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“סניור”
להדברה טובה יותר

תכשיר חדשני להדברת קרציות, 
החי במשק  וזבובים  פרעושים, 

מפעלים כימיים בע”מ 

לשרותכם בייעוץ והדרכה:
רמי שניידר

מנהל תכשירי תברואה ווטרינריה
נייד: 052-6056069

משרד: 03-6577577, פקס: 03-6032310

לשרותכם בייעוץ והדרכה:
רמי שניידר

מנהל תכשירי תברואה ווטרינריה
נייד: 052-6056069

משרד: 03-6577577, פקס: 03-6032310

לשרותכם בייעוץ והדרכה:
רמי שניידר

מנהל תכשירי תברואה ווטרינריה
נייד: 052-6056069

משרד: 03-6577577, פקס: 03-6032310

לשרותכם בייעוץ והדרכה:

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

התקשרו למומחים
24 שעות טל. 04-6249833
www.nachlat-avot.co.il

המנע מתור מיותר
הכשר נחלתך היום

פיצול מגרשים בנחלות ומעבר 
מבר-רשות לחוכר או-טו-טו  בפתח!

הוראות הביצוע של ההחלטה 1155 
)979 הישנה( בדרך להתפרסם

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
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היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

אתם 
שולטים 

בתנועה...
ראו פרטים בעמ' 5

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

אתם 
שולטים 

בתנועה...
ראו פרטים בעמ' 7

דףקו

ירי  רב בשל  זמן  כבר  אינן מטופלות  כוורות  נפגעו מנפילות פצמ"רים, מאות  כוורות  עשרות 
הטילים על הדרום. אם לא תתקיים האבקה ורעיית דבורים מוסדרת, ייפגעו כל שטחי הגידולים 
החקלאיים ברחבי הארץ ויהיה קושי רב להשיג לא רק דבש, אלא גם פירות וירקות • משה ניר, עמ’ 8 
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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 )בחופשה( 	■
dror.maariv@gmail.com  

עורך מחליף: משה ניר 	■
 nirm.maariv@gmail.com

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■
כתבים: חני סולומון, עו"ד אפרת חקיקת,  	■

 עו"ד איילת רייך־מיכאלי, מירי דג,

זהר נוי, אבי אובליגנהרץ, בר־כוכבא

מדרשי, דפנה מאור, עדי קמחי,  

טל חביב גליבטר, מיקי נירון, עמרם קליין  

עיצוב ועריכה גרפית: בני בנגלס   ■
גרפיקה מודעות: אריה אנג'ל  ■

הפקה: דורין שגב  ■
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073 פקס' 2369088־073  

מזכירת הפקה סניף דרום: 	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום: 	■
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי 	■
מודעות: 	■

dorin.segev@tmags.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.

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

 מיד לאחר סיום הפסקת 
האש ביום שישי בבוקר, חזרו 
מטחי הרקטות מרצועת עזה 

לעבר ישראל. רסיסי רקטה 
גרמו לפציעתם של שני תושבי 

המועצה האזורית שדות נגב

האם באמת היום שאחרי?

“מתקפת נגד" התיישבותית

 מכתב
למערכת

 רחוק
מהבית

 בהנחיית ראש הממשלה, 
חיזוק יישובי עוטף עזה הוא 

התשובה ההולמת לטרור 
החמאס. ראשי הרשויות באזור 

שמחו לקבל את הבשורה 
מפורום מנכ"לי משרדי 

הממשלה

6

 רחליק לירמן ממושב גבעת 
ח"ן וקובה בצר ממושב נהלל 

נישאו במארס 1948, כשמלחמת 
העצמאות הייתה בשיאה. 

הכלה הצעירה ירדה לנגב הנצור 
והמסע לדרום המופצץ לא היה 

פשוט

חתונה בצל המלחמה

16

תוכן

4

מילואימניקים 
מתארחים 

במושב
יהב  עין  מושב 
שבערבה אירח במשך 
כ־410  ימים  שלושה 
שהיו  מילואים  חיילי 
לרגל   8 צו  תחת 
איתן".  “צוק  מבצע 
ללינה,  דאג  המושב 
לארוחות ולפעילויות 

־מגוונות, לרבות ברי
שהייתה  המושב  כת 
פתוחה עבור החיילים 

מבוקר עד לילה.

קשישים 
מהדרום 
בהפוגה

המושבים,  תנועת 
המועצה  בשיתוף 
השרון,  לב  האזורית 
כ־50  השבוע  אירחו 
מהמועצה  קשישים 

־האזורית לכיש. במס
גרת פעילות ההפוגה 
מהרצאות  נהנו  הם 
שירה  מעניינות, 

צה ארוחת  ־בציבור, 
ריים ועוד ועוד.

חיבוקים כמו חול, אבל אין מה לאכול

נלחמנו באויב שבחזית וקיבלנו
סכין בגב דווקא מהעורף

חברה להתקנת דשא מלאכותי מדרום הארץ תפקדה בשבועות האחרונים ללא מתקינים ואנשי 
הנהלה, אשר יצאו להגן על המדינה כמילואימניקים בצו 8.

מי שנשארו לניהול החברה בעורף הן אימהות חד הוריות המתמודדות עם ירי כמעט בלתי פוסק 
על בתיהן וביטול הקייטנות לילדיהן.

עם חזרתם של העובדים משדה הקרב, הם גילו שעיריית נשר, המקימה איצטדיון וזקוקה לדשא 
סינתטי, אינה מוכנה לדחות את המכרז על המדשאה ולהתחשב בכך שמדובר בחברה מקו האש 

בדרום שעובדיה היו במשך חמישה שבועות תחת צו 8.
עיריית נשר, בתגובה, הסכימה לדחות את המכרז ביממה בודדת והודיעה על כך מספר ימים 
לפני סיום המכרז המקורי, כך שלא יוכלו להאשים אותה שהיא לא עשתה כלום בנדון. כמובן, שזה 

לא מספיק להכנת מכרז מורכב.
“יצאנו להגן על המדינה בצו 8 כדי להילחם באויב שבחזית וקיבלנו סכין בגב דווקא מהעורף", 
אומרים המילואימניקים המאוכזבים. תושבי הדרום והחיילים לא זקוקים לחיבוקי יחצ"נות, אלא 

לעזרה והתחשבות אמיתיות בחזרה לתלם.
אופיר אבסלנדר “רוני חסיד – דוברות ויחסי ציבור"

הפנים היפות של
“צוק איתן"

צילום: באדיבות מושב עין יהב חיילים בארוחה בעין יהב. פתחו להם את הבריכה 

צילום: הדסה רוסו, מ.א. לב השרון קשישים מלכיש בהרצאה. הם גם שרו 
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חדשות
משה ניר

ופיתוח  החקלאות  משרד 
אלה  בימים  מגבש  הכפר 

־תכנית חדשה לעידוד חק
להתארגנות,  סיוע  ידי  על  לאים 
באמצעות תמיכה בשלבים שונים של 

התכ מטרת  והפעלתה.  ־התגבשותה 
־נית לתמרץ את החקלאי הבודד ולח

זק את ההתיישבות.
החקלאות במרבית מדינות העולם 
חברתי  לאומי  ערך  כבעלת  נתפסת 
של  הכלכלי  לערכה  מעבר  גבוה, 
התוצרת אותה היא מספקת. הכרה זו 
מוצאת ביטוי בהגנה הרחבה שמדינות 
ולעוסקים  החקלאי  לייצור  מספקות 

בו ובתמיכות הישירות הנרחבות. 
ענף החקלאות מתאפיין במבנה של 
קטנות  ייצור  יחידות  של  רב  מספר 
קטן.  פעילות  נפח  המייצרות  יחסית 
יחידות  של  פעילותן  לצד  זאת,  עם 

־הייצור הקטנות, פועלות יחידות יי
גדולות, אשר מספקות את מר ־צור 
־בית התוצרת הנצרכת על ידי האוכ

לוסייה. מגמה זו, בה מרבית התוצרת 
היא  היצרנים,  מיעוט  אצל  מיוצרת 

כלל עולמית. 
בפרט,  ובישראל  בכלל  בעולם 

־ניתן להבחין במגמה של ירידה במס
כך  ובתוך  הפעילים  החקלאים  פר 
החקלאי  של  העיבוד  שטחי  הגדלת 

בוד דונמים  עשרות  בעבר,  ־הבודד. 
דים פרנסו משפחה שלמה, אך כיום 
מספיקים  אינם  הללו  העיבוד  שטחי 
כמות  המשפחה.  אותה  את  לכלכל 

מושפ ואיכותה  החקלאית  ־התוצרת 
אק מאירועים  השנה,  מעונות  ־עות 

לימיים, ממזיקים ומגורמים נוספים, 
יכולת  אין  שלחקלאי  מלחמות,  כמו 

לשלוט בהם. 
בכך  מתאפיין  גם  החקלאות  ענף 
אשר  רבים  חקלאים  בו  שפועלים 
מועט  למספר  תוצרתם  את  מוכרים 

כך שבפ  - משווקים/סיטונאים  ־של 
אפשרויות  עומדות  סיטונאי  כל  ני 

־רבות לרכישת תוצרתו. מכיוון שה
תוצרת החקלאית היא מתכלה, נוצר 
מצב שבטווח זמן קצר החקלאי נאלץ 
שהיצע  ומכיוון  תוצרתו,  את  למכור 
נחלש   - יחסי  באופן  קשיח  החקלאי 

כוח המיקוח שלו.
התאג הינה  חקלאים  ־התארגנות 

החופשי,  מרצונם  חקלאים  של  דות 
־על מנת לספק את צרכיהם ושאיפו
־תיהם הכלכליות והחברתיות. באמצ

עות ההתארגנות, החקלאים מגבירים 
לגו היתרונות  ואת  המיקוח  כח  ־את 

לרבות  שונים  בנושאים  שלהם  דל 
ממשקי גידול, ניטור, בקרה, הדרכה, 
רכישת תשומות, מיתוג, אריזה שיווק 

ועוד. כמו כן, פעילות החקלאי דרך 
לשיפור  לתרום  עשויה  ההתארגנות 
ההתאמה של כמות ואיכות המוצרים 
לדרישות השוק, להקטין את הסיכון 

ולהע העסקה  עלויות  ואת  ־השיווקי 
ניק לחקלאי הבודד גישה נוחה וקלה 

יותר למשאבים ולשווקים.
־לאור היתרונות הגלומים בהתאר
־גנות של חקלאים בודדים, בא המש

רד לסייע בעזרת מבנה קואופרטיבי 
שבו ניתן ליישם מצד אחד יתרונות 
המשק  את  לשמר  שני  ומצד  לגודל 

־המשפחתי הקטן הקשור למקום ולה
־תיישבות ובכך לקדם את החזון שה

ציב המשרד. תקציב התכנית יעמוד 
2014 – 2015 על עשרה מיל־  בשנים

יון שקלים.
כוללת שלושה  שגובשה  התכנית 

בשלב "בחי סיוע  תמיכה:  ־מסלולי 
בעלות  ההיתכנות" להשתתפות  נת 
היתכנות  לבדיקת  ייעוץ  שירותי 
להתארגנות חקלאים ולהכנת תכנית 
עסקית. מסלול נוסף הוא השתתפות 
המשפטיים  המסמכים  גיבוש  בעלות 

לה עד  ההתארגנות  ייסוד  ־לצורך 
ההקמה  מסמכי  וכלל  תקנון  עמדת 

שיתו כאגודה  לרישומם  ־הנדרשים 
השיתו האגודות  רשם  ידי  על  ־פית 

פיות. מסלול שלישי יתמוך בעלויות 

לפעולות  ההתארגנות וגם  לניהול 
ההתארגנות,  של  ושיווק  מיתוג 
לחקלאי  הדרכה  שירותי  כדוגמת: 
האגודה, שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי 
לאגודה, השתתפות בפרסום, מחקרי 

־שוק, הקמת אתר אינטרנט, יחסי צי
בור ועוד.

על  אוסר  העסקיים  ההגבלים  חוק 
לפגוע  שעלולים  והסכמים  הסדרים 
אישור  להם  ניתן  אם  אלא  בתחרות, 

־או פטור מראש, לחקלאות יש החר
גה בחוק. במסגרת הדיונים שנערכו 
לאחרונה על צמצום הפטור החקלאי 
מהגבלים עסקיים, הוחלט לבטל את 

־הפטור למשווקים סיטונאים של תו
גו חקלאים.  שאינם  חקלאית,  ־צרת 

חקלאים  של  בבעלות  משווקים  פים 
הם  כאשר  מהפטור  ליהנות  ימשיכו 

עומדים בתנאים המוגדים בחוק. 
לתוקפו  שייכנס  לחוק,  התיקון 
במארס 2015, ימנע ניצול לרעה של 

־הפטור על ידי גורמים שאינם חקל
בציבור  לפגוע  הצפוי  באופן   - אים 
הצרכנים. כחלק מהשינוי של הפטור 

־החקלאי, הוקצה תקציב לסיוע להת
ארגנויות בחקלאות והמשרד מעוניין 
חדשות  התארגנויות  הקמת  לעודד 

־ולצד זאת לתמוך ולעודד התארגנו
יות קיימות.

מסע מחנך 

"בעקבות לוחמים 
לשלום"

כאלף חניכים של תנועת בני המושבים מכיתות ח' יצאו בשבוע שעבר למסע 
"בעקבות לוחמים לשלום". המסע החל מהר חרמון בחטיבה הצפונית ביותר, 
עבר בין השאר בזירות אסון המסוקים והסתיים בכפר בלום. במסע המחנך 
את בני הנוער לערך השלום הם למדו על אהבת הארץ, ציונות ומלחמות 
צילום: באדיבות דפנה כהן־נוריאל - תנועת המושבים ישראל 

יום  בבוקר   08:00 בשעה 
־שישי, עם סיומה של הפ

סקת האש בת 72 השעות, 
־החלו מחדש שיגורי הרקטות מרצו

עת עזה לכיוון ישראל. אחרי יומיים 
6־7/8( ללא אירועים מיוח־ )שקטים 
להעניק  מד"א  צוותי  נדרשו  דים, 

־טיפול לפצועים בעקבות הירי המת
חדש.

בסביבות השעה 11:42, נפגעו שני 
תושבי אזור המועצה האזורית שדות 

־נגב וצעיר נוסף מרסיסי רקטה שנו
גבר  הפצועים,  אחד  לאזור.  רתה 
בגפיים,  רסיסים  עם  ה־60  בשנות 
האקדמית  המכללה  מנכ"ל  הוא 
פז,  נחמי  דוקטור  שבשדרות,  ספיר 
בידיו  רסיסים  מפגיעות  סובל  אשר 
בבאר  סורוקה  החולים  לבית  ופונה 
שבע בניידת טיפול נמרץ של מד"א 
טיפול  אחרי  בינוני.  במצב  כשהוא 
רפואי, מצבו של הד"ר הוגדר כפצוע 
קל עד בינוני.   הפצוע השני, צעיר 
קל מרסיסים  באורח  נפצע   ,20 כבן 
ברזילי  החולים  לבית  ופונה  ברגל, 

באשקלון באמבולנס מד"א.
־סגן מנהל מחוז דרום במד"א מו

במקצועו,  פאראמדיק  וקנין,  שון 
שהיה בין הראשונים להגיע למקום 

־נפילת הרקטה: “סמוך למקום הנפי
לה איתרנו שני פצועים. כח הרפואה 
של צה"ל, שהיה קרוב מאוד למקום, 

טי להם  הענקנו  בהם.  לטפל  ־החל 
דימומים,  פול רפואי שכלל עצירת 
אחד  נוזלים.  ומתן  תרופתי  טיפול 
מפגיעת  סבל   ,60 כבן  גבר  מהם, 

והתח העליונות  בגפיים  ־רסיסים 
בינוני.  במצב  בשטח  והוגדר  תונות 
נפצע   ,20 כבן  צעיר  השני,  הפצוע 

־באורח קל מרסיס ברגל. לאחר שיי
צבנו את מצבם בשטח, פינינו אותם 

לבתי חולים".
שישי,  יום  בבוקר  יותר  מוקדם 
ו־10:41   10:31 השעות  בסביבות 
נפגעי חרדה  צוותי מד"א שני  פינו 
ברזילי.  החולים  לבית  משדרות 
קודם לכן, נשמעו אזעקות באשכול. 
אחת הרקטות פגעה ישירות במבנה 
במועצה האזורית שדות נגב והסבה 

לו נזק. לא היו נפגעים.
במהלך 32 ימי מבצע “צוק איתן", 
ל־652  טיפול  מד"א  כוחות  העניקו 

־אזרחים, בהם שלושה הרוגים, חמי
שלושה  קשה,  במצב  נפגעים  שה 
פצועים באורח בינוני ו־11 פצועים 

קל כתוצאה מרסיסים. 

לתמרץ את החקלאי הבודד
שלושה מסלולי תמיכה בתכנית חדשה של משרד החקלאות, שתקציבה עשרה מיליון 

שקלים, להתארגנויות של חקלאים בודדים

מד"א  כוחות  טיפלו  בנוסף, 
גם ב־12 בני אדם שנפצעו כתוצאה 

במב ומהריסות  זכוכיות  ־משברי 
ובינוני  קל  באורח  נפגעים   13 נים, 
שאירעו  דרכים  מתאונות  כתוצאה 
כתו־ נפגעים   123 האזעקות,  בעת 
צאה מחבלות ונפילות בדרך למרחב 

המוגן ו־473 נפגעי חרדה.
בפיגועי  טופלו  נפגעים  תשעה 
מדקירה  בינוני  פצוע  בהם  טרור, 

־בכניסה למעלה אדומים, שבעה נפ
געי פיגוע הטרקטור בהם צעיר כבן 
25 שנפטר מפצעיו, ופצוע ירי באו־

בהר  שאירע  הירי  מפיגוע  קשה  רח 
הצופים בירושלים.

־מנכ"ל מד"א, רמ"ג אלי בין: “כו
בכו להחזיק  ממשיכים  מד"א  ־חות 

אירוע  לכל  וערוכים  גבוהה  ננות 
בכל אזורי הארץ. אני קורא לציבור 

העורף  פיקוד  להנחיות  להישמע 
ולהזעיק את כוחות מד"א בכל צורך 

החי למוקד  חיוג  באמצעות  ־רפואי 
רום שלנו 101".

היום שאחרי?!
מבצע “צוק איתן" לא הסתיים, הוא רק 

הופסק ל־72 שעות, שמיד לאחריהן חודש 
הירי מרצועת עזה לעבר דרום ישראל. 

התוצאה ביום שישי בבוקר: שני פצועים 
בשדות נגב, בהם מנכ"ל מכללת ספיר

שישי  ביום  נגב  בשדות  בפצוע  טיפול 
בבוקר. כוחות מד"א טיפלו ב־652 נפגעים
 צילום: רפי בביאן, דוברות מד"א
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שעבר  רביעי  יום  בבוקר 
מש מנכ"לי  פורום  ־הגיע 

בהובלת  הממשלה,  רדי 
מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל 
אשכול  האזורית  למועצה  לוקר, 
לפגישת עבודה עם ראשי הרשויות 
של אזור עוטף עזה - ראש מועצת 
אשכול חיים ילין; ראש מועצת שער 
מועצת  ראש  שוסטר;  אלון  הנגב 

־שדות נגב תמיר עידאן; ראש מוע
צת חוף אשקלון  יאיר פרג’ון; וראש 
מטרת  דוידי.  אלון  שדרות  עיריית 
הישיבה הייתה לדון בפיתוח כלכלי־

לאחר  עזה  עוטף  אזור  של  חברתי 
מבצע “צוק איתן".

בהנחיית  כי  בדבריו,  ציין  לוקר 
־ראש הממשלה, מינוף האזור והצמי
־חה הדמוגרפית היא המשימה הלאו

לראשי  הודה  הוא  ישראל.  מית של 
הדעת  ושיקול  האומץ  על  הרשויות 
ובמערכה  השנים  במשך  שהפגינו 

בא התיישבות  לדבריו,  ־הנוכחית. 
זור וחיזוק האזור הם חלק מ"מתקפת 
הטרור  מול  ההתיישבותית  הנגד" 

של החמאס.
אלון  הנגב,  שער  מועצת  ראש 

־שוסטר, הגיב: “משמח לשמוע שהי
עד הלאומי של מדינת ישראל הוא 
עזה.  בעוטף  הדמוגרפית  הצמיחה 
שני נושאי הליבה על מנת להצליח 
והחוסן.  הביטחון  הם  זאת,  לעשות 

נצ הבסיס.  הוא  הביטחוני  ־השקט 
לשקם  מנת  על  מאסיבי  סיוע  טרך 

לכך  ודרושה  הקשות  השריטות  את 
תכנית חומש".

אש מועצת  ראש  הציג  ־בישיבה 
כול, חיים ילין, את התכנית לחיזוק 
שלושה  על  שמתבססת  עזה  עוטף 

חי פיזי,  ביטחון  מתן  ליבה:  ־נושאי 
זוק החוסן האישי והקהילתי ועוגנים 

דמוגר צמיחה  שיאפשרו  ־כלכליים 
פית ושגשוג כלכלי.

עיקרי התכנית:
תושבי  כל  של  הפיזי  הביטחון 
לאורך  מכשול  הקמת  עזה:  עוטף 

מנ ונטרול  חפירה  לאיתור  ־הגבול 
הרות, השארת כל מרכיבי הביטחון 

כי רבש"צים,  הכוללים  ־ליישובים 
מיומ כוחות  והשארת  כוננות  ־תות 
נים לשמירה והגנה על היישובים.

של  והקהילתי  האישי  החוסן 
וה־ מיסוד  והיישובים  :התושבים 

עמקת הפעילות של צוותי החירום, 
־טיפול נקודתי של מרכז חוסן במש
תכ הכנת  ובקהילות,  בפרט  ־פחות, 

ניות התערבות מותאמת לכל יישוב, 
בנייה ויישום של תכניות מפורטות 
)ע"י מרכז  המותאמות למצב החדש 

החוסן(.
לאומית  עדיפות  תכנית  יצירת 
ממשלת  שבמסגרתה  עזה,  לעוטף 

בתעש בתשתיות,  תשקיע  ־ישראל 
־ייה, בפיתוח עוגנים כלכליים, מענ

קי שיכון מוגדלים, במשיכת עסקים 
לאזור, בחינוך ועוד.

־ילין: “העובדה שהגיע אלינו הבו
קר פורום כל כך מכובד של מנכ"לי 
מעבירה  הממשלתיים  המשרדים 

הע סדרי  על  לתושבים  ברור  ־מסר 
דיפויות של הממשלה ועל החשיבות 
על  גם  האזור,  בחיזוק  רואים  שהם 
ידי שמירה על ביטחוננו, גם בחיזוק 
חוסן הקהילות וגם בפיתוח והצמחת 

האזור".
יצויין, כי מלבד המנכ"לים של כל 
משרדי הממשלה, השתתפו בישיבה 
עם ראשי הרשויות גם סגן ראש אגף 
רשות  סמנכ"ל  באוצר,  התקציבים 
לביטוח  המוסד  ראש  סגן  המיסים, 
מקרקעי  במינהל  ובכירים  לאומי 

וה הנגב  לפיתוח  והמשרד  ־ישראל 
גליל.

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, 
בימים  בוחנים  “אנו  בעניין:  אומר 

־אלו את הנזק שנגרם לחקלאים בד
רום. אנו בטוחים שהדיונים ושיתוף 
הפעולה המלא עם משרד החקלאות 

־והאוצר, ועדת הכספים ורשות המי
סים יניב פיצוי ראוי והוגן לחקלאי 
כלכלית  פגיעה  ספגו  אשר  הדרום 
קשה. מעבר לנזק של החקלאים, יש 
ולסייע  הגדר  צמודי  ליישובי  לבוא 
קהילתית  חברתית,  מבחינה  להם 
ולשגרה  למסלול  לחזור  ונפשית 
למצוא  יש  הנזקים,  אחרי  במהרה. 
אלה  ליישובים  שיאפשר  מסלול 

לצמוח ולהתפתח".

יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים מעריך: 

נזקים בכ־50 מיליון ש'
עבודות השיפוצים במבנים שניזוקו ב"צוק 

איתן" צפויות להסתיים תוך חצי שנה
־יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, ערן סיב, העריך את סך נזקי השי

פוצים בעקבות מבצע “צוק איתן" בכ־50 מיליון שקלים עד כה, יותר 
מנזקי “עמוד ענן" לפני כשנה וחצי שהסתכמו בכ־45 מיליון שקלים, 
זמנית  הירי לעבר הדרום לאחר הפסקת אש  וזאת עוד בטרם התחדש 

בת 72 שעות. 
בבאר  שהיו  במבנים,  ישירות  פגיעות  כ־15  על  מדברות  ההערכות 
אביב.  ובתל  הנגב  יישובי שער  אזורית אשכול,  מועצה  שבע, אשדוד, 
את  הקטינה  ברזל"  “כיפת  ההגנה  מערכת  של  ההצלחה  סיב,  לדברי 

ומ כפול  היה  הנזק  ובלעדיה  משמעותית,  בצורה  כופל.־הפגיעות 
בהתאחדות קבלני השיפוצים מעריכים שכ־350 בתים 
נפגעו, ומבדיקה שערכו עלה כי כ־80% מהפגיעות היו 
טיח  תיקוני  זכוכיות,  שברי  מרסיסים:  ונגרמו  קלות 

וצבע, תיקוני דלתות והחלפת תריסים. 
מעדי הנפגעים  רוב  כי  בבדיקה,  עלה  ־עוד 
פים לקחת קבלן שיפוצים פרטי ולשפץ לבד, 

בפגי המשקמות.  לחברות  להמתין  ־במקום 
עות ישירות ונזקים גדולים, הציבור מעדיף 
את  שיעשו  המשקמות  החברות  את  לקחת 

להס צפויות  השיפוצים  עבודות  ־העבודה. 
תיים תוך חצי שנה, אם יושג שקט ביטחוני. 

כמויות עודפות של מנגו בישראל 

פערי התיווך זינקו עד 
ל־1,000 אחוזים

עקבות “צוק איתן" - רשתות השיווק 
חוגגות על חשבון החקלאים שמפסידים 

־המבצע הצבאי “צוק איתן" גרם לפגיעה קשה במגדלי המנגו. השוו
ישראל  של  המנגו  מיבולי  כ־45%  לקלוט  אמורים  וירדן  עזה  של  קים 

ומתחילת המבצע מועברת לעזה 
־רק פחות משליש הכמות הרגי

לה.
הופנו  העודפות  הכמויות 

לשוק הישראלי.
בכמויות  מגידול  כתוצאה 
שמקבל  המחיר  ירד  המנגו, 
שקל   1.5 של  לשפל  החקלאי 
לקילו, מחיר שטומן בחובו הפסד 
הגידול  שעלות  כיוון  לחקלאי 
לקילו.  שקלים  שני  מעל  היא 
גורפים  והסיטונאים  הרשתות 
את הרווח לכיסם ולא מגלגלים 
את ההוזלה המשמעותית לצרכן, 
וכתוצאה מכך פערי התיווך גדלו 

־למאות אחוזים. במקומות מסוי
מים נמכר קילו מנגו במחיר של 
17 שקל, שמשמעותו פער תיווך 

של מעל ל־1,000 אחוזים!
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, איציק כהן, אומר שהרשתות 
מנצלות בצורה צינית את מצוקת החקלאים, כדי להגדיל את רווחיהן. 

־“על כל גורמי התיווך לרסן את עצמם, לנהוג באחריות ולהסתפק בר
ווח סביר. אם מחיר המנגו לצרכן ירד, הרי שהצרכנים יוכלו להרשות 

־לעצמם לקנות כמויות גדולות יותר של פרי והדבר יסייע בויסות העו
דפים".

יותר מנזקי  ערן סיב. 
“עמוד ענן"

צילום: יגאל עמר

מנגו. לא מגלגלים את ההוזלה לצרכן

המשימה הלאומית 
פורום מנכ"לי משרדי הממשלה הודיע בשם ראש הממשלה: היעד 

הלאומי של מדינת ישראל הוא הצמיחה הדמוגרפית בעוטף עזה 
ומינוף האזור. מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי 
ישראל, מאיר צור: “אחרי הנזקים, יש למצוא מסלול שיאפשר 

ליישובים אלה לצמוח ולהתפתח"

ראשי רשויות עוטף עזה בישיבה עם מנכ"לי משרדי הממשלה. “נצטרך סיוע מאסיבי לשיקום ודרושה לכך תכנית חומש" 
צילום: רונית מינקר
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חידוש הירי מרצועת עזה 
ביום  הארץ  דרום  לעבר 
שעות   72 בבוקר,  שישי 
שוב  אש,  הפסקת  שהוכרזה  אחרי 
תפס אלפי חקלאים במצב של קושי 
במיוחד  ולהתפרנס.  לעבוד  גדול 
דבוראים,  לגבי  הדברים  אמורים 
ממוקמות  שלהם  הכוורות  שאלפי 
בשטחי החקלאות בעוטף עזה, אשר 
איתן"  “צוק  מבצע  בתחילת  הוכרזו 
למעלה  במשך  סגור.  צבאי  כשטח 
מהדבוראים  נמנע  ימים  מחודש 
בכוורות  לטפל  מלהגיע  הדרומיים 

־שלהם והם חוששים לבריאותן ולגו
־רלן של הדבורים, מאחר ואינם יכו

לים להעבירן למקום מבטחים. 
החקל באזורי  הוצבו  ־הכוורות 

“צוק  עזה, טרום מבצע  בעוטף  אות 
החקל הגידולים  להאבקת  ־איתן", 

הוכרזו  אלו  ששטחים  ומרגע  איים 
את  אסר  צה"ל  סגור,  צבאי  כשטח 

וא מאחר  לדבוראים,  גם  ־הכניסה 
זורים אלו מותקפים כמעט מדי יום 

ברקטות ופצצות מרגמה.
אי  גורמים:  ממספר  נובע  “הנזק 
בגידולים  האבקה  לבצע  יכולת 

כוו להוציא  יכולת  אי  ־החקלאיים, 
מפגיעה  וכן  הדבש  לרדיית  רות 

־פיזית בכוורות", מסביר הרצל אבי
דור, מנכ"ל מועצת הדבש, שמפרט: 

־“נקודות ההצבה של הכוורות ממוק
מות בשטחי חקלאות לטובת האבקת 
נפגעת  זו,  פעולה  ובאין  הגידולים 
החקלאיים  הגידולים  התפתחות  גם 
הכוורות  כן,  כמו  עצמם.  והמגדלים 

ובהי דבש  אגירת  לצורך  ־מוצבות 
עדר יכולת להגיע לכוורות נמנעת 

הרדייה של דבש הקיץ". 
מועצת  מנכ"ל  פי  על  לפיכך, 
בשלב  לדבוראים,  “ההפסד  הדבש, 
ואנו  שקלים  במיליוני  נאמד  זה, 
)שהתחדש  המבצע  סיום  עם  נערך 
בינתיים( לבדוק את הנזקים. בנוסף, 

פתו בשטחים  עובדים  ־הדבוראים 
מירי  ישירה  לפגיעה  וחשופים  חים 
הטילים והפצמ"רים, ללא כל מיגון 
בקרבת מקום, עובדה המציבה אותם 

בסיכון חיים ממשי".
מגדלי  ארגון  יו"ר  כנות,  בועז 

“מו מיד:  אומר  בישראל  ־הדבורים 
עצת הדבש וארגון מגדלי הדבורים 
הדבוראים  שכל  מנת  על  פועלים 
והן  הכלכלי  במישור  הן  שנפגעים, 
ברכוש, עקב המצב הביטחוני, יקבלו 
נמצאים  אנו  המתאים.  הפיצוי  את 
הדבוראים  כל  עם  יומיומי  בקשר 
להנחיות  ובהתאם  הדרום  במרחב 
כמה  להציל  עוזרים  אנו  מצה"ל, 
לאזור  בכניסה  אם  כוורות,  שיותר 
ההצבה לטיפול ושיקום הכוורות או 
רחוקות  הצבה  לנקודות  בהעברתן 

מקו האש. 
בהפסד  מדובר  לצערנו,  “עדיין, 
וזאת בתקופה בה, גם כך אנו  גדול 

הדבוראים נאבקים נגד כוונת משרד 
שיביא  חדש  חוק  לחוקק  החקלאות 

וה הדבוראות  הדבש,  ענף  ־להרס 
שאם  להבין,  חשוב  בכלל.  חקלאות 
לא תתקיים האבקה ורעיית דבורים 
מוסדרת, ייפגעו כל שטחי הגידולים 
החקלאיים ברחבי הארץ ויהיה קושי 
לצערנו,  וירקות.  פירות  להשיג  רב 
נפגעו שטחי  עזה  בעוטף  היום  כבר 
כתוצאה  היתר,  בין  רבים,  חקלאות 

מאי פעולת האבקה מסודרת. 
ניתן  לא  מתמיד,  יותר  “היום, 

אח או  כאלו  פוליטיים  ־ששיקולים 
חקל בעתיד  מעורבים  יהיו  ־רים 

בפריפריה,  עובדת  והתיישבות  אות 
ומהווה  בגבולות המדינה  הממוקמת 
שמירה על שטחים פתוחים ויישובי 

כדוג מחקלאות,  המתפרנסים  ־ספר 
ארגון  יו"ר  מסכם  עזה",  עוטף  מת 

מגדלי הדבורים.

משה לניאדו, דבוראי מקיבוץ ארז, 
הנמצא בסמוך למחסום ארז שמצפון 
לרצועת עזה, מספר על קושי גדול 
במרחק  המוצבות  לכוורות  להגיע 
מטרים ספורים מקו הגבול: “לצערי, 

מנ כוורות  עשרות  נפגעו  כה  ־עד 
לשקמן.  נוכל  ולא  פצמ"רים  פילות 
מדובר בסכנת חיים אמיתית, איננו 

־יכולים להגיע לכל הכוורות המפו
זרות בשטחים חקלאיים פתוחים, יש 

לי לפחות 600 כוורות שאינני יכול 
הגיבורים  רב.  זמן  כבר  בהם  לטפל 
מדי  לשם  להגיע  מנסים  שבינינו 
בחיים,  שהדבורים  לוודא  רק  פעם, 
אך זה קורה לעיתים רחוקות וכרוך 

בסכנה גדולה. 
מש שקיימת  גם,  להבין  ־“חשוב 

מעות גדולה למילים ‘נפילה בשטח 
פתוח’. עבורנו, הפצמ"רים והרקטות 
נופלות  פתוחים,  בשטחים  הנופלות 

בשט שלנו,  העבודה  בשטח  ־בעצם 
כזו  נפילה  כל  וכמעט  חקלאות,  חי 
פוגעת בפרי עבודה של תקופת זמן 

ארוכה".
הכ כי  מדווחים,  רבים  ־דבוראים 

וורות נמצאות בסמוך לנקודות בהן 
המנ פתחי  את  צה"ל  חיילי  ־גילו 

הטרור  ארגון  של  ההתקפיות  הרות 
רוגולסקי,  אמנון  החמאס.  הרצחני 
דבוראי ממושב נתיב העשרה, אשר 

־בתחום המועצה האזורית חוף אשק
־לון, אומר: “כל הכוורות שלנו נמצ

אות באזורים הקרובים לגבול, בהם 
מנהרות.  פתחי  צה"ל  חיילי  חשפו 
תמיד ידענו שיש מנהרות באזור בו 
אנו עובדים, אך לא ידענו כמה. אין 

לב להגיע  היום  ־לנו שום אפשרות 
דוק את הכוורות או להוציאן, כאשר 
פעם  רק  בטילים.  מותקפים  אנחנו 
אחת הצלחתי להיכנס לאזור ולטפל 

מהשטח.  ולצאת  בכוורות  במהירות 
מנסים  בעיקר  אנחנו  לעכשיו,  נכון 

יומיו ־לשרוד, תחת מתקפת טילים 
מית". 

יורם דרוקר, דבוראי ממושב דקל, 
כל  אשר  אשכול,  האזורית  במועצה 
באזור  נמצאות  שלו  הכוורות   400
לאחרונה  גילה  סגור,  צבאי  שטח 
שהתגלו  המנהרות  מפתחי  שבאחד 
כוורות:  של  הצבה  נקודת  הייתה 

בא בשטח,  עובדים  אנו  יום  ־“יום 
וכדומה,  זור כיסופים, עין השלושה 
מנהרות.  נחפרו  תחתנו  כשבעצם 

־היום אינני יכול אפילו להיכנס לא
זור ולהוציא משם את הכוורות, אם 
אצליח להיכנס זה רק בעזרת חיילי 
אותנו  ויאבטחו  זאת  שיאשרו  צה"ל 

בכניסה לתוך השטחים".
־שמעון חורב, דבוראי ממושב שר

שרת שבמועצה האזורית שדות נגב: 

־“יש לי כמאה כוורות הנמצאות בא
לי  ואסור  צבאי  כשטח  שהוכרז  זור 

שהכ תקווה  כולי  לשם,  ־להתקרב 
המצב  כאשר  רק  טוב.  במצב  וורות 
יירגע אוכל לגשת לשם ולבדוק מה 
קרה. אנחנו חיים במצב חירום כבר 
אני עובד בשט־ יום  13 שנים, מדי 

עזה  עם  לגבול  מאוד  הקרובים  חים 
וחבריי  שאני  מבין  אני  היום  ורק 

יו ממשי  בסיכון  היינו  ־הדבוראים 
מנהרות  חפרו  בהן  בשטחים  מיומי 

תחתינו".
מנס  פצ’ורניק  ניצן  הדבוראי 
שלו  הכוורות  רוב  את  מציב  ציונה, 
בגבול עוטף עזה, ובכל ימי הלחימה 
ולבדוק  היה להגיע אליהן  יכול  לא 
את מצבן או אף להעביר אותן למקום 

־אחר. “בתחילת הלחימה מיהרנו לה
הכ של  הצבה  נקודות  למספר  ־גיע 

וורות, לא הצלחנו להגיע אל כולן, 
החלה מתקפת פצמ"רים ולא יכולנו 

־להישאר שם, מה גם שלא קיים בא
זור מרחב מוגן, מאחר וכל הכוורות 
פתוחים.  חקלאות  בשטחי  נמצאות 
הגענו למספר כוורות שהוצבו כחצי 
קילומטר מהגבול, אך לצערי, מעל 
בשטח  נמצאות  עדיין  כוורות   600
נחל  קיבוץ  בארי,  לקיבוץ  בסמוך 

־עוז, קיבוץ רעים ועוד בשטחי חקל
אות הנמצאים במרחק של 100 מטר 

בלבד מהגבול. 
גי בשטחי  הוצבו  הכוורות  ־“רוב 
לעכ נכון  להאבקה,  החמניות  ־דול 

שיו כבר תמה תקופת האבקה ועליי 
להעביר את הכוורות לאזור פריחת 
האשלים שמתחילה בתחילת אוגוסט 

שנפ וכנראה  ספטמבר  אמצע  ־עד 
ספס גם את זה. לצערי הרב, מדובר 
באובדן הכנסה של קרוב ל־200 אלף 

שקל".

להציל את הדבורים 
והדבוראים

חקלאים מעוטף עזה: “איננו יכולים 
להגיע לכל הכוורות המפוזרות בשטחים 

פתוחים. הגיבורים שבינינו מנסים רק לוודא 
שהדבורים בחיים, אך זה קורה לעיתים 

רחוקות וכרוך בסכנה גדולה". ארגון מגדלי 
הדבורים: “בהתאם להנחיות מצה"ל, אנו 

עוזרים להציל כמה שיותר כוורות מקו 
האש". מועצת הדבש: “הנזק לדבוראים 

נאמד במיליוני שקלים"

הדבוראי משה לניאדו בבדיקת כוורות בזמן לחימה בשטחי החקלאות בעוטף עזה. “עשרות כוורות נפגעו מנפילות פצמ"רים 
צילום: אלון סיגרון ולא נוכל לשקמן"  

אמנון רוגולסקי, דבוראי ממושב נתיב העשרה: “כל הכוורות שלנו 
נמצאות באזורים הקרובים לגבול, בהם חשפו חיילי צה"ל פתחי מנהרות. 

תמיד ידענו שיש מנהרות באזור בו אנו עובדים, אך לא ידענו כמה. אין 
לנו שום אפשרות היום להגיע לבדוק את הכוורות או להוציאן, כאשר 

אנחנו מותקפים בטילים. נכון לעכשיו, אנחנו בעיקר מנסים לשרוד, תחת 
מתקפת טילים יומיומית"
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פוליטיקאי  או  גנרל  איזה  לא  אני 
אבל  פשוט,  אדם  בן  אני  משופשף, 
הפעם אני רוצה להסביר איך לדעתי 
כל  כמו  חמאס.  מול  הזה  הסיפור  את  גומרים 
הכתבים  לכל  ומקשיב  יושב  אני  ישראל,  עם 
והפרשנים ואנשי הצבא והמומחים, שמברברים 
במוח על כל מיני פתרונות שיש להם למצב. 
לפעמים, אני בהלם מכמה הם מקשקשים, כי 
בדיוק  ורואה  האלה  לשידורים  מקשיב  חמאס 

־מה מצב הרוח אצלנו בארץ ובמה אנחנו מתל
בטים, ותאמינו לי, שזה לא עושה לנו שירות 

טוב כל הדיבורים האלה.
הוא, שלא שמעתי אפי ־מה שחשוב באמת 

לו אחד מכל המומחים האלה שאומר את מה 
שצריך להגיד. אני אולי לא איזה מומחה צבאי 

־גדול ולא מבין בטילים, בכיפות ברזל ובטכנו
אני  באנשים  אבל  לוגיה, 
מבין לא פחות מכל אנשי 

הגדו והמומחים  ־הצבא 
לים. ואת הדבר הכי חשוב 

הם מפספסים.

לעזוב את עזה לתמיד 
ולחלוטין

־אם יש לך ריב עם מי
אין  יתרון,  יש  ולך  שהו 
עליו.  לוותר  סיבה  שום 

להיכ צריכים  לא  ־אנחנו 
נס קרקעית לעזה! היתרון 

שלנו הוא היכולת לפגוע מרחוק, מבלי לסכן 
חיילים שלנו. צריך להשתמש בו, אבל זה לא 

הכול.
לעזה צריך להתייחס כמו אל מדינה. עזבנו 
את עזה, אין כיבוש. החמאס נבחר שם בצורה 
דמוקרטית על ידי התושבים, וכמו שהם בחרו 
בו, הם יכולים גם לגמור אותו. זה לא התפקיד 
זוכרים איך הם גירשו משם את פת"ח  שלנו. 

־בתהלוכות בושה ברחובות? קשורים כמו חמו
־רים האחד לשני ומקבלים מכות ויריקות מאז

זוכרים איך רצחו אותם שם והם ברחו  רחים? 
אותם  שתחלץ  לישראל  והתחננו  בזויים  כמו 

משם? בדיוק ככה צריך לקרות לחמאס.
מחשמל  עזה  את  לנתק  צריכים  אנחנו 
ומדלק. ממילא החשמל והדלק מיועדים קודם 
כל לצרכים של חמאס, שזה אומר לפגוע בנו. 
כנ"ל גם עם אספקה של חומרי בנייה, מצרכים 
אל  כמו  אליהם  להתייחס  הזמן  הגיע  והכול. 

־מדינת אויב, ולא לתת להם כלום. גם לא טי
פול רפואי אצלנו. ממילא אף אחד לא מעריך 

את זה. מלחמה אז מלחמה.
צריך להמשיך להפגיז את עזה מרחוק, שלא 
שלא  ולנסות  לילה,  ולא  יום  לא  להם  יהיה 
לפגוע באזרחים חפים מפשע. והעיקר - צריך 
להפיץ בעזה עשרות אלפי כרוזים שבהם כתוב 
על  וחותם  מוסגר  נכנע,  לא  שחמאס  שעד 

אנחנו   - ופירוק מהנשק  סופית  כניעה  הסכם 
לא מפסיקים. לא עכשיו ולא בעוד חודש.

העבודה  שאת  לראות  תתפלאו  אתם  ואז 
שלנו יעשו אזרחי עזה. גם הם רוצים לחיות. 
גם הם רוצים לגדל ילדים וליהנות מהחיים. אז 
במקום להתגייס לחמאס, לתמוך בו, להסתיר 
את הטרוריסטים שלו ולשתף איתו פעולה, הם 

יסגירו אותו, כי בגללו הם סובלים.
תבינו, בלי תמיכה אזרחית גדולה, לחמאס 
וייכנע  יוסגר  יכולת להתקיים. כשחמאס  אין 
בלי תנאי וילך לבתי סוהר בישראל, האזרחים 
בעזה פתאום יראו כמה החמאס עלוב ופחדני, 

־ויפסיקו להעריץ אותו. הם לבד יבחרו באופ
ציה אחרת.

־מי שאומר שהתושבים בעזה לא יכולים לז
רוק את חמאס, כי הם מפחדים ממנו, פשוט לא 
מאיתנו  יפחדו  אם  הפחד.  בתורת  כלום  מבין 
יותר, הם יזרקו אותם לכל הרוחות. תראו מה 

לשליטים  מסביב  הערבים  של  במדינות  עשו 
חמאס.  מראשי  ואכזריים  חזקים  יותר  הרבה 
הערבים בעזה יכולים לעשות אותו דבר - זה 

תלוי רק בהם.

המכה הבאה
מדרגה",  “עליית  אצלנו  אומרים  פעם  כל 
הבאה.  ומאיפה תבוא המכה  יודעים מתי  ולא 
ובשטח  במידתיות  מגיבים  אנחנו  פעם  כל 
המשחק  של  והזמן  החוקים  את  קובע  חמאס 
לא  זה  החזקים.  אנחנו, למרות שאנחנו  לא   -

־אמור להיות ככה. הצענו אלף סולחות והסכ
מים, אבל כלום לא עוזר, והילדים שלנו חיים 
האלו, שלא  הרוצחים  בגלל  ובפחד  במקלטים 

רוצים שום סולחה ושום פשרה.
אנחנו יכולים להמשיך ככה עד סוף העולם: 
הם יהרגו, אנחנו נהרוג, הם יקבעו מתי ואנחנו 
נגיב במידה, ובכל פעם הם ישתפרו ויהיו יותר 
ויותר מסוכנים. אבל, אם רוצים לגמור את זה 
כזו  מכה  לתת  צריך  שצריך,  כמו  אחת  פעם 

־שלאחריה לא תוכל לבוא תגובה. אנחנו צרי
כים לירות תמיד את הירייה האחרונה ולדרוש 
כניעה ללא תנאי והסגרה לבתי כלא בישראל. 
זה נשמע אכזרי וכואב, אבל זה אכזרי וכואב 
זה לא ממש  יותר לחיות ככה, כי ככה  הרבה 

חיים. לא לנו וגם לא להם.
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אם החיטה
מירי דג

כשילדי הבכור היה קטן הוא מאד אהב 
ספרים ואחד האהובים עליו היה הסיפור 
על נמרון. הנה תקצירו: בכל יום, אבא 
ואמא של נמרון היו מתלבשים, שמים על גבם תיק 

־ויוצאים לעבודה. נמרון היה מסתכל על זנבם שיו
צא מהבית ובוכה מתוך עצב וגעגוע גדול. למרות 
שהוריו הנמריים הסבירו לו בסבלנות אין קץ שהם 

יום העבודה, הוא סירב להת ־יחזרו הביתה לאחר 
נחם. כך, יום יום, במשך שנים. 

לו  שמה  לגן,  ללכת  זמנו  והגיע  גדל  כשנמרון 
והיא ואבא נמר עמדו וראו איך  אמא תיק על גבו 
זנבו של נמרון יוצא מפתח הבית. מחתה אמא נמרה 
דמעה מעינה ואמרה לבעלה הנמר “נמרון שלנו כה 
גדל". כעת היא הבינה מה עבר על נמרון כל הזמן. 
הנמ הבכור,  בני  העמיס  שבועות,  מספר  ־לפני 

אמר  גבו,  על  הצבאי  התיק  את  שלי,  הפרטי  רון 
ונסע. הבטתי ב"זנבו" שיוצא מפתח  לי להתראות 
הדלת ומחיתי יותר מדמעה אחת. “ילדי איננו ילד 

ומעצמן  לעצמי,  חשבתי  עוד", 
השיר  מילות  שאר  להן  התנגנו 
בראשי: “לו נשאר כמו לפנים / 
אותו הילד ששנים / צמח פה על 
ידי / אבל לשווא אין כל תועלת 
 / כבר  בפלד  נגעו  ידיו   / כבר 

ילדי איננו ילד כבר.
־נמרון שלי היה במלחמה ולפ

ני מספר ימים הוא חזר משם. אני 
קוראת שוב את המשפט האחרון 
שכתבתי כי משהו בו לא נשמע 

־לי הגיוני. “היה במלחמה?" אלו
אני  הרי  נורמאלי.  לא  זה  הים, 
ולהגן  עבורו  להילחם  אמורה 

כרונולו כל  חיי.  סוף  עד  ־עליו 
מתבלבלת  הסדורה  החיים  גיית 

אזר כל  ועבור  עבורי  נלחם  שהוא  המחשבה  ־פה. 
חי ישראל מטלטלת אותי וממלאת אותי גאווה בו 
זמנית. בן יקר שלי, כה חשוב לי שתדע, שכל העם 
אני  אבל  שלי,  הפרטי  הבן  אתה  אמנם  מאחוריך. 
לי,  נולדת  העם.  כל  של  הבן  גם  שאתה  מרגישה 
אבל גם לעם אשר יושב בציון וארצה או לא, אתה 

חייל בצבא העם הזה.
אני חושבת על כך שאני כבר כמעט 22 שנים 
אמא שמשתדלת למלא את תפקידה נאמנה. לחנך, 
אבל לא להיות טרחנית; להיות מעורבת, אבל לא 
להתערב יותר מדי; לפנק, אך לא לקלקל; ולאהוב 
ללא גבולות, כי אין דבר כזה בעיניי לאהוב יותר 

משי נשמעת  לא  זו  אולי  ביניכם  לצעירים  ־מדי. 
מה קשה במיוחד, ולכן פשוט תצטרכו להאמין לי 
כשאומר לכם שזו משימה קשה מאד. תוסיפו לזה 
את שק הדאגות שהוא חלק אינטגראלי מההורות 
ותקבלו אולי מושג כלשהו על האתגר בלגדל ילד 

ארצישראלי מצוי. 
“בעמוד ענן" הבן שלי חיכה עם שאר הלוחמים 
החליטה  ולבסוף  לרצועה  שמחוץ  הכינוס  בשטחי 
אם  להתווכח  אפשר  לעזה.  להיכנס  שלא  ההנהגה 
ההחלטה הזאת הייתה נכונה או לא, אבל אי אפשר 
אלפי  ועוד  שאני  ההקלה  תחושת  עם  להתווכח 
מנוס  היה  לא  זאת,  לעומת  הפעם,  חשנו.  אמהות 

מלהיכנס. 

זה נורא עבור אמא להבין שהבן שלה צריך וחייב 
להילחם כעת. הרי יש בנו, האמהות, משהו בסיסי 
שמתרעם על כך, מכיוון שמעצם הגדרתנו כאמהות 
אנו מוכנות לעשות הכל על מנת להגן על הילדים 
שלנו. ההבנה שלי שהבן שלי הוא כעת חייל שצריך 
להילחם עוררה בי גל של שנאה עצמית שדפקה לי 
יכולה  את  איך  אמא!  כל  קודם  “את  וזעקה  בראש 

להצדיק לחימה שיכולה לסכן את חייו של בנך"? 
כל תשובה שאתן לעצמי, או לכם, על השאלה 
שהדיסוננס  מכיוון  מספיק,  טובה  תהיה  לא  הזאת 
מניחה,  אני  אבל,  בעיניי.  פתיר  בלתי  הוא  הזה 
יש  שלנו,  הגורים  והם  אמהות  שאנחנו  שלמרות 
לנו את היכולת לראות את התמונה הכוללת. כך, 
למשל, אני זוכרת את הגאווה שלי כשהבן המתוק 

־שלי, עוד בהיותו תלמיד תיכון, שם לעצמו כמט
שלי  המפונק  הילד  מובחרת.  ליחידה  להתנדב  רה 
“קרע את התחת" )פשוטו כמשמעו( כדי להתקבל 
דמעתי,  נרעדתי,  אני  והצליח.  גבעתי"  ל"סיירת 
גאה  הייתה  לא  אבל  דאגתי, 

ממני.
השבועות האחרונים היו קשים 
בחצר,  ישבתי  ערב  כל  מנשוא. 
וחושבת על  מביטה אל השמיים 
הבן שלי ומה מעשיו כעת. באחד 
היה  שכשהוא  נזכרתי  מהלילות 
והחקלאי  אני  נסענו   6 בן  בערך 
נשאר  והוא  ימים  לשבוע  לפריז 
עם אחותו אצל סבא וסבתא. ערב 

בר על  ישב  הוא  שנסענו  ־לפני 
כיי, ידיו המתוקות סביב צווארי 
ושאל בכמעט בכי “אבל אמא, מה 

אני אעשה אם מאד אתגעגע"? 
“להתגעגע זה לא כל כך רע", 

ומב לך  מזכיר  “זה  לו,  ־אמרתי 
והרגע שנפגשים  היר לך כמה אתה אוהב מישהו, 
בו שוב, מתוק יותר מכל סוכרייה, שלא לדבר על 
כל המתנות שאביא לך משם"... אבל, פריז נשמעה 
לו רחוקה מדי והוא סירב להירגע, ולכן ציירתי לו 
ציור. אני לא ציירת דגולה )בלשון המעטה(, אבל 
כך ניסיתי לצייר: אני והחקלאי בצד אחד של הדף 
החמודה  ואחותו  והבן שלי  אייפל,  מגדל  רקע  על 
כולנו  בישראל.  שלהם  בבית  הדף  של  השני  בצד 
מביטים למעלה ומסתכלים על הירח הזורח. “אתה 
רואה", אמרתי לו, “כשתביט על הירח בלילה תזכור 

שגם אני מביטה על אותו ירח וחושבת עליך."  
כך מצאתי את עצמי בשבועות האחרונים, יושבת 
בלילה בחוץ ומביטה בירח. געגועיי גברו ודאגתי 
מעט,  להתעודד  בניסיונותיי  דעתי.  את  הטריפה 
אמרתי לעצמי: “את רואה מירי, גם ניר מסתכל על 

הירח הזה הלילה". 
הבן שלי חזר הביתה בריא ושלם, ואני מודה לאל 
ולנשק  על כך בכל רגע נתון. יש לי צורך לחבק 
אותו בכל רגע אפשרי, אבל אני מניחה שהוא לא 
ולכן  לעלוקה,  להפוך  לרצוני  יתר  סובלנות  יגלה 
אני די מתאפקת. הבן שלי חזר הביתה בריא ושלם, 
64 החיילים ששי־  אבל אני לא שוכחת לרגע את

למו בחייהם ואת מאות החיילים הפצועים, שחלקם 
לב של  לבי,  ובריאותם.  חייהם  על  נאבקים  עדיין 

אמא, עם כל אחד מהם.

נמרון שלי היה במלחמה
אלוהים, זה לא נורמאלי. אני קודם כל אמא, הרי אני אמורה 

להילחם עבורו ולהגן עליו עד סוף חיי

בן יקר שלי, כה חשוב 
לי שתדע, שכל העם 

מאחוריך. אמנם אתה 
הבן הפרטי שלי, אבל 
אני מרגישה שאתה 
גם הבן של כל העם. 

נולדת לי, אבל גם 
לעם אשר יושב בציון 

וארצה או לא, אתה 
חייל בצבא העם הזה



האם בידי המושב 
כוח משפטי המחייב 
את המינהל להחכיר 

מגרש למשפחה 
המומלצת במסגרת 

תכנית ההרחבה?
המשפט  בית 

־המחוזי בתל אביב הכריע לאחרונה בענ
יין דומה: מושב אמונים מחזיק במשבצת 
בין  שנכרת  משולש  הסכם  מכוח  קרקע 

ומינהל מקר ־המושב, הסוכנות היהודית 
המו־ החליט   1989 בשנת ישראל.   קעי 
שב על הרחבת היישוב לבני המקום על 
יסוד קריטריונים שהיו קבועים בהחלטת 
בשלב  שהוחלפה   ,612 מספר  המינהל 

מאוחר יותר בהחלטה 737.
לכל  לתת  החליט  המושב  כן,  כמו 
בן  על  המלצה  זכות  ביישוב  נחלה  בעל 

־מושב לקבלת מגרש אחד בתכנית ההר
חבה. בהתאם, הקצה המושב זכות המלצה 

לי המושב.  ממייסדי  שהייתה  ־למשפחה 
מים, מכרה המשפחה את זכויותיה בנחלה 
וביקשה לממש את  שבה החזיקה במושב 

־זכות ההמלצה שהוקנתה לה על־ידי המו
וכך  ההרחבה,  בתכנית  מגרש  לקבל  שב 

היה.

המשפ על  המושב  של  ־ההמלצה 
כמה  שבח  מס  מנהל  בעיני  נתפסה  חה 
שניתן לאחר שהמשפחה כבר לא הייתה 
ולשיטתו  במושב,  נחלה  כבעלת  רשומה 
כמשמעותה  מקרקעין  עסקת  זו  הייתה 
ורכישה"(,  )“שבח  מקרקעין  מיסוי  בחוק 
שומת  למושב  קבע  ולכן  התשכ"ג־1963 
השגה  המושב  הגיש  שעליה  שבח,  מס 

אשר נדחתה.
וה המושב  ערערו  הדחייה,  ־בעקבות 

מס  שומת  ביטול  את  ודרשו  משפחה 
שבח. בדיון בערר הגיעו הצדדים להסכם 
שניתן לו תוקף של פסק דין, לפיו הערר 
לדווח  המושב  להתחייבות  בכפוף  יימחק 
על ההמלצה ולהתחייבות מנהל מס שבח 
לבטל את השומה. אלא מאי, המושב, על 
אף התחייבותו, לא דיווח לפקיד השומה 
על ההמלצה ומשכך, מנהל מס שבח החל 
מכספי  ועיקל  השומה  לגביית  לפעול 

המושב.
ענפה,  ותכתובת  ודברים  דין  לאחר 

־במסגרתם ביקש המושב לבטל את השו
כי  שבח  מס  מנהל  לבסוף  הודיע  מה, 
עודנה  המושב  שקיבל  שבח  מס  שומת 
בתוקף. על החלטה זו ערער המושב לבית 
המשפט המחוזי ושם שני הצדדים הציגו 

ההסדר  משמעות  לגבי  הן  רבות,  טענות 
־אליו הגיעו בערר הראשון והן לגבי מח

דלו של המושב באי הדיווח על ההמלצה 
לפקיד השומה.

אלא  מנוס  אין  כי  קבע,  המשפט  בית 

לדון בשאלה המהותית שמעוררת הסוגיה: 
־האם ההמלצה מהווה מכירת זכות במקר

המונח  בחוק,  שבח?  במס  החייבת  קעין 
במקרקעין,  זכות  “לעניין  הוא:  “מכירה" 
1( הע־ )בין בתמורה ובין ללא תמורה – 
נקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או 
ויתור עליה; )2( הענקתה של זכות לקבל 
זכות במקרקעין, וכן העברה או הסבה של 
ויתור  או  במקרקעין  זכות  לקבל  זכות 
זכות  של  הענקתה  כאמור;)3(  זכות  על 
להורות על הענקה, העברה או הסבה של 
זכות  על  ויתור  על  או  במקרקעין  זכות 
של  הסבתה  או  העברתה  וכן  במקרקעין, 

זכות להורות כאמור או ויתור עליה".
לפסי בהתאם  כי  קבע  המשפט  ־בית 
מש כוח  הממליץ  בידי  שיש  היכן  ־קה, 

פטי המחייב את המינהל להחכיר מגרש 
ההמלצה  בעצם  לראות  אפשר  למומלץ, 
כמכירת זכות במקרקעין כהגדרתה בחוק. 
משכך נשאלה השאלה, האם בידי המושב 
כוח משפטי המחייב את המינהל להחכיר 

־מגרש למשפחה המומלצת במסגרת תכ
נית ההרחבה?

־על שאלה זו עונה בית המשפט בשלי
לה. בית המשפט מסביר, כי ההחלטה על 

המו על־ידי  התקבלה  ההרחבה  ־תכנית 

שב שעה שעמדה בתוקף החלטת מינהל 
612. מהחלטה זו עולה, כי לא הו־  מספר

את  לחייב  משפטית  זכות  למושב  קנתה 
המינהל להקצות מגרש בתכנית ההרחבה 

לבני המקום עליהם המליץ.
בית המשפט  כי  יצוין,  במאמר מוסגר 
אינו נוקט עמדה בשאלת מעמד ההמלצה 
מציין,  אולם   ,737 מספר  החלטה  לאחר 
כי בהתאם לפסיקה נראה כי גם בהחלטה 
זו לא הוקנתה זכות בעלת תוקף משפטי 
לחייב את המינהל להקצות למי שהומלץ 

עליו מגרש בתוכנית ההרחבה.
לפיכך, נוכח הקביעה כי לא היה בידי 
המינהל  את  לחייב  משפטי  כוח  המושב 
להקצות מגרשים בתכנית ההרחבה לבני 
מימוש  כי  נקבע  המליץ,  עליהם  המקום 
למשפחה  ביחס  המושב  בידי  ההמלצה 
בסעיף  כהגדרתה  “מכירה"  מהווה  אינו 
1 לחוק ועל כן יש לבטל את שומת מס 

השבח שיצאה למושב. 

שי באגודות  עוסקת  ־הכותבת 
תופיות, בתחום המסחרי־חקלאי 
בלבד  כללי  המידע  וליטיגציה. 
ואינו משמש במקום חוות דעת 

או ייעוץ משפטיים מוסמכים.
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בסימן שאלה
עו"ד איילת רייך־מיכאלי

האם המלצה היא מכירת זכות במקרקעין?
האם המלצה להקצות מגרש בתכנית ההרחבה למשפחה, שכבר לא הייתה רשומה כבעלת נחלה ביישוב, מהווה מכירת זכות 

במקרקעין החייבת במס שבח?

בעקבות הדחייה, ערערו 
המושב והמשפחה ודרשו 

את ביטול שומת מס 
שבח. בדיון בערר הגיעו 
הצדדים להסכם שניתן 
לו תוקף של פסק דין, 

לפיו הערר יימחק בכפוף 
להתחייבות המושב 
לדווח על ההמלצה 

ולהתחייבות מנהל מס 
שבח לבטל את השומה. 

אלא מאי, המושב, על 
אף התחייבותו, לא 

דיווח לפקיד השומה על 
ההמלצה

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.
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כך היה אז

דפנה מאור, מושב רמות

רחליק לירמן ממושב גבעת ח"ן 
וקובה בצר ממושב נהלל נישאו 
היה   .1948 מארס,  חודש  בסוף 
צורך לארגן חתונה בזריזות. במארס 1948 
כבדים  קרבות  בשיאה,  העצמאות  מלחמת 
בנגב, בגוש עציון, בירושלים ובכל הארץ. 
מגוש  בדרכה  דניאל  נבי  שיירת  נפילת 

־עציון, נפילת שיירת יחיעם בגליל המער
בי.

חודשי  שלושה  עתה  זה  סיימה  רחליק 
קורס אלחוטאים. היא נשלחה לקורס מטעם 
נהלל, למרות שהייתה בת מושב גבעת ח"ן. 
באמצע  יצאה  אביב,  בתל  קורס  התחילה 
בגלל בעיית בריאות והשלימה עם הקורס 
ביקובסקי  אראלה  עם  יחד  בשפיים  הבא 
שנים  שלוש  שלמדה  אחרי  מנהלל.  )פלד( 
בבית הספר החקלאי בנהלל והייתה חברה 
רחליק  נחשבה  המושב,  בן  בצר  קובה  של 

לנהללית.
שפרה  ילדי  משבעת  הצעיר  הבן  קובה, 
הבכור  אחיו  בפלי"ם.  היה  בצר,  וישראל 
בים.  וטבע  הבריטי  לצבא  התגייס  משה 
התובלה  פלוגת  חיילי  הפליגו  בה  האנייה 
שלו הוטבעה בים התיכון על־ידי הגרמנים 
1943. אח נוסף, צבי, השתחרר מהצ־  במאי
היה  יכול  אז  רק  למשק.  ושב  הבריטי  בא 
קובה להתגייס. בפלי"ם עבר קורס מפקדי 
מארס  חודש  בסוף  בהעפלה.  ועסק  אניות 
עצור שם  לאחר שהיה  מקפריסין  הוא שב 
בנובמבר",  "כ"ט  מהאנייה  המעפילים  עם 

שהיה בין מלוויה.
והנה הזדמנות, שניהם נמצאים. אראלה 
הנצור,  לנגב  לרדת  מיועדות  היו  ורחליק 
עם  מיד  ירדה  אראלה  אלחוטאיות.  להיות 

להת ביקשה  רחליק  לדרום,  הקורס  ־סיום 
גניה  לחתונה.  חופש  שבוע  לה  ונתנו  חתן 
של  לרב  פנו  ח"ן  מגבעת  לירמן  ובנימין 
החבר  עם  בתם  את  לחתן  בבקשה  רעננה 

שהגיע לארץ. לרב של רעננה היו דרישות 
עלה  כן  על  ומסובכות,  ארוכות  הלכתיות 
למזלם,  לעמק.  אוטובוס  על  הצעיר  הזוג 
עוצר  היה  לעפולה  אביב  מתל  האוטובוס 
כדי  להם  הספיק  זה  בחדרה.  שעה  לרבע 
לרוץ לקנות טבעת וגם חצי מטר בד לבן, 
באו  מצוידים,  כך,  להינומה.  ועדין  דקיק 

לנהלל.
היה  כהן  זכריה  והליברלי  הנפלא  הרב 
מוכן להשיאם. שפרה בצר הקדישה לאירוע 
שלושה עופות מהלול שהיא מרטה ובישלה. 
הגיעו כמה אורחים: הורי הכלה מגבעת ח"ן, 
גריקסר־ שרה  החתן,  של  והדודה  השכנה 

עמיעד, ושכנים וחברים. הדודות האהובות 
של הכלה מירושלים היו במצור.

הכלה,  ממושב  הקרוב  הדוד  בן 
יהונתן־ג'וני דולינסקי )דותן(, היה אז מ"מ 

־בפלמ"ח, מדריך בקורס מ"כים שנערך בד
חתונת  על  לוותר  מוכן  היה  לא  הוא  ליה. 

־בת דודה, חברה ושכנה מהמושב: לקח מש

אית של הקורס, הניח סטן על המושב לידו 
ויצא לדרך. ליד משטרת נהלל עצר אותו 
מחסום, שני חיילים בריטים ועמדת מקלע. 
משום מה, החייל הבריטי שהציץ למשאית 
לנסוע,  להמשיך  לו  סימן  הסטן  את  וראה 
"GO". אז גם יהונתן הגיע. החופה נערכה 
באותו חדר בבית משפחת בצר שבו רחליק 

יושבת היום ומספרת.
בתחילת  החתונה,  לאחר  ספורים  ימים 
אפריל, החל "מבצע נחשון" לפתיחת הדרך 
לירושלים, קובה נסע לחיפה להפליג שוב 
לאירופה והכלה הצעירה ירדה לנגב הנצור. 

־המסע לדרום לא היה פשוט. ראשית, קיב
מנהלל,  ביקובסקי  משושנה  לירה  חצי  לה 
שתקנה משהו בדרך לבת, אראלה, קשרית 

קילו חצי  רכשה  רחליק  הנגב.  ־בחטיבת 
גרם סוכריות טופי פירות. זה מה שמצאה 
התייצבה  כך  אחר  מאוד.  שאהבה,  מה  וזה 

־ברחובות, שם היו מתכנסים ומחכים שתת
ארגן שיירה. אין שיירה. שבה לגבעת ח"ן 

צילום: מתוך ספרו של  1941, בני נוער בגבעת ח"ן. מימין: ראשון - יהונתן דולינסקי )בן 15(, שלישית - רחליק לירמן )בת 14(, רביעי - חיים הרגני; יושבות אביגיל וחיה 
יהונתן דותן, "איש השורה בראי התקופה"

החיים המשותפים 
של קובה בצר מנהלל 
ורחליק לירמן מגבעת 

ח"ן החלו בעיצומה של 
מלחמת העצמאות, 

בעת שניטשו קרבות 
עזים בגוש עציון, 

בירושלים וגם בדרום. 
בתחילת חודש 

אפריל לפני 66 שנים, 
ימים ספורים לאחר 

חתונתם, החל "מבצע 
נחשון", קובה הפליג 
לאירופה בשליחות 

הפלי"ם והכלה 
הצעירה, אלחוטאית 
מוסמכת, ירדה לנגב 

הנצור, ליד מרדכי 
ולגברעם. ארבעה 
חודשים חלפו עד 

שהזוג הטרי נפגשו 
שוב, באיטליה
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ולמחרת שוב לרחובות. כך עד שהתקבצה 
שיירה לנגב.

מרחו היה  המסע  של  הראשון  ־החלק 
בות לקיבוץ גבעת ברנר, שבו לנו בלילה. 

ור לציון  לראשון  יצאה  השיירה  ־למחרת, 
לא  היא  גרר.  במשאית  מקום  מצאה  חליק 
הייתה יכולה להתאפק, נגסה נגיסה קטנה 
בסוכרייה, ועוד נגיסה ועוד אחת. עד היום 
הסוכריות  שבע  על  מצפון  ייסורי  לה  יש 

)טופי פירות!( של אראלה שחיסלה בדרך.
חטיבת  למטה  לבסוף  הגיעה  השיירה 
קיבוץ  ליד  מקורות  במחנה  שישב  הנגב, 

־ניר־עם. משם היו שולחים, או מנסים לש
לגדוד  ותחמושת  נשק  מזון,  אנשים,  לוח, 
בצאלים,  שישב  בר־לב,  בפיקוד  הדרומי 

נצר,  משה  של  בפיקודו  הצפוני  ולגדוד 
שישב גם הוא ליד ניר־עם. מתפקידם של 
הגדודים היה לחלק את האספקה ליישובים 
הנצורים. מפקד חטיבת הנגב אז היה נחום 

שריג.
רחליק הוצבה ביד מרדכי, אבל חיכתה 
שהצליחו  עד  שבועיים  החטיבה  במחנה 

התיי הזה  בזמן  לקיבוץ.  שיירה  ־להוציא 
דדה עם קצין הקשר החביב, אהרון דוידי. 
נצור, מוקף כפרים  היה  יד מרדכי  קיבוץ 
ערביים מכל צדדיו. תושבי הכפרים האלו, 
משירות  נהנו  והילדים,  הנשים  ובעיקר 
הקיבוץ  רופא  להם  שהעניק  חינם  רפואי 
במרפאה שהוקמה במיוחד לצורך זה בשער 
המשק. טרקטור הזחל, הקטרפילר של יד 

־מרדכי, עזר בעיבוד אדמות הכפרים הע
רבים השכנים, אבל עכשיו הייתה מלחמה 
היה  אביב  לתל  הדרך  על  והקיבוץ שהיה 
והצבא  הסביבה  כפרי  של  מרכזית  מטרה 

המצרי.
לקראת ליל הסדר, באפריל 1948, יצאה 

זו  בשיירה  מרדכי.  ליד  האחרונה  השיירה 
השיירה  רחליק.  האלחוטאית  גם  הייתה 
שם  גברעם.  עד  והגיעה  מניר־עם  יצאה 

־התארגנו ללינת לילה. בחדר באחד הצרי
פים התארגנו לשינה בחורה מהשיירה, אחד 

־הלוחמים והאלחוטאית. בלילה שמעה רח
ליק כי "הבחור מנסה דבר־מה עם הבחורה". 
היסתה  הבחורה  נשימתה.  את  עצרה  היא 
ולחשה שיפסיק,  אותו, הראתה על רחליק 
ענה  הלוחם  אבל  בחדר.  בחורה  עוד  יש 
בזלזול, "היא מושבניקית, מה היא מבינה". 
ואת זה הוא אמר על מושבניקית שהייתה 
נשואה כבר כמעט חודש! למחרת המשיכה 
לאחר  הגיעה  ורחליק  מרדכי  ליד  השיירה 

תלאות רבות ליעדה.
מול  הקיבוץ,  בפאתי  הפלמ"ח,  בצריפי 
ירו כל הזמן, היא  הכפר דיר־סניד שממנו 

ילדי הקי זוכרת את  ־קיבלה מגורים. היא 
־בוץ, שחלקם הפליאו אותה עם שמות פו

לניים. תפקידה היה קשרית, "סטז'רית" של 
ותיק.  משק  חבר  המקומי,  הקשר  שבתאי, 
תחת  קטן  במבנה  היה  האלחוט  מכשיר 
ברכת המים. נכון לומר שאת מרבית "ירח 
הדבש" שלה בילתה רחליק עם שבתאי מיד 
מרדכי. קשרית נוספת הייתה גם אמא ולכן 

שהתה פחות בחדר הקשר.
רגילות,  "קלות",  הודעות  היו  תחילה 
אבל עם התגברות התקפות הצבא המצרי, 
בקשר  ורחליק  שבתאי  ששלחו  ההודעות 
היו "כבדות" יותר ויותר, בנוסח "נילחם עד 
האיש האחרון", "נהיה כמו גוש עציון". ביד 
ילדים,  כמאה  היו  והמותקף  הנצור  מרדכי 
רובם  ולוחמות,  לוחמים  וחמישים  כמאה 
ולהם  פלמ"ח  חברי  ומיעוטם  המשק  אנשי 

75 כלי נשק קלים בלבד.
יהונתן, בן הדודה של רח ־באותם ימים 

לגדוד  לנגב,  הוא  גם  לרדת  נקרא  ליק, 
־הדרומי של בר־לב. השיירה שבה יצא הת

ארגנה בבאר־טוביה. הוא צויד ברובה צ'כי 
ובכדורים ומפקד השיירה הושיב אותו ליד 
אחד הנהגים להגנת השיירה והמשאית. הם 
יצאו בלילה והגיעו בבוקר למחנה מקורות 

שליד ניר־עם.
־בחודש מאי, בימים שלאחר הקמת המדי

המותקף.  מרדכי  מיד  שידרה  רחליק  נה, 

וחבר עין  בן נהלל  משה'לה אלברט־יצהר, 
חרוד שהיה מ"פ בפלמ"ח ומפקד בית אשל 
המוסלמים".  "האחים  של  בהתקפה  נהרג 
הקשרית  קיבלה  נפילתו  על  ההודעה  את 
שישבה  )פלד(,  ביקובסקי  אראלה  מנהלל, 
בן  יהונתן,  הדרומי בצאלים.  הגדוד  במטה 
גבעת ח"ן, שעמד להיות גם הוא חבר עין 

־חרוד, הביא למשה'לה מכתב מאשתו והס
פיק לדבר אתו בקשר. כעבור יום כבר יצא 
במקומו  המקום  מפקד  להיות  אשל  לבית 

של משה'לה שנהרג.
התרח מרדכי  ביד  הכבדים  ־הקרבות 

שו בימים 18 עד 23 במאי, 1948. חטיבה 
מצרית סדירה עם טנקים, תותחים ומטוסי 

לכ ניסתה  מלמעלה  שהפציצו  ־ספיטפייר 
19 בחודש, בשעה שת־ ־בוש את הקיבוץ. ב
יים וחצי לפנות בוקר, החלו בפינוי הילדים 
עם המטפלות ונשים בהריון. מוקדם בבוקר 

־הגיע דיווח ששיירת הילדים והנשים שנס
הכפרים  את  עוקפות  בדרכים  בחושך  עה 

הערבים הגיעה בשלום לרוחמה.
כבדה  התקפה  החלה  ההודעה  הגעת  עם 

הופצ המים  בריכת  כאשר  הקיבוץ.  ־על 
צה, קיוו שהחור שנפער בה יהיה למעלה, 
שיישארו בה מים. חמישה ימים עמדו מגני 
המקום בגבורה וגרמו אבדות כבדות לצבא 
המצרי. באותם ימים נבנה קו הגנה צפוני 

־יותר ליד איסדוד. במשק הרס וחורבן, נפ
געים רבים, הרוגים ופצועים.

23 במאי, לאחר שתגבורת של משור־ ־ב
־יינים לא הצליחה להגיע, הוחלט על נסי

גה. תחילה קברו את ההרוגים בקבר אחים, 
הכול מהמשק,  יצאו  בבוקר  ורבע  ובשלוש 
במשוריינים  הוסעו  חלקם   - והפצועים 
חבריהם.  על־ידי  באלונקות  נישאו  וחלקם 

הנסיגה הייתה תחת אש, בקבוצות.
למכשיר  צמודים  שבתאי,  עם  רחליק 
הקשר. לפנות בוקר הגיעו לגברעם, כולם 
שנשאו  משק  חברי  שני  שלושה,  מלבד 

־אלונקה ועליה לוחם פלמ"ח פצוע. הם נע
דרים עד היום. עברו שעות ספורות והצבא 
המצרי חגג ביד מרדכי. רק כעבור חצי שנה 
שבו החברים למשק, לשקם ולבנות מחדש 
נמשכו  בנגב  הכבדים  הקרבות  הבית.  את 
והצבא  ביוני  ב־11  הראשונה  ההפוגה  עד 

היום  של  אשדוד  העיר  ליד  נעצר  המצרי 
)"עד הלום"(.

היו  מרדכי  יד  שאנשי  סבורה  רחליק 
והמליצו  הקרבות  בימי  מתפקודה  מרוצים 
לתפקיד  שובצה  היא  פנים,  כל  על  עליה. 
ארגון  במסגרת  ברומא,  אלחוטאית  חדש, 
הפליגה  היא  לאיטליה  והרכש.  העלייה 
קמה.  כבר  המדינה  שכן  לגאלית,  באנייה 
ועל  אשל  בית  על  לפקד  נשאר  יהונתן 
חודשים  מארבעה  יותר  באוגוסט,  נבטים. 
בעלה,  את  רחליק  פגשה  שנישאו,  לאחר 
בירח  להמשיך  יכלו  הם  באיטליה.  קובה, 
שקיבל  חופשה  ניצל  יהונתן  ואילו  הדבש 
בגלל פציעה ומיהר להינשא לצפרירה, בת 
מעמד  החזיקו  אשל  בית  אנשי  חרוד.  עין 
הקימו   1950 בשנת  חודשים.  מספר  עוד 

בעמק יזרעאל את מושב היוגב.
־החיים המשותפים של קובה ורחליק המ

שישבו  מהארץ,  המשלחת  אנשי  עם  שיכו 
בדויה של  זהות  קיבלו  בווילה ברומא. הם 
פליטים. קובה עסק בעלייה ואשתו בקשר. 
מרהיב,  שיש  המצופה  השירותים,  בחדר 
האלחוטאית  האלחוט.  מכשיר  את  החביאו 
הייתה יושבת על האסלה ומתקשרת לארץ 
וכן לכל האניות, לאלה שנשאו עולים לארץ 
ולאניות הרכש שהפליגו עם נשק מאירופה 
)רחליק טוענת שלא צריך לדאוג. היה חדר 

שירותים נוסף, גם הוא מצופה שיש(.
האניות היו משדרות את מקומן פעמיים 
הלוח.  על  המקום  את  סימנו  וברומא  ביום 
באחת מהן הפליגה רחליק כקשרית לארץ, 
ביקרה את ההורים וחזרה כקשרית באותה 
באיטליה,  הפעילות  תקופת  בכל  אנייה. 

חוו היו  השיש  מצופי  שהשירותים  ־נראה 
יה בלתי־נשכחת. שירותים כאלה לא נראו 

מעולם, לא בנהלל ולא בגבעת ח"ן.
ולמשק  לארץ  שבו  בצר  וקובה  רחליק 
חמש  עברו  פסח.  אחרי  ב־1949,  בנהלל 
הפעם  שוב,  יצאו  והם  ילדים  ושני  שנים 
לנגב. מדריכים במושב שובל־2, הלוא הוא 
ניר עקיבא. כשמתרגלים להתנדב ולתרום, 
בנהלל  נפטר  בצר  קובה  להפסיק.  קשה 
לאח־ נפטר  דותן  יהונתן   .2008  בפברואר

רונה ב־3 ביולי 2014 בגבעת ח"ן.

רישומים: הצייר שמעון קפלן ממושב רשפון לכבוד 40 לנהלל

קובה בצר הצעיר, לפני הגיוס לפלי"ם. רחליק הצעירה. נחשבה לנהללית
הפליג לאירופה לאחר החתונה

1961, שפרה שטורמן וישראל בצר. בנם הבכור משה טבע עם פלוגת התובלה 
שבה שירת

הצעיר  הבן   .36 בן  בצר  קובה   ,1961
משבעת ילדי שפרה וישראל
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ספרות
זהר נוי

בשני ספרים, "צפרירים" ו"המשורר, 
זיוה  סוקרת  והשפחה",  הגבירה 
המשורר  של  יצירתו  את  שמיר 
ובכל אחד מהם  ביאליק,  נחמן  חיים  הלאומי 

דרך פריזמה אחרת.
"צפרירים"  הספר 
יצירותיו  את  סוקר 

־של ביאליק, תוך הד
לח התנגדותו  ־גשת 

זאב  בנימין  של  זונו 
של  לתומכיו  הרצל, 
ולמשוררים  הרצל 
"צעירים"  אז  שכונו 
יוסף  מיכה  ובראשם 
שמיר  ברדיצ'בסקי. 

בי שירי  את  ־בוחנת 
המאבקים  דרך  אליק 
בעולם  הפוליטיים 

שו ותפיסות  ־היהודי 
נות של החייאת העם 

היהודי.
"אחד  של  כחניכו 
היה  ביאליק  העם", 
הציונות  מתומכי 
ומתומכי  הרוחנית 

הל "הכשרת  ־גישת 
הת לפיכך,  ־בבות". 
המדי לציונות  ־נגד 

מדרשו  מבית  נית 
ובמקביל,  הרצל  של 
של  למגמות  התנגד 

חבר  - ־התבוללות 
ובעיקר  דתית  תית, 

והמשוררים  מהסופרים  כמה  של  תרבותית, 
של זמנו.

בספר של שמיר  והראשון  הבסיסי  הטיעון 
ביאליק  שנותן  "צפרירים"  הכינוי  כי  הוא, 
ליצורי אור, או לקרני אור, בכמה מיצירותיו 
מכוון בכלל אל אותם צעירים ואל ההשפעות 
בהמשך  עליהם.  ההלניסטיות־ניטשיאניות 

־מראה שמיר, כי ברבות מיצירותיו של ביאל
יק התמה החוזרת היא של גאולת העם דרך 
הגלות  דרכי  זניחת  דרך  הלבבות,  הכשרת 
היא  עבריים.  ותרבות  עם  של  אטית  ובנייה 

ובצי ביצירותיו  דיון  באמצעות  זאת  ־עושה 
טוט ממכתביו אל מקורביו ובעיקר מיחסו אל 

"אחד העם".
בוחן  והשפחה"  הגבירה  "המשורר,  הספר 
את מאבק השפות, שהתחולל גם הוא בתחילת 
20 בין היידיש "השפחה", שפת הה־ ־המאה ה
לבין  "ז'רגון",  באירופה שכונתה  היהודי  מון 
העברית  הקודש  שפת   - "הגבירה"  העברית 

המתחדשת.
ביאליק היה מתומכי החייאת העברית )אם 
בשלב  אך  בן־יהודה(,  מתומכי  היה  לא  כי 
מסוים בחייו החל לכתוב גם ביידיש. למעשה, 
המשלבים  כשירים  נחשבו  העבריים  שיריו 

־תמות מחיי העם, כלומר גם מהספרות ומה
שירה היידיים ושירתו ביידיש שילבה סוגיות 

של קודש.
שמיר  דנה  והשפחה"  הגבירה  ב"המשורר, 
של  והחשובות  הגדולות  מיצירותיו  באחת 

ההר "בעיר  ־ביאליק, 
גה", ובגרסתה היידית 
שחיטה־שטאט",  "אין 
ששימשה לו גם כדרך 

"המש אל  הן  ־להגיע 
והן  היהודים"  כילים 

היהו "ההמונים  ־אל 
לש גם  כמו  ־דים", 

ביצירתו  משלו  ליטה 
המתורגמת. כך מראה 
שמיר את הרלוונטיות 

־של שתי השפות, עב
רית ויידיש, ליצירתו 

של ביאליק.
הללו  הספרים  שני 

ספרו צוהר  ־פותחים 
תי, היסטורי ותרבותי 
ביאליק,  חייו של  אל 
אל הסביבה שבה יצר 
שבה  התקופה  ואל 
מאפשר  זה  צוהר  חי. 
את  גם  לראות  לנו 

הת שבה  ־התקופה 
והתפתחו הספ ־עצבו 

העברית  והשפה  רות 
לצד  זו  המתחדשות, 

הדר זו.  מתוך  וזו  ־זו 
מאבקי  של  מטיות 
היוצרים דאז לא שבה עוד אל הספרות ואל 

־העשייה העברית, וכך גם ההשפעה של מא
על   - שפות  מאבקי  אלו  אם  בין  אלו,  בקים 
איבדה  שמאז  והיידיש  המתחדשת  העברית 

מש מאבק  או  ה"המוני",  מעמדה  את  ־מזמן 
התרבות  העם,  של  התחייה  אופן  על  מעותי 

והחברה העברית.
זיוה שמיר פרסמה כבר כ־20 ספרי מחקר 
מעשרה  יותר  רבים,  עבריים  משוררים  על 
מהם עוסקים ישירות או בעקיפין בחיים נחמן 
מתאפיינים  שמיר  של  ספריה  כל  ביאליק. 
רב  ובידע  לקריאה  וקלה  שוטפת  בכתיבה 
העולה מהספר. עם זאת, ספריה נוטים לחזרה 
על אותן תמות ועובדות בנחרצות, שלעתים 
יש לה בסיס ולעתים הבסיס אינו מונח בפני 

־הקורא. בכל מקרה, כתיבתה של שמיר מענ
יינת והיא מצליחה לעורר לחיים לא רק את 
היצירות, אלא גם את ההקשרים שסבבו אותן 

ואת האישים שיצרו אותן.
עמודים(   414  ,2013( "צפרירים" 
והשפחה"  הגבירה  ו"המשורר, 
זיוה  מאת  עמודים(   359  ,2014(

־שמיר, בהוצאת ספרא בשיתוף הו
צאת הקיבוץ המאוחד

ביאליק, המחקר לא תם
שני ספרים של זיוה שמיר על יצירתו של המשורר הלאומי, 

המונחת תחת עדשות שני מיקרוסקופים: החייאת העם 
העברי ומאבק השפות - העברית נגד הז'רגון

של  הרלוונטיות  והשפחה".  הגבירה  "המשורר, 
שתי השפות, עברית ויידיש, ליצירתו של ביאליק

צילום: כריכת הספר

ִ ִ
“דבש וחתונה", מאת שרה־קייט לינץ’, 
הוא ספר מתוק על אהבה שאי אפשר 
עזבה  וואלאס  שוגר  מפניה.  לברוח 

־לפני שנים רבות את עיר הולדתה צ’רלסטון שב
כשעזבה  לחזור.  מנת  על  שלא  קרוליינה,  דרום 
לקחה איתה רק דבר אחד, את כוורת הדבורים של 
אותה  שהבין  מי  משענתה,  היה  הוא  המת.  סבה 
יותר מכל, והוא גם צייד אותה בכוחות שגילתה 

בעצמה. 
מאז היא עוברת בכל שנה למקום אחר בארצות 

־הברית. היא פורשת את המפה על השולחן, משח
ררת את המלכה התורנית מן הכוורת ונותנת לה 
יודעת  שוגר  נעצרת,  כשהיא  המפה.  על  לטייל 

השנה.  לגור  לעבור  עליה  לאן 
הפעם בחרה המלכה את ניו יורק. 
הגג  דירת  אל  שוגר  הגיעה  כך 
המדרגות  במעלה  הקטנטונת 
יכולה  היא  עכשיו  וילג'.  באיסט 
להציב את הכוורת באוויר הפתוח 
ולהתחיל להכיר את שכניה, כפי 
שהגיעה  פעם  בכל  שעשתה 

למקום חדש. 
שוגר בטוחה שלעולם לא תוכל 
לשוב לערש ילדותה, אבל הדבש 
פועל  מייצרת  שהיא  הנפלא 
כמטה קסם בכל מקום, גם בכרך 
כתמיד  בעולם.  ביותר  ההומה 
היא נרתמת מיד לעזרתם של כל 

לע תוכל  האם  אותה.  ־הסובבים 
לברוח?  להפסיק  לעצמה  גם  זור 
)תרגום מאנגלית: קטיה בנוביץ', 

הוצאת כתר, 315 עמ'(.

לחבר את הדמיון 
למציאות

לי  עושה  "מדיטציה  הספר 
מרמ פנינה  מאת  זה",  ־את 

קבוצות  ומנחת  מטפלת  לשטיין, 
כולל  וקלפים,  מדיטציה  של  
הנו־ פשוטות,  מדיטציות   50 ־כ
תלמ החיים.  תחומי  בכל  ־געות 

השילוב  על  מדיטציה,  מהי  דו 
מדיטציה  בכל  מודרך.  בדמיון 

ונקו התהליך,  תפקידה,  ־מוסבר 
המדיטציה.  לאחר  למחשבה  דות 

־תדעו דברים שכדאי לדעת כש
על  תלמדו  מדיטציה.  מתרגלים 

והח ההנאה  בתחום  ־מדיטציות 
בשילוב  הרגשות,  בתחום  וויה, 

עם מנדלות, בתחום החברות, בתחום החי הצומח 
גוף־ ריפוי  בתחום  היצירתיות,  בתחום  והדומם, 

השפע,  בתחום  וההגנה,  המסרים  בתחום  נפש, 
מדיטציות קצרות לרגיעה. 

המחברת מעוניינת לפזר את הערפל המיסטי 
שהמדי לכם  לומר  ורוצה  למדיטציה  ־שמסביב 

לשחרר  וזמינה  פשוטה  טובה,  דרך  היא  טציה 
עמוקה  לרגיעה  ולהגיע  וחרדות  דאגות  מתחים, 
מאפשרת  המדיטציה  והנפשי.  הגופני   במישור 
את  לגלות  ומסייעת  ושלווה,  נינוחות  לחוות 
ריכוז,  שיתוף,  ־פתיחות,  בנו  הטמונות  היכולות 

מיקוד, בהירות, הקשבה, אהבה, יצירתיות וכו'. 
־מלבד המדיטציות, תמצאו בספר גם שני פר
־קים העוסקים בצבעים ותכונותיהם ובצ'קרות וה

גוף הפיזי. לספר מצורפים 24 קלפים של ›פניני 
אשר  ומנדלות,  קצרות  מדיטציות   - המדיטציה' 

־השילוב ביניהן מחבר את הדמיון למציאות. השי
־מוש והקריאה בספר נעימים וקלים להבנה ומת

 127 "אוריון",  )הוצאת  מאתנו  אחד  לכל  אימים 
עמ'(.

להישאר בחיים
“גוסטמן", ספרו הראשון של רוג’ר הובס, זיכה 

־את המחבר בפרס פגיון הכסף על שם איאן פל
רק  יש  משתבש,  קזינו  כששוד  מינג. 

הפו אליו.  לפנות  שאפשר  אחד  ־איש 
שעים קוראים לו גוסטמן. לכן, כאשר 

־צלף מיומן יורה בשודדים, השלל מת
להע אמור  שהיה  ומי  כממולכד,  ־גלה 

ביר אותו לנקודת המפגש נעדר. למוח 
שמאחורי השוד אין ברירה אלא לפנות 

לגוסטמן. 
לו  שיהיו  מעדיף  היה  בהחלט  הוא 

־אפשרויות נוספות, כיוון שבפעם הקו
דמת שהם נפגשו זה לא נגמר טוב. גם 
את  לקבל  אלא  ברירה  אין  לגוסטמן 
רק  שורד  שלהם  בעסק  כי  המשימה, 
עכשיו,  שלו.  החובות  את  שמשלם  מי 
להיחשף,  עלולה  האמיתית  כשזהותו 
פושע פסיכופת רודף אחריו, והאף־בי־

לו  יש  התעופה.  בשדה  לו  ממתין  איי 
רק 48 שעות שבהן יצטרך להיעזר בכל 
טריק שהוא מכיר, כדי להישאר בחיים. 

מאנ )תרגום  ומהיר  מתוחכם  ־מקסים, 
זמורה  כנרת  הוצאת  שור,  אסף  גלית: 

ביתן, 333 עמ’(.

תקראו - תצפו - 
תפחדו

"הרוח במכונה", מאת פטריק קרמן, 
והאינ האימה  ספרי  בסדרת  שני  ־הוא 

שלדים'.  ›נחל  לנוער,  טראקטיבית 
אתם מוזמנים לקרוא את הספר, לצפות 
ריאן  התעלומה.  את  ולפצח  בסרטונים 
של  המסתורין  במעמקי  לכודים  ושרה 

הקט בעיר  דבר  שום  שלדים.  ־נחל 
נה אינו כפי שהוא נראה לעין. סודות 
לפני  מתחת  ותוססים  רוחשים  ישנים 
השטח, ויש מספיק אנשים שמעוניינים 
שהסודות הללו יישארו קבורים... בכל 

מחיר. 
בפאזל  חלקים  ועוד  עוד  רמז,  ועוד  רמז 
מתחברים זה לזה – וכולם מצביעים על סכנה. 

־ריאן מנסה לתעד ביומנו את תגליותיהם. בינ
־תיים, שרה חוקרת ומתעדת את ממצאיה במצ

למת הוידיאו שלה. )בספר משולבים קטעים של 
אל  שולחת  ששרה  המצמררים  הוידיאו  סרטוני 
ריאן( כשהזמן אוזל, הם נאלצים לנקוט צעדים 

־נואשים יותר ויותר בניסיונם לרדת לשורש הת
עלומה. מישהו, חי או מת, מנסה לעצור אותם. 
ככל שהסיפור נהיה מעניין, כך גם המצב נעשה 

דבש וחתונה
ספר מתוק על אהבה שאי אפשר לברוח מפניה. מומלצי השבוע
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האש  הפסקת  של  בערב 
וחזרתי  לרווחה  נשמתי 
 - שלי  ההליכות  לשגרת 

־שני סיבובים במושב, עם אחותי וגי
סי. אז מה דעתכם, שאלתי אותם, יש 
לכם רעיון לנושא לכתבה לטור שלי 
ב"קו למושב"? כן, ענה לי ברק, האם 

וואל ־לבנות קומה אחת או שתיים? 
לה. באמת נושא נחמד. כמובן יש לי 

מה להגיד עליו... אז קדימה.
מג כי  ברירה,  לנו  אין  ־לפעמים 

לעומת  והמגרש,  הבניין  קווי  בלות 
בנייה  לנו  מכתיבים  שלנו,  הצרכים 
של  במקרה  למשל,  קומות.  בשתי 

־מגרש קטן או במקרה של בית דו מש
פחתי. ברור שכאשר אין מקום לכל 

לגו נעלה  אחת,  בקומה  ־רצונותינו 
בה. הדילמה מתחילה כאשר התנאים 
מאפשרים לנו את חופש הבחירה בין 
מתלבטים  ואנו  לשתיים  אחת  קומה 
יש כמובן שיקולים לכאן  מה עדיף. 

ולכאן. נסקור את העיקריים.

מדרגות
המשמעות העיקרית של בניית שתי קומות 
או מפלסים, היא קיומן של מדרגות בבית. יש 
תקופות בחיים שהניוד למעלה ומטה בעזרת 

־מדרגות יכול להכביד, למשל כאשר יש יל
מנפילות  חרדים  ואנו  פעוטות,  קטנים,  דים 
או חלילה מוגבלים  אנו מתבגרים  או כאשר 
בתנועתנו, ואז הטיפוס והירידה הם נטל של 
ממש. זו הסיבה שיש משפחות שממקמות חדר 

לי כהכנה  וזאת  הקרקע,  בקומת  אחד  ־שינה 
מים אחרים.

משפחות אחרות יעדיפו מלכתחילה לבנות 
באו ומדרגות,  מפלסים  נטולת  אחת,  ־קומה 

פן שמאפשר מעבר נוח וקשר רציף בין חלקי 
הבית. מדרגות הן כמובן אזור שתופס מקום. 
הבנייה מחשיבים פעם  אמנם מבחינת שטחי 
מהלך  עדיין  אבל  המדרגות,  אזור  את  אחת 
מדרגות יגזול לנו שטח די גדול, בערך כמו 

של חדר קטן. 

הפרדת כוחות
יש יתרון לבניית שתי קומות, של הפרדה 
משמעותית בין החלל הפרטי לחלל הציבורי. 
אחת,  בקומה  גם  כמובן  אפשרית  זו  הפרדה 
אך הניתוק גדול יותר כאשר כל אזור נמצא 

־בקומה נפרדת. זה מאפשר להורים ללכת לי
שון כאשר הנוער מתכנס בשעות הקטנות של 
הלילה, ומאפשר לילדה ללמוד למבחן בחדרה 

הצה אחר  מבלים  הבית  בני  כאשר  ־למעלה 
ריים בקומה שלמטה. 

החלונות הגבוהים
קשר  על  לשמור  רצון  יש  דווקא  לעיתים 
פתרונות,  מוצאים  ואז  הקומות,  בין  מסויים 
כמו בניית הקומה השנייה בסגנון של גלריה 

שפתוחה באופן חלקי או מלא ומאפשרת קשר 
כפול,  נציין שחלל  זה  בהקשר  האזורים.  בין 
שתורם ומאפשר את הקשר בין הקומות, הוא 
תחושת  ליצירת  תכנוני  אמצעי  אחד  מצד 

־מרחב בשל הגובה הרב, אך מצד שני יש לה
־ביא בחשבון את ההשפעה של הגובה על חי

מום וקירור החלל, וכמובן על יכולתנו לנקות 
ולתחזק את החלונות הגבוהים. 

שעת חירום
־אי אפשר שלא להתייחס בימים אלו למי

קומו של הממ"ד. ממ"ד בקומה השנייה אמנם 
כי  יותר,  גבוהה  תהיה  עלותו  אך  אפשרי, 

נכב בהיקפים  בטון  קירות  להוריד  ־נאלץ 
לרוב  לכן,  החוק.  זה  דים למפלס שמתחתיו. 
ממקמים את הממ"ד בקומה הראשונה, ואז יש 

־לקחת בחשבון שבמקרה של אזעקה שמפתי
עה אותנו באמצע הלילה, זה מבצע לא פשוט 

־להגיע לממ"ד בזמן ובשלום ולא ליפול במד
רגות בדרך. 

זה תלוי
היא  הכביסות  שגרת  הכביסה?  עם  ומה 
הנטל  גדולה  שהמשפחה  וככל  כולנו,  נחלת 
רב יותר. אם בנינו שתי קומות והחלל הפרטי 
נמצא למעלה, צריך לתכנן את אזור תליית 
גג  מרפסת  לעשות  הבוחרים  יש  הכביסה. 
בקומה השנייה, ואז אפשר למקם בה אזור של 

לח כדאי  אפשרי,  לא  זה  אם  כביסה.  ־חבלי 
שוב על תכנון פיר שדרכו נזרוק את הכביסה 
לא  וכך  הראשונה,  לקומה  השנייה  מהקומה 
נצטרך לרדת עם הכביסה המלוכלכת. אגב, 
הפיר לא יעזור לנו בהובלת הכביסה הנקייה 
כביסה....  גם לא מקפל  הפיר  אגב,  לחדרים. 

חבל.
ב ה צ ל ח ה 

דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

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

אחת או שתיים?
כאשר התנאים מאפשרים לנו את חופש הבחירה בבניית בית 

אנו מתלבטים מה עדיף

מדרגות בתוך בית. יש תקופות שהן נטל של ממש צילום: עדי קמחי
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א. השם “עופרת יצוקה" ניתן למבצע 
)ל’  החנוכה  חג  באמצע  שהחל 
ונלקח   )27.12.08 תשס"ט  כסלו, 
“מורי  החנוכה":  “לכבוד  השיר  מן 
יצוקה".  עופרת  בן  לי,  סביבון  נתן 

הלחן עממי. מי כתב את המילים?
ח.נ. ביאליק 1 .

ש. טשרניחובסקי 2 .
לאה גולדברג 3 .

לוין קיפניס 4 .

צירוף  מוזכר  בתנ"ך  בכמה ספרים  ב. 
המילים “עמוד ענן"?

אחד 1 .
שניים 2 .

ארבעה 3 .
חמישה 4 .

הצירוף  מוזכר  בתנ"ך  ספר  באיזה  ג. 
“צוק איתן"

במדבר 1 .
יהושע 2 .

שופטים 3 .
דברי הימים 4 .

כל התשובות לא נכונות 5 .

מי היוצא דופן בשמות הבאים: ד. 
שיח’ רדואן 1 .
צפון רימאל 2 .

סברה 3 .
שיח’ ג’ראח 4 .

המתועד  הכיבוש  התרחש  ה. מתי 
היה  ומי  עזה  העיר  של  הראשון 

הכובש?
, אדמונד אלנבי 1 .1917

1468. 2 לפנה"ס, פרעה תחותמס
, נפוליאון בונפרטה 3 .1820

, אריאל שרון 4 .1973

* בפרק טריוויה למתקדמים מהשבוע 
בעת  בשאלה  טעות  חלה  שעבר 
העריכה. אין קשר בין אליעזר מרגולין, 
שהתגורר בעזה בין 1919 ל-1929, לבין 
קולונל  לוטנט  היהודי-אוסטרלי  הקצין 

אליעזר מרגולין.

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

amramklein@yahoo.com

טריוויה )49(
עמרם קליין

עזה - קוץ ממאיר 
בדרום )3(

א. 1.
ב. 4. שמות )6(, במדבר )2(, 
דברים )1(, תהלים )1(, 

נחמיה )2(.
ג. 5. המילה צוק במובן סלע 
אינה מופיעה בתנ"ך. מקור 
צירוף המילים כנראה 

במחשב ההוא במטכ"ל.
ד. 4. שיח’ ג’ראח היא שכונה 
במזרח ירושלים. היתר 

שכונות בעיר עזה.
ה. 2. בשנת 1468 לפני 
הספירה פרעה תחותמס 
השלישי כבש את עזה 
בדרכו לכיבוש מגידו מידי 
הכנענים. כמה פרטים 
על ניצחונותיו בארץ 
ישראל )כולל השם גת־
עזה( חקוקים על מצבות 
ּבִמְקָדׁש כארנך בנוא־
אמון בירתה העתיקה של 
מצרים, לוקסור של היום, 
כ־1,000 ק"מ מדרום 

לקהיר במעלה הנילוס.

תשבץ היגיון מס' 87

מאוזן:
1. איזו ציפור פגשה את סומק בשמיים? )6(; 4. קלי לא אשם, הוא רק חותך בתור )4(; 
8. )עם 3 מאונך( המולקולה החשמלית שלה תגיע עם השלום )4(; 9. שחקן אמריקאי 
לא כשר )6(; 11. סופר משכים ציפור )ש( )3,4(; 12. הסוד שלה הוא במשקל )3(; 13. 
מצב כלב )3(; 15. לוי עוטה בגד נשי )7(; 18. פנק אותה בנייר, היא עומדת להתפוגג )6(; 
19. )עם 20 מאונך( יש ורוד )4(; 21. זה ששם חיפש אחר מה שנפרם )ש( )4(; 22. צרפתי 

וקרדשיאן לא חוטאים אף פעם )6(.

מאונך:
1. בקשה מכלי הדם בשמיים )ש( )5(; 2. פרצופו חתום בפרץ יניקה )5(; 3. ראו 8 מאוזן; 
5. נמאס לי מהחורף הסיני )5(; 6. הדב עשה חרם על שחקן העבר )5(; 7. בבית הספר 
אני מוקד להערכה )7(; 10. שלפו מן המים ענן אמונה לא חופשית )7(; 13. הטרול 
בקזינו )5(; 14. שוחה בפחות רתיעה )5(; 16. נשכפל את הזז הישן )ש( )5(; 17. כתוב 

לעצמך שהוא חיפש אחר הירק )5(; 20. ראו 19 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 86:
מאוזן: 1. פרהסיה; 4. מאיר בנאי; 9. מתייעל; 11. צ'רנוביל; 12. הגה; 13. הזה; 15. 

תבוסתני; 18. מתדרדר; 19. נחיר; 22. בקטריה.
מאונך: 1. פוחלץ; 2. הקימן; 5. אוירה; 6. רולטה; 7. מתעלמות; 10. גבעת עדה; 

13. התמצב; 14. הודנא; 16. תתחבר; 17. יושפה.

ספר שירים של חיים נחמן ביאליק

פסל של פרעה תחותמס השלישי

תשובות


