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יום החקלאות
שייקה שקד, מנתיב העשרה 

כתב לח"כים: "קסאמים, 
פצמ"רים ומנהרות שחוויתי 

על בשרי – לא שברו אותי. 
חוסר פרנסה - כן ישבור 

אותי"

בולי חקלאות
מה שהחל כתחביב תמים 

הפך ברבות השנים את 
האגרונום, ד"ר יהושע 

מגר, לאחד מהאספנים 
המובילים בעולם לבולים, 

שנושאם חקלאות

דודה חווה מאמריקה
בשנות ה-50 שרר במדינת 

ישראל מיתון כבד ובשל 
משטר הצנע רכשו אוכל 
בתלושים. אך כיצד נער 

צעיר במושב כפר ויתקין 
ראה את אותם ימים 

ראשונים וקשים?
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בגליון "קו למושב" 953 בכתבה 
"ליקר מרולה - טעם גן-עדן" של 
הופיעו מס' טעויות.  סולומון,  חני 
שמוליק  של  שמו  בטעות  נכתב 
ששמו  וייס,  אליעזר  במקום  וייס 
אשתו  הכתבה.  כל  לאורך  מופיע 
בתיכון  מזכירה  היא  וייס  רחל 
ברנר ולא מורה כפי שנכתב. גילו 
ולא   (76) מזרחי  יוסף  פרופ'  של 
מתנצלים  אנו   .(86) שנכתב  כפי 

על אי הדיוקים.

קבוצה של רפתניות וילדיהן הפגינו בערב שבת מול הבית של שר 
האוצר, משה כחלון, במחאה על מצב החקלאות ועל ההחלטה לפתוח 

את היבוא לבקר
וילדיהן,  רפתניות  של  קבוצה 
את  האחרון  שישי  יום  בערב  השאירו 

להפ ויצאו  בבית  הרפת  ואת  �הבעלים 
גין ולקבל את השבת מול ביתו של שר 
על  מחאה  לאות  כחלון  משה  האוצר, 
מצב החקלאות ועל ההחלטה לפתוח את 

היבוא לבקר.
רביעי  דור  רפתנית  סיבוני,  ענבל 

�ממושב תל עדשים, שהביאה איתה לה
פגנה את שתי בנותיה בנות ה-5 ו-3.5, 
אמרה: "החלטתי לקבל את השבת מול 

ול כחלון  משה  האוצר,  שר  �הבית של 
ולהרוס  לפגוע  להפסיק  היום  לו  קרוא 
את הפרנסה שלי ושל משפחתי ושל כל 
החקלאים במדינה! אתה הורס את מפעל 
חיינו. אתה הורס את ההתיישבות. אני 
את  אוהבת  אני  רפתנית.  להיות  רוצה 

המקצוע שלח. די להרס מפעל חיינו!"
�ומ מיקנעם  רפתנית  יוקר  ,שרית 

נהלל,  החקלאי  ספר  בבית  רפת  נהלת 

 8.5 בני  ילדיה  שני  עם  להפגין  שבאה 
ו-2.5, אמרה: "בתור מנהלת רפת בבית 
אני  חקלאי  משק  ובעלת  חקלאי  ספר 

חק עבודה  להמשך  צעיר  דור  �מחנכת 
לאית. עבודה בה אני רואה את הציונות 
זאת כדור המשך של גברת חנה מייזל 

�שוחט ז"ל שייסדה את בית הספר החק
לאי בו אני מלמדת. 

"אני נמצאת כאן עם ילדיי וקוראת 

לך היום מר כחלון, כאן מתחת לבית 
עם  יושב  כשאתה  שלך,  לחלון  שלך, 

�משפחתך, אל תיתן לי לאבד את הע
תה אל  ברפת,  ילדיי  ושל  שלי  �תיד 

רוס את פרנסתי. אני חיה ונושמת את 
הרפת, את הפרות, את ענף החלב. אל 
תהרוס ברגע אחד, כביכול בשם יוקר 

המחיה, את מה שדורות רבים ייסדו."

שר החקלאות חתם על צו המחייב רשתות להעביר נתונים על קניית 
ומכירת פירות וירקות # השר אריאל: ”הבטחנו את זה לחקלאים 

ולצרכנים ולא נרפה במאבק לצמצום פערי התיווך“

כצעד ראשון בישום המתווה להחלת 
חתם  ופירות,  ירקות  מחירי  על  פיקוח 
�אורי אריאל, ביום שלי  שר החקלאות,
רשתות  את  המחייב  צו  על  שעבר,  שי 

המפר כספיים  דו"חות  למסור  �השיווק 
טים את נתוני רכישה ומכירה של פירות 
וירקות. במסגרת הצו יידרשו המשווקים 
זמן  והסיטונאים הגדולים לדווח בפרקי 
הפירות  מחירי  קביעת  על  הן  קבועים 
והירקות בשוק והן על הרווח מהמכירות. 
לחתום  צפוי  כחלון,  משה  האוצר,  שר 

על הצו בימים הקרובים.
הצווים נחתמו בעקבות מסקנות ועדת 
המחירים המשותפת למשרדי החקלאות 
והאוצר, שבחנה את סוגיית פערי התיווך 
בתחום הפירות והירקות והמליצה לפני 
פירות  על  בפיקוח  להתחיל  שנה  כחצי 
וקבלת  וירקות. לאחר החתימה על הצו 
הנתונים מאותן רשתות ומשווקים, תבחן 

ועדת המחירים, את הדרך הנכונה לבצע 
את הפיקוח ולהילחם בפערי התיווך.

�לפי הצו, יידרשו החברות לתת נתו
נים עד סוף 2016 על המכירות שהחלו 
סוף  עד  תחול  הדיווח  חובת  ב-2015. 
�בי יהיו  הועדה  לפי הערכת  אז,   ,2017
דיה די נתונים, כדי לקיים מדגם מייצג 
והירקות.  הפירות  מחירי  התפלגות  של 
בשלב הזה מהות הפיקוח היא לשם קבלת 
אינפורמציה והבנת מצב הרווחיות בשוק 

הפירות והירקות.
השר אריאל: ”פערי התיווך בישראל 
שבחנו  ולאחר  בעליל,  סבירים  לא  הם 
המחירים  וועדת  באמצעות  הנושא  את 
ואנוכי  האוצר  שר  החלטנו  המשותפת 
לשים לזה סוף. כדי שנדע מאיפה נוצר 
את  שיחייב  צו  הוצאנו  המחירים,  פער 
לממשלה  לדווח  והמרכולים  הסופרים 
והקניה  מהחקלאי  הקניה  מחירי  מהם 

הכ הנתונים  את  שנקבל  אחרי  �לצרכן. 
לכליים נדע לנתח אותם ולפעול בצורה 
התיווך  פערי  לצמצום  ומחושבת  חכמה 
הפירות  בשוק  המחיה  יוקר  ולהורדת 

זה לחקלאים ולצ �והירקות.הבטחנו את 
רכנים ולא נרפה במאבק לצמצום פערי 

התיווך."
ממצאי  בעקבות  לדרך  יצא  המהלך 

הגול שהרווח  שהראו  מדגמית,  �בדיקה 
מי והתפעולי במחלקת הפירות והירקות 

�ברשתות, הינו גבוה במידה ניכרת מהר
�ווח הכללי של הרשת. עוד נמצא כי שי

עור המכר ברשתות הינו במגמת עלייה 
הסיטוני  במקטע  ריכוזיות  קיימת  וכי 

הקשור לרשתות השיווק.
החק במשרד  המחירים  על  �המפקח 

הפיקוח  כי  מסר  צוק-בר,  אורי  לאות, 
ויחול  מוגבל  לזמן  צו  באמצעות  יופעל 

עד לסוף שנת 2018.
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.
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:   

”אנו קוראים לממשלת ישראל להתעשת, לפני שיהיה מאוחר ולפני שהחקלאות תיעלם מהמפה הישראלית,“ 
אמרו החקלאים # כעת סיפורינו יהדהדו מעל בימת כנסת ישראל ואיש לא יוכל להישאר אדיש“

החקלאות  יום  במסגרת 
שה בכנסת  �וההתיישבות 
הש שלישי  ביום  �תקיים 

בוע, ה�1.11.16, הקריאו חברי כנסת 
מכל הקשת הפוליטית לראשונה את 

�סיפוריהם האישיים של חקלאי מדי
האחרונות  בשנים  אשר  ישראל,  נת 
נאבקים על עצם קיומם. מדובר ביום 
משמעותי עבור החקלאות, שהוקדש 
ולתרומתה  החקלאות  של  למצבה 

�של החקלאות ושל החקלאים לביט
�חון המזון, לשמירה על גבולות המ

דינה ולענפים החקלאים השונים.
השדולה  בהובלת  היום,  במהלך 
דיונים  התקיימו  בכנסת,  החקלאית 
התקיים  השונות,  הכנסת  בוועדות 
בראשות  באודיטוריום  חגיגי  טקס 
דיון  ונערך  התנועות  וראשי  ח“כים 

במליאת הכנסת.
�עשרות חברי כנסת קראו את סי

פוריהם האישים של החקלאים מעל 
והן  מהקואליציה  הן  הכנסת,  בימת 
איתן  ח“כ  ביניהם:  מהאופוזיציה, 
ח“כ  בר�לב,  עמר  ח“כ  ברושי, 
ח“כ  ילין,  חיים  ח“כ  סוויד,  רויטל 
ח“כ  בירן,  מיכל  ח“כ  חסון,  אכרם 
סתיו שפיר, ח“כ אלעזר שטרן וח“כ 

איציק שמולי.
ישראל  לממשלת  קוראים  ”אנו 

�להתעשת, לפני שיהיה מאוחר ולפ
�ני שהחקלאות תיעלם מהמפה היש

ראלית,“ אמרו החקלאים בנאומיהם 
והוסיפו, ”כל השנה אנו נאבקים כדי 
לשרוד, כעת סיפורינו יהדהדו מעל 
יוכל  לא  ואיש  ישראל  כנסת  בימת 

להישאר אדיש.“
הדיונים בוועדות הכנסת התקיימו 
חינוך,  כלכלה,  שונות:  ועדות   7�ב
והגנת  פנים  וביטחון,  חוץ  כספים, 
הרווחה  העבודה,  ועדת  הסביבה, 

והטכנו המדע  ובוועדת  �והבריאות 
לוגיה בנושאי מצבה של החקלאות.

כנסת  חברי  נאומי  של  דוגמאות 
מול חקלאים:

תמיר,  אלעד  של  דבריו  את 
ממושב   35 בן  צעיר  רפתן 
בר�לב:  עמר  ח“כ  הקריא  היוגב, 
ממושב   35 ”אני אלעד תמיר בן 
היוגב, דור שלישי לחקלאים, רביעי 
להתיישבות במדינת ישראל והרבה 
דורות של אהבה למדינה. אני רואה 
בחקלאות אבן יסוד למדינת ישראל 
וביטחון,  חינוך  כמו  משקל  באותו 

נאמ זו  תפיסה  מייצג  החלב  �וענף 
נה. אנו החקלאים מתגאים בתוצרת 

לשולח מספקים  שאנו  �האיכותית 

נות אזרחי מדינת ישראל, אנו עוד 
יוצא  שזה  יודעים  גאים שאנו  יותר 
ממשקנו במחיר סביר וזאת כדי שכל 
ילד וילדה יוכל לאכול מוצרי חלב, 

ירקות ופירות בריאים.“
את דבריו של שייקה שקד, מגדל 

�עגבניות במושב נתיב העשרה, שק
חוסר  אבל  אותו  שברו  לא  סאמים 
ח“כ  הקריא  אותו,  שובר  הפרנסה 
המועצה  ראש  לשעבר  ילין,  חיים 
”אני שייקה שקד,  אשכול:  האזורית 
העשרה.  נתיב  במושב  חבר  חקלאי, 
לרצועת  צמוד  הכי  שגר  החקלאי 
ומנהרות  פצמ“רים  קסאמים,  עזה. 
שחוויתי על בשרי - לא שברו אותי. 
חוסר פרנסה - כן ישבור אותי. אתם 
הממשלה  ובראשם  הכנסת,  חברי 

�וראש הממשלה, אל תאמרו לא יד
ענו ולא שמענו. החקלאות בסכנה!“

איתני,  שחר  של  דבריה  את 
הקריאה  שבערבה,  צופר  ממושב 
ח“כ רויטל סוויד: ”שמי שחר איתני, 

ממושב צופר, דור רביעי לחקלאים 
לחקלאים  שלישי  ודור  בישראל, 

בערבה.
�”במושבי הערבה אין שטחים חק

לאיים פנויים, וזאת רק משום שבני 
ערכי  על  והתחנכו  שגדלו  הערבה 
התיישבותה וערכי האדמה ועבודתה 
חוזרים אליה ובוחרים להקים בה את 
והמכוערת  הקשה  בתקופה  בתיהם 

ביותר שידעה מימיה.
”אנחנו, צעירים וצעירות בוחרים 
היקר, ללא  במקום המרוחק, הקשה, 

ספק ובלב שלם.
אנחנו  שנה  בכל  ”והרציונאל? 
שותלים את מי שיגדלו להיות סמל 
מהגבוהות  איכות  ברמת  לתוצרת 

�בעולם. מתוך ידיעה שעבודת החק
לאים והתוצרת שלנו יכולה וצריכה 
להיות חוד החנית של מדינת ישראל 
חקלאי,  טכנולוגי,  פיתוח  בתחומי 

בריאותי.
גבו על  שגדלה  שלנו  �”התוצרת 

לות ישראל, בפריפריה, מהווה גבול, 

�בעת שלום ומלחמה, וחוסמת השת
ובלי  הסביבה.  מדינות  של  לטות 
כזה?  במקום  יחיה  מי   - חקלאות 
המקום הזה נשאר למשוגעים לדבר 

בלבד.
לייצוא  שנמכרת  שלנו  ”התוצרת 
אדיר  הכנסה  מקור  מהווה  בחו�ל 
מסי  את  משלמים  כשאנו  למדינה 
הייצוא ומהווים מקור פרנסה לאלפי 

משפחות אחרות בתהליך זה.
וחייבת  צריכה  שלנו  ”התוצרת 
לאפשר  בישראל,  בית  לכל  להגיע 
ישראל,  ילדי  לכל  בריאה  תזונה 
ובסימן  פערים  ללא  תיווך,  ללא 
ומדינת  והלוואי  לבן.  כחול  תוצרת 
את  ותאפשר  תיזום  שלנו  הרווחה 

זה.“
מגדל  אלי אהרון,  דבריו של  את 
ירקות ממושב עמיעוז הקריאה ח“כ 
מיכל בירן: ”אני אלי אהרון ממושב 
להיות  גאה  ירקות,  מגדל  עמיעוז, 
חקלאי במדינת ישראל, וזאת על אף 

בהחל שלצערי,  במדינה,  חי  �שאני 

טותיה ובפעולותיה עושה הכל בכדי 
�להמאיס את עבודת האדמה על הח

קלאים.
מכך,  וכתוצאה  הרב,  ”לצערנו 

ופו הולכת  החקלאים  �אוכלוסיית 
בעניין  יישורנו.  מי  והעתיד  חתת 

�מחירי המים הגבוהים מציעה המדי
נה לבצע סבסוד צולב בין החקלאים 
- העיקר שלא תידרש לסבסד אותם 
שנותרו  ההגנות  מעט  את  בעצמה. 
מול יבוא מתחרה ולא הוגן מתורכיה 
וירדן, מבקשת המדינה לבטל ובכך 

�מסייעת לחקלאי התורכי תוך דרי
סת החקלאי הישראלי.

”בהתנהלותה, חושפת המדינה את 
לידיהם  אותם  ומשליכה  החקלאים 
של שרלטנים בתחום שיווק התוצרת 
החקלאים  פרנסת  ע�ח  המתעשרים 

וגובים סכומי עתק מהצרכנים.
�”אני קורא לממשלת ישראל לה

ולפני  מאוחר  שיהיה  לפני  תעשת, 
היש מהמפה  תיעלם  �שהחקלאות 

ראלית.“

שחר איתני, ממושב צופר. ”המקום הזה נשאר למשוגעים לדבר בלבד“שייקה שקד, ממושב נתיב העשרה. ”אל תאמרו לא ידענו ולא שמענו“

אלעד תמיר, ממושב היוגב. ”אני רואה בחקלאות אבן יסוד למדינת ישראל, כחינוך 
וביטחון, וענף החלב מייצג תפיסה זו נאמנה“

אלי אהרון, ממושב עמיעוז. ”אני קורא לממשלת ישראל להתעשת, לפני שיהיה 
מאוחר“
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במהלך המפעל, החניכים שפצו ועבדו ביערות ולאחר מכן טיילו בשבילים, שהם עצמם לקחו חלק ביצירתם
הנוער,  מתנועת  חניכים   1500�כ
לזכרו  למפעל  יצאו  המושבים  בני 
יוסי יפה ז“ל במועצה האזורית  של 
להתיישבות  שנה   50 לציון  גולן, 

בגולן. המפעל ארך 4 ימים.
 �הימים במפעל מחולקים לשניים
הראשון  היום  בחצי  וטיול.  עבודה 
בהם  עבודה  באתרי  החניכים  עבדו 

אנ שבילים,  וסללו  ניקו,  �שיפצו, 
הגולן.  ברמת  חן  ופינות  דרטאות 
בחצי השני של היום טיילו החניכים 
במסלולים נחל אל על, ג‘ילבון, נחל 

דליות עד לגמלא, ובזוויתן. 
מש החניכים  המפעל,  �במהלך 

מכן  ולאחר  ביערות  ועובדים  פצים 
מטיילים בשבילים שהם עצמם לקחו 

חלק ביצירתם.
בערב האחרון התקיים טקס לזכרו 
של יוסי יפה בהשתתפות משפחתו, 
מזכ“ל תנועת המושבים, מאיר צור, 
גולן,  אזורית  מועצה  קק“ל,  נציגי 

מדריכי וחניכי בני המושבים.
המו בני  הנוער  תנועת  �מנהלת 

שבים, שירי ארדיטי נחום: ”אם יש 
�סיבה שבגללה אתה קם בבוקר ומר
�גיש שאתה עושה משהו עבור החב

רה בה אתה חי, ועבור עתיד ילדיך, 
זה הרגע בו אתה מביט בחניכי בני 
במפעל  ועובדים  מגיעים  המושבים 

לזכרו של יוסי יפה. 
טומן  הזה  שהמפעל  ההיסטוריה 
מבקש  הוא  אותה  המסורת  בחובו, 
והרלוונטיות  ולהעצים,  להמשיך 
שלה למציאות הנוכחית של החברה 

אני  לשמה  הסיבה  היא  הישראלית, 
בתפקידי  להיות  שזכיתי  מרגישה 

בבני המושבים.“ 
עידו לרנר, גרעינר בחוף הכרמל, 
מבטו  מנקודת  המפעל  על  מספר 
כמדריך: ”אני חושב שזה היה מפעל 

�מוצלח מאוד, לנו כקומונה וגם לח
להכיר  לכולנו  יצא  במועצה.  ניכים 
גם חניכים שהם לא חניכים אישיים 
של  העבודה  אתר  לי  זכור  שלנו. 
שיטה  גזמנו  בו  במיוחד  השני  היום 
מכחילה. החניכים נורא נהנו באתר 
הזה, וכשהם נהנו לנו היה יותר כייף 
היה  ההגשמה  על  הדיון  גם  איתם. 
שהמפעל  מסכם  הייתי  אני  מעניין. 
חזרו  החניכים  מוצלח,  מאוד  היה 
ערכים  ועם  טובה  בתחושה  הביתה 

שהם מקווים ליישם גם במועצה.“ 
חרות,  במושב  נולד  ז“ל  יפה  יוסי 
עובדי  של  למשפחה  השרון,  שבלב 
גם  כך  כבן למשפחה שכזאת,  אדמה. 

בנוסף  למשק.  חלקו  את  תרם  יוסי 
יוסי בת �לשנותיו כקצין בקבע עבד 

נועת המושבים. בתפקידו האחרון היה 
המוש הנוער של תנועת  ועדת  �יו“ר 

בים, או כמו שנקרא היום, מזכ“ל בני 

יוסי התחלקו בין  המושבים. חייו של 
המושבים.  ותנועת  העבודה  הצבא, 
הוא לא הבחין בין חינוך וביטחון וראה 

חשיבות רבה בשני התחומים.
נפגע  במילואים,  שירותו  במהלך 

ונהרג.  ניצנה  באיזור  ממוקש  יוסי 
בהש המפעל  של  הבולטים  �ערכיו 

אהבת  היו  ז“ל,  יפה  יוסי  של  ראתו 
חינוך  העבודה,  ערך  ציונות,  הארץ, 

והגשמה. 

כחלק ממערכת השעות בבית הספר, שומרים התלמידים על עץ 
האלון העתיק

למו בסמוך  גבעה  �על 
עץ  ניצב  השרון  לב  עצת 
אלון התבור, בן 280 שנה! 
באזור  העצים  בעוד שרוב 
בכבישים  והוחלפו  נעלמו 

הת אלון  עץ  �ושכונות, 
בור נשמר בזכות תלמידי 
במועצה,  החינוך  קריית 
כחלק  עליו  ששומרים 
בבית  השעות  ממערכת 

הספר. 
מזוהה  היה  השרון  אזור 
בעבר עם עץ אלון התבור, 
שצמח בכל עבר. עד המאה 
ה�19 כיסו יערות של אלון 

תבור שטחים נרחבים באזור. ב�1873 משלחת בריטית 
מיפתה את האזור וסימנה שטחים רבים, כחורשות עצי 

�אלון, אלא שבעקבות פיתוח האזור, הלכו האלונים ונ
עלמו ואותם החליפו שכונות חדשות, כבישים ושטחים 

חקלאיים. 
כיום נותרו רק כמה אלונים בודדים. אחד מהם הוא 
בסמוך  גבעה  למרגלות  העומד  ועתיק,  מרשים  עץ 

�למחלף דרור. תלמידי מגמת לימודי א“י בקריית החי
נוך דרור, במועצת לב השרון, ששמעו אודות הידללות 
אלוני התבור באזור, החליטו לאמץ את העץ העתיק 
העץ,  את  קבוע  באופן  מבקרים  הילדים  לו.  ולדאוג 
ואף  משקים אותו, מנכשים עשבים, מטפלים בענפיו 
דאגו לשיקומו ושימורו בתמיכת משרד החקלאות. את 
הפעילות הזו הם מקיימים כחלק מלימודיהם, בהנחיית 

רכזי המגמה שלמה שני ואירית קרסיק. 
�גם בזמנם הפנוי הם דואגים לבקר את העץ, מעבי

רים פעילויות הדרכה למורים ולתלמידים אודות העץ 
�והסביבה, במטרה להעלות מודעות לשמירה על הס

ביבה. בנוסף, הם החלו להכשיר ולסמן שביל להולכי 
ליהנות  ניתן  צדיו  שמשני  הגבעה,  למעלה  עד  רגל 

מפריחה מרהיבה של צמחים. 
הת ידי  על  העתיק שנשמר  העץ  אודות  �השמועה 

עלייה  למוקד  הפך  והוא  במועצה  התפשטה  למידים 
לטבע  זכר  הוא  הזה  והמרשים  העתיק  ”העץ  לרגל. 
הדורות  עבור  עליו  שומרים  ואנחנו  בעבר  פה  שהיה 

מהלי נפרד  בלתי  חלק  הוא  עליו  השמירה  �הבאים. 
יותר מזה, השמירה  זה כבר הרבה  מודים שלנו, אבל 
עליו חשובה לנו באופן אישי“. אומרים זיו חיימוביץ‘ 
ודנה למפרט, תלמידי המגמה. ”זה ממלא אותנו גאווה 
לשמור על העץ ובכך להנציח את הנוף הטבעי שהיה 

פה לפני שנים,“ אמר התלמיד אורי לוטן. 
גאים  ”אנו  ריטוב:  עמיר  השרון,  לב  מועצת  ראש 
והטבע  הסביבה  כיבוד  מתוך  שפועלים  בתלמידים 
הם  הפנוי  בזמנם  לראות שגם  הארץ. מרשים  ואהבת 
ובשמירה  העתיק  העץ  לשיקום  בפעילות  ממשיכים 

עליו.“ 

חניכות תנועת בני המושבים במפעל לזכרו של יוסי יפהחניכים במפעל – עובדים ומטיילים

העץ העתיק, התלמידים וראש המועצה, עמיר ריטוב כך הודיעו במשותף תנועת המושבים, התאחדות 
האיכרים, התאחדות חקלאי ישראל והתנועה הקיבוצית

נשיא  צור,   מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) 
וילן ומזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר הודיעו ביום שני השבוע כי התאחדות 

�חקלאי ישראל והתאחדות האיכרים הגיעו להסכמות במסגרתן התאחדות האיכ
רים תחזור להתאחדות חקלאי ישראל ותהיה שותפה מלאה.

�בנוסף הודיעו ראשי הנהגת החקלאים לשר האוצר ולשר החקלאות על דרישו
תיהם של החקלאים לתקציב המדינה 2017-2018 ויצאו בדרישה שעד סוף השנה 
תמיכה  הפרוע;  הייבוא  עצירת  השפירים;  המים  מחיר  הורדת  הנושאים:  יוסדרו 
בייצוא החקלאי; טיפול בפערי התיווך ובניית שוק סיטונאי חדש; ידיים עובדות - 
טיפול בכל סוגיית העובדים הזרים; הסדרת ענף ההטלה והסכם בענפים השונים.

נעמוד  חסר פשרות שאנו  נערכים למאבק  "אנו  כי:  לחקלאים  הודיעו  בנוסף 
עם  שנפעל  מאבק  בארץ.  והאזורים  החקלאים  הענפים  כלל  של  מאבק  בראשו. 
אלה  ודרישות  במידה  תוצרת.  השבתת  כולל  לרשותנו  העומדים  האמצעים  כל 

לא יענו."
התאחדות  ולאישור  ישראל  חקלאי  התאחדות  מזכירות  לאישור  יובא  המהלך 

האיכרים.
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הח שתי  תוקנו  �לאחרונה 
הק בנושא  חשובות  �לטות 
�צאות קרקע של רשות מקר

קעי ישראל, האחת למושבים 
קהילתית  הרחבה  המבצעים 
לחיילי  הנחות  מתן  והשנייה 
מילואים בהקצאת קרקע של 

רמ“י. 

הישוב  ההחלטה חשובה אשר תתיר לאגודת 
היהודית/הסתדרות  הסוכנות  או  החקלאי 

�הציונית, לפי העניין, לרכוש בעת ביצוע הרח
בה קהילתית 12 מגרשים ולהקים יחידות דיור 
לקליטה  מועמדים  עבור  לשכירות  המיועדות 

בישוב.
של  למגורים  הרחבה  או  חקלאי  בישוב   *

ישוב חקלאי:
לר החקלאי,  הישוב  לאגודת  תתיר  �הרשות 

�המ במגרשים  דיור  יחידות   12 ל זכויות  �כוש 
תוכננים למגורים בשטח המשבצת של הישוב, 

לרבות בשטח ההרחבה למגורים של הישוב.
פי הסכם  ייחתם  הרשות  לבין  האגודה  �בין 

הסכם  בתנאי  לעמידה  ובכפוף  שנים,   4�ל תוח 
ייחתם עמה הסכם חכירה ל�49 שנים,  הפיתוח 
יחידות  בניית  למטרת  מגרשים  הקצאת  עבור 
דיור המיועדות לשכירות עבור מועמדים אשר 
מעוניינים לבחון את אופציית המגורים בישוב 

לפני רכישת מגרש בו.
החכי דמי  מלוא  ישולמו  ההקצאה  �בגין 

עדיפות  אזורי  להנחות  בכפוף  המהוונים  רה 
לאומית.

קי למלוא  תיערך  למגורים  מגרש  �הקצאת 
שבתוקף  התכנית  עפ“י  במגרש  הבניה  בולת 

במועד אישור העסקה ברשות.
במידה וימכרו יחידות דיור למועמדים אשר 
יעתיקו את מקום מגורים לישוב, מתוך יחידות 

תאפ זו,  החלטה  במסגרת  הוקצו  אשר  �הדיור 
שר הרשות לאגודה להשלים רכישת זכויות עד 

ל�12 יחידות דיור.
החליטה אגודת הישוב החקלאי להעביר את 
הזכויות ביחידת הדיור לאחד מהמועמדים אשר 
יחידות הדיור, לא תגבה   12�שכרו את אחת מ
האגודה מהמועמד כספים מעבר לתשלום אשר 

�שולם בעד המגרש, עלויות הפיתוח אשר נקב
עו למגרשי המגורים בישוב ועלויות הבניה של 

יחידת הדיור.

על  נמנה  אשר  חייל,   - פעיל  מילואים  חייל 
שתי  צבר  ואשר  צה“ל  של  המילואים  מערך 
תקופות שירות מילואים, בנות 3 שנים כל אחת 
�מי ימי   20 לפחות שירת  מהן  אחת  בכל   ואשר 
המי חייל  על  זה,  זכאות  אישור  לצורך  �לואים. 

פעיל  מילואים  משרת  אישור  להמציא  לואים 
שש שנתי מצה“ל. או חייל אשר נמנה על מערך 
המילואים של צה“ל ואשר צבר 80 ימי מילואים 
במשך 6 שנים רצופות. לצורך אישור זכאות זה, 
על  מצה“ל  אישור  להמציא  המילואים  חייל  על 
�80 ימים במשך תקופה רצו  שירות מילואים של

פה של 6 שנים
לעניין הגדרה זו, מועד הזכאות יהיה לא 

יאוחר ממועד ביצוע התשלום הקבוע בעסקה.
�חייל מילואים פעיל - בהקצאות קרקע למגו
�רים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והג

רלה או בפטור ממכרז בהתאם בין השאר, כמובן, 
איוש  ו/או  במושבים  הקהילתיות  ההרחבות  גם 
הנחלות הפנויות, חייל מילואים פעיל, אשר זכה 
זכאי  יהיה  ממכרז,  בפטור  בהקצאה  או  בהגרלה 
ידי הפחתת התמורה  להנחה במחיר הקרקע על 
בשיעורים הנקובים להלן ובלבד, שגובה ההנחה 
לא יעלה על 50 אלף ₪ לא כולל מע“מ. ההנחה 

תהא חד פעמית ותינתן עבור יח“ד אחת בלבד.
1.1. אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית - 

.10%
1.2. אזור עדיפות לאומית ב‘ - 20%.
1.3. אזור עדיפות לאומית א‘ - 35%.

�חייל מילואים פעיל לא יהיה זכאי לכפל הנ
חות במחיר הקרקע, מלבד הנחות אזור עדיפות 

לאומית. 
בתנאי  עומדים  אינם  אשר  מילואים  חיילי 
עד  של  מחוסר  כתוצאה  זו,  שבהחלטה  ההגדרה 

וש המילואים  ימי  מכלל  מילואים  ימי  �שלושה 
קבלו את המלצתו של ראש ענף תכנון כח אדם 
לועדת  בקשה  להגיש  יוכלו  בצה“ל,  מילואים 
שתאשר  ברשות,  כך  לצורך  שתוקם  חריגים 
זו בהתאם לשיקול  את הכללתם בתנאי החלטה 

דעתה.
הח בתנאי  המילואים  חייל  של  עמידתו  �עם 

הנזכרת  ההטבה  את  לממש  יהיה  ניתן  זו,  לטה 
מיום שחרורו  6 שנים  עד  בכל שלב,  בהחלטה, 

משירות מילואים בצה“ל.
�* הכותב הינו ראש אגף הקרקעות ואגו

דות שיתופיות בתנעת המושבים 

רוצים  בנים   Ø  øהריסה צו  קבלת   Ø  øהוועדה ע“י  מאויים 
לחזורØ ø מעוניין בהכשרת פל“חØ ø זקוק למימוןØ ø שוקל 
 øזקוק לארגון נחלתך Ø øמבקש למכור נחלה Ø øקניית נחלה
øבנייתוØמעוניין בתיכנון בית Ø  øרוצה לפצל את נחלתך  Ø

הסדרת 
נחלות

התקשר לקבל רשימת ממליצים

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת

www.nachlat-avot.co.il
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂  Æפקס יעקב¨  זיכרון   ¨≤≤ הגדעונים 

חברת נחלת אבות ≠ בעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
 Æוהובלת תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

והוותיקה  ≠ החברה הגדולה  נחלת אבות 
מציעה  נחלות¨  ו למושבים  בישראל 
Æלך המתאים  השרות  את  לבחור  לך 

04-6227744 Æטל
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חג המעלות בלב השרוןחניכי לב השרון חוגגים את חג המעלות

ארקדי דוכין שאירח את מיכה שטרית בפסטיבל עמק 
המעיינות (צילום: יריב קריסטל, ’קקטוס בעמקים‘)

בוגרי קורס שופטי כדורסל בעמק יזרעאל
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ציפורה אחישחר, בלב התערוכה פרי ידיה

מורי המגמה והתלמידים הזוכים בפרס הראשון

טקס פתיחת שנה“ל במכללת הוותיקים
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# "2016

זהר נוי

האופנות ל מרות 
חדשות  שצצות 
שנועדו  לבקרים 
שעות  את  למלא 
שלנו,  הפנאי 
איסוף  כי  מסתבר 
איבד  לא  הבולים 

בי יש  הערכות  פי  על  קסמו.  �את 
חלק  אספנים,  אלפי  עשרות  שראל 

ניכר מהם מנויים בשירות הבולאי.
פריטים  נדירים,  בולים  אוספי 
בעלי  תצוגה  דפי  ואלפי  מיוחדים 
עשרות אלפי פרטים בולאיים יוצגו 
הרב�לאומית  הבולים  בתערוכת 
שמארגנת   "2016 "ירושלים 
בשיתוף  ישראל,  בולאי  התאחדות 
ישראל.  בדואר  הבולאי  השירות 
ראשון  בימים  תתקיים  התערוכה 
עד חמישי, 17�13 בנובמבר, בבניני 
האומה בירושלים, הכניסה חופשית.

בישראל  הבכירים  האספנים  בין 
מגר,  יהושע  ד"ר  האגרונום  נמצא 
מושבניקים  בקרב  מוכרת  דמות 
שנבחר  בחקלאות,  שעוסקים 
בירושלים.  בתערוכה  שופט  לשמש 
האדמה  "עיבוד  שלו  הבולים  אוסף 
מראשית החקלאות ועד ימינו" זכה 
במדליות בעלות הערך הגבוה ביותר 

בעולם - 7 פעמים זהב גדול.
הזדמנות  היא  בולים  תערוכת 
שלהם  האוסף  את  להציג  לאספנים 
שופטים  צוות  ובפני  קהל  בפני 
הבולאות  איגוד  מטעם  מוסמכים 
המציגים  זוכים  בתמורה  העולמי. 
תצוגתם.  בעבור  מהשופטים  בציון 
בהן  ספורט  לתחרויות  בניגוד 
במהותה  יחסית  היא  התחרות 
השני),  כנגד  האחד  של  (במתכונת 
הוא  השיפוט  בולים  בתערוכת 
את  מציג  אספן  כל  אבסולוטי. 
והערות  ביקורת  לקבל  כדי  האוסף 
ביצועיו כמציג  מהשופטים לשיפור 
מדליות  יחולקו  הניקוד  בסיס  ועל 
אחד  שכל  כמובן  הערכה.  ותעודות 
ומדליה  טוב  יותר  ציון  לקבל  שמח 
שקיבל  מזו  יותר  גבוה  ערך  בעלת 

בפעם הקודמת.
למבקרים בתערוכה זוהי הזדמנות 
של  עשיר  למגוון  להיחשף  מרתקת 
בולאיים  וסיפורים  נדירים  פריטים 
בני  חובבנים,  חובקי עולם. אספנים 
נוער וגם המקצוענים יימצאו עניין 

במגוון הרחב של הנושאים המגוונים 
חג  היא  והמרתקים. התערוכה 
מחקר  תוצאות  ומבטאת  לאספנים 
ולכן  רבות,  שנים  של  והתמחות 
האישיים  ההישגים  של  הפסגה  היא 

וההכרה הרשמית בהם.

 35

לפולניה  פלשו  כשהגרמנים 
במלחמת העולם השנייה, פתח סטלין 
היהודים  בפני  רוסיה  גבולות  את 
את  שניצלו  היהודים  בין  הפולנים. 
ההזדמנות היה גם אברהם, אביו של 
משפחתו  את  עימו  שלקח  יהושע, 
 .(3�ה בת  ובתם  (אשתו  הקטנה 
אברהם הצליח לשכנע עוד 3 מבין 6 
גיסותיו לברוח עימו לרוסיה, מבלי 
לדעת מה צופן העתיד ובמעשהו זה, 
הנורא  מהגורל  המשפחה  את  הציל 
נדדה  המשפחה  פולין.  יהודי  של 
בתנאים קשים ברוסיה הקרה וכעבור 
4 שנים נולד ברוסיה ב�1939, בקור 
חמוד  תינוק  מעלות,   35 מינוס  של 
המוצלח  לבולאי  לימים  שהפך 
יהושע מגר. ב�1946 חזרה משפחתו 
ילדותו.  עליו  עברה  שם  לפולין 
ב�1957 עלו ארצה ומגר החל ללמוד 
בבית הספר החקלאי בנחלת יהודה. 
לימודיו  וסיים  בצבא  שרת  הוא 

בפקולטה לחקלאות ברחובות. בתום 
במחלקה  לעבודה  התקבל  לימודיו 
להתיישבות החקלאית של הסוכנות 
קרקע.  כסוקר  בצפת,  היהודית 
במושבה  חי   (73) יהושע  חי  כיום 
הגלילית ראש פינה עם צילה גלילי, 
יפים  נכדים   5�ל וסב  לשניים  אב 

וחמודים. 
יהושע:  מספר  עבודתו  על 
במחלקה  עבודתי  שנות   25 "במשך 
אני  ז.נ)  עצמאי  (כיום  להתיישבות 
בודק את התאמת הקרקעות להכנה 
לעיבוד חקלאי, כולל מתן המלצות 

להתאמתן לגידולים השונים."
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אותי  מלווה  הבולאות  "תחביב 
מאז גיל 10, עוד בפולין. כמו רבים 
בולים  הורדתי  הספר  בית  מילדי 
ממכתבי המשפחה. אבא הבין שאני 
הקטנות,  הנייר  פיסות  את  אוהב 
והוא  רבה  במסירות  טיפלתי  בהן 
התחיל להביא לי בולים, אותם קיבל 
מפועלים זרים שהגיעו לפולין מיוון 
כך  החרושת.  בבית  עמו  ושעבדו 
התחיל האוסף הראשון. את האלבום 
קיבלתי  הבולים  להדבקת  הראשון 
מספר  תמורת  שלי,  כיתה  מבן 

סיבובים על האופניים.

"בחיי הבוגרים, במהלך וגם אחרי 
סיום בית הספר החקלאי, התרכזתי 
וטבע,  חקלאות  בהם  בולים  באיסוף 
וגד"ש.  קרקע  עיבודי  על  בדגש 
בשנת 1996 הצגתי בפעם הראשונה 
בבאר  ארצית  בולים  בתערוכת 
האדמה  "עיבוד  בשם  תצוגה  שבע 
ימינו"  ועד  החקלאות  מראשית 

נושא שלא השתנה עד היום הזה.
עם  'נפגש'  הבולאות  "תחביב 
דבר  כאגרונום,  שלי  המקצוע 
בפיתוח  גדול  כיתרון  שהתברר 
תצוגת  לפיתוח  הבולים.  תצוגת 
בידע  רבות  השתמשתי  הבולים 
החקלאות  בלימודי  שרכשתי 
סקר  בעבודת  מעשי  ומניסיון 
הקרקע, דבר שיכלו להבין השופטים 

והמבקרים בתערוכות הבולים".
"התצוגה שלי מספרת את סיפור 
וגידול  האדמה  עבודת  התפתחות 
הקדמון  האדם  מתקופת  מזון  צמחי 
חשובים  שלבים  ארבעה  ימינו.  ועד 
הלקטים  שלב  האדם:  בהתפתחות 
שנים  מיליוני  לאורך   - והציידים 
וחומר  פטריות  פירות,  האדם  ליקט 
צמחי וצד בעלי חיים מהמוכן בטבע. 
האדם  ביית  בו   - הנוודות  שלב 
ממקום  איתם  ונדד  חיים  בעלי 
לעדרים  מזון  לחפש  כדי  למקום 
שלו. שלב עיבוד האדמה - בו החל 
את  ולעבד  מזון  צמחי  לזרוע  האדם 
האדמה. בשלב זה השתחררו בני אדם 
מהתלות בתוצרת מהטבע ומנדידות 
ויכול היה להתיישב במקום בו גידל 
את מזונו. שלב הציוויליזציה - זהו 
השלב שבו אנו נמצאים – שלב של 
התארגנות סוציאלית של בני האדם 
מערכת  וביסוס  בכפרים  או  בערים 
המשפחה  משותפים.  לחיים  חוקים 
היא יחידת הבסיס להתארגנות זאת. 
התצוגה שלי עוסקת בשלב השלישי 

מארבעת שלבים אלה".
"הכלי הראשון בו השתמש האדם 
לעיבוד האדמה היה מקל מעץ מחודד 
בקרקע  גומות  חפר  בעזרתו  בקצהו 
הזמן  עם  הזרעים.  את  הטמין  בהן 
לפני  חפירה.  ואת  המעדר  הופיעו 
המחרשה  הופיעה  שנה   6,000  �כ
החשובות  ההמצאות  אחת   –
למאה  עד  האנושות.  של  ביותר 
רתומה  במחרשה,  האדם  חרש   18�ה
תחילה לשור ולאחר מכן גם לסוס, 
תבואתו  את  וקצר  בידיים  זרע 
החל   18�ה בחרמש. במאה  או  במגל 

אגר' יהושע מגר. בעל שם עולמי כאספן בולים בנושאי חקלאות
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יהושע וצילה בתערוכה בניו יורק (מתוך האלבום המשפחתי)

"תחביב הבולאות מלווה אותי מאז גיל 
10, עוד בפולין. כמו רבים מילדי בית הספר 

הורדתי בולים ממכתבי המשפחה. אבא הבין 
שאני אוהב את פיסות הנייר הקטנות, בהן 
טיפלתי במסירות רבה והוא התחיל להביא 

לי בולים, אותם קיבל מפועלים זרים שהגיעו 
לפולין מיוון ושעבדו עמו בבית החרושת. כך 

התחיל האוסף הראשון"

פיתוח מכונות חקלאיות – הומצאה 
ובארצות  הזריעה  מכונת  בבריטניה 
שתיהן   - מכנית  מקצרה  הברית 
 19�ה במאה  לסוסים.  רתומות 
הומצאה המדישה המכנית להפרדת 
הגרעינים מהמוץ. היא הופעלה על 
ידי לוקומוביל שפעל בקיטור. אחרי 
אלפי שנים הוחלפה לראשונה עבודת 
בני אדם ובעלי חיים בעבודת מכונה, 
דבר שייעל את עבודת האדמה, אך 
של  עבודה  מקום  לאובדן  גם  גרם 
מאות אלפי עובדי האדמה שנשארו 
חלקם  למשפחותיהם.  פרנסה  ללא 
נאלץ לעבור מהכפר לעיר. גם בעיר 
סבלו מאבטלה ומרעב ונאלצו לנדוד 
 20�ה במאה  חדשים.  מחיה  לאזורי 
טרקטורים,  של  מואץ  פיתוח  חל 
נוספות.  רבות  ומכונות  קומביינים 
חידושים  מתארת  הבולים  תצוגת 
בגידולי צמחי מזון ויש בה פרק על 
התרומה  כולל  ההשקייה  התפתחות 
טפטפות.  לפיתוח  הישראלית 
הראשונה  המדינה  הייתה  ישראל 
בשטח  הטפטוף  שיטת  את  שיישמה 
שבנגב.  חצרים  בקיבוץ   – פתוח 
שימור  על  פרק  גם  בתצוגה 
הצומח,  הגנת  מים,  שימור  קרקע, 
של  חדשני  ושימוש  חקלאי  מחקר 
וביוטכנולוגיה  גנטיקה  לווינים, 
האחרון  הפרק  החקלאות.  בשירות 
וכלכליים  אנושיים  באספקטים  דן 
הדגש  האדמה.  לעיבוד  הקשורים 
יחסי  על  הוא  התצוגה  כל  לאורך 
לאיכות  האדמה  עיבוד  בין  גומלין 

הסביבה."

כמה שנים לקח לך להכין את האוסף 
עד שהגעת לתואר אלוף האלופים 

ומהו תואר זה?
"עם הזמן הציון לו זכתה התצוגה 
בשנת  נקודות   67�מ וגדל  הלך 
עד  שבע  בבאר  בתערוכה   1996
ל�97 ב�2008 ברומניה. עם הציונים 
השתפרו גם המדליות. מדליית זהב 
קיבלתי  ראשונה  ומעלה)   90 (ציון 
בשנת 2003 בבנגקוק ומדליית זהב 
גדולה (95 ומעלה) ראשונה קיבלתי 
מועמדות  (כולל  ברומניה   2008�ב
התערוכה).  של  הבינלאומי  לפרס 
בזהב  זכייה  פעמים  שלוש  אחרי 
גדול (בציון 97) בתערוכות עולמיות 
אלוף  באגף  להשתתף  יכולתי 
האלופים, בו התחריתי כבר ארבעה 
פעמים. תקוותי להיות לפחות פעם 
הגדול.  לפרס  מועמד  בעתיד  אחת 
אין זה פשוט כי באגף אלוף האלופים 
כולל  יחד,  הקטגוריות  כל  מתחרות 
הם  המציגים  בו  המסורתי  האגף 

לרוב מיליונרים - מה שאני לא."

האם נוצרו קשרים עם אספנים מחו"ל 
שראו את האוסף שלך?

קשר  יצירת  מאפשר  "התחביב 
ובעולם.  בארץ  אחרים  מציגים  עם 
גם  התכתבות  מאפשר  האינטרנט 
בולאים  בתערוכות.  המפגש  לאחר 
(כולל אותי) מתייעצים ביניהם לגבי 
הנחיות להכנת תצוגה תחרותית, על 
ונושאים  לתצוגה  פריטים  התאמת 
רבים אחרים. הידידות מתחזקת עם 
השנים. כך לדוגמה ביקש לאחרונה 
בנושא  יפני  מציג  בי  להיוועץ 

חקלאות."

באילו מקומות בעולם הוצג האוסף 
שלך?

"לבולאי�מציג חשוב מאד לבקר 
רואים  שם  רק  בולים.  בתערוכות 

תצוגות מלאות של מציגים אחרים, 
מהשופטים  הערכות  מקבלים 
בבולאות  החידושים  על  ולומדים 
ועל הפריטים, אותם כדאי לכלול 
בתצוגתם. ההשתתפות בתערוכות 
חובב  כזוג  לנו  שימשו  העולמיות 
לטיולים  קפיצה  קרש  טיולים, 
אשתי  עם  ביקרתי  הגדול.  בעולם 
ברוב התערוכות בהן הצגתי, דבר 
שעזר לי מאד, מה גם שבביקורים 
אלה גם טיילנו בארצות השונות - 
ביניהן יפן, תאילנד, סין, סינגפור, 
גרמניה,  רוסיה,  הברית,  ארצות 
אוסטריה, ספרד, הולנד ובריטניה.

בבולאות:  קטגוריות  "קיימות 
הדואר,  תולדות  (הנפקות),  מסורתי 
תימאטיקה  הכנסה,  ודברי  בולי 
אחת  מסגרת  נוער,  נושא),  (לפי 
נוספים. באגף התימאטי  וקטגוריות 
בעזרת  סיפור  מספרות  התצוגות 
פריטי בולאיים. התצוגה שלי שייכת 
התימאטי  האספן  זו.  לקטגוריה 
הפריט  בעיצוב  מכל  יותר  מתעניין 
עצמו  את  מגביל  לא  הוא  הבולאי. 
בבולאות  כמקובל  אחת,  למדינה 

מכיל  תימאטי  אוסף  מסורתית. 
העולם  מכל  בולאיים  פריטים 
נושא  של  שונות  פנים  המראים 

אחד."

כיצד נהיית שופט בולאי?
וניסיון  בבולאות  ידע  "רכישת 
מעמדי  שדרוג  את  אפשרו  כמציג 
למדתי  בולים.  בתערוכות  כשופט 
ונבחנתי על כללי התחרות, שפורטו 

להערכה  כללים  דפי  בעשרות 
ולהיבחן  לשנן  נדרשים  שהשופטים 
לשפוט  שמוסמכים  לפני  עליהם 
כשופט  אשתתף  כלשהו.  בענף 
תימאטי גם בתערוכת בולים שתהיה 

בנובמבר בירושלים."

 האם יש דבר כזה סיום אוסף – זהו זה 
או שתמיד אפשר להמשיך לפתח?

להציג  הזכות  ישנה  עוד  "כל 
מספר  תחרותית,  בתערוכה  אוסף 
אלוף   – האחרון  בשלב  הפעמים 
האלופים מוגבל ל�5, ניתן לפתח את 
הנושא המוצג ולשפר את הפריטים 
ואני  ציירתי  גם  בעבר  המוצגים. 
העיסוק  לכך.  לחזור  עוד  מקווה 
הפנוי  מזמני  הרבה  תפס  בבולאות 
מחייבת  קרקע  כסוקר  העבודה  וגם 

לעסוק בכך באופן אינטנסיבי."

מהו יחס בני המשפחה לתחביב?
מעודדת  צילה  אשתי  "למזלי 
למרות  בבולאות.  עיסוקי  את  מאד 
תקוותי ורצוני העז לסחוף את נכדיי 
עליי,  אהוב  כך  שכול  זה  לתחום 

בהכנת  אותם  לעניין  הצלחתי  לא 
שאני  הפרסים  את  משלהם.  אוסף 
מקבל הם דווקא אוהבים וגאים בהם, 

במיוחד במדליות."
צילה אשתו מוסיפה: "העניין שלי 
בבולאות צמח וגדל מאד עם השנים. 
הראשונות  בפגישות  כשהשתתפתי 
של האגודה הבולאית הייתי מגיעה 
הפגישות  תוכן  כי  בספר,  מצוידת 
היה שיעמם אותי. היום אני מגיעה 
הדואר  למפגשים במוזיאון  בשמחה 
והבולאות, גם בגלל העניין החברתי 
עם חברי האגודה וגם היות שבזכות 
כמו  בדם  בולאי  של  לצידו  החיים 
יהושע, למדתי ואני לומדת כל הזמן 
עוד ועוד דברים הקשורים לבולאות 

בכלל ולבולאות התמאטית בפרט.
ליסודות  לרדת  השכלתי  "לא 
במקצועי  זאת,  עם  הבולאות. 
לגמלאות)  פרישתי  (עד  כגננת 
בבולים  בעיסוק  רב  עניין  מצאתי 
עם  המעטפות  את  בגן.  הילדים  עם 
בבית  שקיבלתי  ססגוניים  בולים 
חילקתי לקבוצות קטנות של ילדים, 
כדי  מים  עם  קעריות  סביב  שישבו 
ל''הוריד' ולהפריד את הבול מהנייר, 
פעולה שמחייבת את הילדים למצוא 
מדובר  כאמור,  סבלנות.  בתוכם 
קוראים.  אינם  שעדיין  גן  בילדי 
וייבשו  שאספו  היפים  מהבולים 
הכינו קולאז'ים לפי ראות עיניהם."

התערוכה בירושלים
אליה  שהכניסה  בתערוכה 
חופשית יוצג מגוון רחב של אוספים 
בהשתתפות  שונים  בנושאים 
פדרציות בולאיות מארה"ב, גרמניה, 
מצרפת,  ואספנים  וספרד  הונגריה 
אפריקה,  דרום  זילנד,  ניו  ברזיל, 
שלאוספיהם  וסלובקיה,  אוקראינה 

יש זיקה לתולדות הדואר בישראל.
שיוצגו  הנדירים  האוספים  בין 
גויאנה  אוסף  נמצא  בתערוכה 
שהוא   ,1815�1875 הבריטית 
בתחומו  בעולם  הטובים  בין 
בפעם  הישראלי  לציבור  ויוצג 
הבולאי  פרסומה  את  הראשונה! 
 1 לבול  הבריטית  גויאנה  חייבת 
הבול  אדום�מגנטה,  בצבע  סנט 
המפורסם בעולם שרק עותק אחד 
 - בלבד  זאת  לא  אך  שרד,  ממנו 

במושבה  שהונפקו  נוספים  בולים 
רשימת  בראש  נמצאים  הבריטית 
הגדול  וחלקם  הנדירים  הבולים 

יוצג כאמור בתערוכה.
להצטלם  יהיה  ניתן  בתערוכה 
לצייר  או  תמונה  להביא  או  במקום 
"הבול  גיליון  במקום  ולרכוש  ציור 
שלי" מעוצב שיכיל 12 בולי "דגל": 
 6  + אישיים  תמונות/ציורים   6
שאייר  בירושלים  האתרים  מאיורי 
במתחם  יוצעו  כן,  טופול.  חיים 
השירות הבולאי מגוון מהבולים של 
מתנה  מוצרי  האחרונות,  התקופות 
והפתעות.  פריטים  ושפע  ומזכרת 
ניתן יהיה להירשם בתערוכה כמנוי 
לזכות  וגם  הבולאי  לשירות  חדש 
תינתנה  כן  מרהיבות.  במתנות 
עולם  על  מאורגנות  הדרכות 
סוחרי  של  דוכנים  יוצבו  הבולאות, 
ויוענקו  ומחו"ל  מהארץ  בולים 
לאספנים  ציוד  מכירת  על  הנחות 

ובולים מהארץ ומחו"ל. 
התחרותיים  האוספים  לצד 
הדרכה.  אגף  גם  בתערוכה  יוקם 
ארגנה  ישראל  בולאי  התאחדות 
בנושאי  לימודיות  תצוגות  מספר 
ותצוגות בולים  איסוף בולים בכלל 
גם  ליהנות  יוכלו  המבקרים  בפרט. 
משורה ארוכה של פריטים בולאיים 
מעניינים ומשעשעים כאחד. בולים 
מודפסים  וגדלים,  צורות  במגוון 
דוגמת  שגרתיים  לא  חומרים  על 
ברזל, עץ ומשי; בולים תלת מימדים 
ובולים בהם הוסתרו מסרים סודיים; 
מחאות  שעוררו  תעמולה  בולי 
לפרוץ  הובילו  ואף  דיפלומטיות 
בולי  לצד  מדם  עקובות  מלחמות 
צדקה שתרמו לקידום מטרות נעלות 
שבעיצובם  בולים  תבל;  רחבי  בכל 
ומביכות  מצחיקות  טעויות  נעשו 
המתעדים  חשובים  בולים  לצד 

מאורעות היסטוריים רבי חשיבות.
לאחד  להצטרף  מאוד  כדאי 
שבתערוכה.  המודרכים  הסיורים 
המציגים  את  לראות  ניתן  פעם  לא 
עצמם עומדים ליד התצוגות שלהם, 
ומוסיפים  לקהל  אותן  מסבירים 
יתמזל  אם  פיקנטיים.  סיפורים 
תגלו  כאלה  הסברים  לקבל  מזלכם 
שכל תצוגה – לא משנה מה נושאה 

- יכולה להיות מרתקת.
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"אמא שלחה איגרת אוויר לדודה חוה והזכירה לה את רותי אחותי ואותי, 
ילדיה הקטנים הגדלים בארץ של מחסור. דודה חוה הייתה אישה מבוגרת 

שחיה בגפה, לא התחתנה, לא הקימה משפחה ולפרנסתה עבדה "בבית 
הלבן", בוושינגטון. כנראה שהייתה שם פקידה זוטרה, אבל אמא שלי אמרה 

ביראת כבוד, ה'בית הלבן', שכולם ישמעו ויקשיבו מה אילן היוחסין שלה"

מכנסי קאובוי – " לא לכל אחד במושב היו מכנסי קאובוי, אבל מי 
שהיו לו כבר לא היה כל אחד"

3.11.2016     || 18
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מאוזן:
יחדיו  לצרף   .4  ;(4,2) למרות הרצח המפורסם  הוא בהכרה בתוך הצרפתית   .1
האדם  של  שירותיו  על  שילמת  מאוזן)   19 (עם   .8  ;(4) קהה  שאינו  מה  כל  את 
אשר הפיל עץ (4); 9. בחנו בבקשה בשובכם את בעל הפרעת האכילה (6); 11. 
המתוקה נאכלה ע"י החיה פעם נוספת (7); 12. רכשי את רוג'רס (3); 13. עולם 
שופינג  מספיק  זה  אבל  בזמן  מגיעה  תמיד  את  אמנם   .15  ;(3) בלעדית  בזכות 
להיום (ש) (כ"מ) (7); 18. מסכימים שאת המנוח יניף (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. 
הקטטה תעורר חשק מיני (4); 22. המיילל נפל למשכב אז היא נשארה מעבר 

לגבולות הטעם הטוב (6).

מאונך:
1. החרימו בטקסטיל את משיח (3,2); 2. נהיה תחת הרושם שהוא עוד פעם אוגר 
כוחות (5); 3. ראו 20 מאונך; 5. אנקה את ההורה החלול (5); 6. עלה עם גלגליו על 
החולצה באופן קיצוני (5); 7. כאלה שזרימתם מכוונת לאוכל שהוטבע במצולות 
(7); 10. על פי בית הדין נפלא במדינה במדינה המאוכלסת ביותר בעולם (7); 13. 
היא בעד קיצה של הקבוצה הדתית (5); 14. המגזין איבד את הבית אבל נשארה 
קרן (5); 16. נצטרף כגוף חיצוני למעשה הפלאים שגדל במימדיו (5); 17. חיפשו 
כאן אחר הסם המרפא (5); 20. (עם 3 מאונך) אני שונא את העובדה שהענן נפטר 

.(4)

להלן התשובות לתשבץ הקודם, מספר 188:
מאוזן: 1. אליפסה; 4. מצעד; 9. רעשנים; 11. קיסינג'ר; 12. קלי; 13. ערב; 15. 

גרילנדה; 18. קולמוס; 19. טקסי; 21. רענן; 22. שמפניה.
מאונך: 1. אפרסק; 2. יאכלס; 5. צינוק; 6. דגמני; 7. מעורבים; 10. מנוגדות; 

13. עיקור; 14. ברלין; 16. נשקתן; 17. הבדלה; 20. תמכה

#

 - לאחר 
ניגוני  את  שרים  אומנים   - 'צמאה  שאלבומי 
שרים  אומנים   -  2 ו-'צמאה  מלובביץ''  הרבי 

�את ניגוני האדמו"ר הזקן', הגיעו לאלבומי פל
בימים אלה נשלמות  וממשיכים להימכר,  טינה 
צמאה   - בסדרה  השלישי  האלבום  על  ההכנות 
3. גם אלבום זה כקודמיו, יוצא מבית היוצר של 

המ על  והמנצח  המוזיקלי  המפיק  כרמי  �נאור 
לאכה, ויוקדש הפעם לניגוני חב"ד על פסוקים 
החדש שיראה  באלבום  לרנד,  בנוסף  מתהילים. 
בנאי,  אביתר  חלק  ליטול  צפויים  בקרוב  אור 
אריאל  דוידי,  אודי  בן-ארי,  חנן  בניון,  עמיר 
זילבר, ארז לב-ארי, אברהם פריד, אהרן רזאל, 

יונתן רזאל וישי ריבו.

לאחרונה  שחרר  האלטרנטיבי  היוצר 
פסטיבל  לקראת  ושלם  קצר  אלבום  במפתיע 
שירים  עשרה  השעה,  מחצית  אורכו  אינדינגב. 
�1999-2015. נקודת מבט מקו  שנכתבו בשנים
�עצמית ביקורת  ואוהבת.  כואבת  נוקבת,  מית, 

הקיר  אל  שמדברות  אישית,  ואמירה  חברתית 
ואל הציבור.

� - פרויקט היל
דים האיכותי "ריח של חלומות" שיצא לקראת 

�חנוכה הוא אלבום וספר שירים שמשלבים תמי
מות ותובנות מעמיקות עם חיוך ובשפה שנונה. 
ההגשה  על  נירוס,  לחנים:  דובדבן,  מילים:דנה 

המוזי וההפקה  עדר  ואלון  עדיני  דנה  �אמונים 
נכתב  לסתיו#  #שיר  דניאל.  שמוליק  של  קלית 
מנקודת מבטה של ילדה שמשתוקקת כבר לקפץ 
לקראת  ארוכים  בגדים  וללבוש  השלוליות  בין 

החורף.

 - 12 שנה 
"שעות  המופת  אלבום  על  יחד  שעבדו  אחרי 
רגישות", חוזרים אבישי כהן ולני בן בשט לשתף 

הז 'תיבת  הסינגל  את  בפנינו  ומציגים  �פעולה 
ידי  על  שמודרך  אחרים  למחוזות  מסע  מרה'.  
נתן  של  והטקסט  כהן  אבישי  של  העמוק  הקול 
אלתרמן. לצד הפקה מוזיקלית עשירה והסאונד 

הייחודי המזוהה עם הבס של אבישי כהן.

 – אושיק לוי 
ממשיך כבר 50 שנה לעשות מוזיקה שהוא אוהב, 
תגיע  שהיא  ותקווה  אהבה  תשוקה,  אותה  עם 
�החד לשנה  כמתנה   ,72 בגיל בכם.  גם   ותיגע 

שה לו ולכם יוצא הסינגל �צא מן הבית�. כל מי 
�שהיה באולפן לקח חלק משמעותי בשיר, וכבו

נוס קיבלו היוצרים סולו גיטרה של גבע אלון, 
כמו שרק הוא יודע לנגן.

 - השיר נולד מתוך מפגש מרגש של 
�היוצרת יעל דקלבאום עם קבוצת לביאות, המו

בילות תנועה בשם �נשים עושות שלום�. במשך 
להשבת  התנועה  פועלת  האחרונות  השנתיים 
שאינה  בדרך  הסכסוך  ופתרון  שלום  על  השיח 

אלימה, ומגייסת עוד ועוד נשים מכל המגזרים, 
הדתות והעמים להתעוררות של רוח חדשה, שיח 
ועמוק שיכול  ושינוי אמיתי מהותי  של תקווה, 
ומחבק.  אמיץ  נשי  כוח  ע�י  רק  מובל  להיות 
התוצאה: שיר שמפיץ את התקווה לשלום בקרב 

אלפי לבבות.

נוסף  שיר   -  
מתוך אלבומה החדש �גולה גנדום� שראה אור 
פסיפס  הוא  הפרסי  האלבום  כחודשיים.  לפני 
של  השונות  פניה  את  שמציג  מרתק  מוזיקלי 

מוסיקא תמונות  דרך  המהפכה  שלפני  �איראן 
ליות. מורין בונה את השירים מחדש בעיבודים 
חדשים בהשפעות פולק, רוק וקלאסי- אירופאי, 
א-קפלה  המבוצעות  אותנטיות  גרסאות  לצד 
, בקולה ובנגיעות  והכל עטוף בלחנים קליטים 

שאופייניות רק לה. 

  -  
�האלבום החדש נקרא "שם יש", על שם שיר הנו

שא של יונה וולך (שברי סחרוף ביצע באלבומו 
באל עוד  הקרוב.  בחודש  ייצא  והוא  �הראשון) 

בום טקסטים של סמי שלום שטרית, חיים נחמן 
פסואה,  פרננדו  הפורטוגלי  המשורר  ביאליק, 
הפייטן דוד מנחם, יהודה קרני וישראל נגארה, 
יוצא שש  יש"  "שם  אינסטרומנטליות.  ויצירות 
של  האחרון  אלבומם  אדמה",  "בן  אחרי  שנים 
האנסמבל וסוגר טרילוגית אלבומים לחמישייה 
 12 מזה  יחדיו  ומקליטה  שמנגנת  הזו  המיוחדת 
שנה וזיקקה צליל עשיר מיוחד לה שהוא סך כל 

ההשפעות המוסיקליות השונות של החברים.

יעל דקלבאום

אבי עדאקי. צילום: יחצ

אושיק לוי. צילום: ליקי הלפרין
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jacob401@gmail com
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המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מוראל 050-7701327  

              

* עבודה בחברה צעירה ודינאמית.
* למתאימים, קידום במסלול עתודאים.

*  מתאים גם לסטודנטים/יות
*  בונוס חודשי משתנה 

דרישות:
*  תודעת שירות גבוהה

* יכולת מכירה
* נכונות לעבודה במשמרות

* מעל גיל  18

דרושים/ות
עובדים/ות לאלונית

במושב סגולה

ניתן ליצור קשר בימים א-ה עד השעה 17:00
 וביום שישי עד השעה 12:00 



 עיצוב חדשני  מנוע חדש  שלדה חדשה
אותו ריינג'ר דיזל מוצלח, עכשיו עם מנוע 1,000 סמ"ק!

בד
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ש

מח
לה

ה 
מונ

הת

חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן

היחיד עם שנתיים אחריות 

ללא הגבלת שעות

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן 16 תל-אביב | www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

CREW 570RANGER EV RANGER DIESEL
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