ומעלה?
מעלה?
האם אתה בגיל  60ומ
הינך זכאי לקצבה
מעל  ₪4,500בחודש?
לך.
לך
התקשר לשמוע על ההטבה שמגיעה ל
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"סובי סובי מקצרה" ,צילום של אסף סולומון ,נבחר
ל"תמונת העשור" של קנט ,אבל המראה המתועד בו עלול
להישאר כזיכרון בלבד  -על מנת שהחקלאות ובעיותיה לא
ייזנחו בצד הפעילות הממשלתית ,דרשו ראשי התאחדות
חקלאי ישראל מראשי המפלגות להציג את צורכי
8 ,4 'ĚĞ ¤ ęĕĕĜđĕĢĕĘČđģĐ ęĕĜđĕďč ĦđčĥĕĕĦĐĐđ ĦđČĘģēĐ
צילום :אסף סולומון

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לdorin.segev@tmags.co.il :

מכתבים
למערכת
■ עורך :דרור יוסף
editor_kav@tmags.co.il
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי,
מירי דג ,זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ,
בר־כוכבא מדרשי ,דפנה מאור,
עדי קמחי ,טל חביב גליבטר ,מיקי
נירון ,עמרם קליין ,עמיר סגל,
עמוס צימרמן
■
■
■

■
■

■

עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :שרה ראובן
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס'
2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
יועצי פרסום:
יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

השד העדתי

לא למגירה

ְדּגָ ִלים
נִ ְתלוּ ְדּגָ ִלים
ְבּ ִעיר ְוּכ ָפר
ים-כּ ֻח ִלּים
ְ
ְל ָבנִ
ַמ ְר)ם נֶ ֱה ָדר
נוֹפפוּ ְדּגָ ִלים
ְ
/דּ ֶרת
שׁוּלי ֶ
ְבּ ֵ
ַדּ ְלּגוּ ְשׂ ֵמ ִחים
/ח ֶרת
רוּח ֶ
ְבּ ַ
אתם
ַלתּ ֶֹרן נִ ְק ֵר ֶ
ִרבּוֹנוּת ִּת ָּל ֶהב*
ַל ְקּ ָרב ַשׂ ְשׂ ֶתּם
ַה ָשּׁלוֹם ָק ֵרב
איציק רייכר ,מושב עין ורד

* מלשון להבה ,במשמעות "תי
שרף".
המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות.
אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר
בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס
בעיתון הזה.

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:

ֵבּין
/שׁמוֹרוֹת
ָה ְ
ַה ְס ֵכּת!
עוֹלם ָעמוּסָ ,ע ֵמל
ָ
ת-ליל...
נוּח ֵ
שׁוֹקט ִל ְמ ַ
נִ ְכנָ ף ֵ
ְר ֵאה –
)בל
עוֹלם ָעגוּםֵ ,
ָ
ת-צל...
שׁוֹתק ְבּ ִד ְמ ַמ ֵ
נִ ְצנָ ץ ֵ
ַקוֵּ ה...
)פל
עוֹלם ָעלוּםֵ ,
ָ
שׁוֹקק,
נִ ְשׁזָ ר ֵ
ְלאוֹר יָ ֵהל!
דינה שחר

editor_kav@tmags.co.il

תוכן

רציתי לפרסם את
המכתב טרם הבחי
רות ,אך נמנעתי.
כעת ,אחרי שהסת
יימו ,אני יכול לכתוב :יש
להכניס את השד העדתי
לתוך בקבוק .לאטום
אותו טוב ,שקשה יהיה
לפתוח .להכניס את כל
האמרות הקשות ביותר
שיצאו מפיות כולנו .להו
ציא את המשפטים הלא-
קלים של המפלגות ,במיוחד
אלו שמייצגות עדות .כל מה
שמפלג את העם .לחגוג את
המימונה ואת הסהרנה ואת
כל חגי העדות לצרפם לחגי יש
ראל.
מוזר כל כך  -אבי נולד בתוניס,
עלה לארץ לאחר שהיה במחנה
עבודה של הגרמנים ,הגיע למ
חנה בפרדס חנה ,נלחם במלחמות
ישראל ,דיבר כמה מילים ביידיש
והסתדר עם הסביבה .כמה אג
שים יודעים שיש גם עולי תוניס,
מרוקו ,לוב ועוד מדינות שספגו
מאימת הנאצים? אבי הצליח לברוח
ולהשתקם ואנו לא ידענו כלום על
מה שעבר עליו ,רק לקראת זקנתו
סיפר פתאום כך ,בשקט ,את אשר
עבר עליו בגיל .18
עשרה אחים היינו ,נשואים לבנות
עדות שונות .מה גרם או מה גורם
להצית מחדש את השד העדתי? מי
גורם להפיח מחדש נשמה בשד? כל
זאת וביתר שאת קורה לפני הבחי
רות .מה גורם לאנשים שנמצאים
בראשות מפלגה זו או אחרת לה
עיר את השד? האם כדי לקנות את
קולותיהם בקלפי ,או לעורר את
מצבם של הספרדים או של הרו
סים ,או היפים מתל אביב משדרות
רוטשילד לנאום סמוך לכיכר רבין
ולבקש מאנשי הפריפריה להצביע
עבורם? מבטיחים הרים וגבעות.
שנייה לאחר מכן שוכחים מהכול,
מתנערים ממה שאמרו ,מתכחשים
לסלפי ,לווידאו ,למה שצולם בפון.
שלושה דורות עברו מאז הקמת

6

אנשי אשכול
אורי נעמתי וגדי ירקוני
מתמודדים על הכיסא הריק
שמשאיר הח"כ הטרי ,ראש
מועצת אשכול היוצא ,חיים
ילין

12
יש להכניס את השד העדתי לתוך בקבוק
ולהשליכו לים

המדינה .כמעט אין משפחה בארץ
שבה אין אשכנזי ,ספרדי ,רוסי,
אתיופי ...ערב-רב של הכול מכל,
למה ליצור מחנות של עדות? נכון,
מקום המדינה היו מחנות ומעברות
של עדות שונות ובעיירות נידחות
שוכנו קבוצות אתניות .המדי
נה הייתה בחיתוליה והמנהיגים
עשו המון משגים ,אך יש הזדמנות
לתקן זאת ,גם אחרי שלושה דו
רות .השאלה המתבקשת היא האם
לא התבגרנו מאז?  67שנים ועדיין
מדשדשים בבוץ העדתי.
יש המון דעות שעליהן אפשר
להתווכח ,לשוחח ,אך תמיד אנו
שוכחים שאנו בני עם אחד .לא
פרסמתי זאת לפני הבחירות ,כי
אז היו מייחסים את הדברים לרגע
הנתון ,או שלא היו מתייחסים לזה
בכלל.
אחים אנחנו ,אנו עם אחד ואין
לנו ארץ אחרת .בואו נחיה יחד
בטוב ,יש לנו מספיק צרות אחרות
שאנו צריכים לפתור .בואו נאחד
את העם ונפסיק את משחקי המפ
לגות העדתיות .בואו להשליך יחד
לים את הבקבוק ובו השד העדתי.
יענקלה איתן,
מושב עין הבשור

חמישה שאינם
במעיין שדמות דבורה
הקימו בעזרת מתנדבים
אתר הנצחה וזיכרון לחמשת
חניכי קרוס מ"כים שנפלו
בקרב בצוק איתן

14

זוכרים באביב
כמדי שנה ,בשלהי החורף,
אנו זוכרים ומזכירים את
השואה ,שהתרחשה לא
רק על אדמת אירופה ,ואת
חללי מערכות ישראל .אולי
אין זה מספיק?

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
יום
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חדשות
חקלאות על שולחן המשא ומתן

ראשי ההתאחדות צור ווילן דרשו מראשי המפלגות :הציגו את קווי היסוד של ההתיישבות החקלאית והבעיות האקוטיות
של החקלאות בדיונים הקואליציוניים
יושב ראש התאחדות
חקלאי ישראל ומזכ"ל
תנועת המושבים מאיר
צור ומזכ"ל התאחדות חקלאי יש
ראל אבשלום )אבו( וילן פנו בכתב
לכל ראשי המפלגות בבקשה להי
פגש באופן מידי במטרה לדון במצב
החקלאות וההתיישבות החקלאית
במדינה .התאחדות חקלאי ישר
אל ,המובילה בימים אלו את מאבק
החקלאים בשם תנועות ההתייש
בות והארגונים החקלאיים ,הודיעה
שפנתה למנהיגי המפלגות בכנסת
והציגה את הסוגיות האקוטיות של
החקלאים והחקלאות כולה "מתוך
המטרה שיקבלו ביטוי הולם בקווי
היסוד ובהסכמים הקואליציוניים
של ממשלת ישראל ה."34
המכתב נשלח לכל ראשי המפל
גות :בנימין נתניהו )הליכוד( ,יצחק
הרצוג )המחנה הציוני( ,משה כחלון
)כולנו( ,נפתלי בנט )הבית היהודי(,
אביגדור ליברמן )ישראל ביתנו(,

יעקב ליצמן )יהדות התורה( ,אריה
דרעי )ש"ס( ,יאיר לפיד )יש עתיד(,
זהבה גלאון )מרצ( ואיימן עודה
)הרשימה הערבית המאוחדת(.
במכתב הציגו ראשי התאחדות
חקלאי ישראל את קווי היסוד לקי
דום ולחיזוק החקלאות וההתיישבות.
כמו כן ,במסגרת המשא ומתן על
ההסכמים הקואליציוניים מבקשים
ראשי התאחדות חקלאי ישראל
מהממשלה ליזום חקיקה תומכת
התיישבות ,אשר תעגן את "הזכות
לעבד" כזכות יסוד ותקבע הסדרים
הנוגעים להתערבות המדינה במשק
החקלאי במטרה להבטיח נושאים
חשובים כגון קביעת פערי תיווך.
עוד מבקשת ההתאחדות לטפל
בשינוי מדיניות המכסים ובהוז
לת המים לחקלאות במטרה לתמוך
בקיומה של החקלאות הישראלית
ובהוזלת המחירים לצרכן ,ולטפול
באחזקת עובדים זרים .בנוסף ,ראשי
ההתאחדות דורשים לטפל ביוקר

ארגון עובדי המים ערך
כנס לניהול משק המים
בהתיישבות הכפרית

כ 280מרכזי משקים ,מזכירי מושבים ומנהלי אגודות מים
השתתפו בכנס שערך ארגון עובדי המים בנושא ניהול משק
המים בהתיישבות הכפרית.
מנכ"ל ארגון עובדי המים ,ארז וייסמן" :מזה שבועות ארוכים שאין
שר במשרד החקלאות וגם כעת ,לאחר תום הבחירות ,נראה שאין קופ
צים רבים על התפקיד .דווקא בימים אלה ,כאשר החקלאים מתמודדים
עם משבר כלכלי חריף בעקבות שחיקת הרובל הרוסי ,ניצבות בפנינו
גזירות חדשות בדמות הכוונה להעלות את מחיר מי הקולחים ,להתנות
את מתן הרישיונות האזוריים באיגום וחלוקה מחודשת ,עד כדי הלאמה
של מפעלי המים הפרטיים אותם הקימו אגודות המים החקלאיות תוך
סיכונים כספיים ובעידוד המדינה עצמה.
"מים אלו מיועדים ,בראש ובראשונה ,לקיום החקלאות בישראל ,שיש
לה יחס ישר לקיום התיישבות ,לביטחון המדיני וביטחון המזון של מדי
נת ישראל .הם אינם יכולים להימדד כמשאב כלכלי בלבד ,אלא על פי
ערכם וחשיבותם להמשך קיום ההתיישבות החקלאית בארץ".
וייסמן הוסיף" :לכנס ניהול המים בהתיישבות הכפרית ,שאנו מק
יימים מדי שנה ,הגיעו השבוע כ  280מרכזי משקים ,מזכירי מושבים
ומנהלי אגודות מים ,שהביעו דאגה עמוקה מן המהלכים הללו .התאח
דות חקלאי ישראל ,יחד עם ארגון עובדי המים ,מנהלת מגעים שוטפים
עם נציגי רשות המים ,בכדי למנוע את הפגיעה בחקלאים .אנו קוראים
לחברי הכנס להרים את הכפפה ולממש את התחייבות המדינה לדאוג
להבטחת המשך קיומה של חקלאות משגשגת ורווחית בישראל".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
פתח את הכנס בדברים אלה" :אנו דורשים מהמדינה לשפר את הסכם
המים לחקלאות .כיום ,המצב של משק המים במדינה הוא טוב .יש מים,
אך צריך לדאוג למחירי המים .על מדינת ישראל לייצר כמויות גדולות
של מים בכדי שנוכל להמשיך ולייצר כמות של אוכל לחקלאות בכדי
שלא נהיה תלויים בעולם".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו( וילן ,סקר בכנס את
אסטרטגיית משק המים בהתיישבות.
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המחיה ,בין היתר ,באמצעות צמצום
פערי תיווך לאהוגנים אשר פוגעים
הן בצרכנים והן בחקלאים.
יו"ר ההתאחדות ומזכ"ל תנועת
המושבים צור" :בכוונתנו להיפגש
עם ראשי המפלגות ונציגים מט

עמם בכדי להעלות את הבעיות
האקוטיות של החקלאות ,רגע לפני
שיהיה מאוחר מדי .על כלל ראשי
המפלגות להבין ,שעם שלא מעבד
את האדמה שלו ,מאבד אותה".
מזכ"ל ההתאחדות וילן" :מטרת

המפגשים עם ראשי המפלגות היא
להעלות לסדר היום את הבעיות
הקיומיות של החקלאות .בנוסף לי
וקר המחיה ,חייבים לטפל בנושא
הייצוא החקלאי ,בסוגיות המים וה
עובדים הזרים".

בג"ץ :לשקול מחדש את ביטול נקודות
הזיכוי לעובדים הזרים בחקלאות

הערכה :שר האוצר החדש הנכנס יבטל את התקנות והכסף יוחזר רטרואקטיבית.
עלות ביטול נקודות הזיכוי 100 :מיליון שקל במגזר המושבי והקיבוצי

הצלחה למגזר החקל
אי בבית המשפט העליון
 שופטי בג"צ ביקשומהמדינה לשקול מחדש את ביטול
נקודות הזיכוי לעובדים הזרים במג
זר החקלאי בעתירה שיזמה ברית
פיקוח בשיתוף עם תנועת המושבים
והתאחדות חקלאי ישראל.
הרכב השופטים ,בראשות אליקים
רובינשטיין ,החליט שהתקנות יוב
או לעיון מחודש עלידי שר האוצר
הנכנס ,אשר יודיע בתוך כחודשיים
אם הוא עומד על יישום התקנות.
במסגרת ההחלטה ,בית המשפט רמז
ברמז עבה ,כי התקנות לא יעמ
דו בביקורת שיפוטית ,והסב את
תשומת לב משרד האוצר לקשיים
שהתקנות מעלות בתחום השוויון,
להתאמתן לאמנות ביןלאומיות

ולפגיעה באוכלוסייה מוחלשת.
ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח,
אמר שביטול נקודות הזיכוי לעוב
דים יגרום לפגיעה מצטברת שנתית
בסך  70מיליון שקל במגזר המושבי
ו 30מיליון שקל במגזר הקיבוצי.
התקנות השוללות מהעובדים הזרים
בחקלאות את  2.25נקודות הזיכוי
נחתמו עלידי שר האוצר לשעבר,
יאיר לפיד ,בחודש אוקטובר ונכנסו
לתוקף בתחילת השנה הנוכחית.
הצו מנוגד לאמנות המס עליהן
חתומה ישראל ובאופן ספציפי ,לא
מנת המס עם תאילנד ,שאוסרת על
אפליה לרעה ועל הכבדת המיסוי
על אזרחי תאילנד שעובדים ביש
ראל ולהיפך .לדברי ירון רייכמן,
פקודת מס הכנסה עצמה קובעת
במפורש שאמנת מס תגבר על הדין

הפנימי .בנוסף לכך ,יצר הצו אפליה
בכך שלא נשללו נקודות הזיכוי
מעובדים זרים בסיעוד ,בהן נשללו
מעובדים זרים בחקלאות ובבנייה.
"בג"ץ היה קשוב לטענותינו וזה
היה אחד השיקולים בהחלטתם",
אומר ירון רייכמן" .על העסקת
עובדים זרים בחקלאות מוטל כבר
היום מס מעסיקים של  10%ולכן
כל הכבדה נוספת במיסוי היא בלתי
נסבלת .את מרבית העובדים הז
רים בחקלאות אין אפשרות מעשית
להחליף בעובדים ישראלים ומדובר
בגזירות מיותרות על המגזר החק
לאי .בדיון בבג"ץ נקבע ,שבמידה
והתקנות יבוטלו עלידי שר האו
צר הבא או בפסיקה ,כפי שמעריכה
ברית פיקוח ,יינתן זיכוי רטרוא
קטיבי בגינן".

ילדי נתיב העשרה שחוגגים בר ובת
מצווה התארחו בבית תנועת המושבים
 19ילדים בני
 1213ממושב נתיב
העשרה ,שחוגגים
בר ובת מצווה,
התארחו בבית תנועת
המושבים והתקבלו
עלידי מזכ"ל
התנועה מאיר צור,
רב התנועה מנחם
הכהן ומנהל היחידה
תרבות ומפעלי
חינוך ,יהודה אלטון.
הילדים הגיעו לבית
תנועת המושבים
מלווים בהוריהם
ובידיהם מספר
משימות שעליהם
למלא לרגל גיל
המצווה שלהם .הרב
הכהן העניק לכל ילד
וילדה סידור והגדה
במתנה מתנועת
המושבים.
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חדשות
נפתח המרוץ
לראשות אשכול

שני קיבוצניקים יתמודדו בתחילת יוני על
ראשות המועצה ,שכמחצית מיישוביה הם
מושבים :אורי נעמתי מרעים וגדי ירקוני
מנירים .ח"כ חיים ילין נפרד מתושביו
בעקבות השבעתו של חיים
ילין כחבר כנסת ,יתקיימו
ב 2ביוני בחירות לראשות
מועצת אשכול שבה  32יישובים15 :
מושבים 14 ,קיבוצים ושלושה יישובים
קהילתיים .אורי נעמתי ,שכיהן בעבר
כראש המועצה ,הודיע על התמודדותו
על התפקיד .נעמתי מצטרף במירוץ
לראשות מועצת אשכול לגדי ירקוני,
שכבר הודיע על רצונו להחליף את ילין
ולאחרונה הכריז עליו באופן רשמי.
אורי נעמתי ,בן  ,65חבר קיבוץ רעים
המתגורר במושב עין הבשור באופן
זמני ,נשוי ואב לארבעה ילדים ,הכריז

לקת השיקום בבית החולים שיבא בתל
השומר ,הצהיר על רצונו להחליף את
חיים ילין ,שהצטרף ל"יש עתיד" ונבחר
לכנסת.
ביום שבו אורי נעמתי הודיע על
התמודדותו ,כתב ירקוני בדף פייסבוק
שפתח" :תושבי אשכול היקרים ,בחו
דשים האחרונים התפתח אצלי הרצון
והדחף לשינוי אישי וציבורי .האירוע
הקשה ,בו חבריי הטובים ,זאביק עציון
ושחר מלמד ז"ל נהרגו לצדי ובו אי
בדתי את שתי רגליי ,גרם למפנה
בתפישת עולמי .חוויית הפציעה דרב
נה אותי להגדיל את מעורבותי במטרה

אורי נעמתי" .בוער לי בעצמות"
צילום :שי שמואלי

גדי ירקוני" .הפציעה דרבנה אותי להגדיל
את מעורבותי"

ב 31במארס על התמודדותו על תפקיד
יושב ראש מועצת אשכול .לנעמתי,
ראש מועצת אשכול לשעבר )בשנים
 ,(2005-2002תואר שני במינהל ומדי
ניות ציבורית מאוניברסיטת בן גוריון
והוא שימש כמרכז המשק ברעים במשך
 11שנים ,היה נציג תנועות הנוער
באוסטרליה ושליח מרכזי של התק"מ
בארצות הברית ,ומשנת  2009ועד היום
מכהן כמנכ"ל עובדי הפלחה בישראל.
על השאלה מדוע החליט להתמודד
בבחירות הוא עונה'" :בוער לי בעצמות'
להמשיך לתרום ,לקדם ולעשות למען
תושבי המועצה בה אני חי .עד כה ,בכל
התפקידים בהם כיהנתי ,צברתי ניסיון
רב והצלחות ,כולל בתפקידי הקודם
כראש המועצה ,ואת כל אלה אני רוצה
לשוב ולהעמיד למען ולרשות תושבי
המועצה".
הודעתו של נעמתי יוצרת תחרות
בינו ובין קיבוצניק אחר ,גדי ירקו
ני ,רכז המשק מנירים ,שנפצע קשה
ב"צוק איתן" .ירקוני איבד את שתי
רגליו במבצע שבו נהרגו גם שני חבריו
מהקיבוץ וקרוב משפחתו .ב 12בפב
רואר  ,2015היום שבו השתחרר ממח

להשפיע על עתיד האזור ,לחזק אותו
ולהוביל אותנו לצמיחה דמוגרפית,
חברתית וכלכלית ,תוך חיזוק מערכת
החינוך ודרישה למענה בטחוני הולם
ליישובינו".
ירקוני כתב גם על תכניות העבו
דה שלו אם ייבחר לתפקיד" :המועצה
מחויבת לשים דגש משמעותי בשנים
הקרובות בנושא הצמיחה הדמוגר
פית ,לתמוך בקהילות ולתת להן את
מרב האמצעים לצמוח ולגדול .לחזק
את החינוך ,לפתח את הכלכלה ,העס
קים והתעשייה ,לשפר את התשתיות
הפיזיות והחברתיות ולוודא הגדלת
ההטבות".
ב 5באפריל נשלחה מטעם נעמ
תי הודעה לעיתונות ובה קרא לשאר
המתמודדים לא להציב שלטי בחירות
ברחבי המועצה האזורית אשכול .בהוד
עה נכתב" :בכל מערכת בחירות נוהגים
המתמודדים להציב שלטי בחירות בצ
מתים ,בצדי הדרכים והכבישים וברחבי
היישובים השונים .שלטים אלה מכע
רים את הנוף וגורמים ללכלוך ולזיהום
הסביבה .חשוב מאוד שנשמור על בחי
רות נקיות ,תרתי משמע".
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פרידת הח"כ

חיים ילין
אומר שלום
ראש מועצת אשכול היוצא ,שעבר עם תושבי שלוש מערכות צבאיות –
"עופרת יצוקה"" ,עמוד ענן" ו"צוק איתן" – מציין בסיפוק גדילה במספר
התושבים בשיעור 40%
שהושבע
לאחר
נס להטבות מס הכנסה .תכ
לכנסת ,נפרד חיים
נית שמעגנת ,לאחר מאבקים
ילין ,ראש המועצה
רבים ,גם את הרחבת כביש
היוצא שכיהן בתפקיד שבע
 232ומביאה אופק תשתיתי,
שנים וחצי ,מתושבי המוע
כלכלי ותעסוקתי למועצה
צה .במכתב שהופץ באמצעות
אזורית אשכול.
אתר המועצה כתב" :כאשר
"פעולות רבות ננקטו על
נכנסתי לתפקיד קיבלתי לידי
מנת לחבר את התושבים לק
מועצה עם  29יישובים ובהם
הילת אשכול ולחזק את תחו
כ 10,000תושבים ,שני בתי
שת השייכות לבית ,לאשכול.
ספר תיכוניים מופרדים ,אולם
אני מאמין שהצלחנו לעשות
תרבות שאינו מצליח להתמ
זאת וכיום תושבי אשכול
לא ,יישובים שאין בהם אף לא
יכולים לומר בגאווה' :אנחנו
מיגונית אחת ,מושבים המש
מאשכול!'.
"במהלך הקדנציה שמתי לי
תמשים בבורות ספיגה ,בעיות
למטרה לאחד בין הישובים
תחבורה ציבורית חוזרות ונ
ולבטל את התפיסה הסקטו
שנות ,מועצה המתנהלת ללא
ריאלית שנהוגה במועצתנו
סטנדרטים מובנים ומערך חי
מאז הקמתה .הפרדה שהדגש
רום שאינו מוכן להסלמות.
"תחת הקדנציה שלי חווינו חיים ילין.
הבית" "זו לא הייתה החלטה קלה עבורי לעזוב תה משרתת מספר בעלי אינ
את
טרס ,אבל לא משרתת אותנו,
עשרות הסלמות ביטחוניות
כששיאן במבצעי צה"ל :עופרת יצוקה ,עמוד ענן תושבי המועצה .התקדמנו רבות מאז נקודת הפתיחה
וצוק איתן .למרות המצב הביטחוני ,המועצה שלנו אך האחריות המרכזית היא שלנו ,כל אחד ואחת מתו
גדלה בכ 40%וכיום יש במועצה כ 14,500תוש שבי המועצה ,בתשומת לב מרבית לאינטרסים של מי
שמבקשים להוביל את המערכת בהמשך הדרך.
בים.
"אני עוזב את המועצה בתחושת גאווה וסיפוק.
"למרות העיסוק המוגבר בנושא הביטחוני ,אשר
גזל לא פעם מזמן הניהול השגרתי ,הצלחנו לפתח ואין ספק שאי אפשר לסכם תקופה כזו בדף אחד...
את המועצה ולשפר בצורה משמעותית את איכות המלחמה האחרונה והאירועים הקשים שחוו כל תו
חיינו .לאחר שבשנת  2008ניהלנו תקציב של כ 90שבי המועצה ,יחד עם פציעתו של אור ,בני ,הביאו
מיליון ש"ח ,בשנת  2014התקציב הגיע ל 150מיל אותי להחלטה שאני חייב לעשות הכל כדי להילחם
יון ש"ח .בחמש השנים האחרונות אשכול נמצאה למען עוטף עזה ולמען ערכי מדינת ישראל בכנסת.
"זו לא הייתה החלטה קלה עבורי לעזוב את הבית,
בעשירייה הפותחת של ערים ורשויות אשר בהן
ההשקעות פר נפש היא הגדולה ביותר ,כאשר בסך את המקום שגדלתי בו ושהשקעתי את כל מרצי כדי
הכול הושקעו באשכול בשנים אלו מעל ל 600מיל לפתח אותו ולשמור עליו .לא חיפשתי כיסא ולא
תכננתי להיות חבר כנסת .מי שמכיר אותי יודע
יון ש"ח בתקציבים תוספתיים.
"בשילוב כוחות עם צוות המנהלים של המועצה ,שהחלום האמתי שלי הוא לטייל על אופניים ברח
הקמנו בית ספר חדש ומאוחד ובו ספרייה חדשה בי העולם ...אך השתכנעתי שרק דרך הכנסת אפשר
ואולם ספורט חדש וממוגן ,הקמנו שלושה יישובים להביא לשינוי מהותי באורח החיים בפריפריה ובפרט
חדשים ,שדרגנו את תשתיות הביוב במושבים ,ניה ביישובי הגבול.
"לא הייתי מצליח לעשות זאת לבד .המועצה
לנו את פרויקט בניית הממ"דים ביישובים ואת מיגון
מוסדות החינוך ,הקמנו את מרכז החוסן ,הקמנו את שלנו בורכה בצוות מנהלים ועובדים איכותי ומ
עמותת התיירות ,הקמנו את מרכז הצעירים אשר סור שבזכותו הצלחנו לממש את החלומות שהצבנו
עדיין בתחילת דרכו ,באופן חסר תקדים בהיסטוריה לעצמנו ואף להגשימם .שיתוף הפעולה בין הישובים
של המועצה ,אנחנו מקבלים כבר חמש שנים ברצף למועצה הלך והתחזק והוא מהווה כלי מרכזי בהתוו
את פרס הניהול התקין ואולם התרבות שלנו גדוש יית הדרך המשותפת לפיתוח מותאם של האזור .אני
באירועים והצגות הממלאות את האולם .קריית החי עוזב אתכם בתחושת אהבה ואכפתיות ,בציפייה לה
נוך פותחה ושודרגה ולאחרונה קיבלנו אישור רשמי משיך ולראות את המועצה שלנו צומחת ,מתפתחת
וקולטת תושבים חדשים".
להקמת בית ספר יסודי חדש בשטחה.
ילין מסיים את מכתבו בהזמנת התושבים לשמור
"הובלנו את התכנית לפיתוח עוטף עזה אשר
אושרה בממשלה ותביא לשדרוג תשתיות היישובים עמו על קשר באמצעות המייל שלו בכנסת,
והאזור ונותנת אופק גם לארבעת יישובי גוש צוחר  ,haimj@knesset.gov.ilוחותם" :באהבה שלא
להיכנס לעוטף עזה ולצאלים גבולות ואורים להיכ תיגמר לעולם ,חיים ילין".
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פני
האדמה

מקום ראשון בתיעוד חקלאות
יובל מורן מקיבוץ גשר ניצח בתחרות הצילום של קנט לשנת  2015עם התמונה "גל רודף גל" .במקום השני :תמונת הדבוראי
צביקה אופיר ממושב אלון הגליל שהונצח במצלמת בתו ,אדווה אופיר .תמונת העשור" :סובי סובי מקצרה" של אסף סולומון
דרור יוסף

התמונה "גל רודף גל" ,שצולמה על
ידי יובל מורן מקיבוץ גשר ,זכתה
במקום הראשון בתחרות "הגלריה
החקלאית ה "11לשנת  2015של הקרן לביטוח
נזקי טבע בחקלאות .במקום השני זכתה אדווה
אופיר ממושב אלון הגליל ,למקום השלישי
הגיע לילו לביא מקיבוץ משמר העמק.
תחרות הגלריה החקלאית של קנט נועדה
לחשוף בפני הציבור הרחב את תרומתה הגדו
לה של החקלאות לפיתוחה של המדינה ואת
יופיים המרהיב של הטבע והחקלאות בישראל,
והיא פתוחה לחקלאים ,לקהל הרחב ,לצלמים
מקצועיים ולחובבים .כ 20תמונות נבחרו
בין מאות תמונות שנשלחו לתחרות ,העפילו
לגמר והועלו להצבעת הקהל באתר האינטרנט
של הגלריה ובכנס הלקוחות השנתי של קנט.
למקום הראשון הגיע הצילום "גל רודף גל"
)יובל מורן( ,ובו רואים את חריש שדות הגזר
בעמק המעיינות .למקום השני הגיעה אדווה

אופיר ממושב אלון הגליל עם תמונתה "אבא,
השקט וזמזום הדבורים" .למקום השלישי הגיע
לילו לביא מקיבוץ משמר העמק עם צילומו
"במרחק נגיעה" .הזוכה בקטגוריה החדשה
"תמונת העשור" הוא אסף סולומון עם התמו
נה "סובי סובי מקצרה" ,שהשתתפה בגלריה
חקלאית  4בשנת .2008
מועצת הדבש בירכה את אדווה אופיר על
זכייתה במקום השני עם הצילום "אבא ,השקט
וזמזום הדבורים" ובו תועד אביה הדבוראי,
צביקה אופיר ,בעבודתו במכוורת שהקים
במושב לפני  30שנה.
אופיר גדלה בין הכוורות וסייעה לאביה
מגיל צעיר בגידול הדבורים .אהבתה לת
חום הצילום ולדבורים הובילה אותה לתעד
את אביה בזמן עבודתו במכוורת .את הצילום
מתארת אופיר" :אבא .חקלאי .דבוראי .נושם
אדמה ויצירה ,בתוך השקט של הטבע".
צביקה אופיר ) ,(57דור שלישי לחקלאים,
נשוי ואב ל ,4הגיע לאלון הגליל בשנת 1984
והקים ביישוב הצעיר את המשק במו ידיו.

אדוה אופיר ואביה צביקה המצולם גם בתמונה הזוכה במקום השני" .עתיד האנושות תלוי בהישרדותן של דבורי
הדבש"

במשק יש מכוורת ,כרם יין ,יקב משפחתי בו
טיק ומרכז מבקרים .את מאה הנחילים הרא
שונים קיבל צביקה אופיר מהוריו ,דבוראים
ותיקים מכפר חוגלה ,ב ,1984והם היוו בסיס
למכוורת.
במכוורת אופיר מציבים את הכוורות בנקו
דות מרעה שונות עלפי אזורי פריחה וסוגי
הצמחייה :חרוב ,הדרים ,שיזף ותלתן .בכל
אזור שבו מציבים כוורות שונה מגוון פרחי
הבר ,ולכן הדבש המופק בכל אזור ,שונה בט
עמו ,בצבעו ,בריחו ובמרקמו .בין האזורים:
קדרים ,מגדל ,שלומי ,שדה אילן ,אלון הג
ליל.
צביקה אופיר על הזכייה" :העיסוק בחקלאות
קשור לטבע ,בעיקר כשמדובר בדבורים .למ

"אבא ,השקט וזמזום הדבורים"
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עשה ,למדתי לחיות לפי עונות השנה והתנאים
האקלימיים .הדבורים הם עולם מרתק וכמה
שלומדים עליהם עדיין לא יודעים כלום.
"אני שמח על העלאת המודעות דרך זכ
ייתנו בתחרות לענף החשוב ביותר לקיום
החקלאות בארץ .על כל אחד מאתנו להבין
את חשיבות המעופפת הקטנה לייצור מזון
מן הצומח .עתיד האנושות תלוי בהישרדותן
של דבורי הדבש ,האחראיות להאבקת 80%
מסך הגידולים החקלאיים בעולם .כבר לפני
 60שנים הזהיר אלברט איינשטיין ,כי ארבע
שנים בלבד לאחר היעלמות הדבורים לא תי
שאר חקלאות ולא יהיה מזון בעולם .לכן ,על
כולנו להירתם ולעזור לשמור על קיומו של
ענף זה".

צילום :אדווה אופיר
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דני החלבן

הכול פתוח

שתי בנות ובן נולדו ליוני ולסיגל .כולם עזרו בעבודת הרפת,
אך עם השנים נותר רק הבן דני לעבוד בעסק המשפחתי.
כשהגיע רגע ההחלטה על הירושה ,החליטו האחיות שגם להן
מגיעות זכויות בנחלה

הפתחים של הבית מכניסים אליו אור ואוויר.
לתאורה טבעית יש השפעה על מצב הרוח ועל צריכת
אנרגיה ,בלי אוויר אי אפשר .מה היה גודל החלון? לאן
ייפתח? מאיזה חומר תהיה הדלת?

"שימו לב להבטחות שאתם
מבטיחים לילדים"  -זהו משפט
המפתח שילווה אותנו ברשימה זו.
הסיפור שלנו מתחיל במשפחה של רפתנים:
האבא יוני ,דור שני של רפתנים ,קיבל את
הנחלה במתנה מאביו לאחר שירותו הצב
אי .יוני התחתן עם סיגל והמשיך את הרפת
המשפחתית ,הוא פיתח אותה ,הגדיל את
מכסת החלב ועשה לביתו.
ליוני ולסיגל נולדו שלושה ילדים  -יעל ,הייתה הסכמה על הרפת
בשיחה הראשונה התברר ,כי אין כל מחלו
רעות ודני בן הזקונים .כאשר הילדים בגרו
והגיעו לגיל ההתבגרות ביקש יוני סיוע בע קת ביחס לרפת .הבנות הפרידו באופן מוח
בודה ברפת .הילדים קמו לפנות בוקר לחליבה לט בין הרפת לבין הזכויות בנחלה .דני גדל
בחופשות ,אך עם חלוף הזמן הבנות הפסיקו והתחנך על ברכי אביו ,שהועיד אותו לרפת
את העבודה ודני היה היחיד שהמשיך לעבוד עוד כשהיה ינוקא ,ודני אף חזר והזכיר כי
אמו סיגל הבטיחה לו כל השנים שהוא יקבל
בחריצות ובשקדנות וסייע לאביו בעבודה.
כאשר דני הגיע לגיל  17הוא התק את הזכויות בנחלה כאשר הייתה מעירה אותו
שה לקום מוקדם בבוקר ואמו הייתה נוהגת לחליבה בבוקר.
שתי הבנות קינאו ביחס המועדף שהעניקה
לומר לו" :דני ,אם לא תתעורר לחליבה ,איך
האם לדני כל השנים
תקבל את הרפת אחרי
ועל אף ההערכה הרבה
שאבא יצא לפנסיה?
קום ,דני יקר ,אתה הבן כאשר דני הגיע לגיל
לדני שעזר לאביו כל
השנים בעבודה השוח
היחיד במשפחה ואתה  17הוא התקשה
קת ברפת ,הן רצו לי
חייב לעזור לאבא
כדי לקום מוקדם בבוקר
צור "אפליה מתקנת"
שתוכל להיות ממשיך
דרכו" .כך סיגל נהגה ואמו הייתה נוהגת
ולקבל את הזכויות
בנחלה .סיגל אמרה ,כי
להעיר את בנה האהוב לומר לו" :דני ,אם לא
רצונה זהה לרצון האב
דני ,היא טיפחה
אותו ,תתעורר לחליבה ,איך
שהלך לעולמו והוא
ובכל הזדמנות הייתה
נוהגת לומר לו ,כי היא תקבל את הרפת אחרי
שדני יקבל את הזכויות
בנחלה ,מבלי שייד
גאה בו על הדרך שהוא שאבא יצא לפנסיה?"
רש לפצות את הבנות
עושה והוא בהחלט יהיה
שתיוותרנה כל אחת עם
ראוי לקבל את העסק
בית במושב  -רעות עם ביתה בהרחבה ויעל
המשפחתי אחרי אביו.
השנים עברו והילדים בגרו ,סיימו את שי עם הבית בנחלה שיפוצל בבוא היום.
לפני שהצעתי פתרון פניתי לבדוק את
רותם הצבאי ואת הלימודים והחלו להתחתן
בזה אחר זה ,אחרון התחתן דני ,בן הזקונים .שווי הזכויות בנחלה ,אפילו שלא הייתה
יעל ,הבת הבכורה ,קיבלה את אישור ההו כוונה מצד ההורים לאיזון .מצאתי ,כי שווי
רים לבנות בית שני בנחלה לאחר לידת בנה הנחלה הוא שישה מיליוני ש"ח ושווי חלקו
הראשון ,וכאשר נוצרה ההזדמנות קיבלה של כל יורש הוא  1.2מיליון ש"ח מהנטו.
רעות את הזכויות במגרש בהרחבה במושב בפגישות עם כל אחת מהאחיות גיליתי ,כי
ובנתה את ביתה .דני המשיך להתגורר בי רגש הקנאה רב השנים הוא שליווה את הרצון
חידה בבית ההורים גם לאחר שהתחתן ונולדו העז שלהן לקבל את הזכויות בנחלה ולאחר
שתי פגישות עם כל אחת מהן ,הן הצליחו
לו שני ילדים.
להתפרק מתחושת האפליה שליוותה אותן
לכולם היה ברור שדני ימשיך
כל השנים .באמצעות הסכמה על פיצוי בסך
בחלוף הזמן ,יוני התבגר ,הגיע זמנו לצאת  300אלף ש"ח לכל אחת ,שיינתן עלידי דני
לפנסיה והוא העביר את הניהול המלא של כאשר אמם תלך לעולמה ,הגענו להבנה כי
הרפת לידיו של דני ,שהמשיך בעבודה ברפת דני יקבל את הזכויות בנחלה ,וממנה יפוצל
לאחר שירותו הצבאי ובמהלך כל השנים .הי המגרש שעליו ניצב הבית של יעל.
חסים בין האחים וההורים היו טובים במהלך
סיגל הייתה מאושרת .המשפחה נותרה
כל השנים ,ולכולם היה ברור שדני ימשיך מאוחדת והכול בזכות ההבנה של בנותיה,
לנהל את הרפת המשפחתית.
שתחושות קנאה ואפליה יכולות להתחלף
בגיל  84הלך יוני לבית עולמו והותיר ברגשות חיוביים של אחדות ואהבת אחים
אחריו את סיגל שהיתה בגיל  82ואת דני ,השומרים על רצון ההורים ומכבדים את
שניהל באופן מלא את הרפת .בשלב זה החלו דרכם.
דיונים על הורשת הנחלה .בדיונים השתתפו
הכותב עוסק באגודות שיתופיות,
כל הילדים וסיגל הסבירה ,כי היא מבקשת
במינהל ובמיסוי

להוריש את הנחלה לדני ,שעבד ברפת כל
השנים .הבנות התנגדו באופן נחרץ והודיעו
שהן רוצות להיות מועמדות לקבל את הזכו
יות בנחלה וכי יש להן זכויות שוות בדיוק
לאלו של דני ,ללא כל קשר לעובדה שהוא
יקבל כמובן את הזכויות ברפת ויוכל להמ
שיך לעבוד בה ללא מפרע .באותו שלב ,הי
חסים בין בני המשפחה התערערו.
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האביב כבר פה ואנו מתקלפים מה
שכבות ויוצאים מהמחילות .אחרי
חודשים שבהם הבית סגור ומחומם,
פתאום מגיפים את התריסים ,פותחים את
החלונות ונהנים מהאור ומהאוויר שבחוץ.
האמת ,לא להרבה זמן ...תיכף הקיץ כאן,
ושוב סוגרים ומפעילים את המזגנים ,הפעם
על קירור במקום על חימום.
בימי עונת המעבר הקצרצרה הזו אתייחס
הפעם לכמה מונחים מתחום הפתחים של
הבית .בתכנון פתחי הבית יש להתרכז בשני
נושאים חשובים :אור ואוויר .תאורה טבעית
חשובה לאיכות החיים ,בתים מוארים
באור שמש עושים אותנו שמחים יותר.
ככה זה עובד .יש לזה גם הסבר כימי,
אבל נשאיר אותו למי שבאמת מבין
בכך .לתאורה טבעית יש גם חשיבות
בהקשר של בנייה ירוקה ,הפחתת צרי
כת החשמל והאנרגיה וכתבתי פה לא
פעם גם על הנושא הזה.
לגבי אוויר ,זה כמובן ברור .אי
אפשר בלעדיו ,אלא אם אתם דגיגים.
בתכנון הפתחים חושבים גם על גודל
הפתח וגם על אופן הפתיחה ,כי לשני
הם יש השפעה על עוצמת הבריזה
שתיכנס לבית.

יתרונות וחסרונות ,למשל בפתיחה של ציר
יש כנף ש"מפריעה" בחלל ,לעומת גרירה,
שבה הכנף נמשכת על כנף אחרת ,לתוך כיס
או על קיר ואינה מפריעה בחלל .לעומת זאת,
בפתיחה צירית הבידוד טוב יותר לעומת חלון
הנפתח בגרירה.

מיקום החלון
היכן נמקם את החלון ביחס לקיר שבו הוא
מצוי? האם נשתמש בהתקנה פנימית ,כזו
שתחייב הלבשה על גבי הקיר ,או בהתקנה
אמצעית ,שאז ייווצר מדף דקורטיבי?

דלתות
בפתחי הבית יש חלונות ,אבל העי
קריים שבהם הם דלתות .המרכזיות
ביניהן הן דלת הכניסה ,דלת היציאה
למרפסת )שפעמים רבות היא עשויה
צילום :עדי דורון
אלומיניום ,כמו החלונות( ולעתים גם דלת כניסה .מעבירה פנימה אור טבעי
דלת שירות.
במקרה זה יש שיקולי עיצוב ותקציב שבהם
אפשר לשלב בדלתות אלמנטים מזכוכית,
אז גם הדלת מעבירה אור טבעי .עיצבתי דלת יש להתחשב.
כזו ,לפי דרישה ,תוכלו להציץ בתמונה .כמו
חלונות ,גם דלתות הן עולם ומלואו של אפ תריסים
גם פה הקדמה הביאה אתה מוצרים מדהי
שרויות ,מבחינת החומר ,הנראות של הדלת
ומאפיינים נוספים של ביטחון ,שקיפות ,גודל מים כמו תריסי גלילה חשמליים ,שמאפשרים
גם מצב של פתיחה חלקית ,שלבכןשלבלא,
וכו' .הפעם נתרכז בחלונות.
לסירוגין ,פרט למצבים פתוח וסגור .יש גם
סוג פרופיל
תריסים שמשולבים בחלון ,בין שתי זכוכיות,
פעם היו חלונות בלגיים מברזל עם מראה וכאלו דינמיים שמגיבים לעוצמת הקרינה
מיוחד ,לצדם היו חלונות אלומיניום שנהנו ומסובבים את עצמם בהתאם.
מיתרונות של האלומיניום מבחינת משקל,
יש לתת את הדעת על עובי הרפפות ועל
עלות ובידוד .עם השנים ,פותח "אלומינ החומר שמהן הן עשויות ,גם מבחינה עיצו
יום בלגי" ,שמטרתו לשלב בין שני המוצ בית וגם מבחינת שיקולים אחרים ,כמו בידוד,
רים וליהנות מהיתרונות של שניהם .ואכן ,בטיחות וביטחון מפני פריצות.
גם למוצרים מאלומיניום יש פתרונות של
תריס נגלל יכול להיגלל לתוך ארגז פנימי
פרופילים דקים יותר ,שמאפשרים גם חלו או חיצוני ,ואף מוסתר בתוך הקיר .במקרה
קות דקורטיביות בתוך החלון ,ונותנים מענה האחרון ,יש לעבות את הקיר בהתאם ,כדי
לצורך באסתטיקה.
שיהיה די מקום להכיל את התריס מגולגל
)במיוחד את התריס של הוויטרינה לפרגולה,
סוג פתיחה
שהוא ארוך וכבד במיוחד( ,ויש למצוא את
שני הסוגים העיקריים לפתיחת חלון הם הפרט הנכון לכך ,על מנת שתהיה נגישות
פתיחה בגרירה ופתיחה על ציר .לכל סוג לתריס במידת הצורך.
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בעין
הזיכרון

במעיין שדמות דבורה הוקמו ונחנכו אנדרטה
ואתר זיכרון לחמישה חיילים :ארז שגיא ,ברקאי
שור ,דור דרעי ,דניאל קדמי ונדב ריימונד ,חניכי
קורס מ"כים שנפלו יחד בקרב ב"צוק איתן"
כתבה וצילמה :דפנה מאור,
מושב רמות

"הקרב היה קשה .הם
נלחמו עד הסוף על
חייהם ,על הגנת תושבי
הדרום ועל הארץ הזאת ,כי אין לנו
ארץ אחרת .ועל זאת שיש לנו שווה
להילחם" ,כך סיים את דבריו תת
אלוף איציק תורג'מן ,מפקד אוגדה
 36של צה"ל ,בפני כ 800אנשים,
בני משפחות ,חברים ,חיילים וחב
רי מושב שדמות דבורה ,שהתכנסו
במושב ביום שישי ,ז' בניסן27 ,
במארס  .2015דברי האוגדונר נא
מרו בטקס חנוכת אנדרטה ואתר
זיכרון לחמישה חיילים בדרגת סמל
 ארז שגיא ,ברקאי שור ,דור דרעי,דניאל קדמי ונדב ריימונד ,חניכי
קורס מ"כים שנפלו יחד בקרב במב
צע "צוק איתן".
בטקס השתתפו בני המשפחות
והחברים של הנופלים ,רב סרן חיים
מקצרין וחניכי קורס סמלים בכירים
וכן חיילי גדוד  ,17שאליו השת
ייכו הנופלים ,חניכים בבית הספר
למ"כים .בין הבאים חברי מושב

שדמות דבורה ואורחים רבים נו
ספים .כל החיילים ורבים מהבאים
צעדו בדרך העוברת בין שדות חיטה
וכרמי זיתים אל מעיין שדמות דבו
רה שהפך לאתר הנצחה.
כאשר החל תא"ל תורג'מן לדבר
הוא אמר לקהל שהוא אינו קורא
את דבריו מהכתב ,אלא מדבר "מה
ראש ,מהלב ומהעיניים שראו את מה
שקרה" .הוא סיפר שהגיע למקום
הקרב כ 12דקות לאחר האירוע.
"אירוע לא טוב" ,חזר ואמר" ,חמי
שה מטובי הלוחמים נהרגו ,חמישה
מהקצפת של מלח הארץ ,לוחמים
נבחרים ,נבחרו לפקד על הדור
הבא".

לא הייתה שאננות
במבצע "צוק איתן" היה תא"ל
תורג'מן מפקד הגזרה שבה נפלו
חמשת הסמלים .הוא חזר והדגיש ,כי
ממה שראה במקום ומתחקיר רצי
ני שנערך לא הייתה שאננות ,לא
הייתה עצלות ,לא נרדמו .החיילים
לחמו בגבורה עד טיפת הדם האח
רונה .כל הנופלים היו עם נשק טעון,
חגורי אפוד .מאות תרמילי כדורים

האנדרטה לזכר חמשת הנופלים ליד מעיין שדמות דבורה .מקור מים חיים ינציח את אלה שאיבדו את חייהם

שהיו בשטח העידו על הקרב הקשה.
בביה"ס למ"כים ימשיכו ללמד על
קרב הגבורה שניהלו.
תא"ל תורג'מן הסביר לשומעים,
ואולי כיוון בדבריו לחניכי ביה"ס

למ"כים שהקשיבו לו :מפקד כיתה
זה לא "חייל בכיר" ,הוא אחר
אי על ביטחון חייליו .כפי שהיה
באותו קרב ,מפקד הכיתה היה דור
דרעי ,שנלחם עם אנשיו ונפל אתם
בקרב .את דבריו סיים באומרו שהוא
מצדיע לנופלים ולחבריהם הנמצ
אים במקום.
עידו משדמות דבורה הנחה את
הטקס בשקט ,בכבוד ,ללא עודף
דרמטיות .הוא הזמין תחילה את
נציג המושב ,אריה שוורץ ,הנקרא
בפי כל "לייבלה" .יחד עם ועד הא
גודה של המושב ,שנתן גיבוי כלכלי
והרבה רצון טוב ,לייבלה היה הדוחף
והמניע של הפרויקט הגדול והחשוב
הזה .עבד חודשים רבים ונעזר בשו
רה של אנשים טובים ששמחו לעזור
ולתרום .רבים היו שותפים להפיכת
מקום מוזנח ומכוסה שיחי פטל רבי
שנים לאתר מקסים בלב נופי הגליל
התחתון.

מים חיים
כתובת הזיכרון שנקבעה על קיר בית המשאבה .החברים כתבו לנופלים שהיו "חומת המגן של מדינת ישראל"
צילום :תרצה משדמות דבורה
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מושב שדמות דבורה קם כאחד
מיישובי חומה ומגדל במאי .1939
מהמעיין שליד המושב שאבו מים

למחנה היישוב .לאחר שבנו את יי
שוב הקבע ,בשנת  ,1946בנו מבנה
לגנרטור ומשאבה ,צינור תתקרק
עי מעביר את המים לברכת אגירה
ולמשאבה מהמעיין המקורי ,הנמצא
צפונה לאתר.
במשך  30שנה קיבלו אנשי המושב
את המים מהמעיין עד שחוברו למ
ערכת המים האזורית והמקום נזנח
ונתכסה במשך השנים בסבך קוצים
ופטל .לייבלה ,נציג המושב ,ציין
בטקס את הקשר בין מקור מים חיים
להנצחת הנופלים ,דיבר על הסמ
ליות בשילוב של אתר שבנו חלוצים
שבאו לבנות מולדת לפני  75שנים
ואתר זיכרון לחיילים שנפלו על
הגנת המולדת.
לייבלה הודה לכל אלה שתרמו
לבנייה ,לניקוי ,לצביעה ולשי
קום המקום  -החל בפלוגת חיילים
שעבדה בניקוי ובסילוק סבך הפטל
ובני משפחות הנופלים שתרמו כסף
ועבור ברבים אחרים שנרתמו לתת
ציוד ,עבודה וכישרון .היו שנתנו את
חלקם דרך קשר טלפוני ,אפילו ללא
מפגש .דרך חבר מהמילואים ,יובל
דגים ,הגיע לייבלה למנחם אינ

לא הייתה שאננות,
לא הייתה עצלות,
לא נרדמו .החיילים
לחמו בגבורה עד טיפת
הדם האחרונה .כל
הנופלים היו עם נשק
טעון ,חגורי אפוד.
מאות תרמילי כדורים
שהיו בשטח העידו על
הקרב הקשה .בביה"ס
למ"כים ימשיכו
ללמד על קרב הגבורה
שניהלו
לייבלה משדמות דבורה מול קהל המשפחות והחיילים .תודה לכל השותפים לעשייה

טרטור ,מנכ"ל חברת "אבן וסיד",
שקישר את לייבלה לאיש השטח
בצפון לתת לו כל מה שצריך:
מאות טונות של מצעי אבן לתש
תיות .סלמן סבח ,מסגר מטורען,
נשכר ליום עבודה במקום .לאחר
שהתחיל לעבוד אמר שהוא רוצה
לעשות מצווה וסירב לקבל תשלום
על עבודתו .צבע מקצועי מכפר
קמא ,עוזר לבאיי ,עשה את עבודות
הצבע בתוך מבנה המשאבה ומבחוץ,
הכול בהתנדבות .אייל בן עטייה
סידר את המסלעה וקובי בן שוהם
חצב באבן את הכתובות .הרצל קהת,
חבר שדמות דבורה שמנהל חברת
בנייה ,תרם סכום נכבד מאוד .אלה
רק דוגמאות .עוד רביםרבים שלא
הזכרנו כאן תרמו ונתנו בלב רחב
להקמת האתר ולעריכת הטקס.
סא"ל ארז בטח ,מפקד גדוד ,17
סיפר שהגדוד התכונן למבצע "צוק
איתן" לאחר שסיים את מבצע "שובו
אחים" .הם פעלו במלחמה באזור
סג'עייה .שמונה לוחמים ,חניכי
קורס מ"כים ,נכנסו למבנה "פילבו
קס" להגן מתוכו על הגבול בגזרת

מעבר קרני .ביום א' באב 28 ,ביולי
 ,2014יצאו תשעה מחבלים ממנהרה
ותקפו את מבנה המוצב .לפחות אר
בעה מהם חדרו לתוך המבנה והת
פתח קרב קשה מטווח קצר מאוד.
הלוחמים הסתערו ,ירו ,נלחמו.
אחד המחבלים זיהה סדק במבנה
הבטון ודרכו ירה פנימה והרג חמי
שה לוחמים .לוחם אחר הצליח להרוג
מחבל ולמנוע חטיפת חייל שנפ
גע .סא"ל ארז בטח ציין את תאריך
חנוכת האנדרטה ,שהוא גם יום השנה
השלושה עשר לטבח שעשו מחבלים
בליל הסדר במלון פארק בנתניה,
ב 27במארס  .2002עדיין נמשכת
הלחימה נגד המחבלים .סא"ל בטח,
כמפקד גדוד הכשרות ,קורס מ"כים
וקורס סמלים בכירים ,הבטיח לחנך
את דור המפקדים הבא עלפי מור
שת הלוחמים שנפלו בקרב.

החוט המקשר
בני משפחות הנופלים סיפרו על
הבנים .כולם ציינו את הקשר שנו
צר בין המשפחות בעקבות האסון
המשותף ,כולם ציינו את הסמליות

סא"ל ארז בטח ,מג"ד  .17הלוחמים הסתערו ,ירו ,נלחמו

שמקור מים חיים ינציח את אלה
שאיבדו את חייהם .ירון ,אביו של
ברקאי שור מירושלים ,דיבר על
הקשר בין מעיין בלב הטבע והנוף
לבנו שאהב לטייל בנופי הרי ירוש
לים והמעיינות שבהם .הוא סיפר על
נער מתנדב במד"א ובתחומים רבים
אחרים ,אחראי על סניף בני עקיבא,
בעל מוטיבציה גבוהה לשירות למען
המדינה.
בטירונות ,ברקאי סבל משברי הלי
כה שאביו קורא להם "שברי מוטיב
ציה" .לאחר שהחלים הצטרף לקורס
מ"כים .ירון שור הדגיש את המוטי
בציה הגבוהה לתרום למדינה ,להיות
מפקדים טובים ,שהייתה חוט מקשר
בין הנופלים .בסיום דבריו האב אמר
שהמחבלים הרגו את גופם של הבנים,
אך לא את רוחם .רוחם מפעמת בלב
בני המשפחות והחברים ,במקום הזה
ובמדינה שתמשיך לעד.
אביחי ,אחיו של דור ,גם הוא
מירושלים ,ציין את העובדה שא
חיו שירת שמונה חודשים בלבד עד
שנפל בקרב ושמונה חודשים עברו
עד להקמת האנדרטה .הוא סיפר

כמה דור ,האח הצעיר במשפחה,
חסר בכל רגע ,בכל סיטואציה מש
פחתית .כמה מקווים כולם שילדי
המשפחה ,האחיינים של דור ,יהיו
מוצלחים כמוהו .דניאל קדמי מהיי
שוב צופים היה בעל אופי של מנ
היג ,כך סיפרה אחותו נטלי .הייתה
לו כריזמה ,עד כדי כך שחבריו כינו
את דניאל קדמי ,שהיה קשר מ"מ,
"מפקדמי".
כחלק מהסבת אתר המעיין לאתר
הנצחה "בשביל החמישה" ,נבנתה
במקום בריכת שכשוך קטנה ולה
חמש צלעות ,כמספר הנופלים .יובל
ריימונד משדמות דבורה ,אמו של
נדב ,אמרה שנדב אהב לטייל בגליל
התחתון ,ברגל או על גלגלים ,לבד
או עם חברים ,הכיר כל מקור מים
באזור .הוא חלם לבנות בריכת שכ
שוך במעיין של שדמות דבורה ועכ
שיו ,לאחר שנפל ,נבנתה הבריכה.
מקום שבו אפשר לאכול ,ליהנות,
להירגע בטבע ,ליד מעיין – אמרה
יובל ,הוא המקום שמזכיר את נדב.
שני נערים בני האזור ,דר ואופיר,
שרו בליווי גיטרה את השיר "איי

כה" ושני ,חיילת מתוקה ,שרה גם
היא בקול נפלא.
קק"ל תרמה חמישה שולח
נות וחברי שדמות דבורה העמיסו,
הסיעו והציבו את השולחנות בצל
עץ השיטה הענק שהתגלה במלוא
הדרו וצלו לאחר הניקוי היסודי של
המעיין .לכל משפחה סומן שול
חן משלה לשבת ,לחשוב ,להיזכר.
עדיין לא תם סיפורו של אתר .יש
תכניות להוסיף ולפתח את המקום.
לייבלה מקווה שתורמים נוספים
יעזרו להוסיף ולפתח את "בשביל
החמישה" והעבודות יסתיימו עד יום
השנה ,בסוף יולי .2015
לאחר שלייבלה ותא"ל תורג'מן
הסירו את בד הלוט מעל אבן
האנדרטה ומעל כתובת ההנצחה
על קיר בית המעיין ,שר הקהל את
"התקווה" .החיילים והאורחים נפ
רדו ועזבו את המקום ,השבת ירדה
על שדות הגליל התחתון .נותר
מקום קסום בטבע ,מזמין צעירים
ומבוגרים לבוא ולספוג יופי ,קרי
רות וצל .מקום לחלומות ,לשלווה
ולזיכרון.

בריכת שכשוך מחומשת .יש תכניות להוסיף ולפתח את המקום
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אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

שביבי זיכרון
ימי ראשית האביב משובצים בשני ימי זיכרון ,לשואה ולגבורה ,שחל השבוע ,ולחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה .מה הכוונה
בעצם בקביעת יום זיכרון לשואה? והאם הזיכרון יגן עלינו מפני שואה אחרת שיכולה לקרות לנו?
"ימים רבים לאחר המלחמה
לא יוכלו בני האדם להישיר
מבט איש בעיני רעהו בלי
שיקראו בהן את השאלה
כיצד קרה הדבר ,שאתה
חי ,שעמדת בכל אלה? מה
עשית?"
)יאנוש קורצ'אק" ,מן הגטו",
עמוד (139

הזיכרון יגן עלינו מפני שואה אחרת
שיכולה לקרות לנו?
בכל הנוגע אלי ,אין בי שיפוטיות
לדרכי הזיכרון .אני אישית יצור
אנושי ששופך הרבה דמעות בימי
הזיכרון ושחושב ומאמין שבכך מילא
את חובת הזיכרון .אבל אם נחשוב
לרגע באופן רציונלי יותר על יום
השואה ,האם לא מוטל עלינו לזכור
גם בדרכים נוספות? אולי מבחי

אני רגשית מדי ,רגשנית מדי ,נופ
לת בקלות למקומות של אבל ובכי
והזדהות עם הסבל והכאב ,אבל זאת
אני .אני באמת חושבת שאנו זקוקים
למנהיגות שתראה לנו ולעולם ,לצד
האבל הכללי ,אופציות שעשויות
לעזור לנו להימנע מתרחיש דומה
שוב .ודרך אגב ,לא רק במה שקשור
לעם היהודי ,אלא לעולם ככלל.
אבל עם זאת ,ושוב לא בסתירה

בלוב .אלפים מיהודי טריפולי,
בנגאזי ומזרח לוב מועברים למחנה
הריכוז "ג'אדו" שהוקם במדינה תחת
השלטון הנאצי .התנאים במחנה היו
קשים .חום לוהט ויוקד במשך היום
וקור עז בלילה .הצפיפות הייתה
רבה והאוכל ניתן במשורה.
למחנה הזה פונו גם אבי יעקב וכל
בני משפחתו .ממעמד מכובד בק
הילה )סבו של אבי היה רב הקהילה
בבנגאזי( עברה המשפחה לחיי דלות
ואימה בג'אדו .לאבי היו ארבע אחיות
ואח ,אבל האח ואחת מהאחיות לא
שרדו את התנאים הקשים במחנה.
הרעב ומחלת הטיפוס שפרצה עקב
התנאים הקשים הפילו קרבנות מבין
היהודים וגם ממשפחתו של אבי.
שואת יהודי לוב היא לא השואה
שעליה לימדו אותנו בבתי הספר,
ולקח לי שנים להבין שגם אבי קשור
במושג הזה .אבא שלי ,מאז ג'אדו
ועד היום ,זוכר מהי חרפת רעב
והתנהלותו ביוםיום קשורה פעמים
רבות לנושא זמינותו של האוכל
ולחרדה מעצם האפשרות שייעלם
משולחנו.
שואת יהדות לוב התחילה ב1938

במהלך השואה נספו רבים מיהודי
לוב ואלו שניצלו חיו בתנאים מח
פירים וברדיפה מתמדת של שכני
הם הערבים.

סוסנוביץ' ,פולין1943 ,
החזן יצחק לייכטר חי רוב ימיו
בעיר סוסנוביץ' והיה ידוע כבעל
קול ערב נדיר ביופיו ומוזיקלי
מאוד .כחזן ,היו לו בבית הכנסת
שתי מקהלות  -אחת של ילדים וה
אחרת של מבוגרים .לבדו היה מעבד
את הלחנים למקהלות ופעמים רבות
שילב את התפילות במנגינות מתוך
אופרות ידועות.
בזמן מלחמת העולם השנייה,
כשכל אירופה בערה והיהודים נש
לחו לשמד ,עדיין הפולנים והגר
מנים שהיו בסוסנוביץ' היו באים
לבית הכנסת בחגים כדי לשמוע את
החזן ואת מקהלתו.
לפחות פעמיים או שלוש ,כשאס
פו יהודים למשלוחים למחנות עבו
דה או לכבשנים ,סבי שוחרר ונשלח
חזרה לביתו .יום אחד ,המפקד הנאצי
קרא לו ואמר לו שיש באפשרותו

יהודים ניצולי ברגן בלזן חוזרים ללוב .על הרכבת כתוב )בצד שמאל( "" – "To Tripoliלטריפולי"

האם לא מוטל עלינו לזכור גם בדרכים נוספות? אולי
מבחינה זאת שננסה להבין את הסיבות לשואה? את
המקור שלה? לבכות ,ולזכור ולהיות מאוחדים באבל ,זה
בסדר ,ואף נדרש ,אבל אולי זה לא מספיק?
הימים כעת ימי ראשית
אביב ,אבל החורף מת
קשה לוותר על מקומו
ומכה ללא רחם .טיפותיו הגדולות
מרטיבות את החציר שכבר נקצר
ושהמתין בסבלנות שיאספוהו לכדי
חבילות .כעת יש לחכות למספר
ימים חמים ,כמו אלו שהיו פה רק
לפני מספר ימים .ימים שיחממו את
החציר ואת העולם וייבשו את שדות
הבוץ שבהם מבוססים חקלאינו הא
מיצים.
כמדי שנה ,בשלהי החורף ובי
מי ראשית האביב ,לוח השנה שלנו
משובץ בשני ימי זיכרון .הראשון
שבהם ,יום השואה והגבורה ,חל
השבוע .אבל מהי הכוונה בעצם
בקביעת יום זיכרון לשואה? והאם
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נה זאת שננסה להבין את הסיבות
לשואה? את המקור שלה? לבכות,
ולזכור ולהיות מאוחדים באבל ,זה
בסדר ,ואף נדרש ,אבל אולי זה לא
מספיק? אולי אנחנו נדרשים גם
לחשיבה פרודוקטיבית שתיקח את
האבל שלנו והכאב שלנו צעד אחד
קדימה ותעזור לנו להבין כיצד למ
נוע שואה נוספת.
דרך אגב ,פירוש המילה "הו
לוקוסט" )" ,("Holocaustהכינוי
השגור בלע"ז לשואת היהודים בעת
החדשה ,הוא "השריפה הכללית",
ואף שאין ביטוי ,בכל שפה ,שיכול
לתאר את האסון הזה ,הרי "השריפה
הכללית" אכן מצליח במשהו לתאר
את גודל הזוועה.
אני בטח לא האדם המתאים לכך,

שער המחנה אושוויץבירקנאו .כאן הושמדו הסב יצחק ומקהלת הילדים

לרעיון הקודם ,חשוב שנשוב ונספר
מדי שנה את סיפור הקרבנות היהו
דיים .גם כתמיכה בשארית הפליטה
שעדיין חיה בינינו ,וגם כאקט חינו
כיהנצחתי עבור ילדינו .לשם כך,
הרשו לי לשתף אתכם בשני סיפו
רים אישיים .אחד מ"מזרח" והאחר
מ"מערב".

לוב תחת שלטון נאצי
השנה  1942והימים ימי קיץ

עם פרסום חוקי הגזע והסתיימה
בדצמבר  1942כשהבריטים שחר
רו את מחנה ג'אדו מידי הגרמנים
ואיטליה הפשיסטית .אבא שלי זוכר
היטב את ימיו כילד במחנה ואת
החיילים הבריטים ששחררו אותם.
"היינו רצים אחרי החיילים וצועק
ים ,ג'וני ,ג'וני ,כדי שיתנו לנו קצת
לחם .היינו ממש רעבים .לפני השח
רור קיבלנו לחם במשורה ואני זוכר,
שיום אחד בצבץ זנב של עכבר מתוך
הלחם שקיבלתי".

לשלחו לשיר באופרה בווינה ,אבל
יצחק סירב מכיוון שלא היה יכול
לראות את עצמו מחלל שבת.
במשלוח האחרון מהעיר ,כשלא
נשארו בה כבר הרבה יהודים ,אספו
אותם מתוך הבתים ונכנסו גם לבית
הכנסת על מנת לקחת גם את מק
הלת הילדים .יצחק ,סבי ,ששוב רצו
לשחררו ,סירב ואמר ש"לא יעזוב
את ילדיו" ,וכך הושמדו כולם יחד
באושוויץ )סופר לי עלידי חמותי
היקרה שתחיה ,רינה דג(.
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חלוק לבן בגטו

גול פתיחה

מחקר פורץ דרך שופך אור חדש על קורות הרפואה היהודית בפולין
בתקופת השואה • תיעוד פועלה של האחות הראשית בבית החולים
היהודי באלכסנדריה להצלת פליטים יהודיים רבים מאירופה הנאצית

חלק משירי "כריות האבן של אמי" מאת מירי גול נוטים
לקלישאות ולגימיקים שיריים ,אך כספר שירים ראשון הוא
פתיחה מבטיחה של משוררת בעלת יכולת

"חלוק לבן בגטו" מאת דוקטור
מרים עופר הוא מחקר מונומנטלי
פורץ דרך השופך אור חדש על נושא
חשוב בתחום הרפואה היהודית בתקופת השואה.
זהו סיפור של מאבק להישרדות ולשמירה על
צלם אנוש בגטו ורשה ,הגדול שבגטאות אירופה.
באמצעות מסמכים ,יומנים ,מכתבים ,תזכירים,
פרוטוקולים ,דוחות ,תרשימים ,תצלומים וע
דויות של ניצולים מתאר הספר את
מערך הרפואה העשיר והמפותח שהו
קם בגטו.
הספר מזמין את קוראיו לצאת למסע
בעקבות התמודדותם של כ (!)800רו
פאים יהודים ומדענים בגטו ורשה עם
האתגרים המקצועיים בתחומי הרפו
אה והאתיקה מתוך הקשר היסטורי
רחב .המחקר מתחקה אחר פועלם של
צוותי הרפואה ומנהיגי הגטו בתקופת
השואה ,שחירפו את נפשם במערכה
כפולה :נגד הנאצים וגזר דין המוות
שהטילו על אוכלוסיית הגטו ,ונגד
התפשטות המגפות ולמען שמירה על
בריאותה של האוכלוסייה היהודית.
מן הספר עולה ,כי בתוך התנאים
הקשים ששררו בגטו ורשה התקיים
מערך בריאות ורפואה היררכי וממו
שמע למדי ,שהציב לעצמו אתגרים
של בריאות הציבור עלפי עקרונות
מודרניים :דאגה לתברואה ,חיסונים,
בידוד נגועים ,פיקוח על איכות המזון
והמים ,וכך הלאה )הוצאת יד ושם595 ,
עמודים(.

"האישה בלבן"
מאלכסנדריה

"לא לשווא" מאת דוקטור עדה
אהרוני הוא תיעוד היסטורי אותנטי
של חיים בעלי משמעות של הקהילה
היהודית במצרים ,ופועלה של תאה
וולף" ,האישה בלבן" ,האחות הראשית
בבית החולים היהודי באלכסנדריה
בתקופה חשובה ולא ידועה .אהרוני
מתארת להפליא את שיתוף הפעולה
בין הקהילה היהודית במצרים לבין מוסדות ממ
שלתיים מצריים  -להצלת פליטים יהודיים רבים
מאירופה הנאצית במלחמת העולם השנייה ,דרך
בית החולים היהודי באלכסנדריה.
אהרוני העלתה על נס בספרה את דמותה של
תאה ,אשר בנחישות ,בגבורה ובמסירות עילאית
הצליחה להציל פליטים יהודים רבים שהגי
עו לנמל אלכסנדריה מגרמניה ,מצ'כוסלובקיה,
מבנגזי טריפולי ,מהונגריה ,מרומניה ,יוון
וממדינות נוספות ,ולהעבירם לחוף מבטחים וב
מקרים רבים ,לארץ ישראל המנדטורית דרך בית
החולים היהודי באלכסנדריה.
זה אינו רק סיפור אישי מרתק ,אלא גם קליי
דוסקופ של מאורעות מדהימים באלכסנדריה
במלחמת העולם השנייה ,שנותנים לקורא את
התחושה שהוא בעצמו חי את המאורעות החשו
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בים האלה בהיסטוריה האנושית )הוצאת "כרמל",
 232עמודים(.

סיפורם של מי ששבו משם
"שם כבר לא תפחדי" מאת מוניקה הלד ,עי
תונאית גרמניה ,הוא רומן על השואה ,שגיבוריו
הם קומוניסטים ,אנשי המחתרת ,הגורמים האנ
טיחברתיים ששרדו את הזוועה .הרומן מבוסס
על עדויותיהם של ניצולים מאושוויץ
שאינם יהודים.
גיבור הספר ,היינר ,הוא אוסטרי בן
למשפחה קומוניסטית שהתנגדה לאנ
שלוס .הוא גויס בכפייה לצבא הרייך,
ובשובו לקח חלק בפעילות מחתרתית.
היינר נתפס ונשלח לאושוויץ עם
חותמת" :שיבה לא רצויה" .אבל הוא
שב ,שרד בזכות מכר שדאג להעברתו
לתפקיד של מקליד תעודות פטירה.
היינר הקפיד לראות הכול כדי שיו
כל לספר אחר כך 20 .שנה אחרי המל
חמה הוא מגיע כעד לפרנקפורט ,שם
מתקיימים משפטי אושוויץ ,בהם נש
פטים כמה מן הסדיסטים שהכיר היטב.
אחרי העדות הראשונה הוא כמעט מת
עלף במסדרון ושם הוא פוגש את לנה,
המתורגמנית .לנה עברה את המלחמה
בשווייץ .היא נמשכת אליו ,ולאט
לאט הם בונים ,בזהירות ,קשר .כש
מגיעה שאלת ההתחייבות לנה מבינה
שאם היא תחלוק את חייה עם היינר
היא צריכה לחיות עם הסיפורים שהוא
לא מפסיק לספר ,עם האסוציאציות
שקושרות הכול לשם ,עם צנצנת החול
הלבן שהולכת עם היינר לכל מקום.
והרי זה לא חול ,אלא עצמות גרוסות
)מגרמנית :דפנה עמית ,הוצאת כתר,
 264עמודים(.

סיפורה של
אנה פרנק

מהדורה מחודשת לספר "אנה פרנק"
מאת סוזנה דייוידסון .הספר נכתב
בעזרתה של אווה שלוס ,ניצולת שואה
ואחותה החורגת של אנה פרנק ,בפורמט לילדים
קטנים ולבני עשרה ,ומביא את סיפורה של הנע
רה אנה ושל התקופה ,בליווי צילומים אותנטיים
שלה ושל ומשפחתה.
בגיל  13נכנסה אנה פרנק עם בני משפחתה
למחבוא סודי כדי להסתתר מהנאצים .במשך שנ
תיים נאסר עליה לצאת ממנו ,לרוץ ,לצעוק או
לצחוק בקול רם מדי .במקום זאת ,היא מילאה את
היומן שקיבלה ליום הולדתה במחשבותיה וברג
שותיה ,עד ליום שבו נתפסו בני המשפחה ונשלחו
למחנות הריכוז.
היומן שכתבה התפרסם בכל העולם והפך את
אנה לסמל של אומץ לב ,תקווה ואמונה ,כמו גם
לסמל לסבלם ולגורלם של בני העם היהודי בשו
אה )מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת "דני ספרים",
 64עמודים .מנוקד(.

"כריות האבן של אמי" הוא ספר
עוד באותו ערב רמס מישהו בעשב הי
שיריה הראשון של מירי גול והוא רוק את גופנו התם.
מצליח להציג משוררת בעלת
בשירים אחרים בספר מוצג עולם דימויים
אמירה מעניינת ,לעתים לא שגרתית .גול מרשים ומפתיע .כך למשל השיר המורכב
מציגה בשיריה התבגרות אישית ומשפחתית "מאזהר" ,המתחיל במילים" :כאילו המתינו
והתמודדות מורכבת עם מקורות משפחתה.
פרחי החושחש לשקיעה  /תחת העץ ,שלא
בשיריה המוצלחים ,גול מציירת תמונות יראו המבושמים ריח מאזהר" ,או השיר
מורכבות ומלאות צבעים ,ריחות ודמויות" .נשות אלג'יר" המתאר מפגש נשי דרך
פרטים קטנים ודימויים המת
אגדים לציור מוחשי מאוד של
משפחתיות תומכת וחונקת בו
זמנית.
מוצלחים בספר השירים
שבהם גול מציירת תמונה ברו
רה ,אך לעתים גם אלו שבהם
היא רק רומזת על התרחשות
מצליחים להיות חזקים ,כמו
למשל בשורות אלו מהשיר
"בעיקר זוויות" ,המתאר מצי
אות אורבנית טוטאלית וכמעט
רומסת:
בעיקר מצב נסיעה.
המטרה לא סגורה.
בחלונות הגבוהים בתחנת
הממסר הקרובה
תדרים מתיישרים כמו
צווחת ציפור ממריאה.
המטרה לא ברורה.
מירי גול היא משוררת מוכש
רת וספרה מעניין ,משלל סיבות,
אולם ניכר חסרונו של קול שירי
אותנטי ברבים מדי משירי הספר,
ובמקומו נראה שחזור של סגנון
ואופני כתיבה שאינם מוצלחים
במיוחד ,הנהוגים בשנים האחרו
נות אצל לא מעט משוררים ,כמו
כריכת "כריות האבן של אמי" .תמונות מורכבות ומלאות צבעים,
גם גימיקים שיריים שמקובלים
ריחות ודמויות
בסדנאות כתיבת שירה.
מספר שירים נאים ותמות ,שגול מצליחה
את אלו היא מנכיחה לעתים רק ברמיזה דקה.
בנוסף ,בלא מעט שירים צולחת מירי גול את לעתים לגעת בהן בצורה יפה ,מעוררים את
הדיון בזהות מזרחית ,בזהות נשית ובהיסטור העניין בספר ,אך הוא לוקה גם בקלישאתיות,
יה משפחתית וליצור מהחומרים הללו שירים כמו למשל בשיר על אימהות המשפחה המז
טובים .זה לא קל ,אלו נושאים שבהם עסקו רחית" :מזלטו ,רובידה ,פולט ,אנט ,סולטנה"
כל כך הרבה עד כדי שממש מזמינים קליש ובו גול מציגה את מידת הידע שלהן בהכנת
אתיות .יש מקרים שבהם גול נופלת אליה ,קוסקוס; בשימוש בביאליק כדי להנגיד אש
כנזיות למזרחיות ,יותר קלישאתי מזה קשה
אך באחרים היא מגישה שיר רענן ומוצלח.
לעשות; וגם הבחירה לפתוח את הספר בשיר
המראנו כמו אלבטרוס ענק מן הנמל.
מיטות ,צלחות חג ,שלושה ברטים ,שתי ארספואטי על מלאכת הכתיבה ,שאינו מוצ
עניבות לשבת ,טלית ,ספה אדומה לחדר לח ,גם היא אינה אלא קלישאה שהיה עדיף
האורחים ,מזנון פורניר קטוע רגלים שי להימנע ממנה.
חבל שיותר מדי משירי "כריות האבן של
תאים לכיור המטבח ואנציקלופדיה עברית
אמי" נוטים לקלישאות ולגימיקים שיריים,
חדשה ,שנים עשר כרכים ,דאו בזרם החם.
גול כותבת סיפור משפחתי של עלייה אך כספר שירים ראשון הוא פתיחה מבטיחה
לישראל המתחיל בתיאורי חפצים לכאורה של משוררת בעלת יכולת .לזכותה נזקפים
סתמיים המלווים בדימויים חזקים .בראש שירים מעניינים ולא מעט שורות שיר נאות,
הקורא נוצרת תמונה מרשימה ,המסתיימת בעיקר כשגול מציגה בשירים תמונות חיים
מלאות צבע.
באלימות של קליטת מהגרים בארץ חדשה:
"כריות האבן של אמי" ,מירי גול,
מחטי אורן הערו דם כרמל .תנים ליוו ,קול
הוצאת פרדס 101 .2014 ,עמודים.
שני ,זימרת מדורה.

 

מערכת עיתוני "קו למושב" ו"הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת

  
 

דרוש תותח מכירות לוח



 ¤בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום
 ¤היכרות עם תחום המרחב הכפרי
 ¤ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי
 ¤היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת
 ¤רצוי מגורים באיזור המרכז
 ¤תנאים מצויינים למתקבלים

מס'
משרה
103

קו"ח ל dorin.segev@tmags.co.il :בציון מס' המשרה
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד !
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טרקטור אינטרנשיונל  .6Tאחיו התאום של תותי ז"ל

א .איזה שם יוצא דופן?
 .1הגושרים.
 .2גשור.
 .3תל גשרון.
 .4גשר.

מאוזן:
 .1הבא בחוברת החג למרות שלא הסכימה )) (6ע"פ אסא אורן(;  .4חורגים לצרה ).8;(4
)עם  19מאוזן( תשכיב את המייללים לישון ) .9 ;(4הפולש ישן עם חרסינה ).11 ;(6
הופכות את הודעת השחוקות לקשה ומסובכת ) .12 ;(7חבר חולה ) .13 ;(3עור מרים
) .15 ;(3הקרפצ'יו יעשה סרט על אנשים תמימים ) .18 ;(7אירן במהירות ) .19 ;(6ראו
 8מאוזן;  .21יתנו פקודה למטבע ) .22 ;(4הדומעים הביאו מבנים מסועפים ).(6
מאונך:
 .1בית הסוהר עבר לנגב ) .2 ;(5ברח העוף? נטען אחרת! )) .3 ;(5עם  20מאונך( לעץ
שתי משאבות )ע"פ אשר טומפסון(;  .5זה נשמע כאילו חילק לשנים בהמה דקה
במדבר יהודה )) (5ע"פ דובי זמר(;  .6גוזר מאסר על הכתובת הקיימת ) .7 ;(5אעיר את
הדג בעזרת ניידים על רטט )ש( ) .10 ;(7זה מאוד בסיסי :אשתו נפטרה לא מזמן ).13 ;(7
תצילי את הסימן המזהה של כתובת תפילותיי ) .14 ;(5הדב הפליק למה שמתנוסס
) .16 ;(5בגלל איזה נחל יונו אותך? ) .17 ;(5עכבר דילר ) .20 ;(5ראו  3מאונך.

ב .איזה שם מבין שמות היישובים
הבאים יוצא דופן?
 .1מענית.
 .2עין החורש.
 .3תלמים.
 .4חורשים.

טריוויה למתקדמים
ג .רחוב "על עבודת האדמה"
שבמרכז המושב כפר ידידיה
נקרא על שם:
 .1אחד מספריו של פילון
האלכסנדרוני ) 20לפנה"ס50
לספירה(.
 .2פרק בספר "מדינת היהודים"
של הרצל ).(1904-1860
 .3ספרו של ד"ר ארתור רופין ,אבי
ההתיישבות הציונית
).(1943-1876
 .4ספרו של אליעזר יפה ,מהוגי
רעיון מושבי העובדים
).(1942-1882

תשובות:

מאוזן .1 :הסתרקת;  .4נקרא;  .9חשדנות;  .11בן בליעל;  .12לנו;  .13אגן;  .15ילוסטון;
 .18מאבטחת;  .19דפנה;  .21יצרן;  .22סביליה.
מאונך .1 :התערב;  .2תתנדב;  .3קולב;  .5קרנבל;  .6אותלו;  .7משולמות;  .10ניר
יצחק;  .13אשמתי;  .14נסבור;  .16טיפול;  .17נגולה.
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ד .בקיץ  ,1955בחגיגות  20שנה
למושב שמייסדיו היו עולים
מגרמניה )בימים אלה מלאו 80
שנה להיווסדו( ,הועלה מחזמר
מקורי לפי המוזיקה של:
" .1יין נשים וזמר" של יוהן
שטראוס הבן.
" .2קרנבל וינאי" של יוהן
שטראוס האב.
" .3כך עושות כולן" של וולפגנג
אמדאוס מוצרט.
" .4העטלף" של יוהן שטראוס הבן.
ה .טרקטור כמו בצילום ,מסוג
אינטרנשיונל  ,6Tהיה שייך
למושב כפר ידידיה שנים רבות.
ב 1960רכש ושיפץ אותו חבר
המושב צבי וייסקופף חרמון ז"ל,
שעבד אתו עוד כשלוש שנים.
במשפחת וייסקופף כינו את
הטרקטור בשם "תוּתי":
 .1על שם עץ התות שבצלו חנה
הטרקטור.
 .2על שם פרה חולבת מצטיינת
ברפת המשפחתית.
 .3על שם גינת תותי השדה של
המשפחה.
 .4על שם המלך המצרי תות
ענח'אמון מהמאה ה14
לפנה"ס.

 - 3תל גשרון ,אתר עתיקות שנקרא בעבר "ג'אסיר" והוא בתחום
המושב מנוחה שבדרום .האחרים הם קיבוצים.
 - 3תלמים הוא מושב ,האחרים קיבוצים.
" - 1כפר ידידיה" נקרא על שם פילון )ידידיה( האלכסנדרוני וכאות
הוקרה על תרומה כספית של קהילת יהודי אלכסנדריה למושב
ב ,1935כהזדהות עם גורל העולים מגרמניה הנאצית.
.2
.4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :117

וולפגנג אמדאוס מוצרט

א.

מס' 118

מקיבוץ הגושרים
לכפר ידידיה

ב.
ג.

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

ד.
ה.

4
אונות

טריוויה )(76


 


  



 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

04-9832121 -  מרכז טבעון,5 הדס
050-2145000 - יקנעם מושבה

עו"ד ניסים שורש

 שורש ושות' משרד עורכי דין,אורבנד
 ליווי להסדרי חוב במגזר החקלאי  הסדרים מול בנקים
מסחרי-עסקי-פשיטות רגל  בתי משפט והוצל"פ  ליווי משפטי
050-4574-849 ,03-6131-703 . רמת גן טל,34 רחוב תובל

"לחברת התאורה "גיל טייכמן

דרושים עובדים

אעבודת שטח דינאמית אמאתגרת ולא
שגרתית אשעות מרובות בשכר מתגמל
אאין צורך בניסיון אלומדים תוך כדי עבודה
 יתרון- אניידות – יתרון גדול אמגורים במרכז

054-5355508 :יש לפנות לרעות
reut@gil-teichman.com

שיווק נחלות חקלאיות ובתים בהרחבות

!זו המומחיות שלי
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 הערכה וליווי,ייעוץ

 גלבוע ועמק הירדן, עמק יזרעאל,ישובי הגליל התחתון

 חבר ההתיישבות העובדת,אברהם שפיגלר
כפר תבור/ – עפולה770 רימקס
0 52- 6 8 3 3181
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