחו לאחל  לא  לכבודו,  ביתם  ואת  יכינו את עצמם 
מילון מונחי החג ומנהגיו )איורים: רונה מור, הוצאת כתר, מנוקד(.

שבטי   12 בסימן  לילדים.  בולאית  הגדה 
ישראל

חגי וחגית חוגגים את פסח. אח ואחות פוגשים בחגי ישראל

www.readbooks.co.il 
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לסדר פסח אנו מזמינים, בדרך כלל, הרבה 
אנשים ויש צורך בשולחן גדול מהרגיל ואף 

־חגיגי יותר. גלית ריס, מחברת הספר "מעצ
בים אירוח" מגישה לנו מספר טיפים לעריכת 

שולחן חג לפסח.
־פתרון טוב למספר רב של מוזמנים הוא לע

־רוך מספר שולחנות: מרכזי, המיועד למבוג
רים, שאותו אפשר לערוך עם כלים מהודרים; 

־השולחן השני יהיה לילדים, כך שאם הם מת
עייפים מקריאת ההגדה הם יכולים להתחיל 
לאכול, או לפרוש למשחקיהם. אפשר לערוך 
יש  חד-פעמיים,  כלים  עם  הזה  השולחן  את 

־היום מבחר גדול ויפה בשוק; אני תמיד מכי
נה שולחן צדדי, עליו אני מניחה את השתייה 
נוספים, שאינם  וכלים  היינות, הקרח  הקלה, 

צריכים להיות על השולחן המרכזי.
אם מחליטים ללכת על שולחן אחד ארוך: 
מפה - אני ממליצה בחום שיהיו תמיד בבית 

־שתי מפות מלבניות לבנות, תואמות, כך שב
בערב  ואילו  באחת  להשתמש  נוכל  יום-יום 
שתיהן  את  לחבר  אפשר  הסדר  כליל  חגיגי 
וחגיגי  אלגנטי  הלבן  הצבע  ארוכה.  לאחת 

ומתאים לכל צבע אחר שנשים עליו.
כלי הגשה ומערכת כלים - אין צורך לקנות 
אפשר  אלא  רב,  כסף  ולהוציא  חדשים  כלים 
או מהמוזמנים האחרים  לבקש מבני משפחה 

יותר, שי ואף  ־שישאילו לכם מערכת כלים 
בצ תואמות  שהן  בתנאי  שלכם,  עם  ־שולבו 

הרמוני.  מראה  יעניק  הסופי  והשילוב  בעים 
יום-יומית  כלים  מערכת  לשלב  נוהגת  אני 
ומהודרת  צבעונית  כלים  מערכת  עם  לבנה 

יותר - ומערבבת בין שתיהן על השולחן.
פרחים - על שולחן הסדר לא הייתי מציבה 
זר אחד גבוה, אלא שלושה עד חמישה זרים 
נמוכים, שיפוזרו לאורך השולחן ולא יסתירו 
לאורחים את מי שיושבים מולם. פסח הוא גם 

־חג האביב, ובמקום פרחים יש עכשיו במשת
לות הרבה עציצים עם פרחי אביב כמו למשל 

־אמנון ותמר, לוע הארי ואחרים, שאפשר לה
יכול  זה  נאים.  כלים  בתוך  השולחן  על  ציב 
זמן  להחזיק  עשוי  וגם  מרענן  שינוי  להיות 
מהם  ליהנות  כך שתוכלו  יותר מפרחים,  רב 
במשך כל החג )"מעצבים אירוח" יצא בהוצאה 

עצמית, 142 עמודים(.

 בפסח הזה
תערכו שולחן

האורחים באים, איך נסדר את השולחנות? באילו מפות וכלים 
נשתמש? טיפים לעריכת שולחן חג בליל הסדר

שולחן ערוך לאורחים. שלושה עד חמישה זרי פרחים נמוכים
צילום: מתוך כריכת הספר

ספרות
זהר נוי

לעסוק  אמורה  שירה  ספרי  על  ביקורת 
־בספרי שירה. אז הנה ספר שירה, שיצא במק

של  החדש  האלבום   - מוזיקה  כאלבום  רה 
עמיר לב, "נוגע בדרכון", הוא שירה של כותב 
בחסד, של אמן מילים, גם של זמר גדול. זהו 
אלבום האולפן השישי של לב, מורה ותושב 

כליל שבגליל המערבי.
במחלקה  מרצה  קלדרון,  נסים  פרופסור 
לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, 
כבר כתב על הקשר שבין זמרים־כותבים ובין 
שני",  "יום  והחשוב  המרתק  בספר  משוררים 
ולמעשה,  כך  על  כתב  בן  מנחם  המבקר  גם 
שיר של עמיר לב "כביש 1" הופיע באסופת 
"שירון המחאה" שיצא בסמיכות למחאת קיץ 

.2011

עמיר  של  המוזיקה  עם 
־לב נפגשתי בפעם הראשו

אורן  שנים,  כ־12  לפני  נה 
הביא לי את האלבום "עמיר 

לב" כדי שאשמע. שמעתי ונתפסתי למוזיקה, 
למילים, לאישיות. יום לפני מרתון ירושלים 
האחרון אביעד סיפר לי כמה האלבום החדש 

־"נוגע בדרכון" מצוין, כך שמיד ניגשתי לק
מרתון  חצי  כשרצתי  לו  הקשבתי  אותו.  נות 
מהר  רצתי  לא  )ושוב,  ושוב  שוב  בירושלים 

תש ורות,  חזי  לשיר  תקשיבו  אם  ־במיוחד(. 
מעו את הצפירה המסיימת אותו, וכשסילוואן 

נפתח מהעיר העתיקה זו חוויה אדירה.
מעוצב  האלבום  את  המלווה  המילים  ספר 
לו  שהונפק  לב  עמיר  של  דרכונו  כדרכון, 
כשם  ששמו  הראשון  השיר  ובוטל.  בחולון, 
האלבום מתאר את הבדידות ואת העצב בטיול 
סטנדרטי בחו"ל, את המבט אל קבוצת ילדים 
מקומית, את הניסיון לברוח מישראל שטלפון 
התשוקה  ואת  אליה  אותו  מחזיר  ממנה  אחד 
אל האישה שעמיר לב מדמיין איך הוא "עף 
 / אותי  תרצה  והיא   / המיטה  לתוך   / אליה 
על  בשיר  החזרה  אור".  של  שעות  כמה  עוד 
המילים הללו מראה כמה הפנטזיה הזו אינה 

מציאותית.
־השיר "רכבת" מתאר טיול בגרמניה שעו

בר בשדות, ביערות ובתחנות רכבת. אזכורים 
בלתי־ אך  בודדים  בעדינות,  עולים  לשואה 

המצוין  כוכבים"  "חמישה  השיר  נמנעים. 
מת"  הכלב  שוקעת  "את  במילים  מתחיל 

וממשיך בתיאור זוגיות שמביאה גאולה, כמו 
תי עם  ליד",  חי  הייתי  "בלעדייך  ־במשפט 

כמו   - אלטרנטיבית  ומציאות  מציאות  אורי 
־בית מלון "חמישה כוכבים" שאולי הם נמצ

אים בו ואולי לא, אבל אם יגיעו אליו, עמיר 
לב יחפש בו חשיש. כך השקיעה ומות הכלב 
אל  הזוגיות  את  מתמירים  הארוכה  והזוגיות 

חמשת כוכבי המלון, שאולי בכלל אינם.
הפעם  גם  שלו,  הקודמים  באלבומים  כמו 
לב מצליח להיות אישי מאוד ופוליטי מאוד. 
"מצית  טניה בשיר  חייה של  הוא מתאר את 
כחול לבן" כדי להראות את העוני הישראלי 
ואת האדישות אליו. הוא מתאר את החלומות 
שאינם מצליחים להתגשם בעוד ועוד שירים 

הגבורה  סיפורי  "סמי",  בשיר  הזה.  באלבום 
הישראליים מתבררים כבלתי־מספקים ואינם 
מראים את ההוויה הישראלית כולה: "גיבורים 
ושמות / אודי מהפלמ"ח / נפל על הגדרות / 
וביד מרדכי / לא יכלו לעמוד / אני לא זוכר 

דיבור על אלה מאשדוד".
מתאר  הוא  )"הלילה"(   "Tonight" בשיר 
קלישאתית,  קצת  כסף,  ללא  פשוטה,  ילדות 
 / אבל אומר בביקורתיות: "לא היה לנו חוג 
לא נסענו לחו"ל / לא קראנו שירי אהבה / 

־כנראה שזה הספיק / אף אחד לא חזר בתשו
בה".

השיר המצוין "חזי ורות", מתחיל בסקירה 
סטטיסטית כמעט של המצב בגדה המערבית 
אלף  מאות  ושלוש  מיליון  "ארבעה  ובעזה: 
מאות  כמה   / בתים  אלף  מאות  בשש   / איש 

וממ מתים"  כמה  כתוב  לא   / ביום  ־נולדים 
שיך בדיון הסתמי במפגיע "איפה החומוס הכי 

־טעים" - סיפור על החומוס ועל המצב בשט
מסתיים  השיר  לאדם.  אדם  בין  שעובר  חים, 

־במנגינה אוריינטלית, ובעיקר מאיימת, שהו
ויורדת איומה, מאיימת,  פכת לצפירה עולה 

נוראה, נפלאה.

התו  לב,  עמיר  בדרכון",  "נוגע 
השמיני, 2014.

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

עוד נגיעה
כמו באלבומיו הקודמים, גם באלבום האולפן השישי, "נוגע 

בדרכון", עמיר לב מצליח להיות אישי ופוליטי מאוד

"גיבורים ושמות
אודי מהפלמ"ח
נפל על הגדרות

וביד מרדכי
לא יכלו לעמוד

אני לא זוכר 
דיבור על אלה 

מאשדוד" )"סמי"(

"נוגע בדרכון". בדידות ועצב בטיול בחו"ל
תמונת ספר המילים
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חג פסח
שמח וכשר
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יציאת עטרות

כל השבוע האחרון התכוננו לפורים שתי האחיות, נחמה הקטנה וניצה שלומדת בכיתה א' ורוצה 
להתחפש למלכה. לאמן אלקה לא היה זמן להכין תחפושת, היא הייתה עסוקה מדי בתכנית היציאה 

ממושב עטרות הנצור לירושלים. היא לא ידעה אז שגם לחג הפסח לא יוכלו לשוב לביתן

מושב עטרות לפני עזיבתו. "הם התבצרו בנווה יעקב ומשם ראה צבי במשקפת איך מפרקים את הרעפים מגג ביתו"

דפנה מאור, מושב רמות

בנותיה א שתי  עם  הצטופפה  לקה 
הברי המשוריין  בתוך  ־הקטנות 

טי. מעליהן ברזנט, אסור שיראו 
וניצה  השנתיים  בת  נחמה  אותן. 

־בת השש הבינו שחשוב מאוד לה

בגדים  ארוזים  רגליהן  בין  בשקט־בשקט.  יות 
בתוך סדינים קשורים, לכל ילדה בקבוק מים. 
על  עטרות  מושב  של  בגן  סיפרו  אתמול  רק 
אסתר המלכה ובבית הספר קראה המורה לאה 

לתלמידיה קטעים ממגילת אסתר.
כל השבוע האחרון התכוננו לפורים. נחמה 
והיא  א'  בכיתה  כבר  ניצה  אבל  עדיין,  קטנה 
אסתר,  מלכת  אולי  למלכה.  להתחפש  רוצה 

אולי מלכת הפרחים. לאימא לא היה זמן להכין 
־תחפושת ולחשוב על פורים. אימא הייתה עסו

קה בלחשוב מה לארוז ומה להשאיר. את פורים 
נחוג בירושלים, הבטיחה אימא. היא לא ידעה 

אז שגם לחג הפסח לא יוכלו לשוב לביתן.
־ברכב המשוריין שבו ישבו שקטות על הר

השומרים  מאלה  בריטים,  חיילים  נסעו  צפה 
על שדה התעופה עטרות. פעמים רבות ביקרו 

היו  במושב.  וצבי  אלקה  של  בביתם  החיילים 
בתמו ומבקשים  קרב  מנות  לאלקה  ־מביאים 

רה ארוחה של בית. ישבו במטבח ליד השולחן 
ואכלו תבשילים מהסירים של אלקה. לפעמים, 
לנחמה.  גם  קטנה  ומתנה  לניצה  בובה  הביאו 

־אתמול ביקש מהם צבי להוציא את אשתו וב
נותיו מעטרות הנצור. כבר שבועות אי אפשר 
לצאת מהמושב או לבוא אליו. אוטובוס מספר 
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177, שהיה �וסע מעטרות לירושלים, פסק מ�נ
באחת  �הרג  המסור,  ה�הג  יע�קלה,  סיעותיו. 
בשיירה.  לעטרות  לשוב  �יסה  שבהן  הפעמים 

גם קו 176 של �ווה יעקב לא �סע יותר.
ליד  במחסום  המשוריין  את  עצרו  החיילים 

ווי נשועפט. אלקה שמעה צעקות של ערבים 
כוחים בא�גלית, היא סימ�ה לב�ותיה באצבע 

נעל פיה להיות בשקט. לאחר כמה דקות המ
במחסומים  עצרו  פעמיים  עוד  ב�סיעה.  שיכו 
שהקימו הערבים עד שהגיעו לירושלים. בתוך 
לרווחה.  �שמו  והשלוש  הברז�ט  הורם  העיר, 
הרכב המשוריין עצר בשכו�ת רחביה והחיילים 
הורידו את הילדות, עזרו לאלקה להוריד את 
חפציה ו�פרדו. תרזה יצאה לקראתה בקריאות 
שמחה והקלה, כל כך �רגשת שהגיעו בשלום.
174 ואילון בן העשר מיהרו בעקנ נעפרה בת ה
הו הצרורות של אלקה,  �טלו את  נבות אמם, 

שיטו יד לב�ות הקט�ות והובילו אותן פ�ימה, 
לבית המשפחה. תרזה חיבקה בחום את אלקה 
�כ�סו בעקבות הילדים. תרזה חשה  והשתיים 
דאגה  כך  כל  היא  מלבה,  ירדה  כבדה  שאבן 
כבר  ה�צור.  עטרות  במושב  ש�מצאה  לאלקה 
כתבה לה כמה פעמים ושלחה הודעות שתצא, 
שתמצא דרך להגיע לירושלים, הם מחכים לה. 
הבכורה  לבתה  תרזה  כתבה   17948 בפברואר 
שדות  בקיבוץ  הרפת�ית  אז  שהייתה  איילה, 
ים: "מאלקה הגיעו ידיעות עצובות. הם מכרו 
עם  לעזוב  תצטרך  כ�ראה  אלקה  הפרות.  את 

הילדות. הזמ�תי אותן לבוא אלי�ו".

פורים בעיר הנצורה
לקראת סוף חודש מארס 17948 כתבה תרזה 
לאיילה: "זה שבוע שאלקה עם הב�ות אצל�ו. 

נהיא הייתה צריכה לברוח מעטרות. רוב המש
פחות עדיין שם. חילק�ו את הבית שאלקה עם 

נהילדות בחדר הילדים. מצב האספקה בירוש
לים יורד, כבר שבוע לא הגיעה אף שיירה...". 

נה�ה כך חגגו באותה ש�ה, תש"ח, את חג הפו
האחרון  בשבוע  היה  החג  ההיא,  בש�ה  רים. 
של חודש מארס ואת מגילת אסתר המשיכה 
�יצה לשמוע בבית הספר בירושלים. למרות 
המחסור במים ובאוכל, למרות מצב המלחמה, 
מלימודים,  ילדים  לבטל  תרזה שאסור  סברה 
הספר  בבית  א'  לכתה  �יצה  את  הביאה  ומיד 

הקרוב לביתם.
אחיה  אמה,  שאביה,  אלקה  ידעה  כבר  אז 
הבכור, אשתו ושלושת ילדיהם, אחיה ואחותה 

נהצעירים, כולם �ספו בפולין. היא הייתה �חו
החדשה  על משפחתה  מחיר  בכל  שה לשמור 
לבוא  בית  לה  שיש  ושמחה  בארץ  שהקימה 
אליו בירושלים. עשר ש�ים קודם היא הייתה 
ישראל,  בארץ  דרכה  בתחילת  צעירה  עולה 
חייבת  לבד,  שהיא  יודעת  עבודה,  מחפשת 

לפר�ס את עצמה.
במשק  לעבוד  לבשל,  ל�קות,  ידעה  אלקה 
עבודה  מקום  על  מחברה  שמעה  היא  בית. 
הגברת  והציעה את עצמה.  �סעה  בירושלים, 
�מ�ם  בזרועותיה  עמה.  שוחחה  גויטיין  תרזה 
תי�וק והיא הסבירה ל�ערה העולה, שהעבודה 
אילון  בתי�וק  טיפול  כוללת  המשפחה  בבית 
כאשר היא עובדת מחוץ לבית, כמו כן טיפול 
בשתי הב�ות, איילה, בת שמו�ה, ועפרה, בת 

למש ארוחות  להכין  �תבקשה  אלקה  נארבע. 
השקט  על  לשמור  שחשוב  לה  הובהר  פחה. 
לומד,  גויטיין,  פרופסור  הבית,  בעל  כאשר 

גויטיין  לגברת  סיפרה  אלקה  וכותב.  קורא 
שגם בביאליסטוק, בבית משפחתה, היא עבדה 
בבית וטיפלה באחיה הצעירים. היא קיבלה את 
העבודה ובתוך זמן קצר החלה פרשת ידידות 

חמה בין העוזרת החדשה והמשפחה.
גויטיין.  בבית  אלקה  עבדה  ש�תיים  מעל 

טי בערבים  ללמוד  החלה  עבודתה,  נבמהלך 
פול מקצועי בתי�וקות ובסופו של דבר, סיימה 

הר  שעל  "הדסה"  החולים  בבית  לימודיה  את 
וקיבלה תעודה של מטפלת מוסמכת  הצופים 
בתי�וקות. היא הצליחה לעבוד, להתפר�ס וגם 

לרכוש מקצוע.
הפרופסור  לה  כתב  חדשה,  לדרך  בצאתה 

הטי עבודות  על  חם.  המלצה  מכתב  נגויטיין 
פול בילדים, הבישול וה�יקיון כתב, כי אלקה 

נ"עושה אותן בחריצות, כשרון ומסירות הראו

אלקה חולבת פרה בעטרות. הפרות נמכרו לפני העזיבה לירושלים

החיילים עצרו את המשוריין 
במחסום ליד שועפט. אלקה 

שמעה צעקות של ערבים 
וויכוחים באנגלית, היא סימנה 
לבנותיה באצבע על פיה להיות 

בשקט. לאחר כמה דקות המשיכו 
בנסיעה. עוד פעמיים עצרו 

במחסומים שהקימו הערבים עד 
שהגיעו לירושלים. בתוך העיר, 

הורם הברזנט
תצלום אוויר של הבריטים מעל איזור עטרות, 1946
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הו ביים לכל תהילה". בסוף שורת התשבחות 
שאלקה  להוסיף  יש  זה  "על  הבית:  בעל  סיף 
מצטיינת באופי נעים מאד, בסבלנות וביושר 
מוחלט ובאישיות חברותית מאד". על כן, אין 

בלהתפלא שבני המשפחה נשארו קרובים לעוז
רת שלהם והיא הייתה להם כבת המשפחה.

עולה מגרמניה, שהיה  לצבי,  נישאה  אלקה 
במו משק  קיבלו  והם  בעטרות  ושומר  בפועל 

ביתם  היה  המצור,  ולפני  המלחמה  לפני  שב. 
בשל אלקה וצבי למקום המועדף על ילדי מש

פחת גויטיין. אלקה האהובה והמסורה שעבדה 
בביתם מעל שנתיים והייתה להם כאם, קיבלה 
אותם עכשיו בשמחה בבית שלה שהקימה עם 

צבי במושב עטרות.
להבב לאלקה  עפרה  את  שלחו   1946  בקי ץ

ראה. "כשבאתי שתיתי כוס חלב, כמו שאימא 
ואלקה  הולדתי  יום  היום  שאבריא.  ביקשה, 
אפתה לנו עוגה בזכותי" כתבה עפרה הביתה, 
לירושלים. את ימי הקי ץ היא בילתה בעטרות, 
שותה חלב, נחה בצהריים, מטיילת ומשחקת, 
גם  נשלחה  עפרה  עם  יחד  מבריאה.  ובעיקר 
תרופה, אלא שעפרה בת השתיים עשרה כתבה 
סי  ויטמין  וגועלית.  מרה  שהתרופה  להוריה 
היא מקבלת בעגבניות שהיא אוכלת בעטרות 

בוויטמין אי היא מקבלת בגזר. לכן היא מברי
פגשה  בעטרות  התרופה.  ללא  מאוד  טוב  אה 
עפרה אנגלים "האנגלים שאוכלים אצל אלקה 
נחמדים מאד" וגם ערבים: "היום רצינו ללכת 
לחורשה אבל לא נתנו לנו כי הערבים שם מאד 

במרגיזים ומקללים תמיד". עפרה רצתה להיש
אר עוד ועוד. ההבראה מצאה חן בעיניה, היא 
התעמלות  ונעלי  חלילית  לה  לשלוח  ביקשה 

להמשך החופשה אצל אלקה.

מתכוננים לפסח
במאז עברו שנתיים. כבר חודש שאלקה ובנו

תיה גרות בחדר הילדים של משפחת גויטיין. 
אלא  לפסח.  ומתכוננים  במצור  עבר  פורים 
שקשה לשמור על הניקיון בבית, "מזה עשרה 
לשדות  תרזה  כתבה  מים",  הגיעו  שלא  ימים 
ים. לעומת המחסור החמור במים, הצליח צבי 

בלהוציא כמה תרנגולות מהלול בעטרות ולה
למכתבה,  הוסיפה  ותרזה  לירושלים,  עביר 
"אנחנו מכרנו את התרנגולות בין המכרים. אך 
צחוק גדול היה זה כשאבא הופיע אצל גרשום 
שלום עם ילקוט מלא תרנגולות". התרנגולות 

בשצבי הצליח להעביר מעטרות הנצורה לירו
לפחות  המצב,  את  הצילו  אכן  הנצורה  שלים 

מכ בהמשך  תרזה  שכתבה  כמו  זמני,  בבאופן 
המודרני  המזון  דל.  בירושלים  "המזון  תבה: 
קוראים  שהילדים  בר  תרד  מין  זה  בירושלים 

לו חוביזה ואוספים אותו בשדות".
אלקה דאגה לבעלה צבי שנותר בביתם. גם 
היא כתבה לאיילה, שהייתה קשורה אליה מאז 
אני  יקרה,  "איילה  שנים:  לפני  בה  שטיפלה 
מתגוררת בביתכם כבר ארבעה שבועות, כי אי 
אפשר להיות בעטרות עם ילדים קטנים במצב 
כזה. הרכוש נאלצנו לחסל. עוד נשארו הרבה 
כי  העירה  להעביר  אפשר  ועופות שאי  פרות 

לה שאסור  הבינה  אלקה  למקום".  קשר  באין 
לכן  הדאוגים,  גויטיין  בני משפחת  את  עציב 
הוסיפה לאיילה ש"למרות שאיבדנו בזמן קצר 

כל מה שבנינו, אסור להתייאש".

אפריל 1948, ליל הסדר מתקרב, ירושלים 
נצורה, עטרות נצורה. מה קורה לצבי? מה עלה 
אין  והילדים?  נשות עטרות  בגורלן של שאר 
שום קשר. אלקה מודאגת מאוד, אך עשתה כל 
זה לא  אווירה רגועה.  מאמ ץ להשרות סביבה 
היה קל, כי כמו שגילתה תרזה בסוד במכתב 

לבתה הבכורה: "ובנוסף לכל, אלקה בהריון".
הגיע  תחילה  הפתעות.  הסדר  ליל  לקראת 

צבי מעטרות. הלך עם חבר כל הלילה בדרכי 
עפר, עוקפים את הכפרים הערבים, עד שבאו 
עם אור הבוקר לירושלים. המשפחה המורחבת, 
פרופסור גויטיין ורעייתו תרזה, אילון ועפרה, 
ונחמה,  ניצה  הקטנות,  ובנותיהם  וצבי  אלקה 

בישבו לחוג ליל סדר הכי חגיגי שאפשר בירו
שלים של סוף אפריל 48'.

"לפתע נשמע צלצול בדלת", כתבה יומיים 

"נכנס  בא,  לא  הנביא  אליהו  תרזה.  כך  אחר 
קצין אנגלי עם עוד שתי נשים מעטרות עם 
מבוהלות, ממש תמונה  הידיים.  על  תינוקות 
וסידרה  מיד  אותן  הכניסה  אלקה  גלותית. 
להן מיטות אצלנו". אלקה ידעה שהבית של 
משפחת גויטיין הוא ביתה. היא יכולה לקבל 
ולארח את מי שצריך. לכן העבירה לעטרות 
הודעה עם כתובתה בעיר. שתי הנשים יצאו 

בבסתר מעטרות, גם הן במשוריין בריטי, תמו
רת כסף רב לאנגלים.

ליל הסדר עבר, צבי חזר לעטרות, למשק, 
בלהגנה על המקום. הלך בלילה, בדרכים עו

קפות, כמו שבא לעיר הנצורה, כך שב לביתו 
הנצור. כשלושה שבועות לאחר שנפרדו הוא 
קום  עם  לתמיד.  עזב  הפעם  לירושלים.  שב 
המדינה נפל עטרות. איילה בשדות ים למדה 
"צבי  מאי:  מחודש  אמה  כך ממכתבה של  על 
שב מעטרות לפני שבוע. נסיגתם הייתה קשה. 

בהם התבצרו בנווה יעקב ומשם ראה צבי במש
קפת איך מובילים הערבים את סוסו הלבן, איך 
עטרות  ואיך  ביתו  מגג  הרעפים  את  מפרקים 
עלתה באש. אחרי קרבות קשים, היו צריכים 

בללכת בלילה ברגל עם שלושים פצועים שס
חבו באלונקות עד לאוניברסיטה בהר הצופים. 
צבי היה שבור ומדוכא הרבה ימים. לנגד עיניו 
אותם  קבר  והוא  עטרות  מילדי  שניים  נהרגו 

שם, בנווה יעקב, עם האב של אחד הילדים".
ובנו צבי  אלקה,  הצליחו  חודשיים  בלאחר 

תיהם לצאת מירושלים לשפלה, עם כל אנשי 
גויטיין  למשפחת  השאירו  בעוזבם,  עטרות. 
אוצר: "יש ארבע תרנגולות נחמדות מאד. הן 

במטילות ביצה אחת ליום. את התרנגולות קני
בחודש  מפה".  שנסעו  לאחר  וצבי  מאלקה  נו 

בנובמבר שמחה בירושלים, בבית משפחת גוי
טיין, הגיע מכתב ממושב רשפון. אלקה וצבי 
מתחילים מחדש. יש תינוק, יש אפרוחים, יש 
עתיד. וכבר עפרה ואילון מתכננים איך ייסעו 
בקי ץ לאלקה. ברשפון לא יהיו הרים וסלעים 
כמו אז, בעטרות, אבל יש חוף ים ואלקה כתבה 
שיוכלו להתרח ץ בים. בקי ץ הביטחון ישתפר, 
בקי ץ הדרכים יהיו בטוחות, בקי ץ ייסעו אל מי 
אימא  כמו  שהיא  והמטפלת  העוזרת  שהייתה 
מישהי  על  סומכת  היא  שאם  יודעת  ותרזה 
בעניין ילדיה, הרי זו חברתה הטובה והנאמנה, 

אלקה.
על  גויטיין  משפחת  לבני  תודה 

המכתבים שנשמרו.

אלקה עם התינוק 
אילון בירושלים. 
העבודה בבית 
המשפחה כללה 
טיפול בשתי הבנות 
והכנת ארוחות 
למשפחה

אלקה דאגה לבעלה צבי 
שנותר בביתם. גם היא כתבה 

לאיילה, שהייתה קשורה אליה 
מאז שטיפלה בה לפני שנים: 
"איילה יקרה, אני מתגוררת 

בביתכם כבר ארבעה שבועות, 
כי אי אפשר להיות בעטרות עם 

ילדים קטנים במצב כזה. הרכוש 
נאלצנו לחסל"

יענקל גולדברגר - הנהג של עטרות. לא ויתר והמשיך לנסוע עם התוצרת החקלאית 
יום-יום לירושלים
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המבצעים בתוקף בין התאריכים: 14.4.14-8.4.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. *המוצרים מוגבלים ל-3 יח’\מימושים. הרשת רשאית 
לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית 

לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

www.israel.coop | 1-700-709-110 :שירות לקוחות

יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!
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 מרק עוף צנצנת
פרי ויטה | 400 גרם

 תה 100/1.5 
ויסוצקי | 100 גרם

 מיץ פריגת
 בטעמים שונים
קוקה קולה | 1.5 ליטר
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קואופ שופ בכפר דרום וערבה- אלומה | ביטחה  | גאיה | כפר מימון | מבקיעים | נהורה | נוגה | נווה מבטח | ניר גלים  | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | קדש ברנע | קיבוץ כיסופים | שחר | שלווה | תקומה | בקעת הירדן-תומר | מרכז ושפלה- 
אבני חפץ | איתן | אמונים חדש! | בית עזרא | בית הגדי | בן שמן | גבעתי | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | כפר תפוח | מסילת ציון | מעלה לבונה | ניל”י | ניר בנים | עוזה | עזריאל חדש! | עלי זהב  | עטרת | עינב | פדואל | שבי  שומרון 
תימורים | ירושלים והסביבה- כרמי  צור  | נווה דניאל   | קיבוץ קריית ענבים | שורש | איזור השרון- בחן | בית הלוי | גאולים | חרוצים | עולש | תלמי אלעזר | איזור חיפה- אלייקים | עופר  | עין איילה | צרופה | צפון- אביבים  | אחיהוד | אליעד | אמנון 
בוסתן הגליל | בית הילל | בית יוסף | גבעת יואב | דבורה חדש! | קיבוץ החותרים | טל אל | קיבוץ כפר גלעדי  | קיבוץ כפר החורש  חדש! | כפר שמאי | לימן | נאות גולן | נווה זיו | קיבוץ חוקוק | קלע אלון  | רמות חדש! | שאר ישוב | שומרה  | שפר

 צ׳יפס קפוא
פרי גליל | 800 גרם
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אורז תאילנדי
סוגת | 1 ק”ג

2 ב- ₪11   3 ב- ₪10  

2 ב- ₪10  

3 ב- ₪20  
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מצות ראשון 
מצות החיטה | 1 ק”ג

₪10₪14.90

₪11.90 ₪10.90₪5.90

 נקטר פרימור
גניר | 1 ליטר
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 אפונה קפואה
פרי גליל | 800 גרם

 חומץ/מיץ לימון
יכין | 1 ליטר
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 סלטי שמיר
סלטי שמיר | 300 גרם
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 עשרות
רק ב- 10   מוצרי חג 

 בלבד!
מחכים לכם 

בסניפים

₪
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קואופ שופ בכפר
עושים לכם סדר ובזול!

נקודה. 

 יין ישן נושן
*₪10₪10יקבי כרמל | 650 מ”ל * *
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אודי דוידי - "מחכה לשקט"

"הזמן  לרדיו,  שיצאו  מצליחים  סינגלים  שני  אחרי 
עכשיו" והשיר הנושא את שם האלבום "מחכה לשקט", 
מנפיק אודי דוידי את אלבומו השישי, ובו עשרה שירים 

־שנכתבו והולחנו על ידי אודי דוידי ואשתו לילך, בעי
בוד ובהפקה מוזיקלית של גלעד שמואלי.

־"מחכה לשקט" מלווה בספרון שבו הסיפורים שמא
־חורי השירים. מלבד שני השירים שכבר הושמעו, חמי

שה שירים נוספים מדברים על בית ועל זוגיות בסערות 
"פנס אחד ברחוב",  "בתוך ביתנו",  "יום אחד",  החיים: 
שירי  גם  יש  ובאלבום  לבד",  ו"לצעוד  אותי"  "תראה 

אמונה: "מסע", "עכשיו שתיקה".
שיר נוסף, "חמש שניות", מוקדש לסגן אלוף עמנואל 

־מורנו זכרו לברכה, שהתגורר עם אשתו ושלושת ילדי
הם במושב תלמים בחבל לכיש. מורנו נפל בפעולה של 
השנייה,  לבנון  במלחמת  בעלבכ  באזור  סיירת מטכ"ל 

ב-18 באוגוסט 2006.
־"האלבום הזה הוא סוג של מסע, שהתחיל לפני כש

לוש שנים, כמו כל התחלה של אלבום חדש, אבל הפעם 
הזו סיימתי אותו במקום שאני מכיר יותר מכול - הבית 
הרגשתי  הדרך  כל  "לאורך  דוידי.  אודי  אומר  שלי", 
שהוא רודף אחריי, לאן שלא אלך. עם כל שיר התעצמה 

לה התחושה שהאלבום הזה מכוון אותי בחזרה הביתה.
מהות  חיפשתי  מחפש.  עדיין  ואני  שקט,  "חיפשתי 

־וגיליתי משהו שאולי כבר ידעתי, אבל איבדתי במה
לך המירוץ: זה הכול נמצא כאן, בתוך ביתנו". השילוב 
של העיבוד וההפקה המוזיקלית של גלעד שמואלי לצד 
מיוחד  אלבום  יוצרים  דוידי  אודי  של  הישראלי  הרוק 

ומרגש, כזה שחודר עמוק-עמוק לתוך הלב.

כוורת - "המופע האחרון"

במסיבת  כוורת  להקת  הודיעה   2013 במארס  ב-10 
לשתי  נוספת  פעם  להתאחד  צפויה  היא  כי  עיתונאים, 
לציון  ישראל,  פסטיבל  במסגרת   ,2013 ביוני  הופעות 
)האיחוד  פוגי"  "סיפורי  הבכורה  אלבום  לצאת  שנה   40
הראשון היה ב-30 בספטמבר 1976, ואז הופיעו ללא אלון 

ויצחק קלפטר(. כל הכרטיסים לשתי ההופ ־אולארצ'יק 
עות הללו אזלו תוך שעות ספורות ולכן, הלהקה החליטה 
לא  לה  וגם   ,2013 ביוני  ב-22  נוספת,  הופעה  קיום  על 
נותרו כרטיסים תוך זמן קצר מאוד. שתי הופעות נוספות 
של הלהקה האהובה התקיימו בפארק הירקון בתל אביב, 
ב-7 וב-8 באוגוסט 2013, והן האחרונות שלה, בינתיים.

50 אלף צופים נרגשים שהיו במופע האחרון של להקת 
הלהיטים:  שלל  עם  ונהנו  שרו  הירקון  בפארק  כוורת 
"למרות הכול", "גוליית", "היא כל כך יפה", "סיפורי 
פוגי", "ילד מזדקן", "המגפיים של ברוך", "צליל מכון", 

"גלשן", "יו יה", "נתתי לה חיי" ועוד רבים וטובים.
)שנמכ הכפול  והדיסק  הדי-וי-די  שם,  הייתם  ־אם 

רים בנפרד( יעזרו לכם לשחזר את רגעי הקסם ואם לא, 
את  כוללים  הדיסקים  שם.  להיות  נוספת  הזדמנות  זו 
המופע במלואו עם כל הלהיטים הגדולים, המערכונים 
חברי  של  הסולו  מאלבומי  והשירים  הבלתי-נשכחים 
הלהקה. ללא ספק, חגיגה נוסטלגית לכל חובב מוזיקה.

עמיר בניון - "קהלת" 

־"קהלת" הוא שמו של אלבום דיגיטלי שהקליט היו
צר המוכשר עמיר בניון. באלבום 12 רצועות השמעה, 
האלבום,  בניון.  קהלת שהקליט  מספר  פרק  לכל  אחת 
אשר מבוסס על דברי החכמה של המלך המקראי שלמה, 
מוקדש כל-כולו לזכרה של מרים בת-חנה, סבתה של 

אשתו של עמיר בניון.
פתגמים,  של  אוסף  יש  לשלמה,  המיוחס  ב"קהלת", 
דברי חכמה, עצות מעשיות לחיים ואזהרות מדרך חיים 

־לא-נכונה. המחבר בוחן איזו דרך בחיים מספקת מש
אחר  בזו  דרכים  ושולל  האדם,  למעשי  ונצחיות  מעות 
זו עד שהוא מגיע למסקנה, כי האמונה באל היא הדרך 

־הנכונה. האלבום "קהלת" ניתן להורדה בחינם מהאינ
טרנט בתמורה לתרומה.

"'קהלת' נועד להביא דרך המוזיקה, ללא יומרה, את 
והפ ־החכם באדם, הוא שלמה המלך, אל לבנו הרגיש 

שוט. היצירה נועדה בעיקר לקרב איש אל רעהו, איש 
אל עצמו, שכן הוא מלא פרופורציה על החיים - ויותר 
הושמטו  לב,  "כמו שתשימו  בניון.  עמיר  מספר  מכך", 
האמתית  היא, שהסיבה  האמת  ד'.  פסוקים מפרק  כמה 
היא חוסר יישוב הדעת. אבל אם כבר מחסירים משהו, 
ועוד שלא בכוונה תחילה, נוטים לחפש לכך משמעות. 
המשמעות שאני מצאתי, על פי ערכי הדל כמובן, היא 

שעבורי אלה הפסוקים הסתומים ביותר".

אמנים שונים - "שרים שיר השירים" 

"באמצע החיים השתרשה בי התובנה שלכל אדם יש 
הייעוד  בעקבות  למסע  אותי  שהוציאה  תובנה  ייעוד, 

־שלי. בחיפושיי פניתי לארון הספרים היהודי ושם פגש
תי את שאהבה נפשי, את שיר השירים. המפגש עם שיר 
השירים היה מדהים בעוצמתו ומילא אותי ברגשות שלא 
ידעתי מעולם", אומר ליאור יאיר מנשה, יוזם הפרויקט 

"שרים שיר השירים", שבו משתתפים אמנים שונים.
־"באותה העת נתבשרנו שאמי האהובה, שתחיה לאו

רך ימים ושנים, שתמיד הייתה בשבילי דוגמה מופלאה 
־למסירות נפש ולענווה אמתית, חלתה, ובשעה שהרופ

אים נואשו והרימו ידיים אני הרמתי את עיניי לשמים. 
המיוחדות  הרפואה  לסגולות  התוודעתי  הימים  באותם 

וצ רוצה  אני  מה  הבנתי  השירים.  שבשיר  ־והנדירות 
ריך לעשות. שיר השירים ניצב לנגד עיניי, שיר שהוא 

־חידה מופלאה משופעת בסודות קדושים וטהורים שמי
לאו אותי בגעגועים טמירים ושמשכו אותי בחבלי קסם. 
הרגשתי שפגשתי בייעוד, אותו ייעוד שכל כך רציתי 
בו - לגלות לעולם את היופי הזה, שמספר בלשון שאין 

טהורה הימנה אהבה אמתית מהי".
המיזם שלקח על עצמו מנשה להפיץ בעולם מורכב 
משמונה מזמורים של ספר "שיר השירים", שכתב שלמה 
המלך. כל פרק מבוצע ומולחן על ידי אמן אחר ועומד 
נותן לכל שיר אינטרפרטציה  ובכך  כשיר בפני עצמו 
בניון,  עמיר  היוצרים:  חלק  נוטלים  בפרויקט  משלו. 
אילן  דדון,  אמיר  ארי,  לב  ארז  ד'אור,  דוד  רנד,  שולי 
דמתי, גד אלבז, תומר מתנה ועמיר חדד. אלבום נשמה 

עם יוצרים אשר נותנים את הנשמה.

zoharmalachie@gmail.com

מוזיקהה
זוהר מלאכי

בעד ארבעה אלבומים 
דיברה הביקורת

אודי דוידי מגיע לבית אחרי חיפוש ב"מחכה לשקט" ומקדיש שיר לסא"ל עמנואל מורנו ז"ל 
ממושב תלמים. כוורת, הלהקה המתאחדת, תיעדה את ההופעה האחרונה שלה, בינתיים. 

עמיר בניון הופך את קהלת לאלבום אינטרנטי וזמין לכל אחד ומשתף פעולה עם שולי רנד, 
דוד ד'אור, ארז לב ארי, אמיר דדון, גד אלבז ואחרים בפרויקט מיוחד, "שרים שיר השירים"
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אודי דוידי - "מחכה לשקט"

"הזמן  לרדיו,  שיצאו  מצליחים  סינגלים  שני  אחרי 
עכשיו" והשיר הנושא את שם האלבום "מחכה לשקט", 
מנפיק אודי דוידי את אלבומו השישי, ובו עשרה שירים 

־שנכתבו והולחנו על ידי אודי דוידי ואשתו לילך, בעי
בוד ובהפקה מוזיקלית של גלעד שמואלי.

־"מחכה לשקט" מלווה בספרון שבו הסיפורים שמא
־חורי השירים. מלבד שני השירים שכבר הושמעו, חמי

שה שירים נוספים מדברים על בית ועל זוגיות בסערות 
"פנס אחד ברחוב",  "בתוך ביתנו",  "יום אחד",  החיים: 
שירי  גם  יש  ובאלבום  לבד",  ו"לצעוד  אותי"  "תראה 

אמונה: "מסע", "עכשיו שתיקה".
שיר נוסף, "חמש שניות", מוקדש לסגן אלוף עמנואל 

־מורנו זכרו לברכה, שהתגורר עם אשתו ושלושת ילדי
הם במושב תלמים בחבל לכיש. מורנו נפל בפעולה של 
השנייה,  לבנון  במלחמת  בעלבכ  באזור  סיירת מטכ"ל 

ב-18 באוגוסט 2006.
־"האלבום הזה הוא סוג של מסע, שהתחיל לפני כש

לוש שנים, כמו כל התחלה של אלבום חדש, אבל הפעם 
הזו סיימתי אותו במקום שאני מכיר יותר מכול - הבית 
הרגשתי  הדרך  כל  "לאורך  דוידי.  אודי  אומר  שלי", 
שהוא רודף אחריי, לאן שלא אלך. עם כל שיר התעצמה 

לה התחושה שהאלבום הזה מכוון אותי בחזרה הביתה.
מהות  חיפשתי  מחפש.  עדיין  ואני  שקט,  "חיפשתי 

־וגיליתי משהו שאולי כבר ידעתי, אבל איבדתי במה
לך המירוץ: זה הכול נמצא כאן, בתוך ביתנו". השילוב 
של העיבוד וההפקה המוזיקלית של גלעד שמואלי לצד 
מיוחד  אלבום  יוצרים  דוידי  אודי  של  הישראלי  הרוק 

ומרגש, כזה שחודר עמוק-עמוק לתוך הלב.

כוורת - "המופע האחרון"

במסיבת  כוורת  להקת  הודיעה   2013 במארס  ב-10 
לשתי  נוספת  פעם  להתאחד  צפויה  היא  כי  עיתונאים, 
לציון  ישראל,  פסטיבל  במסגרת   ,2013 ביוני  הופעות 
)האיחוד  פוגי"  "סיפורי  הבכורה  אלבום  לצאת  שנה   40
הראשון היה ב-30 בספטמבר 1976, ואז הופיעו ללא אלון 

ויצחק קלפטר(. כל הכרטיסים לשתי ההופ ־אולארצ'יק 
עות הללו אזלו תוך שעות ספורות ולכן, הלהקה החליטה 
לא  לה  וגם   ,2013 ביוני  ב-22  נוספת,  הופעה  קיום  על 
נותרו כרטיסים תוך זמן קצר מאוד. שתי הופעות נוספות 
של הלהקה האהובה התקיימו בפארק הירקון בתל אביב, 
ב-7 וב-8 באוגוסט 2013, והן האחרונות שלה, בינתיים.

50 אלף צופים נרגשים שהיו במופע האחרון של להקת 
הלהיטים:  שלל  עם  ונהנו  שרו  הירקון  בפארק  כוורת 
"למרות הכול", "גוליית", "היא כל כך יפה", "סיפורי 
פוגי", "ילד מזדקן", "המגפיים של ברוך", "צליל מכון", 

"גלשן", "יו יה", "נתתי לה חיי" ועוד רבים וטובים.
)שנמכ הכפול  והדיסק  הדי-וי-די  שם,  הייתם  ־אם 

רים בנפרד( יעזרו לכם לשחזר את רגעי הקסם ואם לא, 
את  כוללים  הדיסקים  שם.  להיות  נוספת  הזדמנות  זו 
המופע במלואו עם כל הלהיטים הגדולים, המערכונים 
חברי  של  הסולו  מאלבומי  והשירים  הבלתי-נשכחים 
הלהקה. ללא ספק, חגיגה נוסטלגית לכל חובב מוזיקה.

עמיר בניון - "קהלת" 

־"קהלת" הוא שמו של אלבום דיגיטלי שהקליט היו
צר המוכשר עמיר בניון. באלבום 12 רצועות השמעה, 
האלבום,  בניון.  קהלת שהקליט  מספר  פרק  לכל  אחת 
אשר מבוסס על דברי החכמה של המלך המקראי שלמה, 
מוקדש כל-כולו לזכרה של מרים בת-חנה, סבתה של 

אשתו של עמיר בניון.
פתגמים,  של  אוסף  יש  לשלמה,  המיוחס  ב"קהלת", 
דברי חכמה, עצות מעשיות לחיים ואזהרות מדרך חיים 

־לא-נכונה. המחבר בוחן איזו דרך בחיים מספקת מש
אחר  בזו  דרכים  ושולל  האדם,  למעשי  ונצחיות  מעות 
זו עד שהוא מגיע למסקנה, כי האמונה באל היא הדרך 

־הנכונה. האלבום "קהלת" ניתן להורדה בחינם מהאינ
טרנט בתמורה לתרומה.

"'קהלת' נועד להביא דרך המוזיקה, ללא יומרה, את 
והפ ־החכם באדם, הוא שלמה המלך, אל לבנו הרגיש 

שוט. היצירה נועדה בעיקר לקרב איש אל רעהו, איש 
אל עצמו, שכן הוא מלא פרופורציה על החיים - ויותר 
הושמטו  לב,  "כמו שתשימו  בניון.  עמיר  מספר  מכך", 
האמתית  היא, שהסיבה  האמת  ד'.  פסוקים מפרק  כמה 
היא חוסר יישוב הדעת. אבל אם כבר מחסירים משהו, 
ועוד שלא בכוונה תחילה, נוטים לחפש לכך משמעות. 
המשמעות שאני מצאתי, על פי ערכי הדל כמובן, היא 

שעבורי אלה הפסוקים הסתומים ביותר".

אמנים שונים - "שרים שיר השירים" 

"באמצע החיים השתרשה בי התובנה שלכל אדם יש 
הייעוד  בעקבות  למסע  אותי  שהוציאה  תובנה  ייעוד, 

־שלי. בחיפושיי פניתי לארון הספרים היהודי ושם פגש
תי את שאהבה נפשי, את שיר השירים. המפגש עם שיר 
השירים היה מדהים בעוצמתו ומילא אותי ברגשות שלא 
ידעתי מעולם", אומר ליאור יאיר מנשה, יוזם הפרויקט 

"שרים שיר השירים", שבו משתתפים אמנים שונים.
־"באותה העת נתבשרנו שאמי האהובה, שתחיה לאו

רך ימים ושנים, שתמיד הייתה בשבילי דוגמה מופלאה 
־למסירות נפש ולענווה אמתית, חלתה, ובשעה שהרופ

אים נואשו והרימו ידיים אני הרמתי את עיניי לשמים. 
המיוחדות  הרפואה  לסגולות  התוודעתי  הימים  באותם 

וצ רוצה  אני  מה  הבנתי  השירים.  שבשיר  ־והנדירות 
ריך לעשות. שיר השירים ניצב לנגד עיניי, שיר שהוא 

־חידה מופלאה משופעת בסודות קדושים וטהורים שמי
לאו אותי בגעגועים טמירים ושמשכו אותי בחבלי קסם. 
הרגשתי שפגשתי בייעוד, אותו ייעוד שכל כך רציתי 
בו - לגלות לעולם את היופי הזה, שמספר בלשון שאין 

טהורה הימנה אהבה אמתית מהי".
המיזם שלקח על עצמו מנשה להפיץ בעולם מורכב 
משמונה מזמורים של ספר "שיר השירים", שכתב שלמה 
המלך. כל פרק מבוצע ומולחן על ידי אמן אחר ועומד 
נותן לכל שיר אינטרפרטציה  ובכך  כשיר בפני עצמו 
בניון,  עמיר  היוצרים:  חלק  נוטלים  בפרויקט  משלו. 
אילן  דדון,  אמיר  ארי,  לב  ארז  ד'אור,  דוד  רנד,  שולי 
דמתי, גד אלבז, תומר מתנה ועמיר חדד. אלבום נשמה 

עם יוצרים אשר נותנים את הנשמה.

zoharmalachie@gmail.com

מוסיקה
זוהר מלאכי

בעד ארבעה אלבומים 
דיברה הביקורת

אודי דוידי מגיע לבית אחרי חיפוש ב"מחכה לשקט" ומקדיש שיר לסא"ל עמנואל מורנו ז"ל 
ממושב תלמים. כוורת, הלהקה המתאחדת, תיעדה את ההופעה האחרונה שלה, בינתיים. 

עמיר בניון הופך את קהלת לאלבום אינטרנטי וזמין לכל אחד ומשתף פעולה עם שולי רנד, 
דוד ד'אור, ארז לב ארי, אמיר דדון, גד אלבז ואחרים בפרויקט מיוחד, "שרים שיר השירים"
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חג פסח
שמח וכשר

לכל בית ישראל
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אגודת  מזכיר  שניידר,  איציק  א. 
חבר  הוא  )עזיזה(,  הנוקדים 

המושב:
בית הלוי.  .1
בית חנן.  .2

בית חירות.  .3
בית אלעזרי.  .4

מגדלי  ארגון  מזכיר  ספקטור,  שי  ב. 
הדבורים, הוא חבר המושב:

כפר נטר.  .1
כפר רות.  .2

כפר סירקין.  .3
כפר בילו.  .4

חי בנימיני, מזכיר ארגון  ג. 
מגדלי ההדרים, הוא חבר 

המושב:
כפר יחזקאל.  .1

כפר יהושע.  .2
כפר ויתקין.  .3
כפר מל"ל.  .4

עובדי  ארגון  מזכיר  נעמתי,  אורי  ד. 
הפלחה, הוא חבר קיבוץ:

גבים.  .1
רעים.  .2

חצרים.  .3

צאלים.  .4

ארגון  מנכ"ל  בורוכוב,  רועי  ד"ר  ה. 
חבר  הוא  האורגנית,  החקלאות 

המושב:
כפר ביאליק.  .1

כפר ברוך.  .2

כפר בן נון.  .3

כפר ביל"ו.  .4

amramklein@yahoo.com

טריוויה
עמרם קליין

כותרת

א. 4
ב. 2
ג. 1
ד. 2
ה. 3

תשובות:

amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן © תשבץ

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 71:
זכרי; 9. אדמוני; 11. התלחששה; 12. שדה; 13.   .8 1. יתפגרו; 4. סמוך;  מאוזן: 

קרש; 15. גראם נאש; 18. עלומים; 21. נדיר; 22. קרוסלה.
מאונך: 1. יומרה; 2. פרזול; 5. מנומש; 6. כלימה; 7. עדן הראל; 10. משוגעים; 13. 

קלעון; 14. שמוטי; 16. נרקיס; 17. שתולה; 20. פריק.

תשבץ היגיון מס' 71 
מאוזן:

 .9 8. ראו 20 מאונך;  4. ראו 19 מאוזן;   ;)6( הייתי סבור  1. הייתכן שרביץ? כך 
המיילל טיגן והיא ביקשה סליחה )6(; 11. כובש דר"א מפגין רצינות )3,4(; 12. מה 
עשה החמור בגיל הטיפש-עשרה? )3(; 13. בית כנפיים )3(; 15. הענקה תורשתית של 
השירים שברקע )7(; 18. אמן היפ-הופ מיהר בשובו אל הטניסאית )3,3(; 19. )עם 4 
מאוזן( הנפלד וקרדשיאן מתהדקים זה לזו )6(; 21. שולט לבדו לנגד עיניך )4(; 22. 

רן רואה קיבוץ )3,3(.

מאונך:
1. רגב לא קשה קיבל הוראות והסברים )5(; 2. אדון איכות מתיז מים )5(; 3. כבוד 
כפפות )2(; 5. איזו נקודה בגלל העדר? )ש( )5(; 6. מתפאר בכך שצביקה נפטר )5(; 7. 
זאת שילדה כלב ארוך סגרה חובות )7(; 10. הוא חתך אותם כמו קרן על שלטי חוצות 
)3,4(; 13. מחבר אותם עם הלחצן הגבוה )5(; 14. באיזו אוניברסיטה הוא זימר בקול? 
)5(; 16. שקעה בשינה אל מול מאור לא אמיתי )5(; 17. אדון אנגלי שואל לזהות זה 

שהפליק )5(; 20. )עם 8 מאוזן( שרוע באכסניה אמריקנית )4(.
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סודוקו
4/4/2014 י :: הדפס משחק ישראל ו  וק סוד

http://www.sudoku-online.co.il/sudoku-print.php?id=1000 1/1

סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1000
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http://www.sudoku-online.co.il/sudoku-print.php?id=3000 1/1

סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3000
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http://www.sudoku-online.co.il/sudoku-print.php?id=2000 1/1

סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2000
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http://www.sudoku-online.co.il/sudoku-print.php?id=4000 1/1

סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4000
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קל

קשה

בינוני

קשה מאוד

פלפתועסעללחפפכוצס

זפפגאתקניעאסגנמאע

תסורחוצזלינבאעלחת

סחנהדשלוהבירפזיחק

ילזחמפגחסוהביתהגש

הצהציבאודרבסקטהכע

האיאינמירצמ תוכמשט

דדוכותשאעפרהמצהפק

לקעהדגהמסזוינפנרא

עלליעוקנספרכסטשער

דחסנסמרהדירשבעתשל

כנחגזוסתתרמגעקנעע

גקשזנסבפשמונצחהצמ

צצעצמחרועיבואגקצצ

מאננבדאתטדמנטכפסא

רעבאצהזלווצבדשפצת

שהכלונוויתילצצדשמ

תפזורת לפסח
בתפזורת הבאה מסתתרות 23 המילים הבאות:

פסח; משה; תיבה; אפיקומן; מרור; חרוסת; פירמידות; מצה ; הגדה; ליל הסדר; 
ביעור חמץ; מכות מצרים; מצרים; כרפס; ביצה; מה נשתנה; אחד מי יודע



  ||  5210.4.14      ||  3627.3.14    

מקבוצת : מארגני התערוכה :

4 . 1 1 . 2 0 1 4
יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים
מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה
edna.ziv@maariv.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית
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מקבוצת : מארגני התערוכה :

4 . 1 1 . 2 0 1 4
יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים
מייל : yoram.tabibi@maariv.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה
edna.ziv@maariv.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית
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073-2369146
 

למכירה

טרקטור פיאט 640 רומני   .1
מודל 87

טרקטור פורד 5,000+ כף  .2
מרסס מפוח 500 ליטר +   .3

1,000 ליטר + 1,500 ליטר
מרסס עשביה 500 ליטר +   .4
1,000 ליטר + 1,500 ליטר

מכונת מיון לפירות +   .5
מברשות + מסועים 

מלגזה ייל מודל 85 + מודל   .6
95

דיסקוס 8 צלחות + 24  .7
סכין למטעים  .8

טרקטור פיאט 640 מודל   .9
78

טרקטור סאם מודל 70 -   .10
12,000 ש"ח

קומפרסור אוויר  .11
מוט משכיב למטעים  .12
משאית דאבל קבינה   .13

להובלת פירות
מכסחת שרשרת  .14

מרסקת גזם  .15
מתחחת 1.60 + 1.80  .16

טרקטור ג'ון דיר 10-40  .17
עצי זית במחיר מיוחד  .18

עצי רימונים  .19
הובלות טרקטורים לכל   .20

חלקי הארץ
054-4917064

* מרסס מפוח 500 ליטר 
תוצרת דגניה.

* טרקטורון מיול 4000, שנת 
.2012

רותם: 054-9720736

מיכל דלק 1,500 ליטר   .1
מיכל פלסטיק 1,000 ליטר   .2

5 יחידות 
גוזמת לכרם + הדרים   .3

מגרפה לגזם כרם +   .4
הדרים 

מלגז אחורי כפול   .5
קלטרת קונסקיל 13 רגלים   .6

מחוזקות 
C גיפ 5 מודל 57 לחלקים   .7
מטען חשמלי למלגזה 24   .8

מדשנת כימית   .9
10. רמסה לפינוי אשפה

לפרטים: 054-2002199

להשכרה:

חנויות/משרדים
בגדלים שונים

בקניון אם הדרך
]בית חרות[

מחירים אטרקטיביים+חניה חופשית.
לכניסה מיידית.

לפרטים ניתן לפנות ליעל:

052-6063335
yaelp@mway.co.il

לנדני 4X4 105 פאור   .1
פראם 2010

לנדני ראקס 85 צר   .2
2006 4X4 למטעים

ג'ון דור 42-40, 79 דגם   .3
אמריקאי +  מזגן

4.  ג'ון דיר 40-40, 81 דגם 
אמריקאי + מזגן

5. ג'ון דיר 30-30, 79 דגם 
אמריקאי 

מרסס פלחה 3 נקודות   .6
2,500 ליטר משאבה גדולה

מתחחת 160, 2000   .7
"שנצקי"

מכסחת שרשרת 160   .8
"שנצקי"

קלטרית, 9, 7 רגלים קפצי   .9
"שנצקי"

מזלג 3 נקודות הידראולי   .10
₪ 5,000

פייאט 80-66 ,87 צר   .11
למטעים

פייאט 70-66, 85 צר   .12
למטעים

דיקס 28 צלחות "שנצקי"  .13
מיני מחפרון 2008, 323   .14

במצב מעולה
U60 L.S טרקטור 120   .15
שעות 4X4 2013 במצב 

חדש
 2014 4X4 R60 L.S  .16

אפשרות + כף
מלגזת מנטו שדה 2002,   .17

MB26
מלגזת דיזל 2004 הייסטר   .18

2 טון
קניה / החלפה / מכירה

אפשרות לחדש
050-7294519

 4X4 ,80 T-N פיאט  .1
2003 למטע

פיאט 82-86, מודל 95   .2
למטע

 ,4X4 ,85 סאם פורטטו  .3
קבינה 97

מלגזה לינדה, 2.5 טון, 93'  .4
מרסס דגניה חשמלי, 300   .5

ליטר
רתכת קרדל לטרקטור  .6
עגלת הייבר, 4 טון +  .7 

7 טון + פלטה
טרקטרון ג'ון דיר מכסחת   .8

חדשה 2013
רינ'גר הייסן 500, 2011,   .9

 4X4 ,כחדש
מזלג אחורי, 3 נ'ק עד 1.5   .10

טון
מרסקת לגזם 1.50   .11

קוליטוטור 9+7 סכנים  .12
מזלג אחורי לגזם  .13

מכולה משרדית + מחסן ,   .14
2.40X12, אלומניום

מרצדס 515 דיזל דאבל   .15
קבינה 2009

טרקס תעשייתי חקלאי   .16
4X4, 2006

ג'ון דיר 20-10, 75'  .17
פיאט 566, 83'  .18
פיאט 880, 83'  .19

פורגסון 240, 79'  .20
 ,4X4 ,75 סאם פורטטו  .21

מודל 2000
מניטו 2.5 טון 4X4, מודל   .22

99
פורד 3000, מודל 75'   .23

מקורי
ג'ון דיר 10-40, מודל 81'   .24

למטע + 83
מכסחת שרשרת  .25 

1.60 + 1.80
מקצרת תופים 5 קון  .26

קנייה * מכירה * תיווך * 
החלפה

057-5262526

מכונת נברשות כולל   .1
שטיפה

עגלות לבציר  .2
סולמות לדילול וקטיף מכל   .3

הסוגים
לפרטים: 050-5407569

08-6885723

למכירה/להשכרה
מכולות וקרוואנים. הובלות 

בכל חלקי הארץ + מנוף 100 
טון. קונה מכולות ומבנים.

052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

מעוניין לרכוש

קבלן גיזום ועקירה 

מחפש לרכוש עצים, 

מטעים, פרדסים,                                                                                                                          

אשכולית, אבוקדו, זית, 

הדרים, נשירים ועוד.

דילול והוצאת שורש                                                                                                                            

בכל הארץ
054-5801724

ציוד ללול מטילות תאים  .1
ציוד ללול פטם  .2
מאוררי חממה  .3

מכסת ביצים  .4
ציוד ללול רבייה  .5

050-2211594

שתילים למכירה
שתילים למכירה

למכירה עצי דקל - תמר ונוי 
בגובה 4-2 מטר

 במחיר מיוחד! כל הקודם זוכה!
052-8451618
052-5214288

לכורמים בלבד! 
שתילי גפן מורכבים, גם 

נטיעה מיידית.
 מקור "חוות יזרעם".

"יקבי גולדברג בע"מ"
.052-2339744 

למכירה שתילי אננס 
מובחרים, מזן קאיין )זן ענק(

לפרטים והזמנות
משק טל

052-3964107
 052-3964160

משתלת נאמן שתילי פאפיה 
לשתילה מידית. שתילי אננס 

מזן MD2 פרי גדול ומתוק 
ללא קוצים. אספקה בחודש 

מאי 2014.
טלפון: 054-7688039

פקס: 03-9698326

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע”מ

בניית צימרים / בתי עץ, 
תוספות בנייה מעץ - פרגולות 

ודקים. מושב כפר ברוך,
טל’: 052-4658888

www.zakai-le.com

בנייה ושיפוצים
עבודות שיפוצים ובנייה קלה 

מגבס, פרוגלות ועבודות צבע. 
050-5328220

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום    •

לחממות - קנו ישירות אצל 
היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין

יגאל: 052-2343290
פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com
03-6884123

היכרויות

“רעות הכרויות”
משרד הכרויות

למטרת נישואין רווקים/ות 
או פרק ב’ בחיים. לאיכותיים 

ורציניים בכל הגילאים.
מומחית להכרות ללא ידיעת 
הילדים שהוריהם מודאגים 

שילדהם עדיין לא מצאו זוגיות 
כלבבם, צרפו אותם למאגר 

הלקוחות האיכותי. מאגר 
הקיים מהצפון ועד לדרום. 25 

שנים המשרד קיים.
חתונות לפני ומאחורי  

תוצאות מוכחות
צפון: אורלי - 052-4403890

 ת"א-ירושלים:
יפה  - 055-6665725.

משרד: 04-8103456
04-9511058

40, רווק, גבוה נאה מאוד, 
יצוגי ואיכותי, מבוסס עם 

מגבלת שמיעה מקיבוץ 
בדרום. מעוניין להכיר בחורה 

עם נתונים דומים. לפרטים 
לפנות ל"רעות היכרויות": 

052-4403890

52, נכה ממושב ליד חיפה 
מבוסס כלכלית, נאה, 

אנימטור, עורך וידיאו, צייר, 
כתיבה יוצרת, סרטים קצרים, 

הומור, משכיל ועצמאי. 
רומנטי ואיש שרמנטי. מחפש 
בת זוג לקשר משמעותי מגיל 

45-60 למתאימות לפנות 
לירון: 053-6207978

077-7801181

59, גרוש, רציני , נראה טוב, 
מסודר. מחפש קשר אמיתי 

עם אישה מהצפון לחיים 
טובים ומאושרים 

050-6864389

רווק 56 מקסים ביתי, 
נעים הליכות, רגיש לא 
מעשן מעוניין ברצינית 

אפשרי גרושה/אלמנה ורזה 
לנישואין.

.050-8512848

להשכרה

מעוניין לרכוש

ספרים ישנים
מספריות, עזבונות ופרטיים
  ספרי עיון: א”י, היסטוריה,
  יהדות, אמנות, שירה וכד’

גדעון--------------------------

052-5561055

עקב החלפת מיכון
למכירה

בית בד מודרני
במצב מצויין

למכירה כקו שלם או בנפרד
050-6204439
054-7603458

לא בשבת

בס”ד
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למכירה קרווילה
2  יח’ של  66מ”ר כל אחת.
ניתן לרכוש יחד )132 מ”ר(

או לחוד )66 מ”ר(,
חלוקה מצויינת.

לפרטים מירון:
052-3511684

073-2369146
 

הדס 5, מרכז טבעון − 04-9832121 
יקנעם מושבה − 050-2145000

• מכירת בתים,  נחלות,  משק חקלאי,  מגרשים  
• יעוץ מס שבח

• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
אם מכרתם משק, דירה או נכס

מקרקעין אחר ב-4 שנים אחרונות
וחוייבתם במס שבח יתכן ששילמתם יותר מדי

לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

גיליונות חגיגיים ואביביים לחג הפסח 
יופצו בתפוצה נרחבת

להזמנת פרסום
התקשר/י עוד היום!

טלפון: 073-2369146

גיליונות חגיגיים ואביביים לחג הפסח 
יופצו בתפוצה נרחבת

להזמנת פרסום
התקשר/י עוד היום!

טלפון: 073-2369146

פרסום זה
יכול להיות שלך!

073-2369146

נדל"ן
רימקס עמק יזראל מומחים 

למשקים ונחלות בגליל 
התחתון בעמק יזראל, מבחר 

משקים רחב + דרושים נחלות 
חקלאיות, הערכת שווי נכס 

חינם,
מאיר: 052-3067381

למכירה נחלות חקלאיות 
במושבים:  מנחמיה, שדה 

אליעזר, ירדנה, שדה יעקב, 
מגן שאול, תל עדשים,  כפר 
קיש, שרונה, שדמות דבורה 

ואילניה.
אברהם שפיגלר 

)חבר ההתישבות העובדת( 
 052-6833181

avrahams100@gmail.com
רימקס 770 - עפולה / כפר 

תבור 

יעקב גרוסמן )חבר וועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס - ללא תשלום(
jacob401@gmail.com

054-2109410

איתור קרקעות אבודות 
ליורשים + ליווי תמ"א 38 ע"י 

משרד עו"ד
,054-6764957

03-5663223

טיולים לחו"ל

טיול ג'יפים לצפון הודו -  .1 
לאדאק וההימלאיה ההודית. 

15 ימים, יציאה: 4.7.14 
טיול ג'יפים וטרק רגלי   .2

בצפון הודו - לאדאק 
וההימלאיה ההודית. 18 

ימים ]8 ימים טרק רגלי[, 
יציאה: 4.8.14

לפרטים: איתי שביט
050-5755200
או "עולם אחר"

1-700-708-999
www.awt.co.il

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

למכירה

דרושים

עובדי אורווה
לחוות סוסים

• ברמת גן ובכפר נטר

• כולל מגורים 

• יתרון לבעלי רישיון טרקטור

טלפון: 03-6315001

soosim.ramatgan@gmail.com :קו’’ח

דרושים
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