
תשע"ה בניסן  י"ג     2015 באפריל   2    877 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

 dorin.segev@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
צילום: אבי אובליגנהרץ

שאנחנו  מה  כל  כי  להפגין,  באנו  המחיה.  יוקר  על  ולאחראים  המים  לשודדי  הציבור,  לאויבי  הופכים  אנחנו  "לאט�לאט 
הרחובות  צומת  את  חסמו  ומושבניקים  חקלאים  כ�2,000  המדינה".  לאויבי  להיחשב  ולא  להתעשר,  ולא  פרנסה  זה  רוצים 
"אנחנו  למפגינים:  הבטיח  וילן  אבו  בעיר.  הממשלה  קריית  מול  והפגינו  שעבר  בחמישי  אביב  בתל  בגין  ודרך  קפלן 
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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, הקלידו 

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

לטיול יצאנו
בדרככם לטיולים, לפארקים 

ולאירועי החג באוויר 
הפתוח בטבע (עמ' 36), אל 
תשכחו לקחת אתכם בסל 

הפיקניק אוכל טעים, גם 
כשר לפסח

יוצר באהבה
"האמן החדש הכי איכותי 

במוזיקה הישראלית". 
יוני יעיש מנחלה מקבל 

מחמאות מאביהו 
מדינה, אבל לא מסתנוור 

מההצלחה ונשאר ממוקד 
באהבה שלו: המוזיקה

שיחליטו כבר!
מגדל פרחים מכפר 

חיים כותב מהלב לראש 
הממשלה, שעומד לפני 

הרכבת הקואליציה. האם 
שר או שרת החקלאות 

והממשלה שבה יכהנו ירצו 
חקלאות או לא?

תוכן  מכתבים
למערכת
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,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
חלב  

וה בקר 
ה ענף 

ל עיתון 

2014

החלב
ו בקר 

ה ענף 
ל עיתון 

זנת 
ינים בה

ויטמ

חלב
רות 

פ

00 

ניגר,
רפת ג

 

מ-1926!

00 

קראוס - 
יכל 

מ

איון ראשון
רי

00 

שלנו 
האוטו 

נוסע לסין
שלנו 

האוטו 

נוסע לסין

 

מדוע עליזהמדוע עליזה

כהן אינה עובדת 
כהן אינה עובדת

עוד בהתאחדות
עוד בהתאחדות 
עוד בהתאחדות

חקלאי ישראל?
חקלאי ישראל?

00עמ'עמ' 6060

 

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר

כה רמי "ל המנ • בית מעצ

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן

נעצר לשבוע
נעצר לשבוע

88עמ'עמ' 1818

עצתעצת 
רוערוע 

ריס?ריס?

לרישוםמשבצו במרכז אורה ל להונאה חשד

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך

משפטי מול המרכז החקלאי 

ךמשפטי מול המרכז החקלאי הל פ ברמן צ
ך

ן

(שבראשו עומד שלום שמחון)"

(שבראשו עומד שלוםשמחון)"
חקלאי מרכז  ט מול ש

ק
00עמ'עמ' 1010

גיליון 102 • דצמבר 2014

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפררטט מלליםם פפררטטיםפפררטטפפררטטיםם

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

לשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14
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 חפשו אותנו בפייסבוק   

תמו הבחירות, אפשר לנוח
נגמרו הבחירות, נגמרו ההשמצות, אפשר לנוח. אני יושבת בחוץ בשמש, השמים כל כך בהירים ואני חושבת 

על אנשים שהיו ואינם.
�דבורה מאן, הראשונה מהמתיישבים, הייתה אישה נהדרת. ילידת כפר יחזקאל, התיישבה בבצרה בין הרא

שונים. זה היה בזמן מלחמת השחרור ואנחנו היינו מוכרחים לצאת מבן שמן. כשחיפשנו לאן להעביר את 
הפרות הגענו לבצרה, כי דבורה הייתה קרובת משפחה שלנו. היא אמרה לנו "בואו לגור בבצרה" וכך היה.

כשבאנו לדבורה היא גרה בבית קטן, המטבח היה בלי ארונות. אני, שחיכיתי לתור לניתוח כיס המרה, 
חשבתי אם האישה הזאת יודעת כמה אני מקנאה בה.

כשהתחילו עליות מחוץ לארץ, בכל רחוב הייתה עלייה אחרת. למשל אהבנו לבקר, אני ותרצה חברה שלי, 
אצל גבי גלף. תמיד היה נעים שם. היא הייתה ניצולת שואה, ובכלל כל המתיישבים מהונגריה היו ניצולי 

שואה.
בסוף הרחוב גרה משפחת פייגנבאום. אני רוצה לציין את ליצ'י והאימא הנהדרת שלה, היא הייתה ליידי 
אמתית. כל יום, ב�10 בבוקר, כמה שכנות היו שותות קפה והאימא של ליצ'י פתרה להן הרבה בעיות, כי היא 

הייתה חכמה מאוד.
�ברחוב אחר גרו בולגרים, עולים חדשים. אני רוצה לציין את בקי, שהייתה הרבה שנים האחות שלנו. כש

הילדים היו חולים הם הלכו לבקי לבד, שתבדוק אותם. הם אמרו לה תמיד: "אימא אמרה שיש לי כאב בגרון, 
תבדקי אם זה לא אנגינה, ואם כן, תני לי אנטיביוטיקה". הכול היה כל כך פשוט וכל כך טוב. אף אחד לא 

עשה הפגנות, אם היה טוב או רע.
אני רוצה לציין את משפחת רוזן שעלתה מאירן. למשפחה היו שמונה ילדים, כל אחד מוכשר יותר מאחיו, 
משפחה נהדרת. תמיד רציתי שהבן שלי יתחתן עם הבת שלהם, אבל זה לא הסתדר, וחבל. כשההורים נפטרו 

�הילדים התפזרו בכל העולם - מי לאמריקה, מי לשוויץ, נשאר לנו רק יעקב רוזן, אחד המוכשרים מהמשפ
חה.

אני ממשיכה לחשוב על אלו שהיו ואינם עוד, ומקווה לפגוש אותם בעולם הבא.
אסתר דוברוב, מושב בצרה

ויהי אחר הבחירות האלה
1. יאיר גרבוז רצה להגיד מוזות ויצא לו מזוזות.

2. קרקובסקי - סקר ובסקי, קרקס ובסקי.
3. "יחד" וישי, תהיתי אם הרב טאו יגיד טעיתי.

4. מר"צ, קיבלת מנדט מצבא הכיבוש.
מיד  שהתפטר  פרשן,  סוקר,  עיתונאי,  יש  האם   .5

לאחר הבחירות או שיתפטר?
6. הצמח של מינה צמח צנח והפרח של קמיל פוקס 

קמל.
7. ציפי ובוז'י כמו משה רבנו: משם תראו את הממ�

שלה ושמה לא תבואו.
(אחראי  המצח  על  קמטים  עם  בוז'י  של  תמונות   .8
אם  קורה  היה  מה  קמטים,  קיבל  עכשיו  כבר  מבוגר). 

היה ראש ממשלה?
9. ד"ר ראובן אדלר - רופא עור.

תוצרת  על  החרם  על  עכשיו"  ל"שלום  ותודה   .10
חקלאית מקיבוצי "חוטף עזה".
11. חנן - הקריסטל נשבר.

12. שנתניהו ישכיר את הדירה בקיסריה ומשה גלמין 
ישפץ אותה.

המילה  את  וסתם  הלב  את  אכל   - "דקל"  ירון   .13
האחרונה.

14. נחמן שי - לשתות הרבה מים.
15. שנוני מוזס ייתן גם לג'ודי מקום בעיתון.

16. מי מנענע את ברנע.
17. גבי גז�ית הצית אש גדולה.

18. בקבוקי הבירה שהכינו יישארו סגורים הרבה זמן.

איך עושים חשבון נפש
כשהשמאל אומר שהימין מביאים להפגנות רק בני 
נוער, הלוואי והיה לכם נוער כזה. הייתי בהפגנה של 
הימין בכיכר רבין, ראיתי את הנוער, עם נוער כזה לא 

ינצחו אותנו.
מהנוער  גדול  חלק  רואים  לא  אנו  הנרות  דור  מאז 
שלכם. לצערי, במקום לצעוד ברגליים בארץ, נופשים 
בחו"ל. ילדים קטנים רוצים להיות זמרים, רקדנים או 

מלכות יופי. חלק שותים משקאות חריפים וסמים.
70% מהתכניות בטלוויזיה הן על אוכל, או עסוקות 

בצחוק על הזולת - זה הבידור.
אבל  לשלטון,  יגיע  השמאל  אם  אשמח  אני  כימני, 
עם ערכים, כי מפלגה שמושלת לאורך זמן - הסיאוב 

והשחיתות חוגגים.
משה היקינד, כפר ביאליק
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כתב וצילם: אבי אובליגנהרץ

לאט� נגמרת.  "החקלאות 
להרוויח  במקום  לאט, 
להפסיד.  מתחילים  אנחנו 
לאויבי  הופכים  אנחנו  לאט�לאט 
ולאחראים  המים  לשודדי  הציבור, 
כי  להפגין,  באנו  המחיה.  יוקר  על 
פרנסה  זה  רוצים  שאנחנו  מה  כל 

לאוי להיחשב  ולא  להתעשר,  �ולא 
והלולן  הרפתן  מסביר  המדינה",  בי 
תומר זולר מבאר טוביה את הסיבות 
שמאחורי ההפגנה שערכה התאחדות 
שעבר  חמישי  ביום  ישראל  חקלאי 

מול קריית הממשלה בתל אביב.
חקל� ואישה,  איש   2,000 �כ

בדרום  מחצבה  ומושבניקים  אים 
מצוידים  בצפון,  נפתלי  רמות  ועד 

ועלי שלטים  ובידיהם  �במשרוקיות 
חקלאות  "אין  "חקלמות",  כתוב  הם 

מחסלת  ו"הממשלה  ציונות"  בלי 
בהפגנה  חלק  נטלו  החקלאות",  את 
הכותרת  תחת  שנערכה  הססגונית, 

"מצילים את החקלאות בישראל".
חלק עיקרי בארגון האירוע, החריג 
לזכות  נזקף  החקלאי�מושבי,  בנוף 
תנועת המושבים, שהעומד בראשה, 

�מאיר צור, גייס אליה חקלאים ממו
שבים ברחבי הארץ.

ממוזיאון  בצעדה  נפתח  האירוע 
הממשלה  קריית  לעבר  אביב  תל 
המגזר  ראשי  של  נאומים  ובתום 
המוחים  המפגינים  חסמו  החקלאי, 
בפרנסתם  המתמדת  השחיקה  על 
ובמעמדם את צומת הרחובות קפלן�

דרך בגין בעיר, לשעה קלה.
הם  המאבק  עיקרי  זולר,  לדברי 

ומ ההולכים  המים  תעריפי  �הורדת 
שהמים  העובדה  למרות  אמירים, 

�מושבים, הסדרת נושא העובדים הז

�רים, קרי ביטול מס מעסיקים ותק
נות נוספות שמקשות על החקלאים 
הגבוהים.  התיווך  פערי  והורדת 
"תכלס, אנו רוצים להתפרנס בכבוד 
שודדי  העם,  לשודדי  להיחשב  ולא 

שה כפי  הקרקעות  ושודדי  �המים 
הנהגה מנסה לייחס לנו. חמור מאוד 
נקלעו  והירקות  הפירות  שמגדלי 
הענף  שהיה  החלב,  וענף  להפסדים 
הכי יציב, מתחיל להיות על תקן של 

ענף לא�רוווחי".
מגדל  אבינר,  ניר  בחר  סתם  לא 
להניף  מחצבה,  ותמרים  פלפלים 

�שלט עם הכיתוב "תתארו לכם מדי
הערבה,  מגדלי  הערבה".  ללא  נה 
שנחשבו עד לא מכבר לחוד החנית 

מצ אינם  המקומית,  החקלאות  �של 
�ליחים להתאושש מכל המכות שפק

דו אותם בשלוש השנים האחרונות. 
לא די בבעיות פערי התיווך, המים 

שבחודשים  הרי  הזרים,  והעובדים 
בער המגדלים  "מרבית  �האחרונים 

בה בסכנת פשיטת רגל בשל קריסת 
"אנחנו  ניר.  אומר  הרוסי",  הרובל 
מתפרקת.  שהערבה  מרגישים  ממש 
הערבה אינה מרכז הארץ, שמשופע 
במקורות תעסוקה, הערבה מבוססת 
על חקלאות וכשאי אפשר להתפרנס 

רע שנחיה?".  רוצים  ממה  אז  �מכך, 
ייתו חסידה הוסיפה, כי היא מוצאת 
אונים  חסרת   66 בגיל  עצמה  את 
לשתי  לעזור  ביכולתה  שאין  משום 
בנותיהם, אף הן מתגוררות בערבה.

הארץ  במרכז  המגדלים  מצב  גם 
אלה,  בימים  אידיאלי  בדיוק  אינו 

�כפי שמעיד עזרא עופר, מגדל מל
המדינה,  מאחיטוב.  ותיק  פפונים 

בעי החקלאים  על  מקשה  �לדבריו, 
רק  ולא  הזרים  העובדים  בנושא  קר 

�שאינה נותנת לו ולחבריו את המכ

בנו  "מתעמרת  אלא  הנדרשת,  סה 
מיני  וכל  באגרות  מעסיקים,  במס 

לנו להפסדים כב גורם  וזה  �קנסות 
דים. רשתות השיווק גם גורמות לנו 
נזק רב בפערי התיווך. הן מורידות 
לנו 45% מהפדיון של התוצרת שאנו 
את  כך  על  וכשמוסיפים  משווקים 
וכל שאר  ביטוח לאומי  מס הכנסה, 
ההיטלים המוטלים עלינו, נראה כי 

לפשי לנו  גורמת  בעצם  �החקלאות 
טת רגל.

�"בלתי�אפשרי לעמוד בכל הדרי
שואף  שלנו  כשהפדיון  הללו  שות 
אל  כמו  אלינו  מתייחסים  לאפס. 
מזמן  שהחלב  בזמן  חולבת  פרה 
נגמר. אנחנו נלחמים על הבית, על 

�הפרנסה שלנו, ואם לא יבואו לקרא
תנו - נתמוטט".

מדינה  זה  חקלאים  בלי  "מדינה 
בלי נשמה" כתוב על השלט שבידי 

חדשות

כ־2,000 איש ואישה, חקלאים ומושבניקים מחצבה בדרום ועד רמות נפתלי בצפון, הפגינו ביום חמישי מול קריית הממשלה בתל 
המדינה  ביחס  רואה  מאחיטוב  עופר  עזרא  הגבוהים.  התיווך  ופערי  מעסיקים  מס  ומאמירים,  ההולכים  המים  תעריפי  נגד  אביב 
לחקלאים, שקורסים תחת הנטל, בעיה קיומית: "מתייחסים אלינו כמו אל פרה חולבת בזמן שהחלב מזמן נגמר. אנחנו נלחמים על 

הבית, על הפרנסה שלנו, ואם לא יבואו לקראתנו - נתמוטט"

ההפגנה שהחלה בצעדה ממוזיאון תל אביב לעבר קריית הממשלה בעיר. באנו להפגין, כי כל מה שאנחנו רוצים זה פרנסה ולא להתעשר, ולא להיחשב לאויבי המדינה"
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ומגדל  רפתן  בלוך,  (תותי)  ישראל 
סבור  בלוך  מנהלל.  שדה  גידולי 

�שהחקלאים הם הקשר הבלתי�אמצ
עי של המדינה לאדמה והראיה לכך 
של  הגבוה  ההתנדבות  שיעור  היא 
ליחידות  העובדת  ההתיישבות  בני 

מובחרות ולקצונה.
מתווה  על  מצר  בלוך  כרפתן, 
 1.7 לנו  "מורידים  שבגינו  לוקר, 
אגורה ממחיר המטרה. נכון שזה היה 

היה באונס. אנח זה  �בהסכמה, אבל 
הכי  לנו  שירד  לשנה  מתקרבים  נו 
מתחת  אגורות  לחמש  ונגיע  הרבה 
עד  קשה  ונעשה  הולך  זה  למחיר. 

בלתי�אפשרי.
חק רואה  אני  שדה,  �"בגידולי 

בגלל  האדמה  את  שנטשו  לאים 
גידולי  עושים  הגבוה.  המים  מחיר 

ואנח עומדת  האדמה  ובקיץ  �חורף 

חבל  לאט�לאט.  למדבר  הופכים  נו 
ולא  התעריפים  את  מורידים  שלא 
מחירי  את  להוריד  לנו  מאפשרים 

המח על  גם  קבל  בלוך  �התוצרת". 
סור בידיים עובדות ועל כך שבמקום 

�לסייע לחקלאים, המדינה רק מכב
ידה עליהם באמצעות הטלת קנסות 

והיטלים על העסקת עובדים זרים.
"כל קו הגבול בערבה מיושב על�

נהיה  לא  אנחנו  ואם  מושבים,  ידי 
אחר  מישהו  חקלאות  תהיה  ולא 

במקומ הזה  המקום  את  ימלא  �כבר 
נו, והדרך לאילת כבר לא תהיה כל 
מגדל  גל,  אבי  מסביר  פשוטה",  כך 
עשבי תיבול ומלונים מעין תמר את 
"החקלאים  שהניף:  השלט  משמעות 
הגזרות  לדבריו,  עליכם".  שומרים 
על  המדינה  שמטילה  הכלכליות 

מעסי מס  בדמות  החקלאים  �ציבור 

בתחום  בעיקר  שונות,  ואגרות  קים 
התיווך  הזרים, לצד פערי  העובדים 
הקיימים בין החקלאי לצרכן הסופי 
והעלויות  הרשתות  מדיניות  בשל 

"דוח עליהם  המוטלות  �הנוספות 
בלתי�אפשרי  לפינה.  אותנו  קים 
ולא רחוק היום שנהיה  לשרוד ככה 
כמו מדינות אירופה, שמייבאות את 
ומחירי  החקלאית  התוצרת  מרבית 

הירקות והפירות רק יקפצו".
נכתב  אחרת",  חקלאות  לנו  "אין 
מגדל  טל,  בן  אבי  של  השלט  על 
פירות מאלמגור. "כל הזמן עושקים 

ומ גזרות  עלינו  ומטילים  �אותנו 
סים, ולא נותנים לנו לעבוד בשקט. 
ובתנאים  הפועלים  את  לנו  לוקחים 
אנחנו  עסק.  לנהל  אפשר  אי  כאלה 
ייקחו  שלא  חופשית,  מדינה  רוצים 
עסק  בעל  מכל  יותר  מסים  מאתנו 

בכ להתפרנס  לנו  ושיאפשרו  �אחר 
בוד". בן טל מקווה שהממשלה הבאה 
החקלאים  לצורכי  קשובה  תהיה 
לקדמותו:  המצב  להחזרת  ותפעל 
"שייתנו לנו זיכוי כמו בכל העולם 

�על פועלים זרים במס הכנסה, שיו
שמ הארכאיים  ההיטלים  את  �רידו 
העוב של  צורך  ללא  עלינו  �טילים 

דים הזרים ושל מועצת הצמחים. רק 
ואנחנו  בשקט  לעבוד  לנו  שייתנו 

כבר נסתדר".
מחצבה,  ירקות  מגדל  ברין,  רפי 

היו השלטים  אחד  את  בגאון  �נשא 
רב  "בצער  בהפגנה:  תר�מקוריים 
תפארת  את  לקבורה  אנו  מלווים 
ברין  החקלאות".   - ישראל  מדינת 
מסביר שזו למעשה קבורה ממושכת 

וב הרב  במיסוי  ביטוי  לידי  �הבאה 
ובעיקר  הממשלה  שמטילה  אגרות 

עבור  מקבל  שהחקלאי  "במחירים 
�התוצרת שלו ואינם מכסים את הו

צאות הייצור שלו. המצב הולך מדחי 
נופלים  ולא מעט חקלאים  דחי,  אל 
כ�140  על  מדברים  בערבה  בדרך. 
והמספר  להיסגר  שהולכים  משקים 
עוד עלול לעלות בגלל הלחצים של 
תקוותו,  את  הביע  ברין  הבנקים". 
כי אולי בזכות יוזמות כמו ההפגנה 
יתעוררו מקבלי ההחלטות ויאפשרו 
להיות תפארת  "לחקלאות להמשיך 

מדינת ישראל".
בדומה לברין גם דוד ברבי, מגדל 
שלביקורת  עוז,  מניצני  פרחים 
שמפגינה  היחס  כלפי  שלו  הנוקבת 

בהרח נחשפנו  לחקלאים  �הממשלה 
למו ב"קו  חודשים  מספר  לפני  �בה 

שביב  "מתוך  להפגנה  הגיע  שב", 
של תקווה, שאולי התארגנות כזאת 

תומר זולר, רפתו ולולן 
מבאר טוביה: "אנו 

רוצים להתפרנס בכבוד 
ולא להיחשב לשודדי 

העם, שודדי המים 
ושודדי הקרקעות 

כפי שההנהגה מנסה 
לייחס לנו. חמור מאוד 

שמגדלי הפירות 
והירקות נקלעו 

להפסדים וענף החלב, 
שהיה הענף הכי יציב, 
מתחיל להיות על תקן 

של ענף לא�רוווחי"
אבי גל, מגדל עשבי תיבול ומלונים מעין תמר. "דוחקים אותנו לפינה. בלתי�אפשרי לשרוד ככה"

רפי ברין, מגדל ירקות מחצבה. "בערבה מדברים על כ�140 משקים שהולכים להיסגר"

אבי בן טל, מגדל פירות מאלמגור. "שלא ייקחו מאתנו מסים יותר מכל בעל עסק אחר"

דוד ברבי, מגדל פרחים מניצני עוז. "אולי התארגנות כזאת תצליח להזיז משהו ולעזור לנו"
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�תצליח להזיז משהו ולעזור לנו. למ
�רות שבמשא ומתן על הרכבת הממ

את  הזכיר  לא  בכלל  אחד  אף  שלה 
תיק החקלאות, אני רוצה לשמור על 
אופטימיות ולקוות שהמדינה תשנה 
את הגישה ותסייע לנו להוציא את 

לחמנו בכבוד מהאדמה.
המדיניות  את  לשנות  "חייבים 
במיוחד  הזרים,  העובדים  כלפי 
בלשון  נוהרים,  לא  שהישראלים 
מחירי  בנוסף,  לחקלאות.  המעטה, 

שי סיבה  ואין  הגיוניים  לא  �המים 
מעל  קולחין  מי  עבור  אותנו  חייבו 
שקל וחצי לקוב מים. מדוע דורשים 
אגורות  ו�80  שקלים  שני  מאתנו 
התיווך  פער  על  דיברנו  לא  ועוד 

המעיק".
גורדון, מגדלת תמרים מנ �נועה 

כיצד  להבין  מתקשה  הכיכר,  אות 
הפ גידול  עלות  שבו  למצב  �הגענו 

ש"ח  כארבעה  היא  לחקלאים  לפל 
מצליחים  אינם  והם  לקילוגרם, 
שיכסה  במחיר  תוצרתם  את  למכור 

מפסי ועוד  לפחות,  העלויות  �את 
דים כשקל�שקל וחצי בעוד שאותה 
סחורה נמכרת לצרכן הסופי תמורת 
שמונה עד 15 ש"ח לק"ג! "אני מאוד 

הח את  יעשה  שצריך  שמי  �מקווה, 
שבון ויבוא לקראת החקלאים - אם 
מס  בהורדת  ואם  המסים  בהפחתת 
שיווסת  מנגנון  ביצירת  מעסיקים, 
שגוזרים  השיווק  מנגנוני  כל  את 
ובעצם, בכל דרך  קופון ענק  עלינו 
אפשרית. אם לא יחולו שינויים לא 

יש במדינת  לחקלאות  המשך  �יהיה 
ראל".

דודי קדוש, מגדל תבלינים מעין 
�תמר ורכז החקלאות במועצה האזו

רית תמר, סבור אף הוא כי במציאות 
וכי  לחקלאות  עתיד  אין  הקיימת 

�החקלאים מנהלים כיום קרב הישר
דות. "אנחנו נמצאים באמת ובתמים 
שאם  מלחמה  הבית,  על  במלחמה 

נפסיד בה היא תשנה כליל את פני 
המדינה ולא רק בהיבט התזונתי.

וח בקריסה  נמצאת  �"החקלאות 
ייבים להבין, שאם לא יתחולל כאן 
יותר  נראה  אנחנו  מהפך,  בקרוב 
המצב  רגל.  פושטי  חקלאים  ויותר 

שהחק רק  לא   - ומחמיר  הולך  �רק 
בחסדי  תלויים  ונהיה  תיעלם  לאות 

�היבוא, אלא נפשוט את הרגל מבחי
נה ערכית. האדמה היא כורח עליון 
בהמשך קיומנו וללא החקלאות אין 
התיישבות, אין ציונות ונהפוך לעם 
נטול שורשים. בלי חקלאות אין מי 
השטחים  הקרקעות,  על  שישמור 
החוסן  המדינה.  וגבולות  הפתוחים 

הכף  על  כעת  מוטל  שלנו  הלאומי 
ולכן זוהי מלחמה על הבית".

"מפסיקים להתנצל"
ישראל  חקלאי  התאחדות  יו"ר 
ומזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, 
הכריז כי ההפגנה היא יריית הפתיחה 
של המאבק, וקרא לממשלת ישראל 
לשמור על החקלאות כחלק מהחזון 
לדורות  ובריא  איכותי  מזון  לייצר 
להתנצל  מפסיקים  "אנחנו  הבאים. 
כדי  וזאת  חקלאים,  שאנחנו  זה  על 
שנוכל להיות חקלאים. זה נגמר. עד 

�כאן! אנחנו לא נשלם מחירים מטור
פים על מים, מחירים שלא משלמים 

חדשות

אנחנו  נגמר.  זה  בעולם.  מקום  באף 
יוצאים מכאן מאוחדים כולנו. אנחנו 

�כאן כדי לשנות את המצב אחת ול
תמיד. אין ציונות בלי חקלאות".

אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי 
עד  לומר  כדי  כאן  "אנחנו  ישראל: 
לא  אנחנו  ראשונה.  הפגנה  זו  כאן. 

ייס בארץ  ברחבי  שמשקים  �ניתן 
כאן.  מולדת  כאן,  גרו. אם חקלאות 
כל  עם  ניפגש  הקרובים  בשבועיים 

וב בקואליציה   - המפלגות  �נציגי 
אופוזיציה - כדי להציג בפניהן את 

חומרת הדברים והצעות לפתרון".
האיחוד  כפרי  תנועת  מזכ"ל 
על  מחה  קוכמן,  דודו  החקלאי, 
היחס לחקלאים המקומיים המנוגד 

ואף שהחק �למה שמקובל בעולם, 
גא מקור  "היא  הישראלית  �לאות 

ווה בעולם ומצרך מבוקש בארצות 
רו האוצר  שבמשרד  נדמה  �רבות, 
וה נכס,  ולא  נטל  בחקלאות  �אים 

ביאו את החקלאים לעברי פי פחת. 
רבים,  ערכים  יש  הקרקע  לעיבוד 
בריא,  מזון  המזון,  לביטחון  מעבר 
פתוחים,  שטחים  על  שמירה  כמו 

�הגנה מפני פולשים, פיזור אוכלו
סין והגנה על הגבולות".

דברים בנוסח דומה השמיע מזכ"ל 

חבר  ובקרוב  הקיבוצית  התנועה 
"החקלאות  ברושי:  איתן  הכנסת 
אך  עולמית,  גאווה  היא  בישראל 

צרי אותה  המובילים  �החקלאים 
עצם  ועל  בחקלאות  להתעסק  כים 
קיומם. איזה אבסורד מקומם! הפכנו 
למדינה שמהללת מתווכים ופוגעת 
בחקלאיה. זהו מצב בלתי נסלח והוא 
חייב להשתנות! אין התיישבות ללא 
חקלאות, ותמיכה בחקלאות פירושה 

�תמיכה אמתית בנגב ובגליל ובהור
דת יוקר המחיה".

שחר איתני, דור רביעי לחקלאים 
�ממושב צופר, ריגשה את הקהל כש

ברירה  לנו  שאין  "החלטנו  הכריזה: 
המאבק  הבית.  על  ולהילחם  לקום 
אזרחי  כל  של  המאבק  הוא  שלנו 
בו  שאין  מאבק  זה  ישראל.  מדינת 
מפלגות  חוצה  הוא  ושמאל,  ימין 
על  הזה  המאבק  פנימיים.  ומאבקים 
לגדל  האפשרות  על  שלנו,  החיים 

וב �מזון בארץ שלנו, באדמה שלנו 
לאכול  האפשרות  על  שלנו.  ידיים 
אנחנו  ולנו.  לכם  סביר  במחיר  מזון 
האמתיים  הציוניים  האדמה,  עובדי 

אנח נילחם.  הזאת,  הארץ  �של 
הכי חשוב של הפאזל של  נו החלק 

המדינה הזאת".

ניר אבינר, מגדל פלפלים ותמרים מחצבה: 
"מרבית המגדלים בערבה בסכנת פשיטת רגל 

בשל קריסת הרובל הרוסי. אנחנו ממש מרגישים 
שהערבה מתפרקת. הערבה אינה מרכז הארץ, 
שמשופע במקורות תעסוקה, הערבה מבוססת 

על חקלאות וכשאי אפשר להתפרנס מכך, אז 
ממה רוצים שנחיה?"

דודי קדוש, מגדל תבלינים מעין תמר. "לא רק שהחקלאות תיעלם ונהיה תלויים בחסדי היבוא, אלא נפשוט את הרגל מבחינה ערכית"

חוסמים את צומת רחוב קפלן�דרך בגין. "המאבק שלנו הוא המאבק של כל אזרחי מדינת ישראל"
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עופר רונן, כפר חיים

בנימין  הממשלה  ראש  אדוני 
חקלאי  עופר,  שמי  נתניהו, 
הארץ.  במרכז  ממושב   42 בן 
שלישי  דור  הנני  לשלושה.  ואב  נשוי 
לחקלאים וממשיך דרכו של אבי במשק 
מובחרת  ביחידה  כלוחם  מתנדב  פרחים. 
20 שנה. בעל תואר רא�  במילואים מעל
�שון במנהל ושני במשפטים מאוניברסי

טת בר אילן, חבר בהנהלת המושב.
שני הסבים שלי הגיעו לארץ בשנות 
אידיאולו� המושב,  מחלוצי  והיו   '30 �ה
צעיר  בגיל  המשפחות  את  שעזבו  גים 
ובאו להפריח את השממה. אכן, התיישבו 
בתנאים קשים: ייבשו את הביצות, חפרו 
וכל זאת תוך  בארות ועבדו את האדמה 
מסביב.  שהיו  בפורעים  ולחימה  שמירה 
לקק"ל  כספם  כל  את  נתנו  אף  לבסוף, 

מהער וקנייתן  האדמות  גאולת  �לטובת 
בים שישבו באזור.

לפני 35 שנה, בהיותי ילד, החליט אבי 
בנה  אחיו  עם  וביחד  הרפת  את  "לחסל" 
פרחים  לגידול  חממה  דונמים  שלושה 

�לייצוא. חלומו מאז למד בבית ספר חקל
�אי היה לגדל פרחים ואכן היה מבין חלו

צי הענף בארץ. החלום אותו הגשים וזאת 
הייתה הציונות שלו הוא ייצוא התוצרת 

החקלאית אל מעבר לים. הגאווה הייתה 
�גדולה בהיותו יצואן והוא ראה בכך תרו

מה וכבוד גדול למדינת ישראל.
במשך השנים אבי נדרש להגדיל את 

�השטחים על מנת לשמור על רמת הכנ
סה דומה, ואותם שלושה דונמים שפרנסו 
דונם של  כ�50  הם  היום  שתי משפחות, 

מש שמפרנסים  אינטנסיביים  �גידולים 
פחה אחת.

לפני מעל 20 שנה, לאחר שלא ניתן 
האינ בעקבות  הסגרים  את  לסבול  �היה 
�תיפאדה הראשונה, התחילו להגיע עוב

דים תאילנדים לעבודה בחקלאות. הדבר 
השתלם לכולם. גם לחקלאים שמשכנים 
עובדות  ידיים  להם  ויש  במשקם  אותם 
לעובדים  וגם  עליהם,  לסמוך  שאפשר 
שהבטיח  דבר  לארצם,  מבוססים  שחזרו 
היום  של  בשפה  יותר.  טוב  עתיד  להם 

."win win game" :קוראים לזה
לפני מספר שנים, בעודי סטודנט בבר 
אילן, הצטרפתי סופית למשק המשפחתי. 

בני רקע  ובעל  יזמי  אופי  בעל  �בהיותי 
הול, נרתמתי על מנת לפתח את העסק 

�ולשמר את ההצלחה לה זכה במהלך הש
גדלתי  עליה  אשר  האדמה  עבודת  נים. 

�וחונכתי, בשילוב עם תכנון, ייעול ופי
לי  נראה  בהחלט  ושווקים,  מוצרים  תוח 

כמקום למימוש הפוטנציאל האישי.

החקלאי  המשק  האחרונות,  בשנים 
�המושבי עבר טרנספורמציות רבות. למ

משנה  מצטמצם  החקלאים  מספר  עשה, 
לשנה. בתחום שלנו יש כ�5% דור המשך, 
המשק  במהירה.  להיעלם  עומד  זה  וגם 
משקים  כמו  לתפארת,  משק  הוא  שלנו 

�רבים אחרים, המתמודד בגאון בשוקי אי
�רופה מול תחרות אדירה מאירופה, מאפ

ריקה, מדרום אמריקה ומטורקיה. משקים 
אלו הולכים ונעלמים! בכל רגע נסגרים 
עוד ועוד משקים יצרניים מכיוון שאינם 
ישראל.  במדינת  להתקיים  עוד  יכולים 
חוסר  בשל  לא  הרבה,  התחרות  עקב  לא 
יכולת להתמודד עם מזיקים ומחלות או 
עם אסונות טבע, אלא מפני שהמדינה לא 

מעוניינת שהמשקים הללו יתקיימו!
לא  אחד  ואף  בעבר,  החליט  מישהו 
את  מעלה  זרה  שעבודה  זה,  את  שינה 
רמת האבטלה בישראל ו"תופסת מקומות 
הרציפה  והמדיניות  לישראלים",  עבודה 
הזו ממוטטת משקים ואתם את החקלאות! 
מסים  להטיל  כך,  עקב  החליט,  מישהו 
(כולל  בעולם  מקום  באף  קיימים  שלא 

.(OECD במדינות
ולעו לפקידים  דואגת  שלי  �המדינה 

רכי הדין וגם לזכויות העובד ולפנסיית 
מי  את  בדרך  שוכחת  אבל  התאילנדי, 
שמקדיש מחייו כחודש בשנה! מי שמניע 

שמעסיק  היצרן,  אותי,  הגלגלים,  את 
במישרין כעשרה פועלים, אבל בעקיפין 

�תורם למאות משרות של חברות ומפע
לים ואנשי שירות - החל מעובד במפעל 
למשלוח  קרטונים  לי  שמייצר  בשדרות 

והמשך בעובד מסוף בנתב"ג.
�אדוני ראש הממשלה שלי, אמנם החק

לאות היא פסיק קטן מכלכלת המדינה, 
אבל בוא נחשוב לרגע מה יקרה אם נזנח 
אותה ואת העוסקים במלאכה. אין בעיה, 
בוא נסתמך על יבוא ירקות ופירות מעזה 
ומטורקיה, או אולי נקנה, כמו באירופה, 
מלפפון בגודל של קישוא, מנוילן היטב 

וחסר טעם שיעלה 20 ש"ח ליחידה.
מפ מסין  לייבא  נוכל  הפרחים  �את 

נשפוך  הקולחין  מי  את  איכותי,  לסטיק 
לים במקום לצרוך לגידולים, את השדות 
נזניח וניטוש עד שמישהו אחר ישתלט. 
ולאורך  ובערבה  בבקעה  המושבים  את 

הגבולות ניטוש כמו את השדות...
המייעצת  מגדלים  בוועדת  חבר  אני 
בין�לאומי  גג  ארגון  הולנד",  ל"פלורה 
ניכר משיווק הפרחים  האחראי על חלק 
בעולם, ובכל פעם שבה אנו נפגשים או 
מקיימים שיחות ועידה הם שואלים: למה 
מבחינת  בעולם  מובילים  בתור  אנחנו, 
ואמינות,  איכות  ומבחינת  זנים  פיתוח 

מייצרים בכל שנה פחות ופחות...

הגיע  הכפפה!  את  להרים  העת  הגיע 
העת להישיר מבט לחקלאים ולהגיד להם 

�שהמפעל שבו הם פועלים הוא הבסיס לה
�משך קיומה של המדינה. שמפעל ההתיי

שבות, כמו אז גם היום, הוא יסוד הכרחי 
לשמירה על חוסנה של המדינה! זו העת 
למנות שר או שרה, שלא באים להעביר 
את הפנסיה שלהם, אלא שיהיו שותפים 
עטרה  שתחזיר  חדשה  מדיניות  לקביעת 
החקלאים  עם  בשיתוף  שתפעל  ליושנה, 
לשמירה  המדינה,  אדמות  על  לשמירה 

ירוקות, שתהיה שותפה לקי �על ריאות 
דום החקלאות על כל גוניה, דבר שיביא 
להורדה ביוקר המחיה ולהגברת תעסוקה 
ישירה ועקיפה של עשרות אלפי משרות, 
מדיניות שתחזק את הגבולות ואת מפעל 

ולהו להחליט  הזמן  הגיע  �ההתיישבות. 
�דיע! רוצים חקלאות או לא? רוצים התיי

שבות עובדת או לא? רוצים ייצור עצמי 
ושמירה על אדמות המדינה?

מדינות  שרוב  למסקנה,  תגיעו  האם 
מזמן,  כבר  אליה  הגיעו  העולם המערבי 
והיום גם בעולם השלישי (ש"עוקף אותנו 
בסיבוב") - שצריך לשמר את החקלאות 

�ולטפח אותה? נמאס לנו שרומסים אות
נו! נמאס לנו שדורכים עלינו ומשפילים 
המדינה  על  להילחם  לנו  נמאס  אותנו! 

של כולנו! זה הזמן לפעול!

 דברים
מהלב

מכתב פתוח לראש הממשלה
ראש הממשלה, זו העת למנות שר או שרה שיהיו שותפים עם החקלאים לשמירה על אדמות המדינה ועל ריאות ירוקות, לקידום 

החקלאות על כל גוניה, למדיניות שתחזק את הגבולות ואת מפעל ההתיישבות. הגיע הזמן להחליט: רוצים חקלאות או לא?
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משפחת נטפים
 מאחלת לך

חג פסח שמח
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חדשות
דרור יוסף

ממושב  ילדים  לשני  אם 
את  תבעה  השפלה  באזור 
האחרונה  בתקופה  זוגה  בן 

�בבית המשפט לענייני משפחה ברא
המשפט  שבית  בדרישה  לציון,  שון 
יורה לגבר להחזיר לה את כל הכסף 

נטל ממנה במרמה.
הכירה  מבעלה,  גרושה  התובעת, 
באתר היכרויות באינטרנט גרוש, גם 
והאישה  הגבר  ילדים.  לשני  אב  הוא 
עבר  חודשים  כמה  וכעבור  התאהבו, 
של  בנחלתה  יחדיו  להתגורר  הגבר 
האישה. לדברי עורכת הדין שמייצגת 

�אותה בתביעה, הגבר נהג ברכב יוק
רתי והציג את עצמו כמיליונר וכבעל 
התובעת,  לטענת  רבים.  נדל"ן  נכסי 

חוב שנפל 
בחלקה

מושבניקית תובעת 
גבר שהכירה באתר 

היכרויות וניהלה אתו 
רומן. לטענתה, שכנע 

אותה לפתוח עסק על 
שמה, וגרם לה חובות 
בסך כחצי מיליון ש"ח 

וכעת היא מחפשת 
רוכש לנחלה

�מספר שבועות לאחר שעברו להתגו
�רר יחדיו, הוא החל לטוות מסכת שק

מנכסיה  לרדת  לאישה  שגרמה  רים, 
ולהעמיד למכירה את נחלתה.

שכנע  הגבר  כי  טוענת,  התביעה 
�את בת הזוג לפתוח עסק לציוד אלק

ברשות  שמה  על  שיירשם  טרוניקה 
המסים, אך רק באופן רשמי. בפועל, 

�הוא יהיה בעל העסק, אך אסור שגרו
שתו תדע על כך מכיוון שהיא, לדברי 
התובעת, מנסה לסחוט ממנו עוד ועוד 

�כספים, כך אמר לה בן הזוג, ואם תת

המזונות  תשלומי  העסק  לקיום  וודע 
שלו יגדלו.

חשדה של האישה גרם לה לשאול 
כעשיר,  עצמו  את  שהציג  הגבר,  את 

מגרו להסתיר  צריך  מיליונר  �מדוע 
הוא  ומדוע  מגלגל  שהוא  כסף  שתו 

הגבר  המזונות.  דמי  מהגדלת  חושש 
החיים  רמת  בשל  רק  כי  לה,  הסביר 

במחיצ אליה  הורגלה  �הגבוהה שהיא 
תו, דורשת כעת גרושתו דמי מזונות 
בחודש.  שקלים  אלפי  עשרות  בגובה 
משלם  הוא  כי  הוסיף,  הגבר  לדבריה 

צילום הדמיה: שאטרסטוק הגבר נהג ברכב יוקרתי והציג את עצמו כמיליונר. התברר שהמכונית שייכת לאמו 
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�בית המשפט המחוזי בחיפה דחה תבי
ניל"י  מגבעת  בקר  עדר  בעל  של  עה 

�נגד קיבוץ רגבים ורשות מקרקעי יש
ראל וקבע, כי בעל עדר הבקר אינו בעל זכויות 
35 דונם המהווים חלק ממשבצת הקי�  בשטח של
בוץ, ולכן אינו יכול יותר לרעות שם את צאנו.

התובע, דניאל קליינרוק, בעל עדר בקר, טען 
�כי מאז עלייתה לארץ של משפחתו מארגנטי

נה בסוף שנות ה�70' הוקצו לאביו שטחי מרעה 
לדבריו,  המריבה.  קרקע  גם  ובכללם  נרחבים, 
בשנת 1978 הודיעה הסוכנות לאביו המנוח, כי 
זכות שימוש בשטח המיועד לרעייה  יקבל  הוא 
בשנת  המינהל  לבין  בינו  שנחתם  בחוזה  וכי 
2007 נכלל שטח הקרקע. עוד טען התובע, כי 
סלילת הקטע הצפוני של כביש 6 יצר חיץ בין 
הנמצא  המים  מעביר  ולכן,  שלו  החלקות  שתי 
הוא  שבו  היחיד  המעבר  הוא   6 לכביש  מתחת 
מצד  העדר  את  להעביר  כדי  להשתמש  יכול 
הזה  המעבר  וכי  הכביש,  של  מערב  לצד  מזרח 

עסקו  ניהול  להמשך  חיוני  נשימה"  "עורק  הוא 
בגידול בקר.

גלי  דין  עורך  על�ידי  שיוצג  רגבים,  קיבוץ 
הקרקע  כי  מנגד  טען  חגי שבתאי,  פלד משרד 

�כלולה בשטח חוזה המשבצת של הקיבוץ, ולתו
בע אין כל זכויות בה. לעניין חיוניות השימוש 
במעבר המים שמתחת לכביש 6 טען הקיבוץ, כי 
קיימים מעברים נוספים מתחת לכביש ואין כל 

חיוניות במעבר הספציפי האמור.
�רשות מקרקעי ישראל טענה מצדה, כי הקר
�קע אכן נכללת בחוזה משבצת של הקיבוץ, וחו

זה הרעייה שנחתם בשנת 2007 כלל את השטח 
האמור בטעות. בכל מקרה, טענה רמ"י כי הסכם 

זה הגיע לקצו באוגוסט 2008.
נוהלה  שבהן  וחצי  שנים  מחמש  יותר  לאחר 

�התביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה, פסק לא
חרונה השופט אלכס קיסרי שקבע, כי התובע לא 
הוכיח שזכותו בקרקע עדיפה על הבעלות של 
המדינה ועל זכות השכירות של הקיבוץ. משום 

המש בית  ציין  רשות",  "בר  של  היא  �שהזכות 
פט, התובע היה יכול להצליח בתביעתו רק אם 
היה מוכיח שהרישיון שניתן לו מגביל את זכות 
השכירות של הקיבוץ, או את זכות הבעלות של 
רמ"י, והוא לא הצליח להוכיח אחת מהמגבלות.

אפשר  אי  כי  למסקנה,  הגיע  השופט  בנוסף 
לקבל את טענת התובע לפיה השימוש במעביר 
המים הוא בבחינת כורח, וכי אי�שימוש בו יביא 

�לכיליון עדר הבקר. בקביעה זו בית המשפט הס
תמך על חוות דעת שמאי, שהגיש התובע בעצמו 
בהליך משפטי שהוא מנהל כנגד חברת "כביש 
אינו  כלל  המים  מעביר  ולפיה  ישראל",  חוצה 

מתאים להעברת בקר.
בית המשפט לא השתכנע שקיימות נסיבות 

הקי רצונו של התובע על  �המצדיקות אכיפת 
�בוץ להוסיף ולקיים את הרשות שניתנה בשע

וחייב את  תו לאביו המנוח להשתמש בקרקע, 
אחד  לכל  עו"ד  טרחת  שכר  בתשלום  התובע 

מהצדדים.

 בית המשפט אסר על בוקר מגבעת ניל"י
לרעות את עדרו בשטח רגבים

השופט קיבל את עמדת הקיבוץ ורמ"י, לפיה הקרקע כלולה בשטח הקיבוץ וההסכם לפיו 
השטח הוקצה למשפחתו בשנות ה�70' הסתיים לפני שנים

10,000 שקל בחודש, ואינו מע� �לה כ
וניין להוסיף עליו.

לדברי עו"ד ענבר לב, המייצגת את 
התובעת השתכנעה  בתביעה,  האישה 
בתמימותה והעסק הוקם ונוהל באופן 
בלעדי על�ידי הגבר. עם הזמן, העסק 
והאישה  כבדים  וחובות  הפסדים  צבר 
נחלצה לטובת אהובה, נטלה הלוואות 
לעסק  ורכב  ציוד  למימון  תחילה   -
החובות  לכיסוי   - ובהמשך  החדש 

שנוצרו.
בהז שמדובר  לאישה  אמר  �"הגבר 
סי כל  בלי  מטורפת,  �דמנות עסקית 

כי  טען  "הוא  לב,  עו"ד  טוענת  כון", 
גם אם העסק ייקלע לחובות - יש לו 

�נכסי נדל"ן רבים שיוכל לממש". בפו
על, טוענת לב, כל רווחי העסק נכנסו 
לכיסו של הגבר וציוד רב שנרכש על 
ידו  על  נמכר  והאישה  העסק  חשבון 
חותם  תוך שהוא  לגורמים שלישיים, 
על מסמכים בשמה. לטענת התובעת, 

הרווחים הוסתרו אצל חבריו.
כי  גילתה  האישה  גרסתה,  על�פי 
שייך  הגבר  נהג  שבו  המפואר  הרכב 
אין  מיליונר,  אינו  והוא  בכלל לאמו, 
בבעלותו נכסים ויש לו חובות רבים – 
ואז החליטה כי יש לה עסק עם נוכל 
לדבריה,  ממנו.  להיפרד  וביקשה   -
במשך חודשים הבטיח להחזיר לה את 
חובות החברה – שהסתכמו בחצי  כל 
לא  אך  חשבונה,  לפי  שקלים  מיליון 
ולמרות  חלפו,  "החודשים  דבר.  עשה 

חובות  את  כיסה  לא  הוא  הבטחותיו, 
החל  "במקביל,  אומרת.  היא  העסק", 
הבנק לאיים בהליכים משפטיים נגד 
ממנה  לדרוש  החלו  ונושים  האישה 

כספים".
נאלצה  האישה  לב,  עו"ד  לדברי 
את  ולכסות  נוספות  הלוואות  ליטול 

שנות עד   - עליה  שנערמו  �החובות 

הב לצרכים  לדאוג  יכולת  ללא  �רה 
סיסיים שלה ושל משפחתה, ועל כן, 
את  למכירה  העמידה  היא  לאחרונה, 
האיש  את  תבעה  לאחרונה,  נחלתה. 

�בבית המשפט לענייני משפחה ברא
�שון לציון והיא מבקשת שבית המש

פט יורה לגבר להחזיר לה כסף שנטל 
ממנה במרמה, לכאורה.
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עו"ד שמואל גלנץ

ועל  השכר  על  הממונה 
במשרד  עבודה  הסכמי 
אמסלם,  קובי  האוצר, 

הו ינואר  בחודש  �פרסם 
�דעה בדבר "הפסקת הפח
הציבו במגזר  השכר  �תת 

החל  לחוזר,  בהתאם  רי". 
"אין   2015 בינואר  מ�1 
דחיית  או  במשכורת  הפחתה  לבצע  להמשיך 

העלאה של המשכורת".
החוזר בא בעקבות "החוק להשתתפותם של 

�העובדים נושאי המשרה ובעלי תפקידים אח
רים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב 
הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו�2014 
(הוראת שעה) התשע"ג – 2013". קדם לחוק זה, 
שהוחל ב�1 ביולי 2013, הסכם קיבוצי שנחתם 

הצי בשירות  נוספים  ומעסיקים  המדינה  �בין 
בורי לבין ההסתדרות. ההסכם דן ב"השתתפות 
ייצוב  לצורך  זמנית  לתקופה  בנטל  העובדים 
המצב הפיסקלי במדינה". ההסכם והחוק פגעו 
בעובדים בשירות הציבורי באמצעות הפחתת 
הסכמים  לפי  שכר  העלאת  של  ודחייה  שכר 

קודמים.
ישאל הקורא: מה לכותרת המאמר ולכתוב 
נפל   2015 בפברואר  ב�10  ובכן,  כֹה?  עד  בו 
חדש  קיבוצי  הסכם  טקס  ברוב  נחתם  דבר: 
בענף החקלאות. ההסכם נחתם בין "התאחדות 
החקלאים  את  כמייצגת  בישראל",  האיכרים 

�מעסיקי עובדים שכירים בענף, לבין "הסתד
רות העובדים הכללית החדשה", איגוד עובדי 

החקלאות, המייצגת את העובדים. על ההסכם 
הקודם הוחל צו ההרחבה. צו זה, על�פי הפסיקה 
העובדים  לרבות  העובדים,  כל  על  חל  והדין, 

ומ שמיהודה  ואלו  לים  שמעבר  אלו  �הזרים, 
שומרון.

בהסכמים ובצו רשימת חובות המוטלות על 
ובהתא ובמקביל  בחקלאות  עובדים  �מעסיקי 

מה, זכויות המוקנות לעובדים השכירים בענף 
�החקלאות, בהן: שעות עבודה מופחתות בשלו

שת חודשי הקיץ, מענק שנתי, קרן השתלמות, 
תוספת ותק, ימי חופש, דמי כלכלה, שי לחג, 

ביגוד, תוספת משפחה ועוד.
הקיבוצי  ההסכם  מיטיב  מסוימים  בעניינים 
החדש עם המעסיקים, לעומת ההסכם הקודם, 
תחול  חדשים  עובדים  על  כי  נקבע  למשל: 
ניסיון בת שנתיים בתוספת אפשרות  תקופת 
לשנה נוספת. בתקופת הניסיון לא יחולו חלק 

ובצו ההר �מהחובות שקיימות בהסכם הקודם 
חבה.

לפנסיה  להפרשות  שהחובה  נקבע  כן,  כמו 
לעובד שלא הייתה לו קופת פנסיה לא תחול 
הזכאות  חודשים.  שישה  כעבור  אלא  מידית, 
לעניין ימי חג והבראה הושוותה לדין הכללי. 
ימי  במקביל, לא נעשה שינוי בהטבה לעניין 
חופש, אך שופר מצב העובדים לעניין זכאותם 

לתוספת ותק ועוד.
את  מחייב  הקודם  הקיבוצי  ההסכם  כאמור, 

�כלל המעסיקים בענף החקלאות מכוח צו הר
של  לחתימתו  עובר  ההסכם,  על  שהוחל  חבה 
החוק,  על�פי  בשעתו.  והרווחה  העבודה  שר 
ההסכם  של  משמעותו  (וזו  הסכם  משמבוטל 
החדש) מבוטל צו ההרחבה (הודעה על כך צריך 

שתפורסם ברשומות).
בעקבות ההסכם החדש נכנס הענף לתקופה 
ההוראות  של  תחולתם  לגבי  בהירות  אי  של 
בהסכמים: הקודם, החדש וצו ההרחבה. העתיד 
על  החדש  הקיבוצי  ההסכם  של  החלתו  לגבי 
כלל המעסיקים בחקלאות עדיין לוט בערפל. 
ברישא של המאמר  ולעיין  כאן המקום לשוב 
"בור"  לה  שיש  קבעה  כשהמדינה  ולתהות: 

�בתקציב היא מסוגלת להגיע להסכמים קיבו
ציים מול ההסתדרות ולחוקק חוקים הפוגעים 
יכולים  לא  החקלאים  ואילו  בעובדים,  זמנית 
להגיע להסכמים מיטיבים? מפעלים שנקלעו 
עובדיהם  תנאי  את  להרע  מסוגלים  למצוקה 
במסגרת הסכמים עם ועדי עובדים, והחקלאים 

לא?!
�למרבה הצער, מן המפורסמות היא כי החק
�לאות ככלל מצויה בתקופה קשה ביותר. הקו
ההכ בצד  הן  המשוואה,  צדי  בשני  מצוי  �שי 

ההוצאות  במסגרת  ההוצאות.  בצד  והן  נסות 
נמצא, כי מרכיב העבודה במשקי הצומח הוא 
בעל המשקל המשמעותי ביותר, מסך תשומות 
הייצור תופס מרכיב העבודה את החלק הגדול 

ביותר ושיעורו 40%�35%.
תוך  להסתדרות  לפנות  נכון  היה  לא  האם 
ולו  ולדרוש,  החקלאים  של  מצוקתם  הצגת 
שתהיה  כזה  חדש  קיבוצי  הסכם  זמני,  באופן 
העבודה?  עלות  ברכיב  משמעותית  הקלה  בו 
בתרגיל לכימות ערכן של ההטבות הגלומות 
הכללי  הדין  לעומת  החדש,  הקיבוצי  בהסכם 
עבודה  שנות  חמש  שהשלים  זר  עובד  לגבי 

�אצל מעסיק אחד, עולה כי שווי הטבה זו לחו
דש אחד מסתכמת ב�535 ש"ח לפחות.

כמי עשו  החקלאים  שנציגי  משוכנע  �אני 
טב יכולתם. אין כל ספק, שלנגד עיניהם של 
עמדה  החקלאים  מטעם  והנותנים  הנושאים 
שמצבה  ספק,  גם  אין  החקלאים.  של  טובתם 
הקשה של החקלאות נהיר להם היטב. עם זאת 
עולה השאלה: היאך זה לא ניתן משקל למצב 
אפשר  אי  האם  החקלאים?  ולמצב  החקלאות 

תיי תימשך,  אם  זו,  שמציאות  להסביר  �היה 
מהשכירים  מאוד  גדול  בחלק  הצורך  את  תר 
המועסקים כיום בחקלאות, ובכך ייכרת הענף 

שעליו יושבים אותם שכירים?
שקד הממושכים  הדיונים  הצער,  �למרבה 
קבו על�ידי  נערכו  ההסכם  על  לחתימה  �מו 

מקרב  דעה  בעלי  שיתוף  ללא  מצומצמת,  צה 
אפי כי  להשוואה,  יוזכר  הרלוונטי.  �הציבור 

נחשפים  בכנסת  לאישור  המוגשים  חוקים  לו 
ולהעיר  דעתו  את  להביע  שמוזמן  לציבור, 
ומתן  המשא  היה  אם  כי  ספק,  אין  הערותיו. 

�חשוף בפני גורמים נוספים היו תוצאותיו טו
בות יותר מבחינת החקלאים ובסופו של דבר, 

מבחינת משק המדינה בכלל.
הנושאים  את  לשכנע  ואפשרי  צריך  היה 
ולו לזמן  והנותנים מטעם ההסתדרות לוותר, 
העובדים  שלהן  מההטבות  חלק  על  קצוב, 
ההרחבה,  וצו  הקודם  ההסכם  מתוקף  זכאים 
והמשק  החקלאות  בענף  העוסקים  כל  לטובת 

הישראלי בכלל.
תקופת הביניים השלטונית שבה אנו נמצאים 
כדורגל,  במשחק  פציעות"  "זמן  בבחינת  היא 
עם  שייטיב  באופן  ההסכם  תיקון  את  המחייב 
החקלאים המעסיקים, ולטווח הארוך ייטיב גם 

עם העובדים. ויפה שעה אחת קודם.

הסכם 
קיבוצי 

בחקלאות 
– צריך 

היה להיות 
אחרת...

אם היה המשא ומתן על ההסכם 
הקיבוצי החדש עם ההסתדרות 

בענף החקלאות חשוף בפני 
גורמים נוספים היו תוצאותיו 

טובות יותר, מבחינת החקלאים 
ומבחינת המדינה

צילום: שאטרסטוק חקלאי על טרקטור. מציאות זו, אם תימשך, תייתר את הצורך בחלק גדול מאוד מהשכירים המועסקים כיום בחקלאות 
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תוחלת החיים במדינת ישראל היא מהגבוהות בעולם, יחד עם זאת  ישנה עלייה בכמות האנשים המגיעים למצב 
סיעודי, לאור זאת מייקרות חברות הביטוח במאות אחוזים את מחירי הביטוח הסיעודי במהלך השנים האחרונות. 

רכשת ביטוח סיעודי? מתכוון לרכוש ביטוח סיעודי? איך תדע איזו תוכנית היא המתאימה לך ביותר?

לא מתמצאים בתחום? מבולבלים? ניתן לתאם הרצאה בישוב שלכם!

פנו אלי עוד היום לשיחה אישית בטלפון והבטיחו לעצמכם מחיר שילווה אתכם כל החיים. 
רכישת ביטוח סיעודי היום היא החלטה כלכלית ולא רק ביטוחית.  

 

העתיד על  אחריות  לוקחים 
סיעודי ביטוח  היום  רוכשים 

מיוחד לחברים בתנועה המושבית! 
גם כיסוי ביטוחי חשוב וגם חסכון כספי גדול
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תבעה את צרתה
 תושבת כפר קיש נתבעה בגין הוצאת שם רע
 לגננת של בנה, שהצהירה על יכולתה להיות

אם בזמן שניהלה רומן עם בעלה

עו"ד איתן מימוני

בטבריה  השלום  המשפט  בבית  אבו�אסעד  אוסילה  השופטת 
(ת"א 11�11�54157 מ.פ נ' ט.פ, 22.11.14) דנה בטענה, כי חברת 
מושב כפר קיש הוציאה שם רע לגננת של בנה, שניהלה רומן 
תצהיר  הגישה  אף  הנתבעת  התובעת.  של  לשעבר  בעלה  עם 
לביהמ"ש בהליך לבירור משמורת על הילד שניהלו הוריו, ובו 

הביעה את דעתה על מסוגלותה ההורית של התובעת.
כ'  והזוג  ומ',  ד'  הזוג  התגוררו  התחתון  שבגליל  קיש  בכפר 
וט', אשר בנם שהה בפעוטון ביישוב, ובו עבדה מ' כגננת בשנה 
הקודמת להגשת התביעה. כיום, שני הזוגות גרושים והקשרים 

�ביניהם הצטלבו: מ' - שהתגרשה מד' - בזוגיות עם כ'; ט' - גרושתו של כ' - מק
יימת זוגיות עם ד'.

בטרם הגיעו הנישואים שבין ט' לכ' לקצם, ניהלו השניים הליכים משפטיים ובהם 
הליך משמורת בביהמ"ש לענייני משפחה. במסגרת ההליך, פנה כ' למ', הגננת של 
בנו שהפכה לבת זוגו, בבקשה להחוות את דעתה המקצועית והיא נענתה לבקשתו 
וחתמה על תצהיר אשר הוגש לביהמ"ש, שבו העלתה ספק באשר ליכולתה ההורית 
של האם, ט'. משנודע הדבר לט', התקשר אביה, סבו של הילד, למ' ודרש ממנה 

שתמשוך את תצהירה, אך מ' לא נכנעה לדרישה.

סיפרה להורים ולוועד
מ' טוענת, כי לאחר סירובה לחזור בה מהתצהיר, החלה ט' לפנות לאנשי המושב, 
ביניהם מנהלת הרווחה במועצה האזורית, הורים לילדים בפעוטון שבו עבדה מ', 
חברים בוועד המושב ומנהלת מחלקת החינוך לגיל הרך, וסיפרה להם כי מ' אינה 
יכולה לשמש כגננת לאור התנהלותה הלא�תקינה, והוסיפה כי מדובר בשקרנית 

אשר מנהלת קשרים בלתי�ראויים עם גרושה של ט'.
�מ' מוסיפה וטוענת, כי לאחר שנודעו לה דבריה של מ' פנתה לט' וביקשה שת

חדל ממעשיה, אך האחרונה סירבה לעשות כן. לפיכך, טוענת מ' כי נפגעו שמה 
הטוב ומעמדה כגננת מכובדת ביישוב.

המסוגלות  תצהיר  בהגשת  בה  לפגוע  ניסתה  מ'  כי  ט',  הנתבעת  טוענת  מנגד 
ההורית משום שבאותה עת ניהלה רומן עם בעלה לשעבר כ', בעוד היו נשואים. 
יתרה מזאת, ט' טוענת כי חובתה של מ' הייתה להישאר ניטראלית בתור גננת 
במוסד חינוכי שבו למד בנם של כ' וט, ולהימנע מנקיטת עמדה חד�צדדית בהליך 

הגירושין.
ט' מכחישה כי הוציאה דיבתה של מ' רעה וטוענת, כי שום נזק לא נגרם לשמה 
של מ' ואף לא נזק ממוני, וכראיה לכך היא מדגישה את קידומה של מ' המועסקת 

כגננת מטעם משרד החינוך.

דיון והכרעה
בית המשפט קבע, כי הכרעה בשאלה האם דברים מסוימים הם לשון הרע ופגיעה 
בשמו הטוב של האדם נעשית מתוכן הדברים ועל�פי מובנם הטבעי. השופטת אבו�
אסעד פסקה, כי הכלל במשפט האזרחי - נטל השכנוע מוטל על כתפי התובע – 
לא התקיים במקרה זה משום שלא עלה בידי מ' להוכיח שהאמרות המיוחסות לט' 
הן הוצאת לשון הרע. השופטת מסבירה, כי מ' לא הביאה עדויות מתאימות של 
מי אשר נכחו במקרים שבהם נטען כי ט' הוציאה דיבתה של מ' רעה, ולא פורטו 

מועדים ספציפיים או מקומות התרחשות מדויקים של אותם מקרים.
קוהרנטית  שהייתה  ט',  של  מעדותה  חיובית  בצורה  התרשם  ביהמ"ש  בנוסף, 
ואמינה, לעומת עדותה של מ', שהייתה מגמתית ובעלת סתירות רבות. לבסוף ציין 
ביהמ"ש, כי לא ניתן להתעלם מן העובדה כי בעצם החתימה על התצהיר הוכפש 
שמה של ט', הלכה למעשה, וכי אם היו דברים בגו באשר למצבו של הילד היה על 
הגננת לפנות לשירותי הרווחה בבקשה מתאימה. על כן, קבע ביהמ"ש כי הגשת 
התצהיר אינה יכולה להתפרש אלא כנקיטת עמדה בסכסוך הגירושין בין הצדדים, 

המהווה החלטה לא�אחראית ולא�מקצועית מצדה של מ'.
לאור כל הכתוב לעיל הורה ביהמ"ש על דחיית התביעה וחייב את מ' לשלם לט' 

10,000 ש"ח בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
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החל על  ההשגות  �ועדת 
ליישובים  הקבלה  ועדות  טות 
בהתאם  הוקמה  ובגליל  בנגב 
האגודות  פקודת  תיקון  לחוק 
הידוע   ,(8 (מספר  השיתופיות 
הקבלה".  ועדות  "חוק  בכינוי 
ביישוב  במקרקעין  זכות  לרכישת  למועמד 

�בנגב ובגליל יוקצו מקרקעין רק על�פי המ
להגדרות  בהתאם  (הכול  קבלה  ועדת  לצת 
את  דחתה  הקבלה  שוועדת  מועמד  בתיקון). 

יישוב  או  ליישוב,  קבלתו 
�שמעוניין להשיג על הח

הקבלה לקבל  ועדת  לטת 
רשאי  ליישוב,  מועמד 
ההשגות  ל"ועדת  לפנות 
על החלטות ועדות הקבלה 
ובגליל",  בנגב  ליישובים 
נקבעו  עבודתה  שסדרי 
בהתאם לפקודת האגודות 

השיתופיות סעיף 6ב (ז).
האם  להחליט  בבואה 
ליישוב  מועמד  לקבל 

לקב לסרב  או  �הקהילתי 
רשאית  הקבלה  ועדת  לו, 
יותר  או  אחד  לשקול 

משיקולים אלה בלבד:
1. המועמד הוא קטין;

להקים  כלכלית  יכולת  נעדר  המועמד   .2
בית ביישוב הקהילתי בתוך פרק זמן הקבוע 

בהסכם הקצאת המקרקעין;
3. אין למועמד כוונה לקבוע את מרכז חייו 

ביישוב הקהילתי;
4. המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהי�

לה. החלטת ועדת קבלה לסרב לקבל מועמד 
דעת  חוות  סמך  על  זה תתקבל  שיקול  בשל 
מקצועית של מי שהתמחותו באבחון התאמה 

כנדרש.
5. חוסר התאמה של המועמד למרקם החב�

רתי�תרבותי של היישוב הקהילתי, שיש יסוד 
להניח, כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה;

6. מאפיינים ייחודיים של היישוב הקהילתי 
או תנאי קבלה הקבועים בתקנות האגודה, אם 
ישנם כאלה, ובלבד שקיבלו את אישור רשם 

האגודות.
�ועדת הקבלה לא תסרב לקבל מועמד מט

מעמד  מוגבלות,  לאום,  מין,  דת,  גזע,  עמי 
אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, 
מפלגתית�פוליטית.  השתייכות  או  השקפה 
אם ועדת ההשגות סבורה שנפל פגם בהליך 
היא  הקבלה,  ועדת  על�ידי  ההחלטה  קבלת 
רשאית להשיב את ההשגה לדיון נוסף לשם 

קבלת החלטה חדשה בוועדת הקבלה.
ההשגות  בוועדת  דיון  לקיום  חוקי  מניין 
הוא שלושה חברי ועדה ובלבד שנכח בה יושב 
הראש שלה. הוועדה רשאית לבקש כל מסמך, 
לה  נראה  הוא  באשר  מידע  וכל  דעת  חוות 
מהמועמד  הן  החלטתה,  קבלת  לצורך  דרוש 
רלוונטי  גורם  מכל  והן  הקבלה  מוועדת  והן 
מוועדת  לבקש  רשאית  היא  זה  ובכלל  אחר, 

�הקבלה חוות דעת מקצועיות בכל עניין הנו
גע להליך הקבלה, לרבות בנושא שבו ועדת 
הקבלה כבר ביקשה חוות דעת. בנוסף, ועדת 
ההשגות רשאית, לפי שיקול דעתה, להורות 
על העמדת מגיש ההשגה לבדיקת מכון מיון 

פסיכולוגי לפני שתגבש החלטתה בהשגה.
הנד המסמכים  כל  המצאת  השלמת  �עם 

ההשגות,  לוועדת  ההשגה  מגיש  ע"י  רשים 
לוו לה  הצרופות  וכל  ההשגה  העתק  �יועבר 

ההשגות  לוועדת  תעביר  אשר  הקבלה,  עדת 
לה בכתב  תגובתה  �את 

ועדת  יום.   30 תוך  שגה, 
למגיש  תעביר  ההשגות 
ועדת  תגובת  את  ההשגה 

החו כל  בצירוף  �הקבלה 
מר שצורף לתגובה. מגיש 
את  לעדכן  יוכל  ההשגה 
מ�14  יאוחר  לא  השגתו 
הדיון  מועד  לפני  ימים 

בהשגה.
עד  כי  חשש,  קיים  אם 
ההשגה  הליך  לבירור 
שבו  מצב  להיווצר  עלול 

ייוותרו מגרשים פנו �לא 
מרכז  יודיע  ביישוב,  יים 
למרחב  ההשגות  ועדת 

הק על  ברמ"י  �הרלוונטי 
הנותרים  המגרשים  מתוך  אחד  מגרש  פאת 
עד לבירור הליך ההשגה. אם הליכי הקבלה 
התייחסו למגרש ספציפי, יודיע מרכז ועדת 
ההשגות על הקפאת שיווקו של אותו מגרש.

ועדת ההשגות תזמין את מגיש ההשגה ואת 
�נציגי ועדת הקבלה היישובית לדיון שבו יוכ

הצדדים  טענותיהם.  את  בפניה  להשמיע  לו 
עורכי  בדיון על�ידי  מיוצגים  להיות  רשאים 

דין, אך נוכחותם בדיון נדרשת.
החלטת  את  לבטל  רשאית  ההשגות  ועדת 
הנושא  את  להחזיר  לאשרה,  הקבלה,  ועדת 
לדיון מחודש בוועדת הקבלה עם הוראות ככל 

�שתמצא לנכון, או לקבל החלטה אחרת במקו
מה. החלטת ועדת ההשגות תינתן לא יאוחר 
60 ימים ממועד השלמת הליכי ההש�  מתום

גה, אך אם תאחר בהחלטתה, הוועדה מחויבת 
בציון הטעמים המיוחדים שבגינם נדחתה. על 
בדרך  להשיג  אפשר  ההשגות  ועדת  החלטת 
של עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים 

מנהליים.

�הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו
דות שיתופיות בתנועת המושבים.

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע 
כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ 
או חוות דעת משפטית. המחבר או 
באחריות  נושאים  אינם  המערכת 

נדר ואלה  הקוראים,  כלפי  �כלשהי 
כל  לפני  מקצועית  עצה  לקבל  שים 

�פעולה המסתמכת על הדברים הא
מורים.

קבלה מעשית
מהם השיקולים שוועדת קבלה רשאית לכלול בהחלטתה על 
קבלת מועמד ליישוב הקהילתי? מה סדרי העבודה של ועדת 

ההשגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל?

ועדת ההשגות 
רשאית לבטל את 

החלטת ועדת 
הקבלה, לאשרה, 

להחזיר את הנושא 
לדיון מחודש בוועדת 

הקבלה עם הוראות 
ככל שתמצא לנכון, 

או לקבל החלטה 
אחרת במקומה

כתובת לתגובותיכם
editor_kav@tmags.co.il

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח
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מבצעים מיוחדים
בחול המועד פסח
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"מעבדות  יוצאים  אנו  הפסח  בחג 
לחירות". החירות היא לא רק פיזית, 
אלא גם רוחנית. אנו מצווים לשבת 
את  לילדים  ולספר  פסח  בערב  משפחתנו  עם 
האמונה  בבסיס  שהוא  מצרים  יציאת  סיפור 

המורח המשפחה  הסדר  בליל  יהודי.  כל  �של 
בת מתכנסת, קוראת ביחד את ההגדה, השולחן 
פתוחים.  והלבבות  מתרגשים  הילדים  ערוך, 
מי  עבור  שינוי  להתרחש  יכול  שבו  לילה  זהו 
שמבקש לבחון את פנימיותו, לתקן ולהתחבר 

�לאור של חירות. המסע שתיארתי לוקח אות
נו לסיפור על הורים שהלכו לעולמם והותירו 

אחריהם נחלה בה מתגוררים שלושה אחים.
אדמה,  אוהבי  הורים,  בשני  התחילה  הדרך 

חייהם  כל  קשה  שעמלו 
להורים  פרחים.  בגידול 
דני  יוסי,  ילדים,  שלושה 
במושב,  שגדלו  ויואב, 

האד לעבודת  �התחברו 
לצעיר  מגיל  ונכנסו  מה 
לעבוד עם ההורים בעסק 
בטרם  עוד  המשפחתי. 
בנו  הם  הילדים  התחתנו 
בנה  יוסי  בנחלה.  בתים 
בהיתר,  בנחלה  שני  בית 
ביחד  הסבו  ויואב  דני 
 180 של  בשטח  מחסן 

מגו יחידות  לשתי  �מ"ר 
רים, וכך גרו במשך שנים 
רבות גם לאחר שהתחתנו 

והקימו משפחות.
כבוד  רחשו  הילדים 
שנהג  המשפחה,  לאב  רב 
עם  רמה,  ביד  העסק  את 
רחב,  ולב  חיים  חכמת 

ואהבו את האם שחיברה את המשפחות ודאגה 
ההו השנים,  במהלך  בחגים.  בייחוד  �לכינוסן, 

תפסו  והילדים  בחקלאות  לעבוד  הפסיקו  רים 
את מקומם והצעידו את העסק קדימה, לגאוות 

�ההורים. כדרכו של עולם, האם נפטרה והותי
רה את ילדיה ואת האב, שגילו היה יותר מ�80. 

�זמן קצר לאחר מכן נפטר גם האב והותיר אח
ריו שלושה ילדים.

בטרם פטירת האב נערך דיון בנושא הורשת 
�הנחלה. האב סירב לערוך צוואה ודרש מהיל

ובנפש  ולהגיע בהסכמה  זה  זה את  דים לכבד 
חפצה להסדר ביחס לעסק ולנחלה, וקיבל את 

הבטחתם כי כך יהיה.
בתחילה, הכול זרם על מי מנוחות, כל אחד 

�מהילדים ידע את מקומו בעסק המשפחתי וב
נחלה ואף אחד לא מיהר לערוך הסדרי חלוקה. 
המשפחות המשיכו את המסורת והרבו להתכנס 

ולחגוג ביחד את החגים.
רשות  פקח מטעם  לנחלה  הגיע  אחד,  בוקר 

�מקרקעי ישראל. הפקח ערך סיור בנחלה וצי
ויואב שנים  לם את המבנה שבו התגוררו דני 
מכתב  בדואר  התקבל  כשבוע,  לאחר  רבות. 
מהרשות ובו דרישה לסלק את השימוש החורג 
שמתבצע במחסן שהוסב למגורים, וכן דרישה 

לתשלום "דמי שימוש" עבור תקופת העבר.
לאחר זמן קצר, התקבלה בדואר שומה עבור 
"דמי שימוש" בגין 12 שנים, על סך 800 אלף 

�ש"ח. כאן חל מפנה בסיפור והיחסים בין היל
מוחלט. כל אחד מהם  נתק  דים התדרדרו עד 
האשים את האחר ויוסי, שגר בבית עם היתר, 
דרש כי שני אחיו יסלקו מיד את הבתים ויעזבו 
כל  הנחלה  את  רק  האחים שידעו  הנחלה.  את 
ימיהם סירבו בתוקף ודרשו, כי הנחלה והעסק 
המשפחתי יחולקו מיד. המאבקים ארכו שלוש 
המשפחה  עת  מאותה  כי  לציין,  ומיותר  שנים 

�לא ידעה יותר חגים משותפים ולמעשה, שלו
שת האחים התגוררו זה לצד זה, אך נהגו כזרים 
המשפחתי  העסק  גם  המצב,  בשל  מוחלטים. 

לקשיים.
והציג  עמי  נפגש  יוסי 
פגישתנו  עד  הסיפור.  את 
המקומית  הוועדה  הספיקה 
עם  אישום  כתב  לשלוח 

היחי של  להריסה  �דרישה 
דות ללא היתר. בשלב זה, 
תביעה  מול  עמדו  האחים 

אי כתב  הרשות,  �מצד 
דרישה  הוועדה,  מצד  שום 
לתשלום דמי שימוש, עסק 

�כושל, משפחה בנתק מוח
לט ומצב נפשי קשה מאוד. 

מה אחד  כל  עם  �נפגשתי 
הצרכים  את  הבנתי  אחים, 
את  וקיבלתי  הקשיים  ואת 
המצוקה  נוכח  הסכמתם, 
להציע  חוו,  שהם  הרבה 
כדי  הנכסים  את  לנתק 
לחבר חזרה את המשפחות.

כשנה  ארך  התהליך 
והשומה  הרשות  מול  להסדר  הגענו  ובמהלכו 
כתב  הוסדר  וכן  ש"ח,  אלף  ל�200  הופחתה 
להסדרת  ארכה  וניתנה  הוועדה  מול  האישום 
יקבל  שיוסי  להסכמה  הגיעו  האחים  המבנים. 
של  הבית  את  יקבל  דני  בנחלה,  הזכויות  את 
בית  רכש  ויואב  מהנחלה,  שיפוצל  ההורים 

בהרחבה. בהתאם, נערך איזון כספי ביניהם.
אחד  וכל  לשלושה  חולק  המשפחתי  העסק 
בהתאם  חקלאית,  פעילות  עם  המשיך  מהם 
לשיקוליו. הקו המנחה בגישור היה, שכל אחד 
ולהתגורר  בחקלאות  לעסוק  להמשיך  רצה 
במושב ומעל הכול, לאחד את המשפחה בהתאם 
בסילוק  המידי  הצורך  לאב.  שניתנה  להבטחה 
התביעות ובדרישה לדמי שימוש שאיימה על 
החובות  לכיסוי  הנחלה  ומכירת  העסק  סגירת 

היוו תמריץ למציאת פתרון מהיר.
�בהליך הגישור, כל אחד מהאחים עבר תה

ליך של יציאה מחושך לאור, משעבוד לחירות, 
�ורק בזכות התהליך הנפשי שכל אחד עבר וה

תובנות כי המשפחה היא מעל לכל, צלחו את 
ישובו  המשפחות  הקרוב  הסדר  ובליל  הדרך 

לחגוג ביחד.
שיתופיות,  באגודות  עוסק  הכותב 

במינהל ובמיסוי

איפה הכסף
כתובת לתגובותיכםעו"ד אביגדור ליבוביץ

editor_kav@tmags.co.il

מעבדות לחירות
שלושה אחים החליטו "לפרק את החבילה" - לפצל את נחלת 
ההורים ולחלק ביניהם את הרכוש, כדי להשיב את האיחוד בין 

משפחותיהם, כפי שהיה בעבר וכפי שהבטיחו לאביהם

לאחר זמן קצר, 
התקבלה בדואר שומה 

עבור "דמי שימוש" 
בגין 12 שנים, על סך 

800 אלף ש"ח. כאן חל 
מפנה בסיפור והיחסים 

בין הילדים התדרדרו עד 
נתק מוחלט. כל אחד 

מהם האשים את האחר 
ויוסי, שגר בבית עם 

היתר, דרש כי שני אחיו 
יסלקו מיד את הבתים 

ויעזבו את הנחלה

שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

 efrat@hakikat.co.il

לחלוק  רציתי  השבוע 
ותובנות  מחשבות  אתכם 
השתתפותי  בעת  לי  שהיו 
בסמינר ועדים של תנועת 
בשבוע  שנערך  המושבים, 
קודם בים המלח. כמו בכל 
לראות  תענוג  היה  שנה, 
מרחבי  מושבים  ועדי  הנהלות  חברי  מאות 
הארץ, ראשי מועצות אזוריות, נציגי מינהל 

מקרקעי ישראל ורשם האגודות.
צריך לומר שאפו גדול לצוות של התנועה 

�על הארגון המדוקדק ועל הבאת הדוברים הר
ציניים. חשוב לומר שהשותפות (לא מילה 

גסה...) בעשייה ניכרת הן בעבודה עם 
הקיבוצים - חבר הכנסת הטרי איתן 
ברושי דיבר על העבודה המשותפת 
עם התנועה - והן בעבודה עם נציגי 

המינהל והרשם.
לא  הרב,  לצערי  תכלס, 

הישועה  שתגיע  נראה 
המינ ממשרדי  �בקרוב 

ציפייה  עם  הגעתי  הל. 
חדשה  בשורה  לשמוע 
צבי,  בן  שולה  מגברת 
לדו חוזים  אגף  �מנהלת 

נגוזה, כשבן  התקווה  רות. 
כל  שעם  שוב,  אמרה  צבי 
בסופו  שלה,  הטוב  הרצון 

של דבר עדיין אין כוח אדם 
979 על גלגוליה השו�  להטמעה של החלטה

נים, ואף מערכת המחשב שלהם לא מסוגלת 
לטפל בבקשות.

�בסמינר אף התבשרנו שצריך להתרגל בק
רוב למספר חדש להחלטה שכבר מגיע (אחרי 

.(1155 ,1135

איפה הצעירים?
רני אידן, ראש המועצה האזורית עמק חפר, 
מייחל  שהוא  המועצות  ראשי  בפאנל  אמר 
לכך שבשנה הבאה נראה חברים צעירים יותר 
בהנהלות הוועדים שישתתפו בסמינר. זה אכן 
מעורר מחשבה, השאלה מדוע בוועדים נמצא 
חתך גילאי מבוגר יחסית. עוד מחשבה פרטית 
יותר  גם  נראה  הבאה  שבשנה  הלוואי  שלי: 
שוועד  ספק,  לי  אין  בוועדים.  חברות  נשים 

אגודה שבו יהיו חברות נשים יצא נשכר.
תובנה חשובה מאוד: אל תשתהו עם מכירת 
נחלה אם אתם נמנים עם אוכלוסייה שזכאית 
משפחות  כגון  הסכמה  מדמי  להנחות  היום 
שמיד  משום  הזכאים,  ושאר  נכים  שכולות, 
לדורותיה   979 של  היישום  על  ההודעה  עם 

רכי דמי  וייגבו  תתבטל  להנחה  הזכאות   -�
שה, לגביהם לצערנו הרב בוטלו ההנחות ללא 

פתרון דומה או מנגנון אחר תחתן.

סכסוך צריך פתרון ולא 
הכרעה

והרי  חשובים  נושאים  על  דיברו  בסמינר 
קו הקרקעות,  החקלאות,  עתיד  לגבי  �גורל 

החקלאים  למשבר  אפשרי  כפתרון  אופרציה 
ועוד. לי ניתן הכבוד לדבר בסמינר על נושא 
קטן יחסית, גישור בקהילה, אבל בשבילי הוא 
שבמושב  גדולה  מאמינה  אני  ומלואו.  עולם 

�עם קהילה קטנה חשוב מאוד לשמור על חו
סנה של הקהילה.

סיפור  התפוז.  משל  על  לנוכחים  סיפרתי 
פשוט, שמדגים את יתרונות הגישור: אב חוזר 

�הביתה בסוף יום עבודה ומוצא את שתי בנו
תיו מתקוטטות על תפוז אחד. כל אחת רוצה 
אותו לעצמה. האב, מתוך רצון טוב לסיים את 
התפוז  את  חצה  מהר,  העניין 
חצי  ונתן לכל אחת  לשניים 

תפוז.
טוב,  פתרון 
ממש.  לא  נכון? 
כמה  לאחר 
הוא  רגעים 
שילדה  ראה 
לקחה  אחת 
המחצית  את 
שלה, סחטה 
את  ממנה 
וזרקה  מיץ 
הקליפה  את 
ואילו  הריקה, 
קילפה  השנייה  הבת 
זרקה,  הפרי  את  שלה,  החצי  את 

ומהקליפה עשתה ריבה.
היו  מה  לברר  טורח  היה  שלו  הבין,  האב 
אחת  כל  אז  מהבנות,  אחת  כל  של  הצרכים 
אחת  צרכיה:  לפי  תפוז שלם  מקבלת  הייתה 
הייתה מקבלת את הפרי למיץ, והאחרת את 
מדברים  כשהכעסים  אבל  לריבה.  הקליפה 
קשה  לעתים  שלי",  "כולה  היא  והדרישה 

להבחין בצרכים.
מוצאים  שבגישור  הוא  הנמשל   - בקיצור 

�פתרון מתאים לצרכים של הצדדים ולא הכ
רעה (כמו הסכין שחוצה לשניים). בתי משפט 
או בוררות למשל, אינם עוסקים בפתרונות, 

הם מכריעים. חותכים את התפוז בסכין.
הגישה הזו יכולה להתאים לסכסוך עסקי, 

לע קהילתי,  או  משפחתי  כשהסכסוך  �אבל 
תים קרובות זה לא מספיק, אפילו הרסני. בית 

והוג צודקות  להכרעות  להגיע  יכול  �משפט 
�נות מאוד בין הצדדים - ויחד עם זאת להח

יקבלו את  אולי כל המעורבים  ריב משפחה. 
להניח  סביר  אבל  החוק,  על�פי  להם  המגיע 
זה  להתעלם  ימשיכו  המסוכסכים  שהשכנים 
מזה, אפילו שהם חיים דלת מול דלת 30 שנה, 

�ואם שלושה אחים שגדלו יחד לא ישובו לה
יות בקשר עד סוף ימיהם וילדיהם לא יכירו 

את בני הדודים שלהם... מה עשינו, בעצם?
כפי ששר רמי קליינשטיין:

"כשהבית ריק,
הבית ריק,

לא משנה אם אני צודק"
(מילים: מאיר גולדברג).

חג פסח שמח ועם בית מלא במשפחה

שני תפוזים באחד
הכרעה בסכסוך משפחתי עלולה לפלג את המשפחה, אבל 
אם תחפשו פתרון, אתם עשויים לגלות שאפשר למנוע את 

הנזק ואף... להוציא שני תפוזים מתפוז אחד

תפוז. לו האב היה מברר מה רצו 
בנותיו, לא היה חוצה אותו
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צביקה  מאת  סאפ"  עם  ישראל  את  "לגלות 
מקי אבריו  רמ"ח  בכל  ים  איש  �ברנשטיין, 
�בוץ אושה וחובב "סאפ" מושבע, שבילה שנ

תיים בבחירת מסלולי טיול ימי לספר, שהוא 
"סאפ",  מסוגו.  ראשון  חתירה  טיולי  מדריך 
 SUP –) או "פדאל בורד", הוא גלשן עמידה

 ,(Stand Up Paddleboard
�והוא הלהיט החם בתחום הגלי

שה בעולם.
 83 בספר  איגד  ברנשטיין 
מסלולים שבהם שזורים עשרות 
אתרים  טבועות,  ספינות  איים, 
צפרות,  אתרי  ארכיאולוגיים, 

�מקומות שעליהם מספרות אג
כנסיות,  קדושים:  ואתרים  דות 
כנסת;  ובתי  מסגדים  מנזרים, 
אזורים מבודדים ופראיים לצד 

�אזורים אורבניים, מבצרים ומ
צודות, נמלים עתיקים, מערות, 

מע לגונות,  גשרים,  �נקרות, 
מים.  מפל  ואפילו  חמים  יינות 
על כל אלה נוספות עוד מאות 
החופים,  לאורך  עניין  נקודות 

הנחלים והאגמים בישראל.
שמופי רבות  עניין  �נקודות 

זה אינן מופיעות  עות במדריך 
כלל במסלולי טיולים יבשתיים 
- מהסיבה הפשוטה שאי אפשר 
היבשה.  בדרך  אליהן  להגיע 
הם  הסאפ  של  ויתרונו  גדולתו 
נקודה  לכל  להיכנס  האפשרות 
כמעט לאורך החוף שבה נרצה 
ולשוט  לתמרן  והיכולת  לבקר 
שילוב  נחפוץ.  שבו  כיוון  לכל 
את  הופך  אלה  מעלות  שתי 
לטיולים  המיטבי  לכלי  הסאפ 

ימיים.
מופו  המדריך  כתיבת  לשם 
90 נקודות גישה אל קו המים, 
למגוון  תוכננו  המסלולים 
גם  והחותרים,  המטיילים  סוגי 
ולכן  שיא,  בכושר  שאינם  למי 
בקפידה  נבחרו  הגישה  נקודות 
המסלולים  קטעי  נבחרו  רבה. 
השלווים, הרגועים והמתאימים 

�ביותר לטיול חתירה מהנה וב
סוג  מכל  סאפ  בעל  לכל  טוח, 

�שהוא. בפתיחת כל פרק יש טי
פים והמלצות ספציפיות לאותו 

פרק (202 עמודים).

כן לציפורי ישראל
�"ציפי וצוף" מאת רינת הופר הוא מסע הכ

רות עם ציפורי ישראל: עורב, תוכי (דררה), 
יונה (צוצלת), עורבני, סנונית מערות, מינה 

דו פשוש,  בולבול,  דרור,  נחליאלי,  �הודית, 
כיפת ושחרור. הילדים יוכלו להתחיל לזהות 

�חברים חדשים בחצר הבית או בגינה הציבו
רית.

מנסה  חרוץ  צופיות  זוג  האביב,  בוא  עם 
נעים  שמש  "ביום  בית.  בחצר  קן  לו  לבנות 

�וחמים, בין פרחי גן, אחרי הגשמים, שתי צי
זוג   - וצוף  ציפי  פיות,  כמו  מרחפות  פורים 
רוצות  אינן  האחרות  החצר  ציפורי  צופיות". 
וכנגד  והמשונות  לעזור לצופיות הקטנטנות 
רבה,  בתושייה  הסיכויים,  כל 
מצליחות  ובאומץ  בנחישות 
הצופיות להקים משפחה חדשה 

בגן (הוצאת זמורה, מנוקד).

מאחורי היופי
"סוד הגביש" מאת שני תודר 
מידע  של  מרתק  שילוב  הוא 
היסטורי  גמולוגי,  גיאולוגי, 
של  יופיין  שמאחורי  ואנרגטי 

אבני החן.
לג מאהבה  נכתב  �הספר 

אופן  על  ידע  ומשלב  בישים 
האבנים,  של  היווצרותן  ומקום 
מידע גמולוגי לאבחון אבני חן 

�ועל השימוש בהן לאורך ההיס
האב מאות  של  ופירוט  �טוריה 

נים, כולל אינדקס מסודר, לצד 
יכולת  על  נרחבים  הסברים 
לעוסקים  הקריסטלים  השפעת 

בריפוי בעזרתן.
ולאורך  העולם  בכל  אנשים 

מיו מתלהבים  ההיסטוריה  �כל 
מהצבעים,  האבנים,  של  פיין 
מי  יש  ומהצורות.  מהשקיפות 
של  יצירה  באבנים  שרואים 
אותה  שמקשרים  יש  הטבע, 

�ליצירה של האל ויש מי שמקב
�לים אותן כמו שהן, בלי להתע
�מק יותר מדי. יש אנשים שאו

ויש  אותן רק בתכשיטים  הבים 
�מי שמעדיפים רק בצורה הגול

מית, הטבעית והגדולה (הוצאת 
סטונאייג', 412 עמודים).

זווית נשית לפרשת 
השבוע

מירי  מאת  באהבה"  "פרשה 
רעיו מגוון  כולל  �שניאורסון 
�נות, תובנות ומאמרים על פר

שיות השבוע ועל מעגל השנה 
היהודי מזווית נשית.

או מלוות  השבוע  �פרשיות 
שנה  שבוע,  אחר  שבוע  תנו 
אחר שנה, ויש מי שרואים בהן 
לחיי  מעשית  שבועית  הדרכה 
היום�יום. שניאורסון מביאה לידי ביטוי את 
השבוע  שבפרשיות  הנשית  המבט  נקודת 
ומאמריה הם כר נרחב לרעיונות שימושיים 
ויעילים לכל מי שרוצה להעמיק עם עצמה 
בפרשה או להעביר את הרעיונות שבפרשה 
 247 המשלח",  "כח  (הוצאת  אחרות  לנשים 

עמודים).

�"זמן מרוקו" הוא ספר השירים הח
מישי של המשורר, הסופר והחוקר 
סמי שלום שטרית, ונושאו המרכזי 
של  הוריו  ולידת  לידתו  ארץ  אל  חזרה  הוא 
שטרית, כפי שהיה בספריו הקודמים. דיונים 
בזהות מזרחית, או בזהות מרוקאית, הם עיקר 
פועלו ונושא מרכזי בשירתו של שטרית. גם 

�בספר זה הוא מתלבט בשאלות של זהות ומו
לדת ומספר על ביקורים תכופים במרוקו.

של  הפתיחה  שיר  כאן",  שהיית  ב"הלוואי 
עזבת  למה  אלי  "אלי  שטרית:  כותב  הספר, 
/ ככה באמצע הדיבור / והדיבור נערם עליי 
ובתוכי כבר שנה שלמה / ואני דוחה ודוחק, 
דוחק ודוחה, / כאילו כל המרחק הנורא הזה / 

יתכווץ בצלצול 
הבא".  הטלפון 

מאפש �המילים 
רות ריבוי רמות 

�של שיח בין הי
להי האל  �עדר 

אדם  של  עדרו 
(אולי  מסוים 

�אביו של המשו
שאלה  רר?), 
היכולת  לגבי 
רגשות  להביע 
אפשרות  וחוסר 

והת �דיבור 
אולם  קשרות. 
השיר  בהמשך 
וגדוש  הארוך 
יש  הזה  המילים 

יותר מדי שורות המתאמצות מדי: "לא יודע, 
אלי, ואללה לא יודע ואולי לא רוצה. וכי איך 
אבחין עכשיו בין שדה ירוק לבין מסילת ברזל 
קרה? לגמתי מהבירה המתחממת בין כפותיי, 
התוכל?".  לרעלה?  חיוך  בין  להפריד  התוכל 
מלבד הבעת עצב ובלבול, מה בכלל יש כאן? 
סלנג  ושדה,  ברזל  מסילת  של  קלישאות 
שביבי  להחדיר  גמלוני  וניסיון  עברי�ערבי 
זהות מזרחית על�ידי המילה "רעלה". מלבד 

מילים ועוד מילים אין כאן הרבה תוכן.
אנר יש  זה  בספר  �בשירתו של שטרית 

נקראים  מהשירים  ורבים  מרעננת  גטיות 
ה"ספוקן� מסגנון  מושפעים  חלקם  בשטף, 

בספר.  לחקות  שטרית  מנסה  אותו  וורד" 
אך מלבד האנרגטיות הזו אין בספר הרבה 
מירידה  נמנע  ממש  שטרית  שלום  סמי   -

שי של  השטח  לפני  שמתחת  העומק  �אל 
ריו. יותר מכך, המסרים בשירים לא שאינם 
מונחים על פני השטח, אלא ממש מוטחים 

ניסיון לת וללא  עידון  �בפני הקורא ללא 
חכום. פה ושם יש ניסיון לשימוש בהומור, 
אך הגמלוניות שבה שטרית מנסה להחדיר 

אותו לבדיחות עב הופכת  �הומור בשיריו 
שות ומפוהקות.

ממי ניבט  והקלישאתי  הצפוי  �ב"מולדת", 
לים ומביטויים שקראנו כבר עשרות פעמים, 
ועשרות שנים, כמו "אז איפה המולדת? / יעני 

המקום הכי מקומי? / נגיד בערבית ישראלית. 
"חזרתי  בשיר  פלסטינית".  בעברית  אפשר 
שלום  סמי  מונה  לידה"  תעודת  עם  ממרוקו 
במרוקו.  נפגש  שאתם  האישים  את  שטרית 

בעי נראית  מרוקאיים  שמות  של  זו  �מנייה 
קר כהתנשאות מערבית של ישראלי המבקש 
כמה  מכיר  שהוא  בכך  "אותנטיות"  להראות 
שהתנשאות  אירוני  כמובן,  זה,  מרוקאים. 

שה מי  של  שירים  בספר  מופיעה  זה  �מסוג 
בפועלו.  מרכזית  סוגיה  הוא  המזרחי  מאבק 
בהמשך שלל שירים שבהם מישהו היה מצליח 
בישראל,  ירקות  מוכר  להיות  והפך  במרוקו 
בפירושיהם  ביטויים מרוקאיים מלווים  שלל 
שירה  של  קלישאה  כל  כלומר,   - בעברית 

40 השנים האח� �מזרחית שהתרגלנו אליה ב
רונות, מוצגת ללא תחכום, עידון, העמקה או 

רענון כלשהם.
פוליטיים,  שירים  בספר  משובצים  בנוסף, 
יותר  גרפומניים  כפמפלטים  נדמים  אלו  אך 
מאשר שירה. כך השיר "15 דולר לראש" על 
הרצאת דוד גרוסמן בארה"ב וסירוב המשורר 

ישרא תנינים  "שיח  השיר  או  אליה,  �ללכת 
�לים" המנסה לבקר את התנהלות מדינת יש

"צוק איתן". השיר המסיים את  ראל במהלך 
�הספר, "לתפארת זנב הטווס של מדינת ישר

אל כפרה עליה", מייצג נטייה זו אפילו בשם 
השיר ובוודאי בעובדה שמדובר בגודש מילים 
משליך  שטרית  שבהם  עמודים,  שישה  של 

�פנימה כותרות עיתונים, הגיגים אישיים ופ
רשנות גולמית וסתמית למדי.

שום  כבר,  ראינו  שלא  דבר  שום  כאן  אין 
מסר.  להעביר  מעניינת  דרך  או  חדש  מסר 
גימיקים,  על  העצלה  שההסתמכות  נראה 

�שאולי היו פעם פרובוקציות, או אפילו אמי
 30�20 לפני  ומשמעותיות  מרעננות  רות 
שנים, יצרה כאן ספר חסר השראה, חסר עניין 

וחסר חשיבות.

שטרית,  שלום  סמי  מרוקו",  "זמן 
 94  .2015 קדם,  בימת  בהוצאת 

עמודים

זמן לא טוב
רבים משירי "זמן מרוקו" נקראים בשטף, אך המשורר סמי 

שלום שטרית נמנע בספרו החמישי מירידה אל עומקם של 
שיריו, ואינו מחדש דבר בשיריו הפוליטיים

כריכת "זמן מרוקו". קלישאות של שירה מזרחית מ�40 השנים האחרונות

חתרן ישראלי
מדריך טיולי חתירה, "לגלות את ישראל עם סאפ", שכתב 

צביקה ברנשטיין מקיבוץ אושה מפגיש את הקורא עם פינות 
סתר בחופי הארץ שקשה להגיע אליהן שלא על גבי גלשן
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ספרות
זהר נוי

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל



לא למגירה

שביל ישראל
כולם יוצאים שוב לטייל

בשבילים של ישראל,
מי בג'יפ ומי ברגל,
כמו בהצדעה לדגל.

הנה הטרק של ישראל,
משתרע מתפתל,

מגליל עליון ִויַרְקַרק
ועד מדבר צחיח ואילת.

השביל שמייצג את ישראל
לכל גוניה,

השביל שבו תצפה ותתפעל
מהתרבות ומשורשיה.

אנשי חברה להגנת הטבע
שומרים לנו כדרך קבע

על הנוף ועל הדרך,
על המראות ועל הערך.

נתיבי היסטוריה ּוקרבות
לעיניים הכמהות,

חיים שוקקים ותוססים
כאן נפרשים על פני שנים.

שביל החיים של כולנו
מחבר בין ערוצי הלבבות,

הוויה ישראלית בנפשותינו,
בצמא עינינו כאן לוגמות.

צביקה ביקל, כפר מל"ל

ִהַּגְׁשִּתי �ֲהָבה
ָרִאיִתי אֹוָתם ָּבְרחֹוב
ֲחׂשּוִפים ְלֵעיֵני ָזִרים

ים ֵהֵנּצּו ָלרֹב Bֲחָדִש
ִיְׁשְזרּו ִמְּכמֹוָתם ֵזִרים.

 ֵמֵעת ָיֵנּצּו ִלְפִריָחה
ַיְרִנינּו ֵלב ְוֵעיַנִים

ה ָנּ ֲעֶטֶרת ֲאִצילּות ַלִגּ
ת ּגֹוֵני ַהֵּביַנִים. Bֶקֶש

י ֶוֶרד ְּכלּוָלב  ָנַטְלִתּ
ֵלי הּכֹוֶתֶרת י ַעֲ ָנַׁשְקִתּ

י ְלזֹו ֶשאַֹהב ִתּ Bְש ִהַגּ
ֶמֱחַות Kֲהָבה ְלַמְזֶּכֶרת.

 

איציק רייכר, עין ורד

הראש והגפיים
�יום אחד פרץ ריב בין הרגליים לי

דיים 
כל אחד טען שחשיבותו לגוף גדולה 

שבעתיים.
אמרו הרגליים:

אני נושא את משא הגוף 
עומד על שתיים והולך זקוף 

בהליכה ריצה אטפס אגיע 
לקצה ההר הנושק רקיע.

אמרו הידיים:
להאכיל ולהשביע את הגוף בידיי

כזית לפה לא ייכנס בלעדיי
באצבעותיי אנתח ויצירות אכתוב 

פסלים אפסל ובסלע אחצוב
ולו גם גירוד מעצבן או רגיש

לכל חלק בגוף אני נגיש.
במשך יום תמים נמשך הריב
ונימוקים לרוב כל אחד הניב
החליטו בסוף שיבחרו שופט

שאותם מכיר ופסיקותיו למופת

הסכימו השניים שיפנו לראש
שלא ימשיכו לריב עד בוש.

שמע הראש את נימוקי הגפיים 
אתם תחליטו מי צודק מהשניים 

תהו עד מאוד כיצד זה נחליט 
אם כל אחד תכונותיו מבליט.

אמר הראש:

החליפו בתפקידים, משימה פעוטה,
וכל גפה תחליף את רעותה. 

ניסו הידיים לרוץ וללכת,
מעייפות נפלו כעלים בשלכת

והרגליים את האוכל מרחו מסביב 
והפה נראה כגינה באביב.

הבינו הגפיים את חכמת השופט 

וידידים הפכו מעתה למופת.
מוסר השכל:

היה מאושר בתחום התמחותך 
ועין צרה הסר מזולתך

אל תנסה את עמיתך לחקות
ומנע כישלון ועל חטא להכות.

ישי הבר, מושב כוכב מיכאל
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לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים

וכולם  ובא  ממשמש  לפנינו  החג 
עסוקים בהכנות לקראתו. מה יהיה 

�התפריט? מה ללבוש - קיצי או חו
לא  הדודה מחדרה?  להושיב את  ואיפה  רפי? 
הזה  אתיימר לפתור את כל הקושיות שהחג 
מעורר, אבל קבלו כמה טיפים שיעשו את כל 
כי  למראה,  ונעים  אסתטי  יותר  קצת  העסק 
אין כמו מראה עיניים לעשות טוב על הלב. 

אז איך נעצב את שולחן החג?

סכמה צבעונית
צריך סכמה צב גם בשולחן  �כן, 

גוונים  שניים�ארבעה  בחרו  עונית! 
ודבקו בהם. לפעמים, הסרוויס שלנו 
מכתיב חלק מהגוונים, אלא אם הוא 
מאפשר  הוא  שאז  לבן  או  שמנת 
התפרעות צבעונית. ברגע שיש לנו 

לה אמור  הכול  צבעונית,  �סכמה 
בלתם.  ואין  הנבחרים  בגוונים  יות 
(אלה  החבקנים  המפיות,  אומר  זה 
ההגשה,  כלי  במפיות),  שאוחזים 
הקטנות  והמתנות  הפרחים  סידורי 
או כרטיסי השמות שתשימו באופן 

אישי לכל אחד. תיכף נגיע לזה.

חזרתיות
הוא  מעוצבים  בשולחנות  היופי 
כל  לצד  עצמו  על  שחוזר  הדגם 
שלכם  הסרוויס  אם  ישיבה.  מקום 
לא מספיק לכל כך הרבה מוזמנים, 
וסדרו  כלים  מערכות  שתי  שלבו 
אותם בחלוקה אזורית או לסירוגין. 

נסו ותראו מה עובד.
בצד  הכוס  סידור  על  הקפידו 

במיקום  אחידות  ועל  לצלחת  ביחס  קבוע 
של  עיטור  יש  שלי  לאימא  והסכום.  המפית 
לוקחת  אני  וכאשר  שלה,  הסרוויס  על  פרח 
פיקוד על סידור השולחן כל הפרחים עומדים 
הסועד  לכיוון  פונה  כשהגבעול  מתוח  בדום 

והפרח פונה למרכז השולחן.
�גיסתי רכשה במרוכז עשרות הגדות אחי

דות, ובזאת סייעה לחזרתיות גם בהיבט הזה, 
וגם פתרה פערי נוסח בין ההגדות, כי הלוא 

אין ליל סדר שבו לא נתקלים בהם.

פינוקים אישיים
�אם אתם משקיענים ורוצים לפנק את האו
�רחים שלכם, הכינו להם הפתעה קטנה שת

חכה להם במקום הישיבה שלהם, כמו לבבות 
שוקולד, כרטיס ברכה אישי, או אפילו תמונה 
קטנה של הסועד עם הקדשה, שמאפשרת לכם 
גם שליטה על סידור המקומות כדי שלא יהיו 

תקריות משפחתיות בערב הרגיש הזה.

מרכזי שולחן
כן, כמו באירועים של חתונה או בר מצווה, 

יהיה נחמד להשקיע בעיצוב מרכז השולחן. זה 
יכול להיות סידור פרחים או עציץ או פמוט 
או כל רעיון יצירתי אחר, למשל חלוקי נחל 
וצדפים או שיבולים למראה טבעי, או מעמד 
(חרוזים?  בתוכו  צבעוני  אלמנט  עם  זכוכית 
זר  אפילו  או  הטובה,  הדמיון  כיד  אגוזים?) 
מתוק ממרשמלו או פירות, רק היזהרו, כי זה 

מרכז שולחן מהזן המתכלה...
בעניין  מעט  לא  התלבטתי  שלי  בחתונה 
בסופו  מהבנאליות.  חששתי  השולחן,  מרכז 

זכוכית  באקווריום  זכה  שולחן  כל  דבר,  של 
פוזרה  מסביב  זהב.  דגי  שני  ובתוכו  עגול 
זהב.  פסטה בצורת צדפים שנצבעה בתרסיס 

מאז החיים זהב...

"ראנרים" ו"פלייסמנטים"
"ראנרים"  הללו,  למונחים  יש  בטח 
בעברית  מקבילות  מילים  ו"פלייסמנטים", 
(אשמח לדעת, כתבו  הן  לי מה  ידוע  רק לא 

�אליי). ב"ראנר", הכוונה לרצועה צרה שמני
חים במרכז השולחן על המפה הגדולה, ועליה 

בהמשך יונחו הכלים המרכזיים.
אני  יצירתי.  להיות  אפשר  זה  בנושא  גם 
מכירה משפחה שהשתמשה ברצועה של דשא 
סינתטי כראנר, ובדרך זו יצרה עיצוב אביבי 

לליל הסדר.
מפל מבד,  משטח  אותו  הוא  �פלייסמנט 

סטיק, או מכל חומר אחר, שעליו מניחים את 
הצלחות האישיות. אלו לא פריטי חובה, אך 

אלמנטים עיצוביים שמעשירים את המראה.

חג מעוצב ושמח ובהצלחה!

 שולחן זה
שאנו עורכים

יש יותר מארבע קושיות שצריך לפתור בעת עיצוב שולחן החג 
בליל הסדר, כדי שיהיה נעים לעין ומוכן לערב המשפחתי הארוך. 

איך קוראים בעברית ל"ראנר" ול"פלייסמנט"?

צילום: דרור אבי שולחן ערוך לליל הסדר. הקפידו על אחידות 
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 מזון לגוף
ולנשמה

במקורות נכתב שניסן הוא זמן הגאולה, ביציאת מצרים ובעתיד. גם אם חלקנו אינם מתחברים למקורות יהודיים, הרי כל יציאה 
לטבע בחודש נפלא זה של אביב מצביעה על התחדשות ולידה מחדש. ומה מתאים יותר מארוחת פיקניק עם בוא האביב?

מירי דג

שלושה שמות ניתנו לו לחודש שבו 
חל חג הפסח: חודש האביב, חודש 
ניסן וראש השנה לחודשים. חודש 

ניסן נקרא כך בשל הניצנים ("ניסן" 
במקור מבבלית); חודש האביב בגלל 

אותם ניצנים המסמלים התחדשות 
ולבלוב בטבע; וראש השנה לחודשים 

מכיוון שניסן הוא החודש הראשון 
למניין חודשי השנה העברית.

המקרא בחר את חודש ניסן כחודש 
הגאולה שבו התרחשה יציאת מצרים, 

יציאה מעבדות לחרות. עבדות 
מצרים, שנמשכה 400 שנים, מסמלת 

עבור העם היהודי את התקווה 
לגאולה שתגיע גם אם נחכה לה אלף 

שנה. בתלמוד בבלי (ראש השנה 
יא עמוד א) מבוטאת התקווה הזו 

במילים: "בניסן נגאלו בניסן עתידין 
ליגאל".

אנשים רבים מתקשים לחשוב על 
תקופתנו במונחים חיוביים. הם 

מביטים על העולם סביבם וטוענים 
שיש רע יותר מטוב, שהעם שלנו 

הולך מדחי לדחי; שבמקום להיות 
אור לגויים אנו מפיצים חושך. הם 

פסימיים בכל הקשור לגאולתם 
הלאומית והאישית. ייתכן שיש אמת 

בדבריהם, כי אכן רב הקושי בעולמנו, 

אבל בדיוק עבורם אנו מספרים שוב 
ושוב על יציאת מצרים. הנה עם, 
שהיה עבד ויצא ממצרים ברכוש 

גדול ואחרי 40 שנות הליכה בצייה 
ובישימון שכילו את כל דור המדבר, 

נכנס לארצו והתיישב בה.
אבל בואו נעזוב לרגע את לשון 
הרבים ונעבור ללשון יחיד, הרי 

נאמר: "כל אדם חייב לראות את 
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". אז 

למה שלא ננצל את החכמה היהודית 
העתיקה על מנת לשאול את עצמנו 

מספר שאלות: האם אני עבד של 
משהו? האם אני עבד של מישהו? 
מהי ה"מצרים" שלי? כלומר, מהם 
המקומות הצרים שמהם אני רוצה 

וצריך לצאת? מהו החמץ ממנו עליי 
להיפטר על מנת להיות "כשר" ונקי 

יותר?
הקבלה טוענת, שבחודש ניסן עולמנו 

מתמלא באור רוחני גדול שיכול 
לעזור לכל איש לצאת ממקום בלתי 

רצוי למקום טוב יותר, מקום של 
לידה מחודשת. "בניסן נגאלו בניסן 

־עתידין ליגאל" אומרים המקו
רות. וגם אם חלקנו לא מתחברים 
למקורות יהודיים, הרי כל יציאה 
לטבע בחודש נפלא זה של אביב 
מצביעה על התחדשות ועל לידה 

מחדש. מבחינתי לפחות, הטבע הוא 

האלוקות עצמה ואני מבחינה בה 
ברוב הודה בניסן.

היציאה לטבע

40 שנה הלכו בני ישראל במדבר 
וקיטרו ללא סוף. חם להם, קר להם, 
הם צמאים, הם רעבים, הם אוהבים 

את חרותם, הם שונאים את הרגע 
שבו יצאו ממצרים. בקיצור, קוטרים. 
אז מה הפלא שגם אנחנו, צאצאיהם, 

קוטרים בני קוטרים?!
־לאחרונה, אני שומעת אין־סוף תלו
נות על נושא האוכל בפסח. דווקא 

רובן לא על הארוחות החגיגיות. שם 
יש שפע של רעיונות והאינטרנט 

מוצף במתכוני אירוח חגיגיים, הכוונה 
היא יותר לימי חול המועד שבהם 
צריך להנפיק אוכל יום־יומי נטול 

חמץ, ולפעמים יש קושי נוסף, מה 
לוקחים לפיקניקים בטבע?

אותי אישית ממש לא קשה לרצות 
־בפסח. תנו לי מצה מרוחה בשו

קולד ואני בעננים. אבל עבור אלו 
שמחפשים גיוון, הנה לקט מתכונים 

שמתאימים לארוחות יום־יומיות 
שיכולות להיארז גם בסל פיקניק, 

כי כפי שכבר אמרנו - מומלץ לצאת 
לטבע בימים אלו.

דף מהגדת רוטשילד, מנהג אשכנז. לי תנו מצה מרוחה בשוקולד ואני בעננים
צילום: יואל בן שמעון, הספרייה הלאומית של ישראל

חומרים לכ�10 מנות:
10•  מצות

3־2•  ביצים טרופות עם מלח
• שמן לטיגון עמוק

חומרים למילוי:
500•  גרם בשר טחון

1•  בצל קצוץ קטן מאוד
1•  ביצה

• פטרוזיליה קצוצה
1•  תפוח אדמה מגורר וסחוט מנוזלים (לא חובה)

• תבלינים לפי הטעם (אני שמה מלח, פלפל שחור גרוס, אגוז מוסקט, 
פלפל טחון לבן)

הוראות הכנה: 
מרטיבים 10•  מצות. לוקחים מצה ומניחים מלית על מחצית ממנה. 

מקפלים את המצה לשניים וטובלים בביצה הטרופה. מטגנים בשמן 
עמוק על אש בינונית עד להשחמה.

מצה־פיצהמצה מטוגנת ממולאת בבשר טחון

כשפסח מגיע עולה באופן קבוע הדרישה אצלנו בבית למצה־
פיצה. זהו מתכון שאני מכינה לילדים שלי מאז הם רכים בשנים 

ולחו לא נס.

חומרים:
• מצות

• רסק עגבניות
• שמן זית

• מלח, פלפל שחור, אורגנו טחון
• גבינה מגוררת (צהובה או בולגרית)

הוראות הכנה: 
מרטיבים קלות מצות כמספר הסועדים ומניחה על נייר סופג.

מכינים רוטב עגבניות: מערבבים רסק עגבניות, מעט שמן זית, 
מלח, פלפל שחור, אורגנו טחון (ואם מתעצלים, יש רוטבי פיצה 

מוכנים על המדפים בסופר). מורחים על כל מצה מהרוטב, 
מפזרים בנדיבות גבינה צהובה מגוררת או בולגרית, או שתיהן, 

ומכניסים לתנור לכ־10 דקות בחום של 180 מעלות. hitrun, fxp.co.il :צילום מצה־פיצה. אפשר עם תוספות? 
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פנקייק כשר לפסח

בבית ילדותי קראנו לפנקייקס האלה "ספירייס". הם קלים להכנה, טעימים 
בטירוף, ואני ממליצה לכם להכין כמויות גדולות מהם, כי הם נעלמים לפני 

שמספיקים לומר "פסח, מצה ומרור". ה"ספיירייס" מתאימים מאוד לסל 
פיקניק: פשוט הכניסו אותם לקופסה אטומה כשהם עטופים בנייר אלומיניום 

שישמור על חומם.
הכמות מיועדת לשלושה אנשים לא רעבים מאוד, אז עשו את החשבון. חשוב 

לשמור תמיד על יחס דומה של המרכיבים:

חומרים
3•  ביצים

3•  כפות קמח מצה
3•  כפות סוכר

הוראות הכנה: 
• טורפים היטב את כל החומרים ובעזרת כף גדולה יוצקים למחבת טפלון 

שבה מעט שמן. מטגנים מספר דקות מכל צד על אש קטנה־בינונית.

צילום ומתכון: באדיבות רם הראל - יפה אפרתי - תקשורת אורז אדום עם פטריות שמפיניון ושקדים. לאוורר במזלג 

אורז אדום עם פטריות שמפיניון ושקדים

חומרים לשתי מנות:
1/2•  כוס אורז אדום (אפשר "סוגת")

3/4•  כוס מים
1/2•  כוס חצאי שקדים קלופים

100•  גרם פטריות שמפיניון טריות, פרוסות
2•  כפות שמן זית
1•  בצל גדול קצוץ

1•  פלפל אדום קצוץ
1•  פלפל ירוק קצוץ

2•  שיני שום כתושות
• מלח ופלפל שחור

הוראות הכנה: 
־מחממים את השמן במחבת ומטגנים את הבצל עד הזהבה. מוסיפים את שני סוגי הפ  •

לפלים ומאדים עוד חמש דקות. מוסיפים את הפטריות ומתבלים במלח ופלפל. מסירים 
מהאש.

• מרתיחים את המים בסיר, מוסיפים את האורז ובוחשים כדקה. מוסיפים את הפלפלים 
מהמחבת ואת השקדים. מביאים לרתיחה, מקטינים למינימום את האש ומבשלים בסיר 

מכוסה במשך 45 דקות.
• מסירים מהאש ומשאירים בסיר מכוסה עוד עשר דקות לפני פתיחת הסיר. מנקבים 

במזלג על מנת לאוורר ומגישים לצד מנות עיקריות, סלטים, ירקות שורש ועוד.

־לבקשת הקוראת אביבה אני מצר
פת את מתכון הארטישוק הממולא 
והחגיגי לפסח. אם תחליטו לעשות 
את המתכון הזה, אין ספק שתיהנו 

מהתוצאה המדהימה (לא פחות 
־מכך!), אבל בסבל שבהכנה תאשי

מו את אביבה. לא אותי.
־לעצלנים: אפשר להשתמש בתח

תיות קפואות. עדיין טעים, אבל 
קצת פחות.

חומרים:
־ראשי ארטישוק כמספר הסוע  •

דים כפול שניים (הכמויות פה 
הן בערך ל־40 ראשי ארטישוק)

1•  בצל
1•  תפוח אדמה

כ־750•  גרם עוף טחון
2•  ביצים

• פלפל שחור, מלח, אבקת 
זנגוויל, פלפל לבן, כורכום

• פטרוזיליה קצוצה
3־2•  כפות קמח מצה

• שמן
• לימונים

הוראות הכנה: 
־מנקים היטב את ראשי הארטי

שוק עד שמקבלים ספלול נאה 
ומיד שמים בסיר עם מים ולימון 
(הארטישוק עשיר מאוד בברזל 

ולכן משחיר במהירות.)

המילוי:
• מגררים בצל אחד ותפוח אדמה 
אחד וסוחטים אותם מנוזליהם. 

מערבבים אותם עם כל חומרי 
המילוי יחד: עוף טחון, 2 ביצים, 

פלפל שחור, מלח, אבקת 
זנגביל, פלפל לבן, פטרוזיליה 

קצוצה וקמח מצה. ממלאים את 
הארטישוק ועל כל אחד שמים 

פלח לימון.
• בסיר גדול ושטוח שמים שמן 

קנולה, כורכום, מעט מלח, 
פלפל שחור ופלפל לבן. 

מסדרים את הארטישוקים 
בשכבה אחת (אם אין מקום, 

מכינים בסיר נוסף) ומוזגים על 
הכול מים עד שהם מכוסים. 

־מרתיחים ומבשלים על אש בינ

ונית־גבוהה עד שהרוטב סמיך 
ומצהיב יפה.

טיפים:
• גשו למשימה כשעתותיכם 

בידיכם.
־כשאתם מקלפים את האר  •

טישוק, שפשפו מדי פעם את 
ידיכם עם לימון על מנת שלא 

ישחירו.

זהו חברים, מקווה שתיהנו. ורק 
אל תגידו שלא צירפתי אזהרה של 

המשרד לבקרת המשקל: אכילה 
מרובה של מצות בפסח עלולה 

להוביל לעיבוי מותניים, לשפיפות 
הרוח ולישיבות ממושכות במיוחד 

בשירותים. אז הנה, הזהרתי.
חג שמח וטעים לכולכם!

ארטישוק ממולא לפסח

ארטישוקים. לעצלנים: אפשר להשתמש בתחתיות 
צילום: יהודית גרעין�כל, פיקיוויקי קפואות 
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 פורסים רשת
טכנולוגית למזיקים

מיזם משותף לאיחוד 
האירופי ולעין יהב: 
מצלמות דיגיטליות 

המשדרות באינטרנט 
תמונות של מזיקים 

לכודים במלכודות 
יאפשרו צמצום הריסוס
מיזם ניסיוני, הנערך במושב עין 
־יהב בערבה במימון האיחוד האי

רופי ובשיתוף דוקטור דוד נסטל 
ממכון וולקני, עשוי לאפשר 

צמצום משמעותי של הצורך 
בריסוס נגד מזיקים. הפרויקט 
הראשון מסוגו בעולם נעשה 

־בעזרת מלכודות מתקדמות ונו
עד להתמודד עם זבוב הדלועים, 

שגורם לפגיעה קשה בגידולי 
מלון, קישוא, דלעת ואבטיח 

ועלול להוריד לטמיון עמל של 
עונה שלמה בזמן קצר.

במסגרת הפרויקט פוזרו בשטחי 
הגידול מלכודות עם מצלמות 

דיגיטליות המזהות מזיקים 
שנלכדו ומעבירות את הצילומים 

־בזמן אמת באמצעות אינטר
נט לחוקרי מכון וולקני. בשלב 

הבא, החוקרים מנחים את 
החקלאי לבצע ריסוס ובדרך זו 
נחסך הצורך בריסוס מונע של 

הגידולים.
אגרונום האגודה השיתופית 

של חקלאי עין יהב, רמי שדה, 
אומר כי עד תחילת הניסוי 

נאלצו החקלאים לרסס את 
השטח אחת לשבועיים, משלב 

החנטה ועד לסיום העונה, כי 
לא הייתה להם יכולת לדעת אם 
ומתי המזיק יבקר אצלם. בשלב 

שבו הם היו מזהים את המזיק 
כבר היה מאוחר מדי, כי הנזק 

לגידולים כבר נגרם. להצבת 
המלכודות קדמה עבודת הכנה 

מקיפה שכללה תכנות מערכת 
המצלמות, כך שתדע לזהות 

את צילום זבוב הדלועים מזוויות 
רבות.

־הניסוי בעין יהב הוא חלק מפרו
יקט משותף למספר מדינות 
־באגן הים התיכון שמממן האי

חוד האירופי. בכל מדינה נעשה 
מאמץ להתמודד באותו אופן 

- מלכודות עם מצלמות ומעקב 
אינטרנטי - עם מזיק אחר. ביוון 

תוכנתו המלכודות לזהות את 
זבוב הזית, שעושה שמות בענף 

החקלאי הלאומי.

הדור הבא במניעת 
בזבוז מזון

מרכז וולקני יעניק 
לתלמידי תיכון שיפתחו 
דרך למניעת אבדני מזון 

בחקלאות פרסים בסך 
30 אלף ש"ח

מכון וולקני יעניק 15 אלף ש"ח 
למקום הראשון בתחרות חדשה 

בשם "Volcanivation", שבה 
יציגו תלמידים בכיתות ז'־י"ב 
מיזמים למניעת אבדני מזון 

בחקלאות. התחרות פתוחה לכל 
־בתי הספר בארץ ומיועדת לתל
מידי מדעים ומדעי החקלאות 
־בשיתוף תערוכת "אגריטך" וה

חינוך ההתיישבותי וסך הפרסים 
בה הוא 30 אלף ש"ח.

30% מהתוצרת החקלאית בעו־
לם המערבי מושלכת לפח, החל 

מרגע הקטיף ועד לרגע שבו 
הצרכן מחליט להיפטר ממנה. 

אבדנים אלו גורמים לעליית 
מחירים משמעותית של מוצרים 

חקלאיים, ועליה משלם הצרכן. 
כדי לצמצם את זריקת המזון, 
־מושקעים משאבים רבים במח

קרים העוסקים בשימור תוצרת 
חקלאית בשדה ולאחר הקטיף 

ובפיתוח של אמצעי אחסון 
המאפשרים שמירה על איכות 

המזון, על בריאותו ועל טעמו.
"חשוב לנו שכבר עכשיו יתנסה 

הדור הצעיר בפיתוח דרכים 
־להתמודדות עם הבעיה", מוס
רים במנהל המחקר החקלאי, 

מכון וולקני. "בעוד שני עשורים 
הביטחון התזונתי של תושבי 

מדינת ישראל יהיה מונח בידיים 
של התלמידים הצעירים. שינויי 
־האקלים שאנו חווים היום מעי

דים, כי מקורות המים המתוקים, 
הקרקע לחקלאות וכוח האדם 

העובד במקצוע יצטמצמו 
בצורה משמעותית. לאור זאת, 
יכולתנו לשמר מזון לאורך זמן 
־ולמנוע אבדנים תהיה משמעו

תית יותר מתמיד". 
שימור מזון באחסון והארכת חיי 

מדף של מוצרי מזון הוא אחד 
מתחומי המחקר המבוקשים 

בעולם. במדינות רבות, היכולת 
לשמר מזון פירושה הבדל בין 
־חיים ומוות. עבור מדינות מער
ביות, משמעות יכולת זו היא 

הוזלה של מוצרי מזון וניצול נכון 
של משאבי הטבע, תוך צמצום 

הפגיעה בסביבה.
חוקרי מנהל המחקר החקלאי, 
מכון וולקני, יזמו כנס מדעי בין־

לאומי בנושא זה, שיתקיים 
בתערוכת "אגריטך" בין 28 ל־30 

באפריל 2015. בכנס ישתתפו 
מדענים ויזמים מ־40 מדינות 
בעולם ובו יכריזו על הזוכים 

בתחרות. 

 נערכים לחוק
הפיקוח על מזון 

לבע"ח

משרד החקלאות יפעל 
להתאמת המינונים 

והתוויות בישראל של 
תוספי מזון לבע"ח 

למדיניות הנהוגה 
בארה"ב. החוק ייכנס 

לתוקף בעוד שנה

בהיערכות משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר לקראת כניסת 
החוק לפיקוח על מזון לבעלי 
חיים לתוקף, ובמטרה לאמוד 
־את היקף השימוש בפועל בתו

ספים למזון בע"ח, נבדק המצב 
בישראל מול המדיניות בארצות 

הברית.
בעקבות הבדיקה, הודיעה 

דוברת משרד החקלאות ופיתוח 
־הכפר, דפנה יוריסטה, כי המש

רד יפעל באופן מידי להתאמת 
המינונים והתוויות בישראל 

ל"תרופות שלא לצורך ריפוי" 

למדיניות הנהוגה בארה"ב. נכון 
20 "תרופות שלא לצו־ ־להיום, כ
רך ריפוי" קיבלו היתר לפי הצו, 
עשר נוספות נמצאות בבחינה.
החוק לפיקוח על מזון לבע"ח, 
שיזם משרד החקלאות, אושר 

בכנסת בפברואר 2014 וצפוי 
להיכנס לתוקף בעוד כשנה, 

במארס 2016. החוק נועד 
להסדיר באופן כולל ועדכני את 

הפיקוח על ייצור ושיווק מזון 
־לבע"ח באמצעות הבטחת שר

שרת הבטיחות של ייצור המזון 
מן החי. כדי לאפשר עקיבות 

של תהליכי הייצור והשיווק עד 
לשיווק המזון לאדם פועלים 

במשרד לפי התפיסה המקובלת 
במדינות מפותחות - בשיטת 
"מהמשק לצלחת" (באנגלית: 
 Farm to" - "מהמשק למזלג"

.("Fork
החוק החדש יחליף צו שנחקק 
1971 והסדרי פיקוח חל־  בשנת
קיים על מזון לבע"ח הקבועים 

כיום בצו הפיקוח, יקבע הסדרים 
מתאימים לכל צורות הגשת 
המזון לבע"ח הנהוגות כיום, 
ויהיה מסגרת חוקית כוללת 

־המשקפת תפיסת פיקוח עדכ
נית, המבטיחה שהמזון המוגש 
־לבע"ח יהיה באיכות גבוהה, בהי
בט הבטיחותי ובהיבט התזונתי.

החוק קובע, בין השאר, תנאי 

בסיס למתן היתר לייצור ולשיווק 
מזון לבע"ח, יבוא וייצוא של 

מזון לבע"ח או של חומרי הגלם 
המשמשים בייצורו, ומסדיר את 

התנאים לרישום תוספי מזון, 
אשר נועדו להשפיע על הערכים 

התזונתיים של בע"ח, בריאותם 
או רווחתם.

תוספי מזון הם תכשירים שאינם 
מזיקים לבע"ח או לרווחתם. כמו 

כן, אין להם השפעה שלילית 
מוכחת על בריאות הצרכן, אך 

־בשל עיקרון "הזהירות המונ
עת" הוחלט, כנהוג בארה"ב, כי 
עם כניסת החוק לתוקף יועבר 

רישומם ממשרד החקלאות 
־ופיתוח הכפר למשרד הברי
אות, והם יירשמו במסגרת 

פנקס רישום התרופות במשרד 
הבריאות.

בשל עיקרון "הזהירות המונעת", 
־הוחלט לצמצם גם את השי

מוש בהם, ועל כן יגביר משרד 
החקלאות את הפיקוח במשקים 
במטרה לוודא שהשימוש בפועל 
נעשה בהתאם להוראות, בדומה 

לפיקוח על מזון המכיל כל 
תרופה אחרת, במקביל לסקר 

השאריות הכימיות שמבצע 
משרד החקלאות מדי שנה מזה 

שנים רבות, לאיתור שאריות 
תרופות ותוספי מזון במוצרים 

מן החי.

בין חקלאות 
למדע
דרור יוסף

צילום:  חממה בעין יהב ובה מלכודות למזיקים. המערכת תדע לזהות את זבוב הדלועים 
רוני חסיד – דוברות ויחסי ציבור

מצב החסה בשטחים

ממצאים מפתיעים לחוקרים שבדקו 
השפעת דישון בבוצות שפכים על גידולים 

רגישים 
בשנים האחרונות גדל מאוד השימוש בבוצות שפכים כחומר 

־דשן לגידולים חקלאיים ונוצר צורך בבדיקה תוצאות התה
ליך הזה - האם הוא משפיע על המזון שאנחנו ובעלי החיים 
צורכים? מחקר מקיף של צוות של חוקרים מהמכון למדעי 

הקרקע, המים והסביבה במינהל המחקר החקלאי בבית דגן, 
בראשות ד"ר פנחס פיין, בחן את השאלה באמצעות מחקר על 

גידולי חסה וההשפעה ארוכת הטווח של הבוצה על הירק.
ממצאי המחקר מראים שלא נמצאו חריגות של יסודות קורט 
ושל מתכות כבדות בחסות שנבדקו, ומכאן מגיעים החוקרים 

למסקנה שהשימוש בבוצות בטיחותי לאדם ולחי. מסקנה 
נוספת שאליה הגיעו היא שאין בעיה להשתמש בחקלאות גם 
־באפר פחם (באמצעותו מפחיתים את כמות החיידקים המזי

קים בבוצות) שעד עתה היה שנוי במחלוקת.

צילום: ארכיון מושב צופית שדה חסה. השימוש בבוצות בטיחותי לאדם ולחי 
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 דני בלר
צילומים: הארכיון הפרטי

בקר.  אמרת  ארגנטינה,  אמרת 
אנחנו, הישראלים, צאצאי לא פחות 
הדתות  שלוש  בני  תפוצות,  מ�60 

תר של  נדירה  תערובת  �הגדולות, 
ולקיבתנו את  בויות, אימצנו לפינו 

השפונד הארגנטיני:  הבשר  �נתחי 
הן  הנקניקיות  לאסאדו,  הפכה  רה 
פריז'ה  להעמיד  ולמדנו  צ'וריסוס, 
בשל  מעט  לא  צ'ימיצ'ורי,  ולהכין 
בזכות  וגם  העלייה מדרום אמריקה 

�בני העדה הדרוזית, אשר היגרו בח
לקם לארגנטינה לפני דורות.

ארגנטינה היא ארץ רחבת ידיים, 
780 אלף ו�400 קילומ�  שני מיליון,

טרים רבועים שטחה. יש בה אזורים 
מהקור  החל   - מגוונים  אקלימיים 
בדרום, המזג האטלנטי המתון במרכז 

�וסיים בטרופי בצפון. ברצועת הקר
איירס  בואנוס  פרובינציית  של  קע 
ריוס,  באנטרה  הפמפאס,  בואכה 
בדלתא, האדמה פורייה במיוחד. אין 
בה צורך בדשנים, הגשמים ברוכים. 
מתון  מאקלים  חוץ  פרה,  רוצה  ומה 

ועשב ירוק?
מאז שארגנטינה זוכרת את עצמה 

�היא ארץ של חקלאות. בגלי ההגי
ואף בשתי  ה�19  סוף המאה  רה של 
מלחמות העולם היה בה מזון בשפע. 
שאחרי  השסועה  אירופה  כאשר 
רעבה  הראשונה  העולם  מלחמת 
הפכה  ארגנטינה  ב�1918,  ללחם 
לקרן השפע שלה. בקר וחיטה יצאו 
באניות מסע אל כל מדינות אירופה 

מהיי הון  עשו  הבקר  חוות  �ובעלי 
במט החקלאית,  התוצרת  של  �צוא 

בע קשה ובמטילי זהב, אולם במקום 
נשים  על  הכסף  את  בזבזו  לחסוך 
עיר  בפריז,  בעיקר  שמפניה,  ועל 

האורות.
בארגנטינה  היו  השפע,  בימי 
כל  על  ויפות  בריאות  פרות  שלוש 
צריכת  עמדה  ה�50'  בשנות  תושב. 

הארגנטי של  הממוצעת  �הבשר 
נים על 100 קילוגרם לשנה לאדם. 
היריד החקלאי של "לה רוראל" היה 
ופרים  פרות  הוצגו  ובו  דבר  לשם 
פרסים  שגרפו  משובחים,  מגזעים 
ומחירם היה שקול בזהב. העיתונות 
מה  לחשב  תמיד  ניסתה  המקומית 
יהיה מחירו של סטייק מפרה שכזו. 
נותרה)  היום  (ואף  הייתה  צמחונות 

קוריוז בקרב הארגנטינים.
משק הבקר בארגנטינה הוא חלק 
הקולינארית.  רק  ולא  מהתרבות 
קבע  המדינה  של  הטבעי  העושר 

תו של  הדיאטה  את  רבה  �במידה 
בעיקר  בשר,   - חלבון  ספקי  שביו: 
וירקות  חיטה  ומוצריו;  וחלב  בקר, 
שגדלו באדמה שחורה, לחה ובשפע 
של מים. בניגוד לישראל, החקלאים 
לא הביטו השמימה בדאגה או נשאו 
שימטיר  שבמרומים,  לאל  תפילה 
בצורת,  שנות  מעט  להוציא  מטר. 
משטר הגשמים אחיד והמים מצויים 

במדינה בשפע.
19 הובילו הבוק� �עד סוף המאה ה
ממקום  הבקר  את  ברגליהם  רים 

קי מאות  באורך  מסעות  �למקום. 
היו  הם  ובסערה.  בשמש  לומטרים, 
מתחת  האוויר  מזג  מפגעי  מוגנים 
לכובע רחב שוליים, בפונצ'ו (כסית 
של  מזהה  רקמה  שעליו  כתפיים 
בומב'צה  במכנסי  הפרובינציה), 
ובמגפי  דרוזי)  לשרוואל  (הדומים 

עור עם דורבנות.

בקר ותרבות

הבוקרים  הארוכים  במסעות 
ומומלח  מיובש  בשר  אוכלים  היו 
עשוי  מנאד  יין  ולוגמים  (צ'ארקי) 
היו  הם  ליל  רדת  עם  כבש.  עור 
עוצרים למנוחה באמצע שום מקום, 

טור קרקע,  שמים,  לחסדי  �נתונים 
פים וכנופיות שודדים. כדי להנעים 

�את זמנם הם היו שולפים גיטרה וש
רים שירי עם - שירים שהם לב�לבה 

של התרבות המקומית.
חוו על  מספרים  מהשירים  �כמה 
"הע הארגנטיני:  הבוקר  של  �יותיו 

ניגון  הוא   (El Carretero) גלון" 
�עממי של ארטורו נוואס, אחד הרא
גרמו תקליטי  על  שהועלה  �שונים 

פון בתחילת המאה שעברה והושמע 
קרלוס  שבו  הראשון,  המדבר  בסרט 
מעט  לא  שר  יידוב  (שלמה  גרדל 
משיריו בתרגום מופלא לעברית של 

אהוד מנור ז"ל) מבצע אותו.
"בדרכים"  הם:  נוספים  שירים 
(Por el camino) של בנחמין טגלה 
קורסיני;  איגנאסיו  בביצוע  לארה 
"pampa Luna" (ירח הפאמפה או 
 Fortin" ירח הערבות) מתוך הסרט
alto", המגולל את סיפור הבוקרים 

�המעבירים בקר בעיצומה של מלח
 "Los ejes de mi carreta" ;מה
ואפילו  ג'ופאנקי  אטאהואלפה  של 
 "Tengo una vaca lechera"
ילדים  שיר  חולבת"),  פרה  לי  ("יש 

של פליסיאנו ברונלי.
המקו מהתרבות  חלק  הוא  �הבקר 

עד  לפחות  היוו,  הבקר  ומשקי  מית 
פרנסה  מקור  המאה שעברה,  אמצע 

�לרבים. היה כבוד גדול כלפי החקל
אות, שהייתה מרכז החיים. עם גזעי 
החולבות,  נמנות  הבולטים  הבקר 
הכלאה בין ההולנדית לארגנטינית. 
בפרות לבשר, הגזעים הבולטים הם 
והאברדין  ההרדפורד  השורטהורן, 
המסורתיים,  הגזעים  אלה  אנגוס. 
שנות  ועד  הגידול  ליבת  את  שהיוו 
30' לפחות הגידול לא היה מתו� �ה

עש.
איכות הבשר והחלב נבעו בעיקר 

כמו האורגני.  הטבעי,  �מהגידול 
פשוטים  היו  ההם  בימים  החיים  בן, 
בית  בראנצ'ו,  חיו  הבוקרים  יותר: 
אבנים  בוץ,  (תערובת  אדובה  עשוי 

�וקש); האוכל הוכן ממצרכים שנקט
פו באותו יום; יין טוב ושפע ירקות 

היו חלק מהארוחה, שמרכזה בשר.
לפחות עד אמצע שנות ה�70' לא 

 ארגנטינה
של פעם

אנחנו מכירים ואוהבים אסאדו, צ'ימיצ'ורי, צ'וריסו, פריז'ה 
ופאלנצ'ה שהגיעו למטבח הישראלי מתרבות הבקר 
הארגנטינית. הצצה נדירה לתחילת המאה הקודמת, 

לארגנטינה שבה היו שלוש פרות בריאות ויפות על כל תושב 
ובוקרים הובילו עדרי פרות ברחובות הערים. וגם: הסיפור 

האמתי מאחורי ריבת החלב
 .1913 תקליט,  על  הברק"  "גאוצ'ו  דמות 

תרבות הבקר במוזיקה

צילום: שאטרסטוק

פר אלוף מזן ניוטון סטון. בתערוכת רובע פלרמו, 1907

מחלבה, 1909. היו שלוש פרות בריאות ויפות על כל
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באמצע  אפילו  לראות,  נדיר  היה 
איירס,  בואנוס  של  ההומה  הסיטי 
ממלאכתם,  עוצרים  בניין  פועלי 
ארגנטיני,  (מנגל  פריז'ה  שולפים 

למר כיוונים  עם  וגדול  �מסיבי 
נתחי  עליו  ומניחים  מהגחלים)  חק 
נקניקיות  שלנו),  (שפונדרה  אסאדו 
צ'וריסו (בשר טחון ומתובל, יש כמה 
נקניקיות  סוגים),  וכמה  מתכונים 
מורסיז'ה (נקניק דם, שממנו יש כמה 

�מינים ותיבולים), עטינים ולא עלי
נו, פרוסה עבה של גבינת פרובולונה 
משוחה בשמן זית ומתובלת באורגנו. 
את החלק האחורי של הפרה מלווים 

�בלחמניות באגט או בלחם כפרי וב
הרבה יין. לאחר מכן, שותים מאטה, 
חליטת עלים הנלגמת מכוס וקשית 
יש  כזו  ארוחה  אחרי  האם  יעודיים. 

�כוח לעבוד? בקצב הארגנטיני, חוז
רים לעבודה, לאט�לאט.

הפרה היא כל עולמנו

משחקים.  גם  סיפק  הבקר  ענף 
או  "עץ  מעין  הוא   (Taba) טאבה 
מטילים  היו  אותו  מהודר,  פלי" 
Doma) היא רכי� (למרחקים; דומה 

בה על פרה או על פר.
תעשיית מוצרי העור פרחה מאוד 
וארגנטינה נחשבה לאחת המובילות 

מחול הבוקרים  בגדי  עור.  �במוצרי 
קים לבגדי עבודה ולבגדי תערוכה. 
שימושיים  נוחים,  העבודה  בגדי 

הבוקר  על  להגן  אמורים  ורחבים, 
השדה  ומתנאי  האוויר  מזג  מפגעי 

�(בעיקר צמחים קוצניים). בגדי הת
דרבנות  מגפיים,  כוללים  ערוכה 
מהודרת  מטבעות  חגורת  מוכספים, 
וחולצה לבנה ומעליה וסט רקום. זהו 

הגאוצ'ו המסורתי.
דמותו  את  להעלות  כאן  כדאי 
"גאוצ'ו  נסקה,  קרלוס  של  האגדית 
 ,(El gaucho relampago) "הברק
האירופי  המהגר  דמות  את  שסימל 

�שביקש לאמץ את התרבות הארגנ
טינית. נסקה, יליד איטליה, היה איש 
רב�גוני, ברוך כישרונות, שאהב את 
וחילק את  ואת חיי הבוקרים  השדה 

זמנו בין העיר לבין הכפר.
למופעי  סוסים  מאמן  היה  נסקה 
קרקס, כותב שירי עם ומנהל חברת 
משנת  החל   .ERA בשם  תקליטים 
1910 חברת התקליטים שלו מקלי�

טה שירים, מערכונים ותסכיתי רדיו, 
 Victor, - שהחברות הגדולות דאז
ו�Columbia - לא רצו,   Odeon
כי לא היו בין�לאומיים מספיק. אבל 
האלה  הנדירים  התקליטים  דווקא 
לעולם  הצצה  היום  לנו  מספקים 
לתסכיתים  מהאזנה  נעלם.  שכמעט 
מגדלי  ההווי של  על  ללמוד  אפשר 

הבקר דאז.

רובע המשחטות

הנקרא  רובע  איירס  בבואנוס  יש 

�ָמָטאֵדרֹוס – "משחטות", בתי מטבח
נמו בתים  של  אזור  זהו  כיום  �יים. 

שטח  פני  על  המשתרע  ברובו,  כים 
שגודלו כשמונה קמ"ר, בין השדרות 
 1899 בשנת  פרון.  ואווה  קאסטרו 
הוקמו ברובע משחטות, אשר סיפקו 
השכונות  מתושבי  לרבים  תעסוקה 

בוד פרה  או  גדול  עדר  �הסמוכות. 
דה הובלו למשחטות באותה דרך - 
מהרובע  הלא�סלול.  הראשי,  ברחוב 
לצריכה  הבשר  אספקת  יצאה  הזה 

מקומית ולייצוא.
ברובע השכן, לה מטאנזה ("ההרג"), 
מספרים  החלב.  ריבת  הומצאה 
שהרודן הארגנטיני חואן מנואל דה 
חלב.  עם  מאטה  ללגום  אהב  רוסס 
את  שכחה  שלו  העוזרת  אחת,  פעם 
הכד על האש, כי לא רצתה להפריע 
לקצין בכיר ממחנה אחר שנח בחדר, 
ורק כעבור כמה שעות, כאשר רוסס 
ביקש את המאטה שלו, היא נזכרה כי 
עומד עדיין  והסוכר  הכד עם החלב 
עיסה  בו  שנוצרה  וראתה  האש  על 
חומה. הרודן ביקש לטעום והתוצאה 
ערבה לחכו. כך נולדה ריבת החלב, 

שהישראלים אוהבים כל כך.
תעשיית הבקר הארגנטינית ידעה 
גם לא מעט רגעי משבר. תאגידים 

אס על  להשתלט  ניסו  �אמריקנים 
ולמכור  בזול  לקנות  הבשר,  פקת 
בשנות  ביוקר.  לארגנטינים  בחזרה 
ה�70' התרחש משבר חריף שהוביל 
בלתי  דבר שהיה  בשר,  ללא  לימים 
דק  סטייק  שאוכלת  במדינה  נתפס 
בארוחת הבוקר. בישראל, בשר העוף 

בארגנטי עממיים.  נחשבים  �וההודו 
נה אוכלים עופות רק בחגים.

תפריט, בבקשה

אינו מוכר לאר "דיאטה"  �המונח 
�גנטינים. הנה כמה מנות מתוך תפ

ריטים של מסעדות פועלים:
כבד רוכבים: פרוסה עבה של כבד 

חווה חקלאית, 1909. ב�1918 הפכה ארגנטינה לקרן השפע של אירופהל תושב

גאוצ'ו אמתי, 1909. כמו פעם

לורד צ'לנג'ר. הפר האלוף לשנת 1909

הבקר הוא חלק מהתרבות המקומית 
ומשקי הבקר היוו, לפחות עד אמצע 
המאה שעברה, מקור פרנסה לרבים. 

 היה כבוד גדול כלפי החקלאות,
שהייתה מרכז החיים

המשך בעמ'   הבא
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צלוי, מעליה חביתה של שתי ביצים 
"פינגווין"  עם  מוגש  בצד.  וצ'יפס 
אדום  יין  של  ליטר)  חצי  בנפח  (כד 
לא  הסועד  שחלילה  כדי  מחבית, 

יישאר צמא.
פריז'יטה: מנגל אישי, שבו נצלים 
על גחלים בין 500 ל�750 גרם (אולי 

בדי סופרים  לא  בארגנטינה  �יותר, 
וק) של צ'ינצ'ולינס (קישקע ממולא 
עבות  (נקניקיות  צ'וריסוס  שומן), 
כליות  עטינים,  בשרים),  מתערובת 
המנגל  את  מביאים  אסאדו.  ונתח 
לסועד עד השולחן והוא אוכל לאט�

לאט מה שמוכן. לשם הנימוס, מוגש 
עם סלט בצד.

שיוצ מי  יש  פילה:  סטייק  �כריך 
�אים לבלות כל הלילה (בואנוס איי

רס היא עיר ללא הפסקה) ומסיימים 
פילה  סטייק  כריך  עם  הבילוי  את 
וכוס גבוהה של שוקו חם (משוקולד 
מומס אמתי). אנחנו נחכה שש שעות 

בין הכריך לשוקו, או�קיי?
�אמפנדס: לכל פרובינציה בארגנ
ידי ולטובת  שלה,  האמפנדה  �טינה 

דותי עם משפחתה של מרסדס סוסה, 
טעימות  שהכי  אציין  לברכה,  זכרה 
אוכלים  מטוקומאן.  האמפנדות  הן 

על הדרך, חם, קר, מטוגן, אפוי.

ביפה: סטייק, צ'וראסקו (שפירושו 
"צלוי") על הפלנצ'ה (משטח צלייה), 
מלווה בסלט עלים מרים כמו אנדיב 
ואסקרולה, צ'יפס (אמתי, לא קפוא) 

שפ שותים  לפעמים  בירה.  או  �ויין 
ריץ - יין עם סודה.

אוכ הבולגרים  קיבה.  �מונדונגו: 
מקיבה.  עשוי  "שקמבה",  מרק  לים 
מקיבה  קדירה  מכינים  בארגנטינה 

�וגם מרק ואפילו מאזות מקיבה מבו
שלת ומתובלת בתחמיץ.

"הורג  המילה:  פירוש  מאטמברה: 
ביצה,  גזר,  ובה  בשר  רולדת  רעב". 
בצלחת  חם,  או  קר  אוכלים  אפונה. 

או בסנדוויץ' ענקי.

הקשר היהודי

חלקם  להזכיר את  בלי  אי אפשר 
לארגנטי היהודיים  המהגרים  �של 
במז מהפוגרומים  ברחו  אשר  �נה, 

בקולוניות  והתיישבו  אירופה  רח 
 .1889 משנת  הירש,  הברון  שהקים 
המפורסמת בהן היא מויסס ויל (כפר 

�משה). בישראל חיים צאצאי המהג
ובגי בחקלאות  האלה, שעסקו  �רים 

דול בקר.
בארגנטינה הייתה קהילה יהודית 
בבשר  צורך  והיה  וגדלה  שהלכה 

היהודים  הגאוצ'וס  כשרה.  משחיטה 
מיהרו ללמוד את השפה ואת מנהגי 

הש ברבות  הייתה,  הכוונה  �המקום. 
נים, ליצור בית לאומי לעם היהודי 

בפרובינציית אנטרה ריוס.
חנויות  פעלו  הגדולות  בערים 

פס היתר  בין  מכרו  אשר  �כשרות, 
נקר (בפי הארגנטינים  �טרמה בשר 

אוכלים  היו  אותה  "פאסטרון"),  אה 
בסנדוויץ' מלחם שחור, עם מלפפון 
וחרדל ביתי. הפאסטרון תפס  חמוץ 
יחד  בארגנטינה,  אהוב  נקניק  והוא 

עם קרעפאלעך בשר.
עמה  הביאה  מארגנטינה  העלייה 
על  שהתחבב  האוכל  את  לישראל 
הישראלים. בנגב יש קיבוצים רבים 
עין  בהם  ארגנטינה,  יוצאי  של 
גם  ומפלסים.  הנר  אור  השלושה, 
ועניין,  דבר  לכל  ישראלים  הם  אם 
השנים שעברו מאז עלו לא הצליחו 
רוחב  את  המבטא,  את  מהם  לקחת 

ובעיקר - את האו והמתיקות  �הלב 
�כל. להם ולבוקרים הישראלים מוק

דשת כתבה זו.

גאוצ'וס מחלקים פרה - 1910. גאוצ'וס מכינים בשר בשדה, 1909. מי צריך משחטה

לוגמים מאטה, 1910. הפסקה מהעבודה בחוות הבקר

"עגלון הפרים". שיר עממי, תקליט משנת 
1912

בארגנטינה הייתה קהילה יהודית 
שהלכה וגדלה והיה צורך בבשר 

משחיטה כשרה. הגאוצ'וס 
היהודים מיהרו ללמוד את השפה 

ואת מנהגי המקום

המשך מעמ' קודם
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 לטיול
נסענו

הפסטיבל הבין־לאומי לפיסול

־השנה ייערך "אבן בגליל" במעלות־תרשיחא, הפסטי
בל הבין־לאומי לפיסול שחוגג 25 שנה, בסימן פיסול 

עתידני עם מגוון פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה: 
מתחמי ענק, סדנאות יצירה, ירידי אמנים ואמנות, 
הצגות ילדים, תחרות השטת סירות מבטון באגם 

מונפורט ועוד. כל הפעילויות, האירועים והאטרקציות 
- א־ג חול המועד, 5 עד 7 באפריל 2015 - ללא תשלום. 
הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 6־8 באפריל במתחם 

אגם מונפורט.
לפרטים נוספים על אירועי הפסטיבל בטלפונים: -04

 9578871/68 או אתר האינטרנט העירוני:
www.maltar.co.il. מומלץ להוריד את אפליקציית 

"אוצרות הגליל", שעשויה לסייע באיתור מסעדות, 
מקומות לינה, אטרקציות וטיולים.

"אבן בגליל"
בפסטיבל הפיסול ה־25 במעלות־תרשיחא יציגו אמנים מהארץ 

ומחו"ל את יצירותיהם בנושא פיסול עתידני. בקרוב יחלו 14 פסלים 
נבחרים מ־11 מדינות: איטליה, גרמניה, בולגריה, גיאורגיה, טורקיה, 
בלרוס, יפן, צ'כיה, רומניה, ספרד וישראל לעבוד על יצירותיהם. 14 
האמנים נבחרו על־ידי ועדה אמנותית שעומד בראשה הפסל משה 

פרלמן, הוגה הפסטיבל. בתום הפסטיבל יוצבו הפסלים החדשים 
ברחבי מעלות־תרשיחא, ויצטרפו ל־350 פסלים נוספים שפזורים 

ברחבי העיר, מיצירות הפסטיבלים הקודמים.
לפסלים הבין־לאומיים יצטרפו השנה לראשונה אמני קרמיקה 

מפסטיבל "נוגעים בחומר" בכפר ורדים ואמני ניפוח זכוכית.

[מפסל באבן. לפסלים יצטרפו אמני קרמיקה וניפוח זכוכית
צילום: שלמה שרביט

 לילדים ולכל המשפחה
במסגרת חגיגות חצי היובל לפסטיבל, יוקמו באזור אגם מונפורט 

מתחמי ענק לילדים ולמבוגרים:
פעילויות וסדנאות בנושא מחזור וטבע, בריאות וכושר - הכנת 

־בובות אצבע, סדנת יצירת קישוטים לגינה בעזרת חומרים ממוחז
רים, סדנת בישול בריא הכוללת הכנת שיפודי בריאות וקאפקייקס 

ירקות, מתקני כושר לילדים, סדנת התנסות מדעית בקרח יבש, 
־סדנת היכרות עם צמחי תבלין ומרפא הכוללת הכנת שמנים מיו

חדים ומוצרי טיפוח מחומרים טבעיים, פיסול חיות מאצטרובלים, 
עיצוב צנצנות נוי ועוד.

כוכבי "הופ" - טבע תום והדבורה מאיה. הילדים יכינו יצירות על 
טהרת שמירת כדור הארץ ומגוון יצירות מיוחדות ברוח הדבורה 

מאיה.
קופיקו - משחקי קופסה, דוכני פעילות היתוליים נושאי פרסים 
־(קליעה למטרה, השחלת כדורים, דוקים), סולמות וחבלים, מת

נפחים ומשחקי ילדות.
xbox - משחקי BO במסכי פלזמה ענקיים, כגון: פיפ"א, טניס, 

אגרוף, תחרות ריקודים, שיט אבובים, מרוץ מכוניות ועוד.
־בכל יום יתקיימו שני מופעים לילדים ולנוער. תקיים קק"ל פעי

לויות וסדנאות פיסול בעץ לילדים ומבוגרים ובמקום יש פינת חי 
וליטוף.

בתשלום: מתנפחים, קרטינג, טיולי רייזרים (טרקטורנים מהירים), 
טיולי רכיבה על סוסים וג'ימבורי ענק, שיט באגם והחלקה על 

הקרח.

סירות בטון צפות?
בימי הפסטיבל תתקיים תחרות ארצית של השטת סירות בטון, 
בשיתוף איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות, עמותת אדריכלים 

מאוחדים ועיריית מעלות־תרשיחא. התחרות כוללת תכנון, בנייה, 
עיצוב והשטה של סירת קאנו מבטון.

בתחרות ישתתפו עשרה צוותים, שינסו להשיט באגם מונפורט 
סירת בטון השוקלת למעלה מ־200 ק"ג, במידות 500 ס"מ אורך 

ו־80 ס"מ רוחב.

 הסעות לנחל כזיב
פעם בשנה (בחול המועד פסח) פותחת רשות הטבע והגנים את 
המעבר לנחל כזיב למשפחות מצד מעלות־תרשיחא. במהלך ימי 

הפסטיבל יצאו שאטלים ללא תשלום לאורך כל היום אל נחל כזיב.
בנחל, הנחשב לגדול ביותר בגליל במערבי, זורמים מים לכל אורך 

צילום: אלמוג מפסגת הר ברקן. מבט מערבה אל עבר עמק יזרעאל 
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פסטיבל פיסול באבן במעלות, תחרות השטת סירות מבטון ואירועים 
נוספים (וחינמיים) לכל המשפחה באגם מונפורט • קטיף קולרבי 
סגול בשדות נהלל במסגרת "לקט ישראל" • ביקור בשמורת נחל 

שניר ובנחל סער בצפון הגולן • תצפית מהר ברקן לעבר עמקי בית 
שאן וחרוד • טיול משפחתי בנחל אוג * עצירה במצפור שי דיין בנחל 

הבשור • הליכה במים בנחל בוקק ובבריכות עין־בוקק
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־השנה. בשמורת הטבע יש מבנים צלבניים, ביניהם גם מבצר המונ
פורט המפורסם. השאטלים יצאו מהיכל התרבות שבעיר ויורידו את 

המבקרים בסמוך לנקודות הרחצה בנחל. מתאים גם לתינוקות.

קטיף קולרבי סגול

"לקט ישראל", ארגון הצלת המזון הגדול בישראל שמעביר עודפי 
מזון למי שזקוקים לכך, מזמין את הציבור הרחב להצטרף לקטיף 

ירקות למען נזקקים, שיתקיים בחול המועד פסח.
הקטיף הוא אירוע משפחתי חווייתי שבו יכולים לקחת חלק בני 

כל הגילים, והוא מהווה הזדמנות לקחת 
חלק במיזם התנדבותי רחב היקף. היבול 

שייקטף יחולק ללא תמורה למשפחות 
נזקקים ברחבי הארץ.

הקטיף, שיתקיים ביום ראשון, 5 באפריל, 
בין השעות 14:00־10:00, ייערך בשדות 

הארגון בנהלל, שם ייקטף קולרבי סגול.
"לקט ישראל" מספק מזון ותמיכה ל־140 
אלף נזקקים מדי שבוע. במטרה להעשיר 

את סל המזון המסופק לנזקקים, מגדל 
הארגון ירקות ובעת הקטיף שלהם הוא 

זקוק למתנדבים.
הפעילות חינמית, אך מותנית בהרשמה 

www.leket.org. לניווט בק־  מראש באתר
לות חפשו ב־Waze: "לקט ישראל בנהלל". 

באזור הקטיף יוצבו שלטים להכוונה.

 טיולים - מצפון לדרום

ארובות השמים נפתחו והיטיבו עם החרמון, עם הנחלים ועם 
המפלים, עם מאגרי המים ועם החקלאות וכן עם אתרי התיירות 

והטבע. ברשת חנויות המטיילים "ריקושט" ממליצים על מסלולי 
טיול לאורכה של הארץ: בצפון הגולן ובדרום הארץ, באזור הגלבוע 

ובקרבת ירושלים.

נחל שניר
אחד היעדים המומלצים בגליל העליון הוא שמורת נחל שניר 

(החצבאני), המוכרת פחות מאחיותיה הצפוניות - השמורות דן, 
טל והחולה, ואחת היפות והמרשימות. הנחל זורם בשצף קצף, 

תחילתו בדרום לבנון וסופו 65 ק"מ אחר כך, כשהוא חובר לירדן. 
אל השמורה מגיעים מצומת המצודות, בכביש 90, פונים לכביש 99 

וממשיכים לפי השילוט לשמורה.
בשמורה אפשר לעבור בגשרון עץ מעל הנחל ולהשקיף על 

הברווזים, האנפות והחסידות שמשתעשעות במים. מהמאגר ניתן 
להמשיך בשביל המטפס למצפה המעניק פנורמה של 360 מעלות 

המשקיפה על פסגת החרמון, על הר דב, על הרי נפתלי וגבול 
לבנון. בירידה מהגבעה ממשיך השביל עד לשפת הנחל, שם ניתן 

להתפעל מזרימתו האדירה.

נחל סער
בצפון הגולן זורם נחל סער לאורך 11 ק"מ, מומלץ לפקוד אותו 

במיוחד לאחר גשמים רבים. הוא מפריד בין הגולן לחרמון וזורם בין 
סלעי הגיר, הדולומיט והבזלת אל מספר מפלים מרהיבים. בתוואי 
־הנחל תמצאו עצי אלון ואלה אטלנטית. נקודת ההתחלה של המס

לול היא ב"גשר הידיות", שאליו מגיעים מכביש 99, ליד היישוב 

הדרוזי עין קיניה, ונקודת הסיום בצומת נחל סער.

הגלבוע
אחד המקומות המיוחדים לטיול הוא הגלבוע והתצפיות מהר ברקן 

לעבר עמק בית שאן ועמק חרוד הן סיבות טובות לצאת לטיול 
באזור.

אל ההר בגובה 497 מ' כדאי לנסוע בדרך נוף גלבוע. למביטים 
מההר לכיוון צפון־מזרח נגלים בקעת הירדן והרי הגלעד. פינות 

פיקניק פזורות לאורך הדרך, שאליה מגיעים מכביש 675 - יישובי 
התענ"כים.

נחל אוג
בזמן שיטפונות אסור להתקרב אל נחל אוג באזור ירושלים, אבל 

אחריהם הוא הופך לאטרקציה מרהיבה ולמסלול מעניין מאוד 
להליכה.

במקום ניתן לערוך טיול משפחתי באורך ארבעה קילומטרים, 
שמתחיל בירידה מירושלים לכיוון ים המלח. בצומת אלמוג פונים 

לכיוון קיבוץ אלמוג ומול שער הכניסה לקיבוץ משאירים את הרכב 
ומתחילים ללכת. סימון שבילים כחול מוביל היישר לתצפית אל 
תוך הנחל. לפי מפת סימון שבילים בוחרים במסלול עם הסימון 

השחור, ואחריו בירידה לערוץ בסימון הירוק.
הדרך כולה נמשכת כשלוש שעות ובמהלכה עוברים בין מצוקים, 

שלושה מפלים והמון גבים קטנים.

טיול במים
נחל בוקק ובריכות עין בוקק, מול מלונות ים המלח, מתמלאים 

במים טובים בימי הגשמים. אורך המסלול 1.5 ק"מ, כשעתיים של 
הליכה מתונה בשבילים צרים, כולל הליכה במים רדודים.

ראשית, מגיעים למתחם מלונות ים המלח על כביש 90, חולפים 
על פני הכניסה הצפונית למתחם בתי המלון, וכ־550 מטר אחריה 

מחנים את המכונית במפרץ חנייה בצד ימין של הכביש.
ממקום החנייה יוצאים בשביל המסומן בשחור, עוברים מחסום 
למניעת כניסת כלי רכב, ויורדים לתוך ערוץ הנחל. לאחר כ־30 

מטר הופך השביל השחור לשביל צר, ונכנס לתוך מעבה הצמחייה 
ולערוץ הנחל.

אחרי 20־15 דקות מגיעים לקבוצת הבריכות התחתונות בנחל, שם 
יש מדרגות חצובות עליהן זורמים המים במפל קטן. עוברים ליד 
בריכה אחת, מטפסים בעזרת מעקה במדרגות החצובות, ורואים 

מימין בריכה יפה נוספת. פונים שמאלה בעקבות השביל השחור, 
מטפסים על הסלעים והולכים בשביל צר על מצוק הסלע, מעל 

הערוץ. כעבור כחמש דקות מגיעים למעקה מתכת, יורדים בצמוד 
אליו ומגיעים אל הבריכות העליונות בשמורת עין בוקק.

מצפור שי דיין בנחל הבשור

מצפור שי דיין ביער המילואים בנחל הבשור שבמועצה האזורית 
אשכול נחנך לפני כחודשיים. המצפור משקיף על נופיו הירוקים 
והיפים של החבל ומעניק מבט אל המרחב שבין עזה ובאר שבע, 

דרך שדות החיטה של קיבוץ נירים ואל גבעות 
שפלת יהודה והרי חברון. מהמקום ניתן גם 
לתצפת על עופות דורסים, המבקרים בנחל.

המצפור הוקם לזכרו של שי דיין ממושב דקל, 
שנפטר בפתאומיות לפני כתשע שנים מדום 
לב במהלך משחק כדורסל, שאהב כ"כ, עם 
קבוצתו "הפועל ניצנים". בן 28 היה במותו. 

זמן קצר לפני מותו סיים את לימודיו במכללת 
ספיר, שם למד מחשבים ומערכות מידע והחל 

לעבוד בחברת מוטורולה. הוא הותיר אחריו 
את שירה, לה היה נשוי רק שנה וחצי, הורים - 

יוכי ואודי דיין ואחים - עדות, רועי ועלי.
משפחתו של שי החליטה להנציח את זכרו 

באחד מנקודות התצפית בנחל הבשור שהיה 
אהוב עליו במיוחד. במצפור הוצב שלט 

־פנוראמי ייחודי המתאר את הנשקף בהרח
בה, מלווה באיוריו של המאייר שלום גוולר. 

במקום גם הוצב ספסל מיוחד, ממנו ניתן 
להשקיף אל הנוף כולו.

הגעה ליער ולמצפור: למגיעים מכביש 241 - יש לפנות ימינה אל 
יער המילואים, כק"מ לאחר צומת אורים, קצת לפני צומת מעון. 
בהמשך הדרך הנופית, מימין, נראה חניון הררי ומשמאל מובילה 

הדרך אל מצפור שי.
 

אגם מונפורט. סירה השוקלת יותר מ�200 ק"ג לא תשקע?
צילום: שריף עסאקלה

צילום: מאגר לקט ישראל ילדים בקטיף. היבול שייקטף יחולק לנזקקים 

צילום: דוברות אשכול הנוף הנשקף מהמצפור. נקודת תצפית על נחל הבשור שהייתה אהובה על שי 

שי דיין. בן 28 ממושב דקל, שנפטר בפתאומיות לפני כתשע שנים
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עמיד בפני רעידות אדמה!

ממ"דים יבילים

יתרונות הבניה של מבנה לכל:
בניה חזקה מבטון מזוין.

תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.
מהירות הביצוע והמסירה.

מחיר בניה זול מבניה רגילה.
סטנדרט בניה גבוה.

חפשו אותנו בפייסבוק    מבנה לכל

א ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים. 
א התמונות להמחשה בלבד

א החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק  מבצע זה בכל עת
א  על המבנה ניתן לבנות עוד קומה, הואיל וגגו יצוק כ- 20 ס“מ 

בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת.
א את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.

חזק מכולם, מפואר מכולם, זול מכולם

72 מ"ר
ב-350,000 ₪ 
עד למרחק של 50 ק"מ מראשון לציון
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מתחיל  הבחירות  אבק 
�לשקוע ומי שעוסקים בפו

מעל  עד  עסוקים  ליטיקה 
לראשם במלאכת הרכבת הקואליציה 
כבר  עסוקים  העם,  אנחנו,  המתישה. 

מתכו אחר  בחיפוש  פסח,  של  �באבק 
נים כשרים (ראו כתבה נפרדת בעמ') 

חלו לנקות  האם  השאלות:  �ובשאלת 
�נות או שנעמול לשווא מכיוון שהאו

פיסת  כל  ישחית  לפתחנו  הרובץ  בך 
זכוכית בוהקת?

�לפני שנחזור לעסוק בעניינים בט
של  ברומו  נושאים  בעצם  שהם  לים, 

עולם, אני רוצה להתעכב על עוד כמה 
עניינים שקשורים במערכת הבחירות 
ה"חמים"  הנושאים  אחד  האחרונה. 

התו בעקבות  השטח  פני  אל  �שעלו 
הרים  העדתי, ששוב  השד  הוא  צאות 

את ראשו.

 בחילה ביום,
סיוט בלילה

את  ראיתם  שרובכם  מניחה  אני 
�פרופסור אמיר חצרוני בהופעתו הא

עליה  קראתם  או  בטלוויזיה,  חרונה 
בעיתונים (אמר לאמירה בוזגלו: "חבל 
להירקב  נשארו  לא  שלך  שההורים 
מכיוון  וחבל,  אני  גם  כך  במרוקו"), 
שאחר כך במשך יום שלם, הייתה לי 

דוו שד,  על  חלמתי  בלילה  �בחילה. 
קא לא עדתי, שד ארוך שיער שנושא 
שרודף  "פרופסור",  המפוקפק  בתואר 
עדיף שהוריי  לי שהיה  וצועק  אחריי 

יירקבו להם במחוזות ילדותם.
בדרך כלל, אני משתדלת להתרחק 
מנושאים עדתיים, אבל קשה לי שלא 
להגיב על ההתלהמות שיש באחרונה 
בנושא זה. הייתי אומרת שהקשר שלי 

�למוצאי אמביוולנטי. גדלתי בפרובי
�נציה כילדה שהוריה עלו מצפון אפ

ריקה ולעתים נדירות הרגשתי חכמה 
המוצא  בגין  פחות  מוצלחת  או  פחות 
כן פגשתי אנשים שחשבו  שלי, אבל 

שאני כזאת, כי אני "מזרחית".
האשכנזית  אמו  הגיבה  למשל,  כך 
בחירת  על  שלי  הראשון  החבר  של 

גרוי א  "נו,  העיניים:  תכול  �בנה 
מורים  היו  ובבית הספר  סע מציאה"; 

נמו שלי  ההתחלה  שנקודת  �שחשבו 
כה יותר בשל מוצאי. אבל מולם, רוב 
המורים, ובטח אלו שהיו משמעותיים 

�עבורי, ממש לא התייחסו לשיוך הע
דתי שלי.

�עד היום קורה לי שאני פוגשת אנ
�שים המתפלאים שאני כה אינטליגנ

טית, כי אני הרי מזרחית... אבל אני 
דעות  ובעלי  חשוכים  אנשים  פוגשת 
קדומות ביחס לדברים נוספים בחיים.

מדי  גזענים  כולנו  האמת,  למען 
קדומות,  דעות  בעלי  כולנו  פעם, 
משתדלת  אני  חשוכים.  קצת  כולנו 
כי  האלה,  במקרים  ללב  לקחת  לא 
אני באמת לא חשה נחותה. המתנות 
באמת  מהאל  שקיבלתי  הבסיסיות 
מהמזרח,  שמוצאי  לכך  קשורות  לא 

�אבל אני קצת מרחמת על אותם אנ
שים, כי זה מצביע בעיניי על צרות 

מוחין.
שיודעים  אנשים  אלו  כלל,  בדרך 
דבר.  כל  על  חושבים  הם  מה  בדיוק 

להם  ותאמרו  בלילה  אותם  תעירו 
להם  תאמרו  ידקלמו.  והם  "מזרחי" 
אני  וחבל.  ישפכו,  והם  "ליכודניק" 
בעד ראש פתוח. לא בגלל שאני כה 
החיים  כי  אלא  ומתקדמת,  נאורה 
השוקקים סביבי ושפע האנשים שאני 
פוגשת ומכירה לימדו אותי לא להיות 

אוטו לקטלוגים  וליפול  מוחין  �צרת 
מטיים.

מפלגות מוצא
על עדתיות  אנחנו מדברים  כאשר 
הרי  מפלגות,  לפי  התפלגות  ועל 

למפלגה.  מוצא  בין  קשר  שיש  ברור 
אשכנזים לא יצביעו לש"ס. לביבי יש 
אמנם שיעור הצבעה גבוה בפריפריה 
ובערים המבוססות פחות (שם שיעור 
יוצאי עדות המזרח גבוה יותר), אבל 
גבוהים  תמיכה  בשיעורי  זכה  הוא 

בני מאוד,  מבוססים  במקומות  �גם 
רק  רבה  בתמיכה  שזכה  להרצוג  גוד 
השבוע  שמעתי  מבוססים.  ביישובים 
מצא  שסקר  טלוויזיה  תכנית  באיזו 

�(כן, שוב סקר...) ששיעור יוצאי אשכ
�נז שהצביעו לליכוד גבוה יותר משי
כשני אבל  המזרח,  עדות  יוצאי  �עור 

נכון,  זה  האם  ולחקור  להעמיק  סיתי 
כלומר בדקתי בגוגל, לא מצאתי לכך 

סימוכין נוספים.
חצרוני ההזוי בעצם מביע דעות על 

�יוצאי עדות המזרח, ובעיקר על העו
ונכדיהם,  ילדיהם  ועל  ממרוקו  לים 

שמרתיחות את דמי, אבל הוא, גרבוז 
כך  שחושבים  היחידים  אינם  ושות' 
ובטח לא הראשונים. גם נתן זך, אותו 

�אני מוקירה ומעריכה עד מאוד, הש
אגב,  דרך  המערות".  ב"תרבות  תלח 
זהו אותו זך שאמר שהוא מאוד מעריך 

ומכבד את חנין זועבי.
יקר,  המאוד�לא  חצרוני  יקר,  נתן 
בן  כאדם   - המתנשאים  ושות'  גרבוז 
ונהנה  הזה  בעולם  שמתהלך  תרבות 
ממגוון נופיו אני יכולה להעיד, שאני 

�אכן חובבת גם מערות, אבל אני אוה
בת יותר את אור השמש הנגלה במלוא 

כנר ואתם  מהן,  כשיוצאים  �עוצמתו 
הגחתם משם. עשו  לא ממש  עוד  אה 
הזה  הפסח  את  נצלו  טובה:  לעצמכם 
לניסיון להשתחרר מהדעות הקדומות, 

צאו מאפלת המערה אל האור.
אותי.  עייף  בעדתיות  העיסוק 
באמת. זה מתיש. כבר 50 שנה כמעט 
וצריכה  בעולם  פה  מתהלכת  שאני 
להוכיח לאנשים צרי מוחין שאני לא 

נופלת מהם. די, נמאס!

רגיעה טבעית
עד  אבל  מאחורינו,  הבחירות  אז 
כתיבת שורות אלה לא נשלמה עדיין 
נכון  הקואליציה.  הרכבת  מלאכת 

להפ יידרש  שביבי  נראה  זה,  �לרגע 
עיל את תכונת "הקוסם" שלו על מנת 
שבירת  ללא  המלאכה  את  להשלים 
כמובן  נעקוב  אנחנו  מסיבית.  כלים 

בעניין אחר התהליך.
הרשו לי להיסחף פה לשנייה ולומר 
שקצת חבל ש"עלה ירוק" לא עברה את 
אחוז החסימה (אבל זכתה ליותר מ�40 
אלף קולות!), מכיוון שלא יזיקו לכולנו 

קצת חומרים מהטבע להרגעה.

לא־חשוב חשוב
האפיפיור  זה  שהיה  חושבת  אני 
הדברים  כל  שמבין  שאמר,  הנוכחי 
הוא  כדורגל   - בעולם  הלא�חשובים 
אומרת,  אני  כך  ועל  ביותר.  החשוב 

�אמן והללויה! ואם כבר בכדורגל עס

�קינן, יש לאחרונה מבחר עצום מהחו
מר המשובח הזה: הליגות האירופיות, 

ליגת האלופות ועוד.
עם  יחסי  את  לקחתי  אלו  בימים 

�הספורט הזה צעד קדימה והלכתי לר
אות את נבחרת ישראל משחקת מול 
 ,2016 יורו  במוקדמות  ויילס  נבחרת 

�באצטדיון "סמי עופר" בחיפה (הפסד
נו 3�0).

אלוהים! איזו התרגשות! גם האשם 
היה  עודד,  בני  לכדורגל,  באהבתי 
שם עם עוד כמה חברים, אבל מכיוון 

להי ענקית  פדיחה  שזו  חושב  �שהוא 
כזה,  באירוע  בציבור  אמו  עם  ראות 

וישב עופר  ידידי  עם  כרטיס  �קניתי 
תעשה  אל  עודד,  אז  אחר.  ביציע  נו 
את עצמך כאילו שאתה לא מכיר את 
האישה המתלהבת כשאני מנופפת לך 

מהיציע שלי.

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

"א גרויסע מציאה"
אמו של החבר הראשון שלי, מיהדות אירופה, לא התביישה להביע את דעתה על בחירת בנה. מורים בביה"ס חשבו שאני 

מתחילה ממקום נמוך יותר בשל מוצאי ה"מזרחי". מי שמתפלאים עד היום שאני אינטליגנטית, כי אני הרי מזרחית, שיעשו 
לעצמם טובה: נצלו את הפסח הזה לניסיון להשתחרר מהדעות הקדומות

צילום מסך נתן זך. אני אכן חובבת מערות, אבל אני אוהבת יותר את אור השמש 

חצרוני ההזוי בעצם 
מביע דעות על יוצאי 

עדות המזרח, ובעיקר 
על העולים ממרוקו 

ועל ילדיהם ונכדיהם, 
שמרתיחות את 

דמי, אבל הוא, גרבוז 
ושות' אינם היחידים 

שחושבים כך ובטח 
לא הראשונים. גם נתן 

זך, אותו אני מוקירה 
ומעריכה עד מאוד, 
השתלח ב"תרבות 

המערות"
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התקשרו עכשיו למפגש דיסקרטי ובלתי מחייב 058-503-9696
ניתן גם לשלוח הודעות  24 שעות ובסופי שבוע

מיועד לחילונים ומסורתיים "לייט", משכילים, בשנות  ה-  20,  30,  40 

הורים ובני משפחה, ניתן לעזור לילדים/אחים גם בלי ידיעתם!

היכרויות לנישואין 
והקמת משפחה

היכרויות לנישואין 
והקמת משפחה

 מרכז אלי שטרול בוגר מכון אדלר
 כ- 20 שנות ניסיון בהיכרויות ועבודה עם הורים!

 היכרויות בלווי והתאמה אישית ובדיסקרטיות מלאה
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 הבימה
שלו

 מיקי נירון
צילומים: דורון עדות

מל פנומנלי,  כותב  �"הוא 
טוב.  זמר  וגם  נהדר,  חין 
לבחור  צריך  הייתי  אם 

�את האמן החדש הכי איכותי במוזי
קה הישראלית, הייתי בוחר בו". כך 
תיאר הזמר אביהו מדינה, ממדליקי 
המשואות ביום העצמאות השנה, את 

�יוני יעיש שגדל במושב נחלה במו
הפרגון  יואב. למרות  האזורית  עצה 
האדיר ממדינה והתגובות המעולות 

�שהגיעו מהמבקרים וממוזיקאים נו
ספים, בוחר יוני, בן שלישי במשפחה 
מאחורי  להישאר  נפשות,  שבע  בת 
מתעשיית  הרחק  כמעט,  הקלעים 
החינוך  בתחום  ולהתמקד  המוזיקה, 

שמסב לו סיפוק רב.
בגולני  הצבאי  השירות  במהלך 
הוא נפצע ושם החל לכתוב מוזיקה. 
יהדות  יוצאי  של  במושב  "גדלתי 

הת ומוזיקה  אדמה,  אנשי  �תימן, 
נגנה סביבי כל הזמן. מאז ומתמיד, 
תחושות,  השקפותיי,  את  כותב  אני 
ביומן  ואהבות  שמחות  צעקות, 
שמלווה אותי. אפשר לומר שהיו לי 

ארבע פריצות דיסק במהלך השירות 
�ולאחר הניתוח, עברתי שיקום שנמ

לי  שך כמה שנים, מציאות שגרמה 
להתנהל אחרת.

את  מתכנן  אתה  שבו  שלב  "זה 
ומו כולם  כמו  הצבא  אחרי  �הטיול 

צא עצמך במסלול אחר, שלא אתה 
יזמת, אלא המציאות. באותה נקודת 
אותי מהשבר  הוציאה  המוזיקה  זמן, 
עם המילים שהתחלתי לכתוב. מאז 
קצת  עוד  פסנתר,  ניגנתי  ומתמיד 
נקודת  הייתה  כאן  אבל  גיטרות, 
את  להלחין  כשהתחלתי   - מפנה 

היומן שלי.
�"זו מעולם לא הייתה פסגת שאי

תכננתי  לא  אז  חלומותיי  או  פותיי 
כלום. אמרתי לעצמי: נלך לאולפן, 
נתחיל לשחק, נקליט ונראה מה יצא 
את  גם  שינתה  המציאות  אבל  מזה, 
את  מצאתי  שלי.  והדרך  הרצונות 
עצמי מתעסק במוזיקה עוד ועוד, כי 
אנשים התעניינו ומיד לאחר שחרור 

�השירים למדיה התחלתי לקבל טל
פונים מחברות התקליטים".

במקביל לעשייה המוזיקלית, יוני 
ואלק חשמל  הנדסת  למד  �הספיק 

כשנתיים.  בהיי�טק  ועבד  טרוניקה 

המערבולת אליה נכנס הובילה אותו 
דווקא לכיוון שלישי, שבו בחר בתור 
תעודת  "רכשתי  העיקרי:  העיסוק 

בענ אליי  פנו  שני,  ומצד  �מקצוע 

יין המוזיקה וזה הפר את האיזון. אז 
�שאלתי את עצמי לאן ללכת - ימי
בח דבר  בכל  כמו  שמאלה?  או  �נה 

יים, כשאני מרגיש שאני מובל ולא 

הדבר,  של  החיובי  מהמקום  מוביל 
מצאתי את עצמי מוותר על ההנדסה 
ספר  בבית  מוזיקה  ללימוד  ופניתי 

�ברנקו וייס, תחת המנהל חילי דרו

פר שהוא מאוד יקר ללבי.
הט מהחיים,  גדול  שהוא  �"חילי, 
ונס לחינוך  האהבה  את  בי  �מיע 

בי  הטמיעה  אמי  זה.  לתוך  חפתי 

למוזי אבי  הכתובה,  למילה  �אהבה 
הבנתי  לחינוך.  וחילי  ולמנגינה  קה 
התפתחתי  ואז  לזה  מתחבר  שאני 

�משם לחינוך מוזיקלי עם נוער בסי
בלבולים  הרבה  עם  שמתמודד  כון, 
בסיטואציות לא�שגרתיות. זה עיקר 
העשייה שלי היום ובנוסף, יש כמה 
כמורה  מלמד  אני  שבהם  ספר  בתי 
למתמטיקה מעצם הכשרתי וכמורה 
למוזיקה בכפרי נוער עד הלילה. את 
ההפוגות בין לבין אני מקדיש לשני 

ילדיי המדהימים".

ממי שאבת השראה לסגנון שלך?
אז  תימנים,  של  במושב  "גדלתי 

ול בחצרות  נוגן  מה  לשער  �אפשר 
מעשה, אני הייתי הנגן בחבורה. דוד 
אני  אז  ארגוב,  זהר  עם  ניגן  שלי 

�מאוד אוהב אותו, לצד אמנים וכות
בים כמו אבנר גדסי, שושנה דמארי, 
משה וילנסקי וסשה ארגוב. ביצירה 
עם  משתלב  המזרחי  המקור  שלי, 
המנגינה הרוסית וניתן להבחין בזה, 
קיים  'קציר'.  החדש  בשיר  בייחוד 
הרוסיות  לבין  הסלסול  בין  שילוב 
והטקסטים לאהבת הארץ, אבל אני 
ולהיות  זה  את  למרוח  לא  משתדל 

"כשאתה קם כל בוקר ויש רועה צאן שמנגן על 
החליל כשברקע אופק בלי בטון רק שדות, זה 

משפיע מאוד. באופן מאוד ציורי, צליל החליל 
שמתנגן עם הכבשים זו המציאות שגדלתי 

לתוכה וזה מה שאני - המדבר, המרחבים 
שעיצבו את המוזיקה שלי"

ההתחלה:  הייתה  הצבאי  השירות  במהלך  הפציעה 
יומן  כתב  נחלה  ממושב  יעיש  יוני  שבה  מחברת 
דמארי,  שושנה  גדסי,  אבנר  לשיריו;  למקור  הפכה 
משה וילנסקי וסשה ארגוב וגם רחל, נתן אלתרמן, 
נותנים  השירים  ושיר  תהילים  ומשוררי  עגנון  ש"י 
ליצירתו,  הרבה  ההערכה  למרות  השראה.  לו 
הקריירה  את  מהמקובל  אחרת  לנהל  בוחר  יעיש 
מאביהו  אפילו  שבחים  קיבל  שעליה  המוזיקלית 
ומוזיקה מתמטיקה  נוער  בני  וללמד  מדינה 

יוני יעיש. "מה שמרגש באמת הוא לעמוד מול קהל ולממש את היצירה"
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של  טקסטים  גם  קורא  אני  מדויק. 
רחל, אלתרמן, עגנון, תהילים ושיר 
והמקום  ההשראות  אלו   - השירים 

הטבעי שלי".

האם העובדה שגדלת במושב השפיעה 
על היצירה המוזיקלית?

ויש  בוקר  כל  קם  "ודאי. כשאתה 
�רועה צאן שמנגן על החליל כשבר

זה  שדות,  רק  בטון  בלי  אופק  קע 
ציורי,  מאוד  באופן  מאוד.  משפיע 
הכבשים  עם  שמתנגן  החליל  צליל 
זו המציאות שגדלתי לתוכה וזה מה 
שעיצבו  המרחבים  המדבר,   - שאני 

את המוזיקה שלי".
יוני  של  לשיריו  כשמקשיבים 
חלק  אינם  שהם  להבחין  קל  יעיש 
על  שהשתלט  הים�תיכוני  מהפופ 
הז'אנר בעשור האחרון. למרות זאת, 
לשיח  להיסחף  כוונה  שום  לו  אין 
האחרונות  בשנים  שנוצר  השלילי 
לצבוע  בא  לא  "אני  הנושא:  סביב 
שום מוזיקה בהגדרה כזו או אחרת. 

�יש מקום גם לשטות, לקלילות, וה
אמת  יש  ואם  נכון  מינון  הוא  עניין 

בדברים.
את  שכתב  למשל,  אוחיון,  "אבי 
במקרה  הוא  השלום',  'דרך  השיר 

מא שעומד  מה  מבריק.  והוא  �חבר 
חורי ההברקה הזו היא העובדה שכל 
כולו היה בטקסט. במקביל, הוא יכול 
לכתוב שיר בצבעים של מורכבויות 
מילוליות ועדיין הוא יהיה שם. אני 

�במקום שלי, כי זה מה שבחרתי וה
לוואי שהייתי גם בצד האחר ואז היה 
המשכנתה.  את  לשלם  יותר  קל  לי 

�יש מקום להכול, אבל זה תלוי במי
נון, בזיקוק ובאמת של הדברים, כמו 
שהשיר 'בלבלי אותו' הצליח. בגדול, 

�כל מי שהצליח בא עם האמת הרג
עית שלו, ואני לא צופה בריאליטי, 
יודע שיש מקום גם לזה, אבל  אבל 
כנראה שההתכווננות לשם היא לא 

מידתית".

כבר יצא לך לשמוע השוואות בינך 
לבין עמיר בניון? 

"בהחלט. בוא נאמר ככה, אני יודע 
מאיפה זה נובע וטוב שמשווים אותי 

ומתחבר  באהבה  מקבל  אני  לעמיר. 
אנ שהרבה  ולמרות  שלו  �לעשייה 

שים מתעצבנים ממנו, אפשר להגיד 
חשובים  דברים  המון  עשה  שהוא 
ועמיר  אני  הישראלית.  במוזיקה 

�באים מאותה גישה, אבל צורת הה
�גשה לאו דווקא דומה. מי שבא מה

עולם שלי עושה את ההבחנה, אבל 
את  לעשות  קשה  מבחוץ  למאזינים 
ההבחנה, כמו שמתקשים להבחין בין 

זהבה בן לשרית חדד".

איך התגבש הפרויקט החדש שלך, 
שנקרא "אחד על אחד"?

החיים  בתחומי  דבר  בכל  "כמו 
שלי, אני עובד בספירלה רגשית - 
בכל תחום אני מגיע מהר למקומות 
במקום.  ודריכה  שעמום  מיצוי,  של 
על  שלמדתי  הוא  יותר  שחשוב  מה 
איך להגיע ממקומות המיצוי  עצמי 
האנרגיה  את  שמניעות  לתשובות 

לדבר הבא.
ידידי  עם  ישבתי  הימים,  "באחד 
נדב ביטון והוא שאל אותי לאן פניי 
השבתי  המוזיקה.  בעניין  מועדות 
ולא  שעמום  קצת  מרגיש  שאני 
לאולפן,  בכניסה  התרגשות  חווה 

שאר בטוח  ולא  פנימה  �שהּובלתי 
סיפרתי  ההצלחה.  בתוך  להיות  צה 
לו על היומן שאני כותב כבר שנים 
כספר על ההתבוננות ואז הוא הציע 

'בוא נצרוב את זה מוזיקלית'".
במירכאות,  שירים  אלו  "בעיניי, 

�כי מדובר בטקסטים שנכתבו מהמ
קום הסיפורי וזה פשוט קסם להלחין 

�אותם. החומרים פחות מכוונים החו
חש לא  שלי,  לפנימיות  ויותר  �צה 

בתי איך זה ייתפס בקרב הקהל. אני 
עובד על הפרויקט בשביל עצמי, כי 
שאני  מרגיש  אני  אותי.  ממלא  זה 
שר את עצמי לאורך תקופה ארוכה 

- מאז צעירותי ועד היום".
�לפני כשנה קיבל יוני בשורה: מו

עצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות 
אלבום  למימוש  מלגה  לו  העניקה 
המחסומים  כשהוסרו  דווקא  סולו. 
להפקת  והתקציביים  הלוגיסטיים 

�היצירה שלו הבין יוני, שמאס בעש
�ייה המוזיקלית, וכך כתב בדף הפיי

יוני יעיש בכיתה. "אני מלמד מתמטיקה ומוזיקה במקביל, וכך מצליח לגעת בנוער"

לשמור  מעדיף  ואני  התהליך  בתוך 
�על המקום שבו אני עושה מה שנר

אה לי נכון. היצירה קיימת ותמידית 
כל מה שהוצ האישית, אבל  �ברמה 

אתי עד היום עשיתי באהבה גדולה 
ולא מתוך התחייבות. אני לא מצפה 
כנראה  ולכן  שלי,  באמנות  לעבוד 

שאבחר לא לקבל את המלגה".

איך משתלבת העבודה כמורה עם 
העיסוק במוזיקה?

ומוזיקה  מתמטיקה  מלמד  "אני 
בנוער  לגעת  מצליח  וכך  במקביל, 
לשני  שקשור  המדעים  נושא  דרך 

נר המתמטיקה  מבחוץ,  �התחומים. 
וקשה  טכני  ממש  נושא  כמו  אית 
אז  שמעבר,  הפילוסופיה  את  להבין 
דרך הזווית של המוזיקה אני מצליח 

במתמ גם  יתרה  להקשבה  �להגיע 
כש במיוחד  מסייע  הדבר  �טיקה. 

למידה  הרגלי  בעל  בנוער  מדובר 
לקויים".

מה לגבי הבמה - יש כוונה גם להופיע 
עם החומרים החדשים?

"זה גם ברצונות שלי ואני מקבל 
הצעות, אבל לא מצליח למצוא לזה 
זמן פנוי, שהוא כמובן משאב קריטי 
בעניין הזה. לא יודע איך, אבל ברור 

שאיא כך  בהמשך,  יקרה  שיזה  �לי 
מה  בקרוב.  ההחלטה  את  לקבל  לץ 
שמרגש באמת הוא לעמוד מול קהל 
לצאת  שצפויה  היצירה  את  ולממש 
כאלבום שלם בהמשך השנה. אני לא 

�ממהר כי כאמור, לא מאמין שהאמ
נות היא נושא הדגל של כל העשייה 
המוזיקלית בארץ - יש הרבה כוחות 
משחק  לא  ואני  הקלעים  מאחורי 

בכללים האלו".
אני  חמה,  בצאת  קציר,  "בשעת 
מילותיו  ה  נחמה"  בך  ללקוט  אבוא 
של  שירו  "קציר",  של  הראשונות 
נחמה  למצוא  אפשר  ואמנם  יעיש, 
בדרכו  ובעיקר  שלו  ביצירה  גדולה 

האמנותית חסרת הפשרות.

סבוק שלו: "...העשייה עצמה צבועה 
מלאכותי,  רגש  של  עזים  בצבעים 
פרדוקסאלי  הוא  שמבחינתי  דבר 
למוסיקה.  מתחבר  אני  בו  לאופן 
זמן  לי  לפנות  משתדל  אני  יום  כל 
לנגן, ליצור, לירוק עצמי על דפים 
לבנים, שכן אם לא אעשה כך, ודאי 

ואשתגע.
"כך אני מתמלא כל פעם מחדש, 
וכך אני מתמודד עם החיים, ובעיקר 
עם עצמי - מוטב ולא אחטא לחלקת 
האלוקים הקטנה הזאת, ואצמיד לה 
רצונות הדורשים ממנה להיות 'אני', 
אבל אחר. עיקר דבריי באו להעביר 
אשתדל  מעכשיו  כי  הרעיון,  את 

ליצי האהבה שלי  בסיס  את  �לטפח 
רה ולמוסיקה ואתרכז פחות מבעבר 
המוסיקלית  ל'עשייה  הקשור  בכל 

�שלי'. אין בכוונתי לממש את המע
כי  ביותר  חשוב  אך  שקיבלתי,  נק 

�אדע לומר תודה אמתית וכנה למפ
על הפיס ולוועדה שראתה בי כראוי 
האמון,  על  תודה  המענק.  לקבלת 
עיניי  את  שפקחתם  על  אף  ותודה 

להבחין באמת שלי".
באופן צפוי למדי, מוזיקאים רבים 
אך  אחד,  ברגע  אתו  מתחלפים  היו 
הוא דבק בדרכו: "יחסי ציבור הם לא 
חלק מהשקפת עולמי ואני פשוט לא 
אותי!'.  'תראו  ולצעוק  לבוא  מסוגל 
כמו  ממוסד  למקום  פונה  כשאתה 
משתנים  הרצונות  תקליטים,  חברת 

"יחסי ציבור הם לא חלק מהשקפת עולמי ואני 
פשוט לא מסוגל לבוא ולצעוק 'תראו אותי!'. 

כשאתה פונה למקום ממוסד כמו חברת תקליטים, 
הרצונות משתנים בתוך התהליך ואני מעדיף 

לשמור על המקום שבו אני עושה מה שנראה לי 
נכון"

יוני יעיש. "בכל תחום אני מגיע מהר למקומות של מיצוי, שעמום ודריכה במקום"



מוזיקה
מיקי נירון

12 אלבומי סולו מ־30 בסך הכול, 50 
שנות יצירה ו־70 שנות חיים כמעט הם 
המספרים שמסכמים, נכון לעכשיו, את 
הקריירה של שלום חנוך, מאבות הרוק 

הישראלי. האלבום החדש של מי ש"בתוך 
עצמו הוא גר" הוא רק אחד ממבול של 

אלבומים ישראלים משובחים שיצאו 
לקראת פסח
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מעבר לחשיבות הדתית של שני החגים הגדולים בשנה 
העברית, פסח וראש השנה, הימים שלקראתם הם 
תקופות השיא של המוזיקה הישראלית. מבול של 

אלבומים ישראלים משובחים יצאו לאחרונה ושישה מהם מומלצים 
במיוחד: "המקרה והטעות" - שלום חנוך, "שחרית" - שי צברי, 
"המיטב" - יצחק קלפטר, "לצעוק בשקט" - מיקה קרני, "עשוי 
מאותיות" - אמנים שרים משירי חיים גורי ו"כל הדברים היפים 

באמת" - דניאלה ספקטור.
מלבד ששת אלה, אלבומים נוספים שיצאו לאחרונה ושווים האזנה 

(חלקם הועלו רק לרשת ולא הופצו בדיסקים): "אולי?" - מאור 
כהן, גרסאות כיסוי לשירי נינה סימון - אסתר רדא, אלבום הופעה 
של הדג נחש ותזמורת המהפכה, "תה בשניים" - אלון אולארצ'יק 

ואלי דג'יברי, "אהובתי נהר" (משירי לורן מילק) - רונית שחר.

"המקרה והטעות"
 שלום חנוך

בשנה הבאה אחד מאבות הרוק הישראלי, שלום חנוך, יחגוג 70 ויותר 
מ־50 שנות קריירה מוזיקלית ואלה שתי סיבות טובות לפרגן לאיש 

החשוב הזה, עוד לפני ששמעתם אפילו שיר אחד מתוך האלבום.
יותר מכל מאפיינת את האלבום ואת התקופה הנוכחית בחייו של 

חנוך השורה: "עד ששכחתי אני זוכר, עד שרחקתי אני חוזר..." 
באלבום הסולו ה־12 של חנוך (הוציא בסך הכול כ־30 בהרכבים 

ובמסגרות שונים), אפשר להבחין יחסית בקלות בעייפות ובמרמור 
על מצבה העגום של המדינה.

את הצער על מות חברו ושותפו ליצירה, אריק איינשטיין ז"ל, חנוך 
מביע בסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום, "תמיד זה עכשיו": "או 
שנצחק עד שזה יכאב, או שנשיר עד שזה עובר \ אם רק היית איתי 

עכשיו, מה היית אתה אומר".
האלבום החדש הוקלט בעליית הגג של חנוך, הרי אדם בתוך 

עצמו הוא גר, ועל ההפקה המוזיקלית הופקדו לואי להב ומשה 
לוי. בהקלטות משתתפים, בין שאר המוזיקאים, שלומי שבן, רוני 
פיטרסון, יוסי פיין, ירוסלב יעקובוביץ', החצוצרן אבישי כהן ואבי 

סינגולדה.
־בדומה לבוב דילן ולליאונרד כהן, שממשיכים ליצור חומרים חד

שים בגילם המאוחר, גם במקרה הזה צריך להודות על כל הזדמנות 
שיש לנו ליהנות מהאיש שהמציא פה את הז'אנר.

שירים מומלצים: "אנשים“, "ההר" ו"תמיד זה עכשיו".

"שחרית"
 שי צברי"

"יש כאן אלבום מושלם, ובו מגוון שירים שידברו אל כל סוגי 
הקהלים… אלבום שממחיש יותר מכל מה יכול לקרות לתרבות 
העברית של ימינו, מה שהיינו רוצים להאמין שיכול להתרחש גם 

בחברה כאן. כור היתוך אמיתי". כך כתב מבקר המוזיקה יואב 
קוטנר על האלבום של שי צברי, "שחרית", ב"ישראל היום". ואכן, 

בתקופת שפל שבה הגזענות בארץ מגיעה לשיאה, המוזיקה של 
צברי היא נקודת אור שכולם יכולים להסכים על התענוג שהיא 

מביאה אתה.
אחרי שנים שבהן שיתף פעולה עם זמרים אחרים - אהובה עוזרי, 
עידן רייכל, דקלה – וליווה את ברי סחרוף על הבימה, צברי עושה 

את המעבר לחזית בהצלחה רבה.
ברשימת הקרדיטים לכותבים יש שמות שמעידים על הגיוון 

שבמקורות לטקסטים: יהודה עמיחי, אברהם חלפי, הרב סעדיה 

גאון, נעם רותם וחביבה פדיה. השירים שלהם זכו ללחנים נהדרים 
ולהפקה מוזיקלית מושקעת של אסף תלמודי.

חבל שלמוזיקה אין השפעה אמתית על החברה והלוואי שחגיגת 
כור ההיתוך בהופעותיו של שי צברי הייתה גולשת לשיח הישראלי.

שירים מומלצים: "לווי אותי", "תפילת הדרך", ו"המלך".

"המיטב"
יצחק קלפטר

כשיצא האלבום "יצחק קלפטר - המיטב" לפני כשלושה חודשים, 
קלפטר פנה בעצמו לקהל באחד מהראיונות ברדיו וכמעט התחנן 
שפשוט נקנה את האלבום שמסכם נפלא את הקריירה המדהימה 
שעשה עד היום. "קנו את הדיסקים שלי כדי שאמשיך להתפרנס 

מהמוזיקה" הוא ביקש, והקהל התקשה לסרב לאמן המוכשר: תוך 
שלושה שבועות האלבום הגיע למקום הראשון במצעד המכירות 

של האתר "מוזיקה נטו", וזה ממש לא מובן מאליו.

שלום חנוך. אלבום הסולו ה�12

צילום: דניאל יוסופוב שי צברי. נקודת אור בתקופת שפל 
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מתחדשות אנרגיות 
קרן שמש מהחברות המובילות בהקמת מערכות סולאריות בהסדרת מונה נטו.

מערכות רבות שלנו מותקנות על גגות במושבים, בקיבוצים ובתעשייה – מעין יהב בדרום ועד שתולה בצפון.

חג אביב שמח!
עם המון קרני שמש

חדשות ממחלקת השרות של קרן שמש:
 פיתחנו יכולות לאתר תקלות ברמת הפנל – חשוב לבצע לפני תום האחריות על הפנלים.

אם יש לך חשבון חשמל של 50,000 ₪ לשנה ומעלה וגג בגודל 500 מ“ר ומעלה,
אנו ממליצים להקים מערכת מונה נטו.

.50KW כולנו בהמתנה להנחיות הרשות לגבי המכסה האחרונה של מערכות תעריפיות
במידה ותרצו לקבל עדכון אנא שילחו מייל או צלצלו – נדאג לעדכן:

iris@keren-shemesh.co.il  |  050-9218842

    WWW.KEREN-SHEMESH.CO.IL   |   08-8558338 :למידע ופגישת ייעוץ
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חברת אן־אם־סי אספה 36 שירים שהובילו את קלפטר לאורך דרכו 
־המוזיקלית - צ'רצ'יל היה חבר בלהקות "אחרית הימים", "הסגנ

ונות", "הצ'רצ'ילים", "כוורת" ו"צליל מכוון", הופיע ב"שיחות סלון" 
והוציא אלבומי סולו.

־במדינות רבות אחרות, יוצר עם תרומה כזו אדירה למוזיקה המקו
מית היה זוכה כנראה במחוות ראויות מהקהל ומהממסד שבזכותן 

היה יכול להזדקן בכבוד. כאן, זה כמובן לא קורה, אולי הפרגון 
הקטן שלנו עשוי לשפר מעט את המצב.

שירים מומלצים: "נפגשנו", "עד עולם אחכה" ו"צייד בודד".

"לצעוק בשקט"
מיקה קרני

דרך ארוכה עברה מיקה קרני מאז צאת אלבום הבכורה שלה, 
"מיקה קרני", בשנת 1997 ועד היום והאלבום "לצעוק בשקט". 
בעשרת (!) אלבומי הסולו אשר הקליטה עד כה, הצליחה קרני 
להמציא את עצמה מחדש ולהגיע אל לבו של הקהל הישראלי 

בנגיעות פולק ישראלי, רוק, בלוז ואלקטרו.
חוץ מ"דיבורים על פרחים" שכתב גלעד כהנא, כל השירים באלבום 

נכתבו והולחנו על־ידי קרני, המפיק המוזיקלי הוא יוגב גלוסמן. 
כנראה שאין כאן להיט שישחזר את ההצלחה הגדולה של השירים 

"כל קיץ", "מיטשל" או "מגדלור", אך ניכר שקרני חוזרת כאן 
למקום המוזיקלי הטבעי שלה, הזכור לטובה מתחילת דרכה לאחר 

שנים שבהן ניסתה כיוונים אחרים.
הפרידה מבן זוגה, מיקי שביב, היוותה השראה עיקרית לכתיבת 

הטקסטים וככל שמעמיקים בהם, סף הרגש עולה. כמה טוב 
שמיקה קרני ממשיכה עדיין להיות חלק מהנוף המוזיקלי בישראל 

ומחזקת כאן את היצירה הנשית.
שירים מומלצים: "שביל", "שתי דקות מהחיים" (עם עידן חביב) 

ו"לצעוק בשקט".

"עשוי מאותיות"
אמנים שרים משירי חיים גורי

"עשוי מאותיות" הוא ספר־דיסק חדש בסדרת גיבורי התרבות של 
"נענע־דיסק" ו"עבודה עברית", שכולו משיריו של המשורר החשוב 

חיים גורי בן ה־91.
שיריו של גורי, שנכתבים כבר 70 שנה, עיצבו את פניה התרבותיים 

של המדינה מאז תחילתה ולפני הקמתה. כאיש הפלמ"ח וצה"ל 
וכאזרח החי בה ונושם אותה, משרטט גורי בעטו ומציג בכתיבתו 
המקורית והמשובחת את הלכי הרוח ואת פרקי חיינו כישראלים.

אורי בראונר כינרות, ארז לב ארי, אריק סיני, ברי סחרוף, מאיה 
אברהם, סיון טלמור, רונה קינן, שי צברי, שלמה גרוניך, שלמה בר 

ואמנים נוספים מלחינים ומבצעים באוסף 15 משיריו של חיים גורי. 
זו הפקה מוזיקלית נוספת של בן משפחת תלמודי, הפעם של אייל, 

שמצליח להנגיש את הטקסטים הייחודיים לגורי בצורה שתעניין 
קהל גדול.

גם אם השירים לא יגיעו לרדיו, "עשוי מאותיות" הוא פרויקט חשוב 
שמנציח את היוצר שרבים זוכרים ממנו רק את "הרעות".

שירים מומלצים: "שתיקת הים" בביצועו של אורי בראונר כינרות, 
"אני גר כעת בספר ישן" בביצועה של רונה קינן ו"האם אתה שומע 

אותי?" בביצועו של ברי סחרוף.

"כל הדברים היפים באמת"
דניאלה ספקטור

"כי יש לך שיר שאיש לא מכיר והוא אבן בלב, הוא בטן ריקה" 
שרה דניאלה ספקטור בשיר "פעמונים", ומבטאת את תחושתם 

של אמנים רבים הזכורים רק בזכות להיטיהם. למרבה הצער, גם 
ספקטור עלולה להיות מהיוצרים הלא־מוערכים - כששמה יוזכר, 

מישהו יגיד "דניאלה מי?" ואחר ישיב בוודאי: "הה, זאתי ששרה 
את 'הכוכב הזה מת' ו־"cut it out. אבל המפעל של ספקטור 

גדול וחשוב הרבה יותר משני הלהיטים האלו, שהושמעו שוב ושוב 
בתחנות הרדיו.

כמו שני אלבומיה הקודמים, גם הנוכחי - "כל הדברים היפים 
באמת" - מציג יצירה שלמה, לא מורכבת מדי, יפה ונוגעת. 

האלבום החדש עשיר בנגינה חיה וכתוב בשפה ישירה וכנה, נטולת 
מטאפורות כמעט. דניאלה שרה על משפחתה ועל עצמה כשהיא 

רותמת את סיפורה האישי לאמירה רחבה יותר, הנוגעת לחיי כולנו 
ולהוויה הישראלית. עכשיו נותר לקוות שגם המוזיקה שלה תהפוך 

לחלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית.
שירים מומלצים: "פעמונים" ו"כל הזמן אנחנו שוכחים".

יצחק קלפטר – המיטב. הקהל התקשה לסרב לאמן המוכשר
צילום: עטיפת האלבום

מיקה קרני. חוזרת למקום המוזיקלי הטבעי שלה
צילום: אלדד רפאלי

צילום: זוהר ראלט דניאלה ספקטור. רותמת את סיפורה האישי לאמירה רחבה יותר  עטיפת "עשוי מאותיות". פרויקט חשוב שמנציח את היוצר שרבים זוכרים ממנו רק את "הרעות"
עיצוב: מירב שחם
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052-4315281 שרון:  נווה  ארצי  מכירות  מנהל 
052-2543842 לוי:       עובדיה  עמקים  מכירות 
מכירות מרכז ודרום חן בן אדרת:      09-7455222

אנו מודים לחברי קיבוץ עין חרוד מאוחד,
ולחברי תל יוסף על התמיכה והעזרה.
הוכחתם שהבית הקיבוצי עדיין קיים.

לצערנו, עקב שריפה במפעל, השירות ללקוחותינו
בחודשיים הקרובים יהיה בהיקף מצוצם

לוי עובדיה, מנכ"ל תל יוסף רכב חשמלי 
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בפעם הראשונה נמצאו בנגב זרעי 
בתקופה  שמקורם  גפן, 
יוצר  ומהם  הביזנטית 

היי אחד   - הנגב"  �"יין 
ביותר  והמשובחים  היוקרתיים  נות 
הזרעים  הביזנטית.  האימפריה  בכל 
המפוחמים, בני יותר מ�1,500 שנה, 
אוניברסיטת  של  בחפירה  התגלו 
חיפה בשיתוף רשות העתיקות באתר 
חלוצה. "הגפנים שגדלות היום בנגב 
של  כשהגפן  אירופיים,  מזנים  הן 
הנגב אבדה מהעולם. המשימה הבאה 
העתיק,  היין  את  לשחזר  היא  שלנו 
ואולי כך נוכל להתחקות אחר הטעם 
הנגב  של  היין  את  הפך  מה  ולהבין 
גיא  פרופסור  אומר  משובח",  לכה 
בר�עוז מאוניברסיטת חיפה, שעומד 

בראש החפירה.
ממקורות היסטוריים של התקופה 
הביזנטית מכירים החוקרים את "היין 
של הנגב" או "יין עזה", הנקרא על 
שם הנמל ממנו הוא נשלח לכל רחבי 

יין שנחשב למ זה  היה  �האימפריה. 
וליקר במיוחד, אולם  שובח במיוחד 
עד  לא השתמר  הוא  הצער,  למרבה 
ימינו ולכן אי אפשר לדעת מה הפך 

�אותו לכה משובח. בחפירות שהתק
החוקרים  מצאו  בנגב  היום  עד  יימו 
הגפנים,  גודלו  שבהן  הטרסות  את 
ואת  היין  הוכן  שבהם  היקבים  את 
אולם  ויוצא,  אוכסן  שבהם  הכדים 

זרעי הגפן עצמם לא נמצאו.
�כל זאת, כאמור, עד לחפירה הנו

חלוצה,  חורבות  הלאומי  בגן  כחית 
מחקר  מפרויקט  כחלק  שמתבצעות 
לבחון  שמטרתו  ביו�ארכיאולוגי, 

ולנפילתה  לעלייתה  הסיבות  את 
של החברה הביזנטית בנגב. המחקר 
מנוהל ע"י פרופ' בר�עוז וד"ר ליאור 
וייסברוד ממכון זינמן באוניברסיטת 

אריק טלי  דוקטור  בשיתוף  �חיפה, 
סון�גיני מרשות העתיקות.

גם  בנגב,  אחרים  במקומות  כמו 
שהיי  - חלוצה  של  האבן  �מבני 

הביזנטית  העיר  פריחתה  בשיא  תה 
המרכזית בנגב - לא שרדו בשל שוד 
אבנים לאורך התקופות. אולם, כפי 

ארכיאו בחפירות  אחת  לא  �שקורה 
לוגיות, הממצא הנדיר של החוקרים 

נמצא דווקא בזבל.

מטבעות בפח
האשפות  בר�עוז,  פרופ'  לדברי 

בשלמו כמעט  השתמרו  העיר  �של 
והן מסמנות כיום את גבולותיה  תן 
בולטות  כה  והן  הקדומה,  העיר  של 
עד כי אפשר להבחין בהן בתמונות 
ארת'.  גוגל  בתוכנת  למשל  לווין, 
בתוך  שהתגלו  ומטבעות  חרסים 
האשפות העידו, כי הן נערמו בעיקר 

השבי עד  השישית  המאות  �במהלך 
העיר  שבה  תקופה  לספירה,  עית 
הכלכלית.  פריחתה  לשיא  הגיעה 
עם התמוטטות המערך העירוני של 

�חלוצה לקראת אמצע המאה השבי
עית, מסיבות שלא התבררו במלואן 
המאורגן  האשפה  פינוי  פסק  עדיין, 

�ונראה כי גם העיר עצמה וגם האש
פות המקיפות אותה ננטשו.

בין הררי האשפה הקדומים מצאו 
חרס  כלי  של  שברים  החוקרים 
והגשה,  בישול  לאגירה,  ששימשו 

ישראל  מקרקעי  רשות 
התכ ועדת  כי  �פרסמה, 

אישרה  דרום  המחוזית  נון 
תיירותית  לחווה  הרשות  תכנית  את 
חוות   30 מתוך  אחת  בנגב,  חקלאית 
ב"דרך היין" בנגב המיועדת למטרות 
חקלאות וכוללת מיזמי תיירות, פנאי 
ונופש. החווה נמצאת מערבית לצומת 

הרוחות בתחום מצפה רמון.
במרחב  ממוקמות  היין  דרך  חוות 
לאורך  רמון  ומצפה  ירוחם  נגב,  רמת 
במועצה  טללים  מצומת   ,40 כביש 
האזורית רמת נגב וירוחם בצפון דרך 

בוא עובדה,  ורמת  בוקר  שדה  �אזור 
כה מצפה רמון. לחוות הוכנה תכנית 
"דרך  רמ"י,  על�ידי  מחוזית  מתאר 

נגב", המכשירה תשתיות  היין ברמת 
נופי,  משולב  לפרויקט  סטטוטוריות 
תיירותי וחקלאי המלווה את הדרכים 

העיקריות באזור.
�בדרך היין ברמת נגב עתידים להי

טבע,  אתרי  הבאים:  המרכיבים  כלל 
פנאי ונופש, חניונים, תצפיות, פינות 

וחוות חק �צל, אתרים ארכיאולוגיים 

לאיות, בהדגש תיירותי, שירותי דרך 
חקלאות  רק  אושרה  כה  עד  ומידע. 

בחוות.
שטח החווה הראשונה שאושרה הוא 
100 דונם ובו שטח לתיירות, לחק� �כ
יתאפשר  בחווה  משק.  ולמבני  לאות 
להקים שתי יחידות מגורים, אחת מהן 

�לעובדים, ושישה חדרי הארחה ("צימ

רים") בתחום מגרש התיירות. התכנית 
אושרה למתן תוקף ויתאפשר לשווקה 

�בתיאום עם המועצה המקומית. מתכ
נן מרחב עסקי דרום חגי סלע, חברת 
רמון  מצפה  ומועצת  פרויקטים  תיק 

�קידמו את התכנון, רמ"י הודיעה שה
חלה להכין תכניות מפורטות לכל 30 

החוות, בהתאם לתכנית המחוזית.

ישן נושן
דרור יוסף

חלוצה בדרך היין
ועדת התכנון המחוזית דרום אישרה את תכנית רמ"י לחווה תיירותית חקלאית בנגב, ראשונה בין 30 חוות "דרך היין"

גילוי ראשון מסוגו של זרעי גפן בני 1,500 
שנים עשוי לענות על השאלה מדוע היין של 
הנגב היה כה יוקרתי באימפריה הביזנטית

מחזיקה בחרס שנמצא באתר. התגלה בין הררי האשפה הקדומים
צילומים: רשות העתיקות

צילום: Yizhak10 תמי ענבי יין אדום. הגפן של הנגב אבדה מהעולם 
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www.kshatot.com

מח וכשר!
חג ש



ביניהם  במיוחד,  גבוהה  בצפיפות 
עזה,  קנקני  של  הרב  מספרם  בלט 
הקדום.  הנגב  יין  לאגירת  ששימשו 
החוקרים גם מצאו שפע של שרידים 
בעלי  עצמות  הכוללים  ביולוגיים 
חיים: עצמות דגים מים סוף וצדפות 
האתר  אל  שיובאו  התיכון  הים  מן 
תושבי  של  הרב  עושרם  על  העידו 

העיר הביזנטית.
אולם גולת הכותרת הייתה מאות 
גפן.  של  ומפוחמים  זעירים  זרעים 
לדברי החוקרים, זו הפעם הראשונה 
שבה נמצאו זרעי גפן "נגבית", גילוי 

�המספק עדות בלתי�אמצעית ראשו
נה מסוגה לגידול הגפן במערב הנגב 

בעת העתיקה.
הזעי הזרעים  חשיפת  �מלאכת 

הייתה  לא  האשפה  הררי  מתוך  רים 
לראשונה  נעזרו  החופרים  פשוטה: 
ועדינות,  קפדניות  חפירה  בשיטות 
שכללו ניפוי דק והצפה של שרידים 
בוטניים הנוטים לצוף לאחר שיקוע 
אפשרו  אלו  שיטות  הקרקע.  של 
לחלץ את הממצא הבוטאני מהחומר 
העפר  של  שטיפה  "לאחר  הביזנטי. 
רק  נותר  הממצא,  של  עדין  וניפוי 
להפריד בין הממצא הבוטאני הכולל 
זרעים, גלעינים וחלקי צמחים לבין 
עצמות בעלי חיים קטנים, הכוללים 
בין השאר שרידי מכרסמים שנמשכו 

לאשפות", הסביר פרופ' בר�עוז.

צרפתיות או איטלקיות?
המתיישבים  הפיקו  מהן  הגפנים 
ששמו  היין  את  תקופה  אותה  בני 

הביזנ האימפריה  רחבי  בכל  �נודע 
טית לא שרדו, וכיום החוקרים אינם 

�יודעים האם היו מזנים שיובאו ממ
היום,  שקורה  כמו   - אחרים  קומות 

צר הן  בנגב  המגודלות  �כשהגפנים 
פתיות או איטלקיות - או שהיו אלה 

זנים מקומיים שאבדו מן העולם.
השלב הבא של המחקר הוא חבירה 
לביולוגים כדי לרצף את הדי�אן�איי 
של הזרעים וכך לגלות את מקורם. 

"זנים אירופיים דורשים מים רבים. 
גדולה  פחות  בעיה  מהווה  זה  היום 
סביר  לא  אולם  הטכנולוגיה,  בזכות 
להניח שכך היה המצב לפני 1,500 
זני  על  לחשוב  יותר  מעניין  שנים. 
יותר  מקומיים, שהיו מתאימים  גפן 
הבין� ליוקרתו  הסוד  אולי  לנגב. 

לאומית של היין של הנגב היה טמון 
בתנאי  הגפנים  גודלו  שבה  בדרך 

הנגב הצחיחים", תמהים החוקרים.
היין  מגדלי  את  מסעיר  הגילוי 
החוקרים,  את  גם  כמו  המקומיים, 
הסוד  את  לגלות  מבקשים  וכולם 
את  לשחזר  במטרה  הנגב,  גפני  של 
סוף�סוף  להבין  וכך  העתיק,  היין 

מדוע שמו נודע עד קצות האימפריה 
�הביזנטית - במצרים, ביוון, באיטל

יה ובספרד.
 Elusa) חלוצה  הביזנטית  העיר 
הנבטים,  על�ידי  נוסדה  ביוונית) 
בתקופה  פריחתה  לשיא  הגיעה  אך 
הרביעית  המאות  במהלך  הביזנטית 
הפכה  אז  לספירה.  השביעית  עד 
העיר להיות הגדולה והמרכזית מבין 

אר עדויות  הביזנטיות.  הנגב  �ערי 
מצביעות  והיסטוריות  כיאולוגיות 
על עושרה של העיר שאכלסה כמה 
אלפי תושבים והכילה בשיאה מבני 

�ציבור מרשימים כגון תיאטרון, מד
רשה, בתי מרחץ וכנסיות.
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דורבן חפר נר 
עתיק בעמק חפר

רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים גילו 
נר חרס בן 1,400 שנה בראש ערימת עפר 

שהוציא דורבן מן האדמה
העתיקות  ברשות  שוד  למניעת  היחידה  מפקחי  של  שגרתי  בסיור 
ואנשי רשות הטבע והגנים בחורבת סיב - אתר עתיקות גדול ומרשים 
מהתקופה הרומית�ביזנטית באזור עמק חפר, נתגלה נר חרס שלם שגילו 

כ�1,400 שנה, מונח בראשה של ערימת עפר בקצה מחילת דורבן.
ארוכים  וקוצים  קילוגרם  כ�15  בטבע, משקלו  שחי  הגדול  המכרסם 
וגמישים בגוני שחור�לבן על גבו ובצדדיו, מתגורר במאורות ובמחילות 
שאורכן מגיע ל�15 מטרים ויותר. עירא הורוביץ מהיחידה למניעת שוד 
ברשות העתיקות רואה בו "ארכיאולוג מצטיין, מין חפרן בלתי נלאה" 
ומסביר: "המחילה נחפרת בהדרגה, לפעמים בעומק שני מטרים מתחת 

�לפני השטח, עד להיווצרות חדר שהייה לו ולבני משפחתו במעבה האד
�מה. מעצם היותה של הארץ רוויה באתרי עתיקות, לא פעם קורה שה

דורבן בונה את ביתו בין שרידי העבר החבויים באדמה. את העפר הוא 
מסלק במיומנות אל פני השטח, ויחד אתו שלל ממצאים ארכאולוגיים 

הנקרים בדרכו".
כך קורה לא פעם שמפקחי הרשות מלקטים ממצאים מתוך ערימות 
השפך שיוצרים דורבנים. הם מקפידים ללקט את הממצאים לפי הסדר 
מידע  ולדלות  התקופות  את  להבין  לנסות  מנת  על  נמצאים,  הם  שבו 

ארכיאולוגי מן ההריסות.
גם הפעם, כאשר במהלך סיור פיקוח שגרתי נתגלה נר החרס העתיק 

�עם סימני שריפה, המעידים על כך שהיה בשימוש בעת העתיקה, ברא
שה של ערימת עפר בקצה מחילת דורבן. אנשי הרשות בחנו את כלי 
החרס ואת הממצאים שהדורבן העלה מבטן האדמה, וציינו שהגילויים 

הוסיפו מידע על תאריך אתר העתיקות ועל זמן היישוב בו.
ברשות העתיקות קוראים לדורבנים להימנע מחפירת מחילות באתרי 
עתיקות, ואת האזרחים הם מזהירים שחפירה באתר עתיקות ללא רישיון 

היא עבירה פלילית.

צילום: רשות העתיקות נר החרס העתיק שנמצא. דורבנים, ראו הוזהרתם! 

הגילוי מסעיר את 
מגדלי היין המקומיים, 
כמו גם את החוקרים, 

וכולם מבקשים לגלות 
את הסוד של גפני 

הנגב, במטרה לשחזר 
את היין העתיק

זרעי גפן מהחפירות בחלוצה הנבטית. "מה הפך את היין של הנגב לכה משובח"?
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תכנן היום, 
תהנה מחר

אנחנו ב 

נוכל להבחין בדברים

החשובים באמת,

בכל הקשור

לעתיד הפיננסי שלך!

ביטוח ושוק ההון

כחקלאי, 
  אתה יכול להבחין בבירור

         שמשהו כאן לא בסדר

  הידעת שאתה יכול לבדוק את כל הפוליסות ביטוח שלך, לברר האם יש לך כפל 
ביטוחי ולבדוק את כל החסכונות שלך מיום עבודתך הראשון.

אתה מעל גיל 60? האם הנך זכאי לקבצה מעל 4,500 ₪? האם
הידעת שתוכל לקבל הטבת מס משמעותית בחסכונות שלך?

  ריבית בנק ישראל בשפל היסטורי – הידעת שאתה יכול לנצל את התקופה הזו בכדי 
לקבל תנאים מצויינים בהלוואות בקופות הגמל שלך?

התקשר לתאם עם מומחה 1-700-700-587

החברות שאנו משווקים

 www.finance-center.co.il 
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טריוויה (76)

עמרם קליין

מה יוצא דופן בין  א. 
הירקות והפירות 

המשמשים להכנת 
מרכיבי קערת הסדר?

חזרת.  .1
כרפס.  .2
כרוב.  .3

אגוזים ושקדים.  .4

אליהו הנביא ב. 
"ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִיְקֶרה ִלי 

ַהֵּנס
ֶאְפַּתח ֶאת ַהֶּדֶלת 

ְוהּוא ִיָּכֵנס
ֲאַמֵּלא ֶאת ַהּכֹוס, ֶאת 

ּכֹוס ְזָהבֹו
ְוֹלא ֵאָרֵדם ִלְפֵני 

ֶׁשָּיבֹוא"

נורית הירש הלחינה, מי כתבה את 
המילים?

דתיה בן דור.  .1
אסתר ראב.  .2

לאה גולדברג.  .3
לאה נאור.  .4

חד גדיא ג. 
"ַעל ֶּגַבע ָרם, ַעל רֹאׁש ַהֵּתל

ֲחִליל רֹוֶעה ָׁשם ְמַחֵּלל
ִמְזמֹור ָחָדׁש ְלִיְׂשָרֵאל.

ְוָלרֹוֶעה ַרק אֶֹהל ַּבד
ְולֹו ַרק ְּגִדי, ְּגִדי ֶאָחד.
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא!"

ידידיה אדמון הלחין, מי כתב את 
המילים?

אברהם ברוידס.   .1
חיים נחמן ביאליק.  .2

לוין קיפניס.  .3
שאול טשרניחובסקי.  .4

א. כרוב אינו נכלל כידוע בקערת הסדר. חזרת משמשת להכנת מרור 
ואגוזים ושקדים להכנת חרוסת.

ב. 4.

ג. 3.

ד. 3.

ה. 2. תשובות:

עושים סדר

ד. לדעת רוב החוקרים, מי הפרעה 
שלימיו מתוארכת יציאת מצרים?

תות ענח אמון, 136191352 לפני   .1
הספירה.

רעמסס הראשון, 132091318   .2
לפני הספירה.

רעמסס השני, 130491237 לפני   .3
הספירה.

רעמסס התשיעי, 114291123   .4
לפני הספירה.

טריוויה למתקדמים
לפי מכתבי אל�עמארנה שהתגלו  ה. 

במצרים ב�1887 שלח פרעה 
אמנ�חוֶתפ השלישי (1417�1379 

לפנה"ס) מכתב ליפחי, מושל 
אחת הערים הכנעניות, ובו 

דרישה לשלוח אליו כסף, זהב, 
אבנים יקרות ו�40 נשים יפות. מה 

שם העיר ההיא?
אֵפק.  .1

גזר.  .2
ָחצור.  .3
דביר.  .4

אחד ממכתבי אל�
עמרנה. מכתבו של 
ַעזירּו מלך ממלכת 

אמורו לפרעה (א"ע 
(161

צילום: יואב רוזנברג חד גדיא 

קערת הסדר
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חג של בשורות טובות לעולם
חג של התפתחות
חג של התפנקות

חג של פריחה
חג של מנוחה
חג של צחוק
ושל שמחה,

חג של "ביחד"
חג של נחת

חג של תקווה
חג של חום ואהבה

ובקיצור נאחל במקהלה, 

שיהיה לכם החג - הכי נפלא!
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בימים אלה מודיע מנכ"ל חברת "סרנגה פתרונות שקילה", 
סמי סרנגה על סיום פיתוח שרת ה WEB SERVER ושיווקו 

לכלל הצרכנים. שרת זה שבפיתוחו הושקעו משאבים רבים, 
הוא תקשורת מתקדמת לראש השקילה. המאפשרת גישה 

לשני דפי HTML  (דף אינטרנט), אחד גרפי לבקרה ואחד 
טקסט לצורך שליפת מידע והזרמתו למערכות תוכנה 

תפעוליות שונות.
הצגת דף בקרה ודף טקסט תתאפשר ע"י כתובת IP מכל 

מחשב ובכל מקום בעולם.
עוד מוסר סרנגה שהתצוגה ממחישה משקל ל- 2 פלטפורמות 

נפרדות לצורך שקילה סוס ועגלה נפרדת, מה גם שבקרוב 
תיושם תקנה שתחייב את בעלי המאזניים להפריד בין 

הפלטפורמות.  

לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים 

 למידע על המערכת ניתן להתקשר: 058-5270270

חצור, בית גוברין, סעד, בית קמה, שובל, ארז, שדה יואב, , נירים, ניצנים

חברת קורום הנדסה וניהול הינה חברה מנהיגה ופורצת דרך בניהול תהליכים 
בתחום הבניה והתשתיות בקיבוצים. לאחר סיום מסירה של עשרות יחידות 

דיור במספר קיבוצים למשפחות חברים,  קורום מקדמת מספר פרויקטים 
נוספים ושמחים לספר לנו קצת ממה שקורה בשטח: 

בקיבוץ בית קמה -  הסתיים שלב בניית שלדי הבתים ובמקביל החלו עבודות 
הטיח. 

בקיבוץ שובל - פרויקט הבניה והקליטה הגדול ביותר בתנועה הקיבוצית - 
יוצקים רצפות לעשרות יחידות דיור לחברים ונקלטים. 

בקיבוץ ארז - קיבלו היתר לביצוע תשתיות . 
בקיבוץ סעד - הושלם ביצוע תשתיות תת-קרקעיות, אושרו דגמים, דיירים 

חתמו על חוזים ומגישים היתרים. 
החברה מתמחה בהובלת תהליכי בניה בקיבוצים, החל משלב גיבוש החזון  

התכנון החברתי-פיזי, דרך גיבוש קבוצת הבונים הנקלטים, עד לשלבי הבניה 
בפועל ומסירת הבתים. 

החברה מקדמת מספר פרויקטים נוספים שנמצאים בשלבים שונים של גיבוש, 
תכנון ורישוי . 

חברת קורום גאה להוביל את תחום בניית שכונות הקליטה והצמיחה בתנועה 
הקיבוצית, תוך התמחות ייחודית בניהול קבוצת החברים החדשים הבונים את 
ביתם בתוך הקו הכחול של היישוב – זאת במקביל לניהול תהליך מקצועני של 

כל שלבי התכנון והבניה, המופקד אף הוא בידי החברה.

בחברת קורום מבקשים לאחל ללקוחותיה ולתנועה 
הקיבוצית חג צמיחה התחדשות שמח!

לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים 

קורום ממשיכים לבנות הצלחה

לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים 

קבוצת רימונים, יוסי סיון: 
מקצועיות ללא פשרות!!!

 

לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים  לעסקים  מפרגנים 
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

לפנות לחני

לפרטים: איציק 050-2691365

 מעוניין לקבל הצעות ל- 40 דונם של 
עצי זית בעמק קדש

הצעה לכרם/עקירה/העתקה/החלפה 
על חלק ממכסת עופות הטלה

ולא  אמאתגרת  דינאמית  שטח  אעבודת 
מתגמל  בשכר  מרובות  אשעות  שגרתית 
אאין צורך בניסיון אלומדים תוך כדי עבודה 
אניידות – יתרון גדול אמגורים במרכז - יתרון

יש לפנות לרעות: 054-5355508
reut@gil-teichman.com

לחברת התאורה "גיל טייכמן" 
דרושים עובדים

פשיטת   ליווי להסדרי חוב במגזר החקלאי  הסדרים מול בנקים 
רגל  בתי משפט והוצל"פ   ליווי משפטי-עסקי-מסחרי לחקלאי

רחוב תובל 34, רמת גן
טל. 03-6131-703, 050-4574-849

עו"ד ניסים שורש
       אורבנד, שורש ושות' משרד עורכי דין
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