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ראה פרטים עמוד 39 

קובי שמואל מדבר על חברה    #
עמ' 6 וקהילה במושב המתחדש 
ספיישל נשים ועסקים  במושבים   #

עמ' 18 לחג הפסח 
חג ומנהג - מנהגים מיוחדים  בליל   #
עמ'  30 הסדר 

סיגלית ברייר - על חקלאות    #
ואמנות  עמ' 34

לזכר המרור - מגדלי החזרת    #
עמ' 40 האחרונים במושב 
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המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן 

במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל 
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון: פרימה זילברמן  
עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:  • 

בני בנגלס

מודעות: שרה ראובן  •

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר�כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

ttova@kenes-media.com :הפקה  •
טל' 074�7457405  

פקס' 074�7457499  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-27731321  
יעקב קניאל 054-4557780,   

 שי מזרחי 050-6866619
משה הורנשטיין 058-4690888

מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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:
adwinter@kenes-media.com

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

 

תערוכת יחיד ראשונה של האמנית שחר ג'ויה, 
ממבועים, תיפתח ב-28 באפריל בגלריית 

תנועת המושבים
ולנשמה"  לנפש  "מגדל-אור 
ראשונה  יחיד  תערוכת  היא 
ממבועים  ג'ויה,  שחר  האמנית  של 
שבנגב. בתערוכה מוצגות עבודותיה 
של האמנית מ-22 השנים האחרונות.

שזורים  והאומנות  "האמנות 
בצורה  אותי  ודוחפים  בנפשי 
ג'ויה.  אומרת  ליצירה,"  טבעית 
"העיסוק באמנות העמיק את יכולת 
מהתלת-מימד  שלי  ההתבוננות 
שרואה כל עין, להתבוננות ברבדים 
הנסתרת  ההוויה  הצללים,  נוספים: 

של  ההשתנות  יכולת  הדברים,  של 
החומר, ולחוש את התדרים הסובבים 

אותנו."
בסגנון  יצירת  יוצגו  בתערוכה 
של  נעוריה  משנות  סוריאליסטי, 
אינטואיטיביים  וציורים  ג'ויה, 
"ציורי  מכנה  שהיא  בעט, 
מדיטציה", משלבים מאוחרים יותר. 
בסגנון  בציורים  המרכזי  "המוטיב 
האחרונה  מהשנה  האינטואיטיבי 
היא  שמאניזם  שמאניות.  חיות  הוא 
דרך חיים, חשיבה וריפוי אינדיאנית 

והטבע  החיות  תכונות  את  השוזרת 
בקשר בלתי נפרד לחיי הגוף-נפש-

נשמה של האדם," הסבירה.
שמן  ציורי  גם  יוצגו  בתערוכה 
ותכשיטים מאבני חן שג'ויה יוצרת. 
וידע  תובנות  נטמעו  "ביצירות 
המועברים  מהקבלה,  נשאב  שחלקו 
כמסר לצופה המתבונן בציור. מידע 
שמאפשר התמרת התודעה והחיים," 
אומרת ג'ויה, שעוסקת גם  ביצירה 
על  אישיות",  "מפות  של  וקריאת 

סמך שם ותאריך לידה.
התערוכה תועלה ביום א' ה-28 
במאי  ה-2  עד  ותוצג  באפריל 

.2019
באפריל,  ה-29  ב',  יום  הפתיחה: 

16:00-18:00. אוצר: יהודה אלטון

התפוח לא נופל רחוק מהעץ! 
וכבר   5 בת  רק  גולן,  אגם 
אוכל  בקירוב  ידנית  מסייעת 
גולן,  איתן  אבא,  של  לפרות 
הוא  אגם  של  אביה  ברפת. 
"אראה",  של  השיווק  מנהל 
ומשווקת  ומייצרת  המפתחת 

את ה"פושר". 
אין מה להגיד – מושבניקית 

לעתיד!

אגם גולן בת ה-5 ברפת

ציפור. מתוך תערוכת "מגדל-אור לנפש 
ולנשמה" של שחר ג'ויה

לאחרונה התקיימה ישיבה ראשונה וחגיגית של הוועדה החקלאית 
במועצה האזורית עמק חפר בראשותה של ראשת המועצה החדשה, 

ד�ר גלית שאול.
גיל  הוועדה,  של  היוצא  ליו"ר  הוקרה  מגן  הוענק  הישיבה  במסגרת 
מצגת  הועברה  בהמשך  נמרצת.  עבודה  של  שנים  עשר  לאחר  פלוטקין, 

סיכום של מרכז הוועדה, עופר דנין.
יו"ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון, העביר הרצאה מלווה 
במצגת על המאבקים האחרונים בחקלאות, מדיניות הממשלה וגם העלה 

רעיונות אפשריים להתמודדות אל מול המגמות הכלכליות המשתנות.

פלג אוריון מרצה לחברי הוועדה החקלאית עמק חפר

נשים ועסקים
חמש נשות עסקים במושבים 

מספרות על הקשיים 
וההצלחות

חג ומנהג
מנהגים מיוחדים בליל הסדר

הכל אפשרי
סיגלית ברייר משני-ליבנה 

משלבת חקלאות ואמנות
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אולמ תצוגה ראשי, רח' ה�דנה 6 תל אביב ואצל המפיצימ המורשימ.

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

C FORCE 520 L – CF MOTO
טרקטורונ
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אמר מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן, בהרמת כוסית לפסח
�הש קיים  הירקות  מגדלי  ארגון 

בוע הרמת כוסית לכבוד חג פסח, 
חקלאי  התאחדות  מזכ"ל  בהשתתפות 
שולחנות  וראשי  וילן  אבשלום  ישראל, 
המגדלים בענף הירקות. במסגרת הכנס 

סקרו את מצב ענף הירקות בישראל.
�היר מגדלי  מארגון   , אהרו ןאלי 
ולהילחם  להמשיך  "עלינו  אמר:  קות, 
בייבוא  ולהילחם  שלנו  המעמד  על 

גם בפאן הפולי לעצמנו,  �ולדאוג 

טי בממשלה החדשה."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
בתקופה  "נפגשנו  וילן:  אבשלום 

שהסכי המפלגות  כל  עם  �האחרונה 
החקלאות  בנושאי  איתנו  להיפגש  מו 

והייתה אווירה טובה מכולם. אני חושב 
שתהיה לנו סימפטיה בכנסת הנוכחית."

מי  לדעת  מספיק  "לא  הוסיף:  וילן 
מי  לדעת  חשוב  החקלאות,  שר  יהיה 
בצורה  איתם  ולעבוד  האוצר  שר  יהיה 

שהמדי לכך  נפעל  אנו  �טובה ויעילה. 
תשתנה  הממשלה  של  החקלאית  ניות 

בחק השקעות  למען  ונפעל  �כלפינו 
הח על  שומרת  אשר  ומדיניות  �לאות 

קלאים והחקלאות כולה."

הדבוראי והיזם גל גולן, לקח את רדיית הדבש צעד אחד קדימה והחליט 
לייצר בירת דבש ללא גלוטן

הדבוראי והיזם גל גולן (31), דור 
עובד  דבוראים,  למשפחת  שני 
�גולן, שה מרדכי   מגיל צעיר עם אביו

במושב  המשפחתית  המכוורת  את  קים 
יזם  הצעיר,  גולן  הצפוני.  בנגב  גילת 

המכ לצד  מבקרים  מרכז  פתח  �ברוחו, 
"אוטובוס   - וורת 
לייצר  הדבש  "BEEBAR והחליט 
 'BEERA' הדבש  בירת  במקביל את 
קטנה  במבשלה  המיוצרת  גלוטן,  ללא 

לצד המכוורת.
על  וארומתית  עדינה  בבירה  מדובר 
'מכ�  בסיס דבש טבעי המגיע מכוורות

וורת גולן', המוצבות בנגב. הבירה ללא 
דבש  קינואה,  אורז,  ומכילה:  גלוטן, 
טבעי, כשות, מים, תה שחור, שמרים 
ותבלינים. הבירה חזקה במיוחד ומכילה 

8% אלכוהול.
גל גולן: "בתקופה האחרונה החלטתי 
להרים את הכפפה ולפתוח נישה חדשה 
לנסות  החלטתי  המשפחתית,  למכוורת 

לייצר בירה דבש. התחלתי מניסוי קטן 
ובמשך כשנה, עם צוות מומחים בתחום, 
שדרגנו את המתכון עד שהגענו לטעם 
הכלים,  את  שדרגנו  לאט,  לאט  הרצוי. 
שמחים  וכעת  קטנה  מבשלה  הקמתי 
בוטיק  כיאה לבירת  הבירה.  להציג את 
מאמץ  משקיעים  אנחנו  יד,  בעבודת 
גולן  אומר  בקבוק,"  בכל  רבה  ואהבה 
של  האנטיביוטיקה  הינו  "דבש  ומוסיף 
סגולותיו  את  לקבל  ניתן  כעת  הטבע, 

היישר  גם דרך הבירה, כשהדבש מגיע 
תוספת  ללא  שלנו,  בכוורות  מרדייתו 

ועדי קלה  מאוד  הבירה  מעובד!  �סוכר 
נה, ובנוסף מרגישים את המתיקות של 
הדבש, הבירה שלנו לא מסוננת, כלומר, 
בתחתית  השמרים  של  משקעים  ישנם 
ומוסיפים  בריאים  מאוד  שהם  הבירה 

ערך תזונתי מאוד חשוב."
מרדכי גולן, אביו של גל, החל לגדל 
ב-1982.  מהצבא  שחרורו  עם  דבורים 
ומגיל  לדבורים  האהבה  עם  נולד  גל 

המכ לעבודת  לאביו  התלווה  �צעיר 
וורת. גם שתי האחיות הקטנות של גל, 
ליטל ורוני עובדות במכוורת ואחראיות 
כיום  ענת.  האם  עם  האריזה,  בית  על 

ומש המכוורת  בניהול  ממשיך  �מרדכי 
גולן  גל  כמנכ"ל BEERA ובנו  מש 
להתמיד  סמנכ"ל BEERA וממשיך 

בקידום פעולות להרחבת המכוורת.
זאב מידן מנכ"ל מועצת הדבש, בירך 

את הדבוראי הצעיר על היוזמה.

מועצת הצמחים מעלה קמפיין חדש לחשיבות תזונה נכונה
מו� ב-10 באפריל העלתה 

קמפיין,  הצמחים  עצת 
שמטרתו עידוד והגברת המודעות 

�בקרב ילדים לחשיבות תזונה נכו
נה, בדגש על הגדלת וגיוון צריכת 
ירקות ופירות. את הקמפיין מפיק 
זלצמן,  חברון  הפרסום  משרד 
ד"ר  הקלינית  בהובלת התזונאית 
הרשת  רוזמן, ואושיית  מאיה 
ליאת ברששת, שמגדלת לבד 12 
�12). במרכז הקמ (אמהל'ה  ילדים 
�פיין סדרת סרטונים שתופיע במ

בערוצים  לשמונה"  "דקה  שבצת 
12 ו-13 (עד 24 באפריל) ותסביר 
לקהל על החשיבות בגיוון צריכת 

הפירות והירקות.
תכ במסגרת  מתקיים  �הקמפיין 

נית "כוח הצבע" של משרד החקלאות 
משרד  בשיתוף  הצמחים  ומועצת 

השלישית  השנה  זו  הפועלת  החינוך, 
ברחבי  יסודיים  ספר  בתי  בכ-200 

הארץ. 
�הצ מועצת  מנכ"ל   , אלו ןצבי 
לומר  גאים  "אנו  מספר:  מחים, 
'כוח  תכנית   - תחילתה  מאז  כי 

היסו בבתיה"ס  שפועלת  �הצבע', 
למשוער  מעבר  הצליחה  דיים, 

�והוכיחה כי שינוי התנהגות המו
טמע בגיל צעיר מאפשר שינויים 

ויר פירות  של  הצריכה  �בהרגלי 
קות. כעת, לאחר שילדים ממגוון 
בתי"ס ברחבי הארץ התנסו וטעמו 
ואף  וירקות תוצרת הארץ  פירות 

הת בזכות  אותם  לצרוך  �החלו 
את  להרחיב  מבקשים  אנו  כנית, 

באמ להגיע  ומקווים  �ההשפעה 
רבות  למשפחות  הקמפיין  צעות 
קריטית  נכונה  תזונה  נוספות. 
הרחב  שהציבור  וחשוב  לבריאותנו, 

יידע זאת."

אבשלום (אבו) וילן, נואם בהרמת כוסית בארגון מגדלי ירקות

השבוע נחנך אגמון פולג המשתרע על כ-50 
דונם בעלות של כ-2 מיליון שקלים

ביום ראשון נחנך אגמון פולג ליד מושב אודים, במועצה האזורית חוף 
השרון. האגמון הוא אתר טבע של מים מתוקים שנוצר במחצבת כורכר 
נטושה, כשהוא מוזן על ידי מי תהום. לדברי מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון, 

ניסים אלמון במסגרת העבודות הוצאו מהמחצבה כ-200 משאיות פסולת.
אלי ברכה,  חוף השרון,  האזורית  המועצה  נחנך במעמד ראש  פולג  אגמון 
ראשת המועצה האזורית עמק חפר ויו"ר רשות ניקוז ונחלים שרון, ד"ר גלית 
הניקוז,  דלל, מנכ"ל רשות  אינג' אלי  נתניה,  עיריית  ומ"מ ראש  סגן  שאול, 
ניסים אלמון, נציג המשרד להגנת הסביבה אייל יפה, ראש המועצה האזורית 
מועצה  וסגן ראש  גורקי  טל  מועצת פרדסיה  ריטוב, ראש  עמיר  לב השרון, 

אזורית חוף השרון, מאיר דור.
להקמת האגמון המשתרע על שטח של כ-50 דונם בעלות של כ-2 מיליון 
שקלים, שותפים המועצה האזורית חוף השרון, רשות ניקוז ונחלים שרון, 
המשרד להגנת הסביבה והקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי 

ישראל. האגמון תוכנן ע"י משרד ברוידא-מעוז אדריכלות ונוף.
ראש המועצה האזורית עמק חפר, ד"ר גלית שאול, "בתפקידי כיו"ר הרשות 
כדי לקדם את השמירה על משאבי  בה  החברות  הרשויות  כלל  אפעל למען 
הטבע, איכות הסביבה ובריאות הציבור. זהו פרויקט משמעותי מוצלח נוסף של 
הרשות, בין מגוון פרויקטים נוספים מהם יוכל הציבור הרחב ליהנות בחופשת 

הפסח הקרובה בחינם".
ראש המועצה האזורית חוף השרון, אלי ברכה: "אגמון פולג הוא תוצר של 
מחשבה כוללת של המועצה הרואה בחקלאות ערך עליון, כי החקלאות היא 
ששומרת על ערכי טבע ונוף. האגמון שמצטרף למסלולי ההליכה והאופניים 
באזור הוא תרומתנו לערים שמסביבנו שתושביהם יכולים למצוא פנינת טבע 

קרוב לבתיהם".

חנוכת אגמון פולג ליד מושב אודים

גל גולן הדבוראי הצעיר משיק בירה  דבש 
'BEERA' חדשה

ד'ר מאיה רוזמן וליאת ברששת, קמפיין מועצת הצמחים
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החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות



עמוס דה-וינטר

בראיון ראשון עם קובי שמואל, 
לתפ השנה  בפברואר  �שמונה 

קיד יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת 
האתגרים  את  מונה  הוא  המושבים, 
המשמעותיים העומדים בפני הקהילה 

המושבית המצויה בתהליכי שינוי.

כיצד אתה רואה את מהות 
תפקידך?

וב בפברואר  לתפקידי  �"נכנסתי 
את  ובוחן  לומד  עדיין  אני  זה,  שלב 
חברה  אגף  ראש  המכלול של תפקיד 
תחום  המושבים.  בתנועת  וקהילה 
משמעותי  תחום  הוא  וקהילה  החברה 
ולמעשה הקהילה היא לבו הפועם של 

�כל מושב. זכיתי גם 'לעמוד על כת
בתפקיד,  קודמיי  של  הרחבות  פיהם' 
מיזמים  ויזמו  קידמו  השנים  שלאורך 
והקהילה  החברה  את  להעצים  כדי 

התפ מבעלי  גם  וללמוד  �במושבים 
צור  מאיר  בתנועה,  הבכירים  קידים 
�עמית יפרח יו"ר אגף הקר  המזכ"ל,
קעות ועוד. עם זאת, יש מספר מטרות 
ומשימות שאותן הצבתי לנגד עיניי, 
ואני מקווה שאצליח להטביע בהם את 

חותמי.
הוותי תחום  הוא  בהן  �"הראשון 

כעת  מקדמים  אנחנו  במושבים.  קים 
שלכל  רוצים  אנו  במסגרתו  פרויקט, 

�וותיק/ה במושב יהיה אדם צעיר מה
אותו  ילווה  אותו,  ש'יאמץ'  קהילה 
רואה  אני  חם.  בקשר  עימו  ויהיה 
שבו   ,WIN'-'WIN של  מצב  בזה 
לשוחח  צעירה  דמות  תהיה  לוותיק 
ולהפיג  ביחד  עימה, לבצע פעילויות 

�את הבדידות שלצערי אופיינית לגי
כל  את  ירוויחו  הצעירים  הלו.  לאים 
ללמוד  שניתן  וההיסטוריה  הניסיון 
מהוותיקים. אנחנו בוחנים כעת, ביחד 

האזו במועצות  בעלי התפקידים  �עם 
הממשלה  ומשרדי  המושבים  ריות, 

לע הנכונה  הדרך  מהי  �הרלוונטיים, 
שות זאת בכל מושב.

הקהילתי  הפיתוח  הוא  נוסף  תחום 
יהיה  שהאגף  שואף  אני  במושבים. 

התפ בעלי  עבור  הטבעית  �הכתובת 
אלי שיפנה  מי  וכל  במושב,  �קידים 

של  ובבנייה  בהכוונה  סיוע  יקבל  נו 
גם  אנו  והקהילה.  התרבות  ועדות 
האגודות  עם  הדוקה  עבודה  מקיימים 
סוקר  אני  אלו  בימים  הקהילתיות. 
או  תרבות  מחלקת  מנהל  תפקיד  את 
מתלבטים  רבים  במושבים.  קהילה 

התפקיד  את  לקחת  יש  כיוון  לאיזה 
מק ואני   - עצמן  הוועדות  �ואת 

מכוונת.  כתובת  עבורם  שנהיה  ווה 
היכרות עם  אני מבצע כעת פגישות 
התפקידים  ובעלי  המחלקות  מנהלי 
פגישה  ומכל  הארץ  בכל  במושבים 
אני יוצא עם תובנות חשובות, למשל: 

צוות רכזי התר �מה משמעותי עבור 
בות, כיצד אנו יכולים להיעזר ולעזור 
היכן  והמושבים,  האזוריות  למועצות 

הם זקוקים לחיזוק ועוד.
לפיתוח  להגיע  היא  השאיפה 
והקהילה  הוועדים  עם  רחב  קהילתי 
מודלים,  לכך  קיימים  המושבים.  של 
לבצע  כיצד  ולכוון  להדריך  וניתן 
זאת נכון. וכמובן יש את הפעילויות, 
מעבירים  שאנו  והסמינרים  הקורסים 

�לאורך השנים: סמינר מזכירות, סמי
נר ספרנים וארכיונאים, כנסי חשיפת 
אמנים והמסע לפולין. אל כל אלה יש 
לי שאיפה להרחיב ולהוסיף, ויש כמה 
קורס  כמו  'בקנה',  מעניינים  דברים 
דירקטורים, שלמעשה כבר מתוקצב."

מהי לדעתך המשמעות של 
"קהילה" במושב בן זמננו?

"בסופו של דבר הקהילה היא המנוע 
וזכות הקיום של המושב. 150 בתים זה 
לא מספיק כדי שמקום מסוים ייקרא 
שתהיה  כדי  קהילה  חייבים  'מושב'. 
את  שתהפוך  מלכדת,  התרחשות 
המושג  למושב.  הללו  הבתים  אוסף 

'קהילה' כולל בתוכו המון אלמנטים: 
חוגים, חגים, טקסים, מסורת, מורשת, 
פעילות  לוותיקים,  לנוער,  פעילות 
רבים,  ועוד  ביחד,  אלה  כל  פנאי... 
היחיד  של  התחושה  את  מייצרים 
שהוא חלק מקהילה. כשם שטבען של 
כדי  ללהקה  להתלכד  מסיימות  חיות 
להתלכד  האדם  טבע  כך  להתקיים, 
כל  של  והדבק  הלב  זהו  לקהילות. 

חברה אנושית נורמלית."
עם אלו אתגרים לדעתך המושג 

"קהילה במושב" מתמודד בשנים 
האחרונות?

"אין ספק שמהות הקהילה במושב 

וכעת  האחרונות  בשנים  השתנתה 
�היא עדיין בעיצומו של תהליך שי

גדלה,  המושבים  ברוב  הקהילה  נוי. 
בשל קליטת משפחות חדשות וכמובן 
'ההרחבות'. בעבר רוב חברי הקהילה 
מהפעילות  גדול  וחלק  חקלאים  היו 
היו  והטקסים  החגים  הקהילתית, 
חקלאיים.  אלמנטים  על  מבוססים 
אחד.  כבר לא מתאים לכל  זה  היום 

בת גם  אחרים,  תחומים  הרבה  �כמו 
פוטנציאל  כעת  יש  הקהילה  חום 

במו שונות  קבוצות  בין  �ל'חריקות' 
החוט  את  למצוא  הוא  והאתגר  שב, 

המאחד, שמתאים כמעט לכולם."

ואיך ניתן לאחד בין הקבוצות 
השונות?

המוצא  נקודת  זו  לאחד.  "חובה 
לה צריכים  הקהילה  פעילי  �שכל 

ציב כנגד עיניהם. בסך הכל מושב זו 
קהילה קטנה, מכדי שתוכל להרשות 
קבוצות.  ממספר  להתקיים  לעצמה 
חייבים  ביניהן.  לסנכרן  הוא  הרעיון 
אני  המשותף.  המכנה  את  למצוא 
את  לייצר  צריך  מושב  שכל  מאמין 
ולהתלכד  לו,  המיוחד  שלו,  הסיפור 

סביבו."

איך מייצרים סיפור של מושב?

�"דבר ראשון צריך לחזק את האנ

שים שכבר עובדים בתחום: ספרנים, 
וקהילה  תרבות  ועדות  ארכיונאים, 
את  להביא  שיודעים  האנשים   -
שנית  ביחד.  איתה  ולעבוד  הקהילה 
יש להוקיר את הוותיקים, שאוצרים 

המוש הסיפור  של  ההיסטוריה  �את 
והאתגר  פעילות.  סביבם  ולייצר  בי 
הכי גדול: לדעת לשלב בין הוותיק 
עוגנים  לייצר  לשאוף  צריך  לחדש. 

�משותפים דרך הוותיקים, ומהם לה
חדש.  חברתי-קהילתי  למודל  גיע 
זהו האתגר הן של כל מושב בנפרד, 

והן של האגף שאני מנהל."

איך אתה רואה את המודל החדש 
בעיניי רוחך?

על  נוסדו  בראשיתם  "המושבים 
�עקרונות מסוימים, כגון עבודה עב

ועוד.  משותף  שיווק  רית-חקלאית, 
המאפיין.  לא  כבר  זה  כאמור  היום 

שמ חדשים  עקרונות  לייסד  �צריך 
המ המושב  למודל  יותר  �תאימים 

אנחנו  זאת?  מבצעים  כיצד  תחדש. 
בהובלת  המושבים,  בתנועת  כאן 
ובליווי בעלי התפקידים,  מאיר צור 

הח מהיסודות  אחד  את  בזה  �רואים 
לגבי  היומיומית.  בעבודתנו  שובים 
תחום הקהילה - יש לי תפישה וכיוון 
וביחד עם תנועת המושבים והאנשים 

למע ונתרגם  גוף  לזה  ניתן  �בשטח 
שים."

שה מושבים  "יש  מדגיש:  �וקובי 
נשאר  מבנה הקלאסי שלהם כמושב 
בהם  אחרים  אבל  השינויים,  חרף 
מטשטשים.  והמסורות  הזה  המושג 
הוא לחדד את מהות  התפקיד שלנו 

�הקהילה במושב. לשם כך חשוב שנ
האזוריות,  המועצות  עם  גם  תחבר 
ערוץ  ועוד  כתובת  עוד  שיעניקו 
בסף  משמעותית.  קהילתית  ליצירה 
אתגרים  בפני  עומדים  אנחנו  הכל 
לא קטנים, אבל באמצעות המודלים 
פרויקטים  ובאמצעות  בונים  שאנו 
ספק  לי  אין   – מתאימים  והכשרות 
שנצליח למצוא את נקודות החיבור 
וההתלכדות של האכלוסיה הכל כך 

מגוונת שיש לנו במושבים."

40) 
3

"בסופו של דבר   
הקהילה היא 
המנוע וזכות 

הקיום של המושב. 
150 בתים זה 

לא מספיק כדי 
שמקום מסוים 
ייקרא 'מושב'. 

חייבים קהילה כדי 
שתהיה התרחשות 

מלכדת, שתהפוך 
את אוסף הבתים 

הללו למושב"

קובי שמואל, יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים
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עו"ד אפרת חקיקת
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 "והגדת לבנך"
הנחלת המסורת מדור לדור

שנה  בכל  כמו 
חג  איתו  מביא 
האביב  את  הפסח 

פריחו שלל  �על 
וניקיונותיו,  תיו 
חוזרת  שוב  ואני 
שלא  החג,  של  מעוצמתו  להתפעל 
קבועה  במחזוריות  שמצליח  רק 
בשלל  מתרדמתו  הטבע  את  להעיר 
ומגיע  וריחות, אלא מחלחל  צבעים 

�לכל בית ולכל פינה - וממריץ אנ
בגי ולעבוד  לצאת  בטבעיות  �שים 

נה, לשלוף מברשות ולצבוע קירות, 
ערימות  ולארגן   - פינות  לנקות 
גבי  על  חודשים  ונשכחו  שהצטברו 

חודשים... 
בהתרגשות  החג  את  מקבלת  אני 

�רבה, מכינה רשימה ארוכה של דב
רק  (ומספיקה  לעשות  שעליי  רים 
המשמעויות  על  אבל  חלקם...),  את 
ולעיתים  פוסחת,  לא  אני  החג  של 

�קרובות אני מגלה שהן אפילו אור
חות של כבוד בפגישות הגישור, בהן 

בה בהסדרים,  משפחות  מלווה  �אני 
סכמים ולעיתים בפתרון סכסוכים.

השבוע  שלי  המחשבה  נדדה  כך 
את  שמתמצת  לדור'  'מדור  למושג 
החג,  של  המרכזיים  מהערכים  אחד 
מאב  המסורת  העברת  סביב  ונסוב 

חשי לו  מיוחסת  ואפילו  �לילדיו, 
בות של מצווה. לפני מספר שבועות 
�יל שלושת  עם  וחיים  דקלה   הגיעו

דקלה  ההורים,  שלי.  למשרד  דיהם 
ותיק במ �וחיים, מתגוררים במושב 

רכז הארץ והילדים עזבו את המשק, 
�אולם מתגוררים בסביבתם. הם הגי

עו אליי במטרה להסדיר את חלוקת 
שניכר  למרות  הילדים.  בין  המשק 
היה שהקשר המשפחתי חמים והדוק, 
יכולתי לחוש כבר בתחילת המפגש 
מצידו  בעיקר  ששררה,  הנחת  באי 

של האב. 
כה פרחים  מגדלים  וחיים  �דקלה 

חיים,  של  הוריו  שעשו  למה  משך 
�בדיוק באותן חממות, בהן הם מגד
�לים עד היום כמעט את אותם הפר

חים. "השיטות והטכנולוגיות אומנם 
אותה  נשארה  המהות  אבל  השתנו, 

"הח חיים.  לי  הסביר  כך  �מהות," 
כולם  שאנחנו,  ממי  חלק  הן  ממות 
ובלי  הזה,  בהקשר  אותנו  מכירים 
הפרחים - אין לנו שורשים, למרות 
מהפרחים  טובה  עונה  אחרי  שפעם 

�ההורים שלי יכלו לקנות דירה. אנ
�חנו, לעומתם, בקושי מצליחים לג

מור את החודש."
התברר  לדבריו  בהמשך  אבל 
ואת  אחרים,  חלומות  יש  שלילדים 

בעי לפגוש  מעדיפים  הם  �הפרחים 
מטיילים  כשהם  השבוע,  בסופי  קר 

של  הנכדים  ילדיהם,  עם  בטבע 
איכשהו  עוד  דקלה  וחיים.  דקלה 
הצעיר,  הדור  את  להבין  מצליחה 

�ואת זה שחלומותיהם השתנו במרו
צת השנים. אבל חיים מסרב להאמין 
שאף אחד מילדיו אינו מוכן להמשיך 

את המסורת שהעביר אליו אביו.
בעיר  מתגורר  הבכור,  יונתן, 
והוא  לתמר,  שנישא  מאז  סמוכה 
עושה חיל בתעשיית ההייטק. ענת, 
הבת השנייה, סללה לעצמה קרירה 

ואף הקימה מש �בעולם התקשורת, 
פחה ביישוב קהילתי בסביבה. ואילו 
דרור, צעיר האחים, שאביו תלה בו 

הח של  הממשיך  כבן  רבות  �תקוות 
לבין  האב  רצון  בין  דשדש  ממות, 
הרצון שלו לעשות מה שליבו אומר 

�לו, אך לבסוף התגלגל למשרת פי
תוח בכירה בחברה בין-לאומית, וכך 
הוא מדלג בעבודתו בקו אווירי בין 
שנמצא  המטה  לבין  בארץ  המשרד 

בחו"ל.

הס פרחים,"  שנגדל  רוצה  �"אבא 
של  הנחת  חוסר  את  ענת  לי  בירה 
שם.  לא  מזמן  אנחנו  "אבל  אביה. 

בחו איתו  עבדנו  צעירים  �כשהיינו 
כהשלמת  נהדר  היה  וזה  פשות, 
סטודנטים,  שהיינו  בזמן  הכנסה 
לעזור  לנו  חשוב  שהיה  מזה  וחוץ 

לחוצות  בתקופות  במיוחד  להורים 
להוציא משלוח  היה  יותר, כשצריך 
עדיין  הנכדים  לחו"ל.  פרחים  של 

מתחי הם  גם  אבל  להגיע,  �אוהבים 
זה  שלי  אבא  ואת  עניין  לאבד  לים 
מוציא מדעתו. הוא לא מבין איך זה 
הן  החממות  מבחינתו  להיות.  יכול 

משהו שאמור לעבור בגנים."
אפ טכניקה  כל  ניסה  כבר  �חיים 

�שרית, כדי "להחזיר את ילדיו למו
את  ניסה  ובדרך  להגדרתו,  טב," 
גם עם חלק מנכדיו הבוגרים.  מזלו 
רגשי,  לחץ  ילדיו  על  הפעיל  הוא 

�דובב אותם בחביבות - אחר כך בק
שיחות, כעס ושבר את הכלים, אבל 
כל זה לא עבד. שיטת 'מדור לדור' 
לרגעים  עד  בילדיו.  השתרשה  לא 
שבהם ישבנו יחד במשרד, הוא ניסה 
הפרחים  גידול  מסורת  את  להעביר 
הלאה לענפיו המשפחתיים, אבל הם 
השיבו  ובנוכחותי  בשלהם,  עסוקים 
לו במבוכה מסוימת שנעטפה במעט 
�הומור, בתקווה שישחרר אותם סוף

סוף לחופשי.
"מסורת היא מסורת, היא מסורת," 
הוא סיכם את דבריו, ואז הודיע להם 
חגיגית שאם לא ישמרו על המסורת 

לא יזכו בזכויות על המשק. 

בא  לא  הזה  המשפחתי  הסיפור 
בהחלט  הוא  אבל  סופו,  אל  עדיין 
הוביל אותי לחשוב מה אנחנו רוצים 
להעביר הלאה לדור הצעיר, או יותר 

�נכון - מה אנחנו באמת יכולים לה
עביר להם הלאה, והאם ההתעקשות 
שהיא  כפי  המסורת,  את  להעביר 
כפי  המציאות  את  לראות  מבלי 

שהיא היום, אפשרית בכלל.
הע את  נבחן  אם  הכול  �אחרי 

נראה  ההיסטוריה,  בראי  גם  ניין 

מעבדות  ישראל  עם  של  שהיציאה 
יותר  מאוחר  אותם  הובילה  לחירות 

במ שנה  ארבעים  שנמשך  �למסע 
הרעיון  עומד  שבבסיסו  מסע  דבר. 
שלא  צעיר  בדור  הארץ  ישוב  של 
ידע את העבדות. עקרון שעומד מול 
עיני פעמים רבות כשמתבקש שינוי 

מהותי בצורת החשיבה. 
את  מאדירה  החג  של  המסורת 
מדור   - המסורת  העברת  חשיבות 
לדור - ואין ספק שיש לכך חשיבות 

שח לנו  מזכירה  זה  לצד  אך  �רבה, 
שוב לצאת ממעגל של הרגלים ושל 

דפוסים ישנים. 
ההורים,  של  הרצון  לעיתים  כך 
להוריש  חקלאי,  משק  שמנהלים 
באותו  בדיוק  המשק  את  לילדיהם 
תכתיב שבו הוא פעל שנים על גבי 

נוק קיבעונות  על  מבוססת  �שנים, 
הורגלו  שאליהם  דפוסים  ועל  שים 

במהלך חיים שלמים. 
נכון, זה לא פשוט להיפרד מאותם 

אר לקח  זה  ישראל  לבני  �דברים, 
הכרח  אין  בימינו  אבל  שנה,  בעים 
לצעוד עשרות שנים במדבר הצחיח, 
לאכול מן וללכת אחרי עמוד עשן. 
את  לקצר  אפשרות  קיימת  היום 
המסורת  את  ולהעביר  התהליכים, 
ומתוך  הקשבה  מתוך  לדור,  מדור 
את  שמתאימה  מחשבתית,  גמישות 

עצמה לרוח התקופה.
שיהיה חג שמח ואביבי במיוחד.

 
עו"ד  מגשרת,  הינה  הכותבת   *

ונוטריון

"בימינו אין הכרח   
לצעוד עשרות 

שנים במדבר 
הצחיח, לאכול מן 
וללכת אחרי עמוד 
עשן. היום קיימת 

אפשרות לקצר 
את התהליכים, 

ולהעביר את 
המסורת 

מדור לדור, 
מתוך הקשבה 

ומתוך גמישות 
מחשבתית, 

שמתאימה את 
עצמה לרוח 

התקופה"

שיטת 'מדור לדור' לא השתרשה בילדיו (צילום: קבר בני חסן)
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The Best Adventure You Can Get

 POLARIS מציגה את דגם GENERAL - טרקטור משא שעומד בכל משימה. 
בעל יכולות גרירה והעמסה, והיתר לנסיעה עם לוחית צהובה.

כולל  חבילת  אבזור מקורית  

מבצע לפסח!
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שמעון וילנאי ביחד עם עוד 50 עיתונאים מרחבי העולם 
יצא לנסיעה קשוחה עם הריינג'ר 2019 החדש של פולריס 

וחזר נדהם # מבחן שטח
שמעון וילנאי

עבו מיוחד  יום  �"זה 
לארח  שמח  אני  רנו. 

היק אורחינו  �אתכם 
רים. באתם מרחבי תבל 
רכב  בהשקת  להשתתף 
מתוצרת  חדש  שטח 
נציג  מיד   ."POLARIS"
הריינג'ר  את  בפניכם 

ואני מאחל לכו �החדש 
לרכי נהדר  יום  �לנו 

בה." במילים אלה פתח 
סגן  לורנצו,  רודריגו 
אירופה,   EMEA נשיא 

מזרח תיכון ואפריקה בחברת "POLARIS" את 
המתקדם  המשא  טרקטור  של  ההשקה  אירוע 

בבריטניה, לא רחוק ממנצ'סטר. 
היום,  עד  ידע  שלא  למי   ,"POLARIS"
וייצוא  בייצור  בעולם  הגדולה  החברה  היא 
חקלאי  בשטח  גם  לנוע  שרשאים  ריינ'גרים 
וגם בכביש (ובארץ ניתן להסתפק ברישיון ב') 
וגם מייצרת רייזרים המיועדים לשטח חקלאי 
�30,000 פרי  בלבד. באירופה נמכרים בשנה

טים, בארה"ב 400 אלף. החברה משווקת את 
הכלים שלה ליותר מ-120 מדינות. 

נשיא  סגן  את  שאלתי  הפתיחה  באירוע 
אירופה לדעתו על מכירות הכלים בישראל. 
"ישראל אוהבת אותנו ואנחנו שמחים לעשות 
בכמויות  אותנו  קונים  ישראל.  עם  עסקים 
ראויים."  קניינים  אתם  ומבחינתנו  ראויות 

�מילים שאינן דורשות פירושים ושה
עלו באחת חיוכים על פניהם של שני 
בבריטניה.  למפגש  שבאו  הישראלים 
מו� ד.ל.ב.  מנכ"ל   , ראובנ ימשה 

לובינסקי  דוד  בחברת  טוספורט, 
צרפתיים  רכב  כלי  יבואנית  שהיא 
ואמונה על שיווק כלי התחבורה של 
רותם  של  פניו  על  וכן   ,"POLARIS"
גלגלים  ארבעה  תחום  מנהל  אסא 

ב-ד.ל.ב. מוטוספורט.
הח בפולין.  נבנה  החדש  �הריינג'ר 

�21 שנה ריינג'רים ובע  ברה מייצרת
שרים השנים האחרונות מכרה מיליון 
ריינג'רים ברחבי העולם. חמש שנים 
של מחקר ופיתוח קדמו להשקת הרכב 
לנוכחים  הגיש  הנשיא  סגן  החדש. 
חומר כתוב ויצאנו לחצר לחזות בפלא 
הטכנולוגי. בחצר ניצב לו כלי מרהיב 
ואן  הת'ר  המהנדסת  ולצידו  ביופיו 
�ויכולו , שדיברה על מעלותיו  קסליי

תיו המיוחדים של הריינג'ר. 
 16 המתינו  ידיים  רחב  דשא  על 

לעי מבחן  למסע  ערוכים  �ריינג'רים 
דוברת  מדינות.  מ-50  תונאים שבאו 
החברה באירופה, לורן ווילסון, הציעה 

הסב אך  הקשים  בשטחים  לנהוג  �לי 
אסא  רותם  מקצוען.  שאיני נהג  רתי 

הת בישראל  גלגלים  הארבע  �מנהל 
נדב להסיע את שנינו.

מאד.  עד  הררי קשה  בחרה מסלול  החברה 
בניהוג  לאורך עשרות קילומטרים הריינג'ר, 
רותם אסא, הגיע לגבעה תלולה, ממש הזדקר 
והרכב  נפערה תהום  אחר-כך  בבטחה.  ועלה 

על הד ללחוץ  בלי  לרדת  עצמו  את  �בלם 
�וושה. הרכב חצה בלי מאמץ מקווה מים שה
גדו אבנים  על  ודהר  המושבים  קו  עד  �גיעו 

לות בלי שהרגשתי דבר. בחוץ שרר קור - 3 
חוויה:  הייתה  זו  בריינג'ר  אבל  ורוח,  מעלות 

הפעלנו חימום וזה היה כיף אמיתי. 
והעבירות  התנועה  מיכולת  הוקסם  רותם 
הגבוהה של הכלי החדש. אורכו של הריינג'ר 
305 ס"מ, רוחבו 153 ס"מ, הגובה 1.96 מטר 
הריינג'ר  מתקדם.  דיגיטלי  המחוונים  ולוח 
לערך.  חודשיים  בעוד  כנראה  לישראל  יגיע 

עדיין לא ברור מה יהיה מחירו. 

המפרט הטכני של ריינג'ר 
2019 של "פולריס"

נפח מנוע 898 סמ"ק
24.8  כ"ס, 18.2 קילוואט

מהירות מכסימלית 65 קמ"ש - רשאי על כביש
מרווח גלגלים - 207 ס"מ

מרווח גחון - 33 ס"מ
משקל יבש - 766 ק"ג

יכולת גרירה - 1,134 ק"ג
יכולת העמסה - 720 ק"ג

מיכל דלק - 43.51 ל' סולר (דיזל)
הגה חשמלי ומתנייע EPS אלקטרוניק

לירידה  מגיע   - קשים  שטח  בתנאי  ירידות  בקרת 
תלולה - מפעיל מערכת עצמאית שמורידה את הכלי 

בבטחה
צמיגים PLY 6 שש שכבות גומי לנסיעה בשלג

חלון קדמי נפתח קדימה
מזגן חימום/קירור (אופציה)

חלונות חשמליים לנהג ולנוסע
חום  מד   ,2X4-ו  4X4 מערכת  חדש:  מחוונים  לוח 

מנוע קובע כמה שעות נסיעה לכלי
5 הילוכים אוטומטיים

מגן בוץ
מושבים נוחים מעור סקיי

USB  מצת 12 וולט ולהתקנת טלפון

"POLARIS" הריינג'ר החדש של

www.april-f.co.il

077.9976783 72
09:00-19:00

09:00-13:00
09:00-18:00

1
077.9976804

10:00-19:00
09:00-13:00

6
9,625

7,900

6
7,860

5,990

6
9,000

6,900
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יענקל'ה ספיאן*

�בטבע, האביב הוא ה'מופע' המרכזי, הצב
עונות  שאר  בעוד  ביותר,  והמרהיב  עוני 

�השנה הם 'החזרה הגנרלית'. הגינה הפרטית יכו
לה להיות סימפוניה של צבעים, ניחוחות וגוונים 
לאורך רוב ימות השנה, אם רק ננצח עליה נכון 

ונבצע כמה פעולות פשוטות בעונת האביב.

את  ולדלל  לאוורר  הזמן  בדיוק  הוא  האביב 
המדשאה. כדי לעודד עלווה חדשה בדשא ותיק 

הקר של  האווריריות  רמת  את  לבדוק  �מומלץ 
גדולות  שלוליות  נקוו  החורף  במהלך  אם  קע. 
ונראה כי המים אינם מחלחלים לקרקע,  למשל 
סימן שיש לדלל ולאוורר את הקרקע ואת הדשא. 
בפעולת הדילול מוציאים שכבות דשא ושורשים 
יבשים, שגם לא נגישות לתהליך הפוטוסינתזה 
וגם מפריעות להתפתחות עלווה חדשה.  לצורך 

�הדילול אפשר להסתייע ב"מדללת" ידנית, חש
מלית או מוטורית. 

אוורור שכבת הקרקע העליונה בעונת האביב 
ימות  כל  לאורך  ירוקה  מדשאה  הוא  אף  יבטיח 

שכבת  את  לחורר  יש  כן  לעשות  כדי  השנה. 
באופן  או  חירור  מכונת  עם  העליונה   הקרקע 

והצמי הדשא  לשורשי  אוויר  שיחדור  כך  �ידני, 
ליישם  הזמן  גם  זה  האביב  תחל.  המחודשת  חה 

מער הסתעפות  את  שיחישו  �ביו-סטימולנטים 
כת השורשים ויחזקו את הצימוח הירוק. חומרים 
תהליך  לאחר  שילובם  לסביבה,  ידידותיים  אלו 
אוורור השכבות העליונות יבטיח שמירה על בית 

שורשים בריא ונקי מפגעי פטריות קרקע. 

באביב פריחת עצי הנוי והפרי נמצאת בשיאה. 
כאשר השורש והגזע בריאים, גדל הסיכוי שגם 

�שאר חלקיו יהיו חזקים. כשהעץ נמצא בשיא צי
מוח והתחדשות נרצה לתמוך בתהליכי התחדשות 

�מערכת בית השורשים, ולעזור לעץ לפתח שור
שים צעירים אשר ינקו את המינרלים הדרושים 
ביו-סטימולנט  יישום  נמרץ.  אביבי  לצימוח  לו 
אצות,  מיצוי  על  המבוסס   ,KF-SERFICO
אך  הפריחה  מתחילה  באביב  זה.  תהליך  יבטיח 
עדיין לא עשיר בעלווה שתגן עליו מפני  העץ 

�קרני השמש. גזעי עצים צעירים שעדיין לא הת
עצו כדאי להלבין (לצבוע את גזעי העצים בלבן). 

�הצבע הלבן מחזיר את קרני השמש ומונע מהג
דרך   KF-SERFICO יישום  שמש.  מכות  זע 
ובפורמט  לשורשים,  יסייע  ההשקייה  מערכת 
של ריסוס KF-SERFICO יסייע להתפתחות 

וחיזוק העלווה. 

לשתי ביותר  הטוב  הזמן  היא  האביב  �עונת 
לשתילה:  הקרקע  את  להכין  מומלץ  פרחים.  לת 

שתי לעקור  החורף,  לאחר  האדמה  את  �לאוורר 
לי פרחים עונתיים חורפיים, לגזום ענפי שיחים 

החו לאחר  שוטים.  מעשבים  הגינה  את  �ולנקות 
שיבטיח  קבוע,  השקיה  למשטר  לחזור  חשוב  רף 
להשקות  להתחיל  יש  קבועה.  מים  מנת  לצמחים 
במנות מים קטנות יחסית שכן בקרקע עדיין יש 
ומתחמם  הולך  האוויר  שמזג  וככל  מהחורף,  מים 
וגם  בפתח,  פסח  חג  המים.  מנת  את  להגדיל  יש 

�הגינה רוצה להתקשט לכבוד החג. במשתלות מח
כים לכם שפע צמחים המתאימים לאזורים שונים 
בגינה. כדי לקבל תחושה הרמונית, נבחר פרחים 
בגוונים המתאימים זה לזה ונשחק עם גובהם. אם 
רוצים לשמור על רציפות של פריחה לאורך כמה 
למשל:  שנתיים,  רב  פרחים  לבחור  רצוי  עונות 
ובושמת  מלאה  שמש  עם  באזורים  גזניה  לשתול 
באזורים מוצלים. בעת השתילה יש ליישם תכשיר 
ביו-סטימולנטים  עלוותי.  ובריסוס  בקרקע   KF

יבטיחו פריחה מתמשכת בצבעים חזקים. 

יש  ופרח  עץ  צמח,  לכל   - נכונה  השקייה   *

�צרכי השקיה שונים. לכן חשוב להתקין קווי הש
לדרישות  בהתאמה  הגינה,  לצמחי  נפרדים  קיה 
צמחים  עבור  למשל,  שלהם.  הייחודיות  המים 

�הדורשים השקייה מרובה כדאי להתקין קו טפ
טפת, שמרווחי הנקבים שלו קטנים ולהתאים את 

לחץ המים במערכת.  
* הדברת מזיקים - האביב מביא עמו מזג אוויר 
נעים אך גם מיני מזיקים, למשל כנימות. הצבת 
של  בזמן  ניתור  יאפשרו  הגינה  ברחבי  לוחיות 
מזיקים. ניתור מוקדם מאפשר הסרה מידית של 
ניתן  גבוהה,  נגיעות  של  ובמקרה  נגועים  עלים 

צמ כשמנים  ביולוגים,  הדברה  בחומרי  �לטפל 
חים. לדוגמא: שמן נים וקוטלי מזיקים ביולוגים. 
או  אולטרה  בטרייסר  להשתמש  ניתן  לחלופין 
ולא  בצמח  או  בקרקע  נשארים  שאינם  פרוביט, 
אויבים  הכולל  בגינה,  הביולוגי  במגוון  פוגעים 
ביו-סטימולנטים  הוספת  המזיקים.  של  טבעיים 
הצמחים.  את  מחזקת  לגינה  וקבוע  רציף  באופן 

ידוע שצמח חזק חשוף פחות למחלות. 
* דישון - גינות פרטיות לא זקוקות לדישון, 

שה מאחר  זאת,  כימיים.  לדשנים  שלא  �בוודאי 
וחומרי  גינה הפרטית לא מאבדת מן המינרלים 
מחזוריות  בזכות  בה,  הקיימים  הטבעיים  ההזנה 
הזמן  עם  המתפרקים  עלים,  נשירת  של  טבעית 

לת היא  המלצתנו  מינרלים.  לאדמה  �ומחזירים 
ידי  על  אלה  וחיוניים  טבעיים  בתהליכים  מוך 
חומרים  העשויים  ביו-סטימולנטים,  הוספת 
טבעיים. אלה משפרים את פוריות הקרקע, את 

�הגיוון הביולוגי בגינה, מחזקים את הצמחים ושו
רשיהם ומעצימים את הפריחה.

חג אביב שמח!

VGI Israel חברת *

האביב הוא ה'מופע' המרכזי, הצבעוני והמרהיב ביותר

ביו-סטימולנטים יבטיחו פריחה מתמשכת בצבעים חזקים 
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קבלן כריתה, עקירה וריסוק
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מגרש מאושר משרד החקלאות  #
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הוא  סילבר,  ג'וזי  מאת  בדצמבר",  אחד  "יום 
סיפור אהבה מענג, מחמם לב ומרגש. לורי בטוחה 
שאהבה ממבט ראשון קיימת רק בסרטים. אבל יום 
אחד, בחודש דצמבר מושלג, היא רואה מבעד לחלון 

האחד  שהוא  נפשה  נימי  בכל  יודעת  שהיא  גבר  מעורפל  אוטובוס 
ממשיך  האוטובוס  ואז  שנייה  לשבריר  נפגשות  עיניהם  בשבילה. 
בדרכו. לורי יודעת שהם נועדו להיפגש שוב יום אחד, ובמשך שנה 
תמימה היא סורקת כל תחנת אוטובוס וכל בית קפה בלונדון בתקווה 
למצוא אותו, אך ללא הצלחה. ואז הם שבים ונפגשים במסיבת חג-

את  בפניה  מציגה  לורי,  של  ביותר  הטובה  חברתה  כששרה,  מולד, 
החבר החדש שלה ומסתבר שזהו ג'ק, הבחור מהאוטובוס. כעת נמצאת 
לורי בסיטואציה מסובכת ולא נעימה. האם היא תצליח לעמוד מהצד 
בחייה עם הגבר שהיא בטוחה  ולראות את חברתה הטובה ממשיכה 
שנועד רק לה? או אולי היא צריכה להתוודות על רגשותיה ולהסתכן 

בכך שתאבד לא רק את חברתה, אלא גם את ג'ק? 
(מאנגלית: ימימה עברון, הוצאת דני ספרים, 439 עמודים)

ספר  הוא  לידה-סנדומיר,  מאת ליאת  השתנה",  הכול  "פתאום 
לבני נוער המבוסס על סיפור אמיתי. בסוף שנת 1985 תלמידי כיתה 
'ברנר' בפתח תקווה יצאו לטיול וכשהגיעו  ז' 12 מחטיבת הביניים 
לצומת הבונים, אירעה תאונה ורכבת פגעה באוטובוס בו נסעו. תשעה 
עשר תלמידים, מורתם, אם מלווה, ונהגת האוטובוס נספו. הסיפורים 

ואלו  הילדים  קורות  את  מתארים  בספר  המוצגים 
מבוססים על הדמויות האותנטיות של ילדי הכיתה 
ומורתם, כפי שעולים מתחקיר עם בני משפחותיהם 

נטע-לי  בין  סוערת  במריבה  התחיל  הכל  השכבה.  בני  וחבריהם 
מנסה  השניים,  של  הסודית  לחורשה  הנקלע  ומוזר,  זר  איש  לאלון. 
זהותם  שאת  נערים  של  סיפוריהם  באמצעות  להתפייס  להם  לעזור 
אינו מסכים לחשוף. המפגשים איתו הופכים למסע אחורה בזמן אל 
ז' 12. דרך הדיאלוגים בין נטע-לי ואלון  הנערים והנערות מכיתה 
למספר עולים הפערים התרבותיים בין ההווה לבין שנות השמונים 
(החל מהבדלים טכנולוגיים, דרך המוזיקה ויתר תחביבי ילדות ועד 
ולרגעים משעשעים. היעלמותו  מלחמת לבנון) שהופכים מעניינים 
הפתאומית של האיש מובילה אותם למסע חיפוש כפול - אחר האיש 

ובנפשם שלהם, מסע המוביל לגילויים מפתיעים ומרגשים. 
(איורים: מירית פירז-ברייטר, הוצאה עצמית. 297 עמודים)

מסע  אל  לבדו  נזרק  מתבגר  נער  בדמיונכם  לראות  תוכלו  האם 
מתוך  הלאה  וממשיך  אדם,  צלם  לאבד  מבלי  אותו  שורד  זוועות, 
בלתי  "ניצחון  מאחור?  שנותרו  אלה  למען  הכול  לעשות  נכונות 
אפשרי", מאת אנטולי רובין, מביא את סיפורו האישי של המחבר, 
אדם שקורות חייו מנעוריו המוקדמים מגלמים בתוכם את הטרגדיה 
בברית  היהודים  רדיפות  את  מכן  ולאחר  בשואה  עמנו  את  שפקדה 
 1927 בשנת  נולד  אנטולי  בסיביר.  העבודה  מחנות  ואת  המועצות 
כל  את  הגרמנים  הרגו   1941 הלבנה. בשנת  רוסיה  בירת  במינסק 
מינסק.  גטו  יהודי  להשמדת  עד  בגטו,  לבדו  נשאר  והוא  משפחתו 
משם ברח לכפר שבו מצא מקלט כשהוא מתחזה לנוצרי. בשנת 1946 

הוא  הראשון,  למאסרו  גורמת  אנטישמית  עלילה 
לאחר  בסיביר.  פרך  עבודות  שנות  לחמש  נידון 
וכמעט  הציונית  לפעילותו  למינסק  חזר  שחרורו, 

  .1969 בשנת  ארצה  לעלות  היתר  קיבל  כאשר  בשלישית,  נאסר 
אנטולי עלה ארצה ב-1 במאי 1969 ומיד הצטרף לקבוצת פעילים, 
ולמען  המועצות  מברית  העלייה  שערי  לפריצת  גלוי  מאבק  למען 
לארץ  לעלות  וזכותם  המועצות  ברית  יהודי  לשחרור  גלוי  מאבק 

ישראל.  (הוצאת ספרי ניב, 237 עמודים)

הוא ספר פנטזיה מקסים  לו,  מרי  "וורקרוס", מאת 
טנקה,  הידאו  את  מעריצה  צ'ן  אמיקה  נוער.  לבני 
משחק וורקרוס.  את  שהמציא  הצעיר  הביליונר 

וירטואלית  מציאות  לתוך  נכנסים  המשתתפים  שבו  משחק  זהו 
והופכים לשותפים לתחרויות מסמרות שיער ולמתחרים שטופי דם 
ויזע.  בניגוד להידאו העשיר, אמיקה, היא ציידת ראשים ענייה, אין 
אותה מהדירה העלובה  עומד לסלק  הבית  ובעל  קבועה,  לה עבודה 
פורצת  אמיקה  מהיר,  ברווח  לזכות  וכדי  חולשה,  של  ברגע  שלה. 
חושבת  היא  הגדול.  וורקרוס  טורניר  של  הפתיחה  משחק  תוך  אל 
שהיא סמויה, אבל טעות קטנה אחת חושפת את הזהות שלה לעיני 
ההפתעה  מגיעה  אז  אבל  אותה,  לאסור  שיבואו  מחכה  אמיקה  כול. 
האמיתית: הידאו רוצה שהיא תהיה לצידו, ויש לו משימה בשבילה. 
יורדת  ובמקביל,  וכוח,  עושר  של  למציאות  נקלעת  היא  זה  מרגע 
לעומקו האפל של המשחק. מי רוצה להרוס את הבוס החדש שלה ואת 

האימפריה העצומה שבנה? 
(מאנגלית: ענבל שגיב-נקדימון, הוצאת כתר, 347 עמודים)

www.readbooks.co.il



17 ||    18.4.2019



18.4.2019     || 18

 #
#

#

אלמוג סורין

מה שא לעשות  מהכבלים,  להשתחרר  רוצות  מאתנו  �רבות 

נחנו אוהבות מבלי לתת הסברים ותירוצים. לוותר על עבודה 
כשכירות מ-8:00 עד 16:00 ולצאת לדרך חדשה ועצמאית.

�לכבוד חג הפסח, איתרנו חמש נשים עצמאיות, בעלות עס

קים שהוכיחו לנו שאפשר גם אחרת. אפשר לצאת לחירות על 
ידי עשייה, יצירתיות והרבה רצון טוב. 
קבלו אותן! נשים ועסקים פסח 2019:

הוא  סיפורה של עדי סוליקרו 
עדי  מהאגדות!  סיפור  ממש 
 15 בגיל  יהודה  בעלה  את  הכירה 
חובק  הזוג  נפרדים.  בלתי  הם  ומאז 
�אלה ואורי, ומפעיל יח  שני ילדים,

דיו מקום מקסים ופסטורלי לאירועים 
בשם "עדיה" במושב מעונה. 

מיוחד  מקום  להקמת  הדרך  על 
ואירו לארוחות  קבוצות  �שמארח 

עים, כמו גם על ניהול שני עסקים 
בעלי  "את  מספרת:  עדי  מיוחדים, 
תלמידי  כשהיינו  הכרתי  יהודה 

ולא בכיתה  שולחן  חלקנו  �תיכון. 
חר מכן הקמנו יחד משפחה ובה זוג 
תאומים, כיום בני 15. אירוח תמיד 
היווה חלק נכבד מהחיים שלנו. גם 
כשהיינו דלים בכסף, אהבנו לארח 
זולות.  במסעדות  ולסעוד  בביתנו 
באנשים.  ומלא  פתוח  תמיד  ביתנו 
אנשים  שאוהבים  אנשים  אנחנו 
בעסק  שנבחר  טבעי  רק  זה  ולכן 

שעוסק באירוח.
"לאחר לימודי עיצוב תעשייתי, 
הקמנו במבנה שפעם היה דיר עיזים 
של המשפחה: חנות לדברי מעצבים 
ישראלים. גילינו כי לנהל חנות זה 

�לא בשבילנו, זה לא היה דינמי מס
פיק. משעמם, עד שיום אחד נכנס 
לאחר  במקום.  להתחתן  וביקש  זוג 
שכנראה  הבנו  כאלו,  פניות  מספר 
לעשות.  צריכים  שאנחנו  מה  זה 

המ את  והפכנו  החנות  את  �סגרנו 
קום למקום מיוחד שמארח קבוצות 

את  מיוחדים.  ואירועים  לארוחות 
ערבוב  תוך  עושים  אנחנו  זה  כל 
בין משפחה לבין עסקים, בין החיים 

הפרטיים לבין העבודה."

איך משלבים זוגיות עם עבודה? 

שכו שכזאת,  ארוכה  �"בזוגיות 
ללת עבודה משותפת 24/7, חייבים 
משיקים.  אחריות  תחומי  למצוא 
נפרד.  תחום  על  ישלוט  אחד  שכל 

מד לא  שאנחנו  שלמים  ימים  �יש 
למ עסוקים,  שאנחנו  מרוב  �ברים 
המשפ זו.  לצד  זה  שאנחנו  �רות 

הילדים  בעסק:  עובדת  כולה  חה 
ועושים  כלים  שוטפים  ממלצרים, 
כל מה שצריך. אלה עושה סידורי 

המלצ ניהול  על  ואחראית  �עבודה 
רים. יהודה מתפקד כמוציא לפועל 
בשטח, מנהל כזה שהעובדים מתים 

אחראית  אני  גדולה.  נשמה  עליו. 
מבינה  היצירתי.  ולצד  לאסתטיקה 

פרפק באירוח.  וגם  במטבח  �גם 
מטרי ברמה  לפעמים  �ציוניסטית, 

דה.
רציתי  'עדיה',  את  "כשפתחנו 
לגרום  רציתי  בסיסי,  מאוד  דבר 
מקומי,  פשוט,  דבר  לעשות  הנאה. 

התעסקתי  מההתחלה  ויפה.  טעים 
�עם איך הדברים ייראו. איך הם יוג

שו, איזה צבעים יהיו, וטעם - היה 
לי חשוב שנגיש אוכל טעים. לטעם 
הטוב אחראי השף ינון כרמל, שעבד 
שנים ארוכות אצל שפים מובילים 
קומ� ארז  המקומית,  כבקולינריה 

רובסקי ויונתן רושפלד.
'עדיה'  של  הטבעית  "הסביבה 

תי עשבי  התוצרת:  במיטב  �מלאה 
פטריות  ייחודיים,  וצמחים  בול 
ושמן  זיתים  חופש,  ביצי  טריות, 
של  ואפייה  מקומי  טרי  בשר  זית, 
מסורתי.   בסגנון  מחמצת  לחמי 
מ-60  קבוצות  מארחים  ב'עדיה' 

אורחים ועד 250 בקיץ ובחורף.
מנהלים  אנחנו  ל'עדיה',  "נוסף 

�עסק מוביל בתחום העיצוב הישרא
שהשתתפנו  לאחר  'דקובריק'.  לי, 
העולם  ברחבי  שונות  בתערוכות 
מוצר  פיתחנו  שונים,  מוצרים  עם 
לקירות  מחיצות  מנצח-  ישראלי 
העסקים  שני  את  דקובריק.  פנים. 
אנחנו מנהלים מהגליל המערבי. זה 
הבית שלנו. מזמינים אתכם לבקר!"

עדי סוליקרו: "גם   
כשהיינו דלים 

בכסף, אהבנו לארח 
בביתנו ולסעוד 

במסעדות זולות. 
ביתנו תמיד פתוח 

ומלא באנשים. 
אנחנו אנשים 

שאוהבים אנשים 
ולכן זה רק טבעי 

שנבחר בעסק 
שעוסק באירוח"

משפחת סוליקרו (צילום: רותם ברק)

דקובריק יד ביד עיצוב פנים - אנה 
גולדברג (צילום: דרור סיתהכל)

חתונה ב"עדיה", מושב מעונה (צילום: מיכאל תומרקין)
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�אם אתם לא מצליחים להשת
חשוב  בבית,  הבלגן  על  לט 
שתכירו את גלי קורבר (40) ממושב 

�רמת רזיאל שבהרי יהודה. גלי, אש
מסבירה  הבית,  וסידור  בארגון  פית 
כי "סדר וארגון הם בעיקר פונקציה 
של כמות החפצים בבית". ביחד עם 
שותפתה הילה טובי, פתחו השתיים 
בשם  בתים  וארגון  לסידור  עסק 

"המכשפות". 
המקורי  הרעיון  על  מספרת  גלי 

טובים  טיפים  כמה  לנו  מנדבת  ואף 
�הכב הייתי  "תמיד  הבית  :לסידור 

סדר  בענייני  במשפחה  השחורה  שה 
וארגון, אבל ברגע שנולדו לי ילדים, 

�הרגשתי מוצפת מתמיד. הבלגן ועו
�דף החפצים סביבי רק הוסיפו לתחו

שת הכאוס וחוסר השליטה שבגידול 
ילדים (שאז היו בחינוך ביתי)." 

אימצתי  לאט,  לאט,  זאת,  "עם 
בטבעיות  הגיעו  חלקם  סדר.  הרגלי 

�מתוך צורך עמוק וחוסר יכולת לה
משיך לחיות בבלגן. וחלקם אימצתי 
באינטרנט  חומר  חיפשתי  במודע. 
מיני  כל  ואימצתי 
מאנשים  הרגלים 

וב סביבי  �והנשים 
הבנ דבר,  של  �סופו 

שאוכל  שבשביל  תי 
שאני  בבית  לחיות 
בקלות  לסדר  יכולה 
ישנם   – ובמהירות 

שלושה חוקי יסוד: 
ראשון:  יסוד  "חוק 

�אין ברירה, צריך לה
פטר מחפצים. הרעיון 
הוא  יום,  של  בסופו 
את  בבית  להשאיר 
שימושי,  שבאמת  מה 
שאני  החפצים  ואת 

ומשמ אוהבת  �ממש 
שני:  חוק  אותי.  חים 
לכל חפץ צריך להיות 
וקבוע  מוצהר  מקום 

המש בני  וכל  �בבית 
לדעת  צריכים  פחה 
נמצא  הוא  איפה 
אותו. להחזיר   ולאן 

חפצים  שלישי:  חוק 
לש כדאי  לא  ביחד.  מקומם  �דומים 

מור מצעים בכמה מקומות בבית, או 
וב השינה  בחדר  קוסמטיקה  �מוצרי 

מרוכזים,  שהדברים  ככל  שירותים. 
כך קל יותר לראות מה יש לנו ומה 

אנחנו לא באמת צריכות."

ספרי על הרצון להקים עסק משלך.

הבנתי  גדלו,  שלי  "כשהילדים 
שיש לי משהו בידיים שאני טובה בו 
ונהנית ללמד אחרים לעשות. פתחנו 
את העסק בערך לפני שלוש שנים, 
ומאז התמקצענו. העבודה עם אנשים 
מאתגרת  תמיד  נשים,  עם  ובעיקר 
ומשאירה אותי ערנית. התהליך הוא 
הפרקטי  החלק  לצד  טיפולי,  כמעט 

מחפ להפטר  עוזרות  אנחנו  �שבו. 
המקום  את  ולמצוא  מיותרים  צים 
האידיאלי מבחינת נוחות ואסתטיות 

לכל חפץ."
נתקלה  בהן  ודירות  לקוחות  על 
"אנו  מרחיבה:  היא  ושותפתה,  גלי 

בש אנשים  סוגי  המון  עם  �עובדות 
צעירות  בחורות  האחרונות.  נים 
את  ולתמצת  לבדן  לגור  שלומדות 

אימהות  שלהן,  והחפצים  הרצונות 
פלסטיק  במתנות  מוצפות  צעירות, 
והררי  גדותיהן  על  צבעוני שעולות 

בגדי תינוקות שקטנו.
"יצא לנו לפגוש נשים בתקופת 
הקן  את  עזבו  הילדים  בה  המעבר 
לחזור  מקום  להן  מתפנה  ופתאום 
מבוגרות  נשים  בביתן.  הן  להיות 
צעירה  לעזרה  המרשות  ובוגרות, 
הבית  את  ולאוורר  מבחוץ  להגיע 
שלהן ואת עצמן.  עוד פגשנו נשים 
המשתחררות  יותר  מאוחר  בשלב 
לעסוק  ומתפנות  העבר  מחפצי 
מעגל  הסוף.  לפני  שנשאר  במה 
חיים שלם של כולנו, שנותן הרבה 

 השראה ואור על מה באמת חשוב."
היא  עם מבט על רגעים מרגשים, 
מרגשים  הכי  "הרגעים  מסכמת: 
מגיעים בדרך כלל כמה ימים אחרי 

שול כשלקוחות  העבודה,  �סיום 
ותמונות  תודה  הודעת  לנו  חות 
של הסדר שהמשיכו לעשות אחרי 
עם  שמתחיל  תהליך  זה  שהלכנו. 

השל לו  יש  אבל  שלנו,  �המפגש 
כות ואדוות על כל תחומי החיים. 
לנו  שמסיבה  סביבה  על  לשמור 
שמפריעים  דברים  בה  ואין  אושר 
חיים  דרך  בשבילי  היא  ומיותרים, 

�בזוגיות, בחברויות, בקניות,  בהר
גלים – בהכל..."

גלי קורבר

המכשפות – החדר לפני

המכשפות – החדר אחרי

גלי קורבר:   
"העבודה עם 

אנשים ובעיקר 
עם נשים, תמיד 

מאתגרת ומשאירה 
אותי ערנית. 

התהליך הוא כמעט 
טיפולי, לצד החלק 

הפרקטי שבו. 
אנחנו עוזרות 

להפטר מחפצים 
מיותרים ולמצוא 

את המקום 
האידיאלי מבחינת 
נוחות ואסתטיות 

לכל חפץ"

מושבניקית   (32) אור  הילה 
אימא  חגור,  ממושב  במקור 
של  זוגתה  ובת  השנתיים  בן  לאלון 
בעולם  "מלונאות  את  פתחה  יעל, 
החדש", עסק שפועל על מנת לייעל 
ניהולית  טכנולוגית,  בצורה 

המלו בענף  העבודה  את  �ושיווקית 
נאות.

הילה מעלה זיכרונות על מגורים 
שהפכה  הדרך  ועל  ובעיר  במושב 
לשאר  "בזהה  עסקים:  לאשת  אותה 
פיח  לנשום  שחייבים  המושבניקים 
שחרורם  עם  צופרים  רעש  ולשמוע 
מהצבא, גם אני 'ברחתי' לתל אביב, 

המלו הקריירה  את  פיתחתי  �שם 
זוגתי  נאית שלי. לפני 3 שנים בת 
ואני החלטנו לעבור לחגור, המושב 
הכי מרכזי למרכז, כי רצינו להפוך 

הילד שלנו במ ולגדל את  �להורים 
את  בו  עפר,  חניית  עם  ירוק,  קום 
בבוקר  הציפורים  קול  את  שומעת 

ודממה מוחלטת בערב."

לשמח  הרצון  על  מספרת  הילה 
אנשים ולהעביר אנרגיה של עשייה 
בנפשי,  מנהיגה  "אני  ואופטימיות: 
וחולת  אנרגטית  בגופי,  אופטימית 
ניסיון  בעלת  מלונאית  אני  אנשים! 
טיפסתי  בתחום.  עשור  מעל  של 
קבלה  מפקידת  ההיררכיה  בסולם 
בין   .30 בגיל  מלון  למנכ"לית  ועד 

אינטר דיויד  במלון  עבדתי  �היתר 
קונטיננטל, פתחתי את מלון הרודס 
ארגוניים  תהליכים  הובלתי  ת"א, 
בהון  שהשקעה  להוכיח  והצלחתי 
את  אדירה  בצורה  משפרת  האנושי 

רמת הרווחיות של המלון.
"היום אני חוקרת, לומדת וכותבת 
את הבלוג 'מלונאות בעולם החדש', 
שעוסק בענף האירוח מנקודת מבט 

הילה אור (צילום: דליה בניטה)
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 03-5407320 
054-4303449

 VGI
www.vgi.co.il  info@vgi.co.il

7116  KF-30
 ISO-9001

ביו-סטימולנטים להזנת הקרקע ולחיזוק הצמח והדשא

במשתלה של שגיא ברון עצי בונסאי יקרים 
מאוד, בני מאות שנים. לדבריו בריאות וחיוניות 
הצמח הם חשובים ביותר. הוא מספר כי מאז 

שהתחיל להשתמש ב-KF אין מזיקים ואין 
כנימות. מבחינתו זהו הבונוס הדרמטי.
ומה שטוב לעצי הבונסאי טוב לגינה. 

הביו-סטימולנטים מסדרת KF משפרים את 
מארג המזון של הקרקע ומחזקים את מערכת 

השורשים. התוצאות נראות לעין, הצמחים 
בריאים, הפריחה יפה וצבעונית והדשא חזק 

וירוק. KF ידידותי לסביבה, בטוח לשימוש 
ואפילו משתלם. בקיצור - רווח נקי.
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אימא   (30) שלוש  בן  עדי 
תמיד  חלמה  ואיליי,  לאושר 
את  הגשימה  ואף  חצר  עם  בית  על 
צבי.  שדה  במושב  במגורים  החלום 
עדי הכירה את בן זוגה בגיל צעיר, 
וכיום היא מעצבת ומייצרת פריטים 

ייחודים לאם ולתינוק בעבודת יד.
 Lulu שלה:  המקסים  העסק  על 
ועל מגורים במושב עם   Crochet
מספרת:  היא  רונן,  נעוריה,  אהוב 
 16 בגיל  הכרתי  (בעלי)  רונן  "את 
ואנו חברי ילדות. לאחר טיול להודו 
הצעתי לו לגור איתי והוא הביא לי 
שלנו.  הכלבה  מארלי,  את  במתנה 
מאז אנחנו לא נפרדים. גרנו בקיבוץ 

�דורות לאחר שהתחלתי ללמוד עי
ספיר,  במכללת  אינטראקטיבי  צוב 
נדדנו קצת בארץ בעקבות לימודים/

עבודה עד לידתה של ביתנו אושר, 
ומאז אנחנו גרים בשדה צבי.

"אני ובעלי תמיד חלמנו על בית 
קרקע  בבתי  גדלו  שנינו  חצר.  עם 

בישובים קטנים ורצינו לתת לילדים 
�שלנו את החיים הנפלאים של חופ

שיות, שלווה ורוגע. לאחר חיפושים 
מצאנו את שדה צבי, מקום נפלא עם 
קהילה חמה ואוהבת הממוקם בדרום 
הארץ. למרות שקיים קושי בריחוק 
גיאוגרפי מהמשפחות והחברים, אנו 

מסוג ולא  כאן  שמקומנו  �מרגישים 
לים לחלום לגור במקום אחר."

מדוע בחרת דווקא בסריגת פריטים 
עבור אימהות ותינוקות? 

 Lulu נקרא  שלי  "העסק 
וחריזה  סריגה  עיצובי   -  Crochet

תכשי יד,  בעבודת  ולתינוק  �לאם 
ייחודים  עיצובים  ומשחק,  הנקה  טי 
את  זוכרת  שאני  מאז  לקטנטנים. 
ביצירה.  לעסוק  אוהבת  אני  עצמי 
שונים  רבדים  עמוס  היצירה  עולם 

�ומגוונים, ואני יכולה להגיד שבמה
לך שנותיי ניסיתי להגיע לכל אחד 

מהם.

"בתור ילדה אני זוכרת את סבתא 
ומספרת  לרקום  איך  אותי  מלמדת 
שאימא גם רקמה בילדותה. בבגרות 
רציתי לשלב את העיצוב עם העולם 

�החדש, ולכן פניתי למקצוע של עי
אני  שבו  גרפי-אינטראקטיבי,  צוב 
מעצבת לאנשים את עולם העכשווי 

והאינטרנטי.
�"הפעם הראשונה שהתנסיתי בס

ריגה או יותר נכון, למדתי בכלל מה 
הם מסגות וצמר הייתה בערך לפני 
�הח בהודו  טיילתי  כאשר  שנים.   9

לטתי שאני רוצה להתנסות במשהו 
�חדש והגעתי לאישה נפלאה שלימ
�דה סריגה בביתה. לאחר כמה מפג
�שים לא הצלחתי לעזוב את המסר

גות ובכל עין ועין הוקסמתי מחדש. 
מצאתי את הדרך להגיע לשקט שלי 

ולגרום ליצירתיות שבי לפרוח."

 Lulu מדוע בחרת בשם המיוחד
 ?Crochet

 Lulu למותג  העסקי  "הרעיון 
בהריון  כשהייתי  הגיע   Crochet
עם בתי הבכורה, אושר. היה בי את 
הרצון לעצב לה חדר רגוע ושלו עם 

ייחו מוצרים  בעזרת  אהבה,  �מלא 
דים בטעם האישי שלי, אז החלטתי 
לקחת את העניינים לידיים והכנתי 
את המובייל הסרוג הראשון שלי. כל 

�כך אהבתי את מראה המובייל שהמ
שכתי לסרוג והייתי מלאת השראה 
לפתוח את עסק זה, שנקרא על שם 

כינוי הילדות שלי: לולו.
לא  בראש  הרעיונות  הזמן,  "עם 
חדלו לרוץ והתחלתי בהכנת משחקי 

שי עיצובים  וליין  לתינוק  �נשיכה 
�קיים ומדליקים לאימהות! לאחר חי

פוש נרחב, גיליתי שיש צורך בשוק 
לתי ואקססוריז  �למוצרי התפתחות 

ונגיעה  ייחודיות  המשלבים  נוקות 
�אישית. היום ניתן למצוא אצלי שר

שראות סרוגות לעיצוב עגלה וחדרי 
רעשנים  מנגנים,  מוביילים  ילדים, 

שיווקית, ניהולית וחדשנית. בנוסף, 
בעו 'מלונאות  קהילת  את  �מנהלת 

לם החדש' ומנסה בכל כוחי להעביר 
את הידע, הכלים והניסיון שרכשתי 
הם, על מנת  לכל המלונאים באשר 

הע את  טכנולוגית  בצורה  �לייעל 
בודה בענף ולהעביר אותו הליך של 
העבודה  דור  בעיניי  מחדש.  מיתוג 
רווחים  ולמקסם  והעתיד  ההווה  של 

על ידי טקטיקות שיווק חדשניות."

מדוע דווקא מלונאות?

"אני מבין הנשים הבודדות בארץ 
בתפקידי   .30 גיל  עד  מלון  שניהלו 
תמיד  צעירה,  כמנכ"לית  האחרון 
בצורה  מלון  מנהלת  שאני  טענתי 

יז יותר  אפילו  מלונאית  לא  �מאוד 
גדול  הכי  שהסיפוק  כשהבנתי  מית. 
שונים  מגזרים  בין  לחבר  הוא  שלי 
להם  לאפשר  וביחד  עובדים  של 
לחלום, הבנתי שמצאתי את הייעוד 
על  ההשפעה  ידי  הבנתי שעל  שלי. 

�האחר וההבחנה בקיום שלו, אני מא
פשרת לו הגשמה עצמית ומקצועית 

�והוא מאפשר לי להרוויח אותו בצו
רה המיטבית שלו ולאורך זמן.

"לאחר שנתיים של ניהול, רציתי 
אז  גלובלית.  יותר  בצורה  להשפיע 

�החלטתי לצאת לדרך עצמאית. כנ
�ראה שהכל עניין של טיימינג ויצא

תי למסע הזה בדיוק עם כל המהפכה 

שמטשטשת  התעשייתית,  הרביעית 
הפיזי  העולם  בין  הגבולות  את  לנו 

לדיגיטלי.
"בתור מלונאית חיה ובועטת מזה 
12 שנה, הבנתי עד כמה הענף נמצא 
מאחור והפער בין החדש לישן כאן, 

מר המלונאים  אקספוננציאלי.  �הוא 
�גישים את זה בעיקר בחוסר הרלוונ

 Y-טיות והאטרקטיביות מצד דור ה
ודור ה-Z לעבודה בענף, שהם בעצם 
לא  אם  העתיד.  של  התעסוקה  דור 
נדע להתאים את עצמנו היום, נהיה 

בבעיה אדירה מחר."

מה לדעתך ההבדל בין שכירה לבעלת 
עסק?

ההבדל  מה  לשאול  כמו  זה  "ואוו! 
פחד  איזשהו  יש  לשמן...  מים  בין 
אם  בטח  עצמאי,  כשאתה  קיומי 
אתה עצמאי שנמצא בתחילת דרכו. 
בביטחון  מוקף  אתה  שכיר,  כשאתה 
מתורגמת  שלא  יומית  יום  ושגרה 
אתה  ודאות.  אי  או  פחד  לחרדה, 
לרוב יודע במדויק מה מצופה ממך, 
מה הצ'ק ליסט שלך, מתי תתחיל את 

היום ומתי תסיים.
�"כשאתה עצמאי, אתה צריך להמ

ציא לעצמך את הסדר יום, לנהל את 
�הזמן בצורה אולטימטיבית, כי בסו

פו של יום, אם אתה מוכר מוצר או 
שירותים של עצמך, הזמן שלך הוא 

הערך הכי יקר שיש לך.
היום  להמליץ  צריכה  הייתי  "אם 

ורו לעצמאות  לצאת  שבוחר  �לחבר 
שני ככל  רכה  הנחיתה  לעשות  �צה 

אנשי  לקחת  לו  ממליצה  הייתי  תן, 
למקד  שידעו  בהתחלה  כבר  מקצוע 
אותו, ללוות אותו ולהכין לו תכנית 

�עבודה. בנוסף אמליץ ללכת למפג
חד מעגלים  להכיר  נטוורקינג,  �שי 

אין  הזדמנויות.  לעצמו  ולייצר  שים 
לדעת מהיכן יגיע הלקוח הבא שלו."

היו לך רגעי ייאוש שרצית לסגור את 
בית העסק?

קשה  נורא  זה  כן.  משמעית  "חד 
על גבול הכמעט בלתי אפשרי לבצע 
תהליך של 'חינוך שוק'. את סך הכל 
אחת מתוך מאות בתי מלון ועשרות 
אלפי עובדים שגם ככה ממורמרים, 
יכול  שמשהו  אמונה  וחסרי  שחוקים 
להשתנות כאן. אבל כן, משהו יכול 
אאמין  לא  אני  ואם  כאן!  להשתנות 
בשביל אותם עשרות אלפי עובדים, 

יחולל מה מי  השינוי?  יניע את  �מי 
לא  שהיסטוריה  אותי  לימדו  פכה? 

כותבים, היסטוריה עושים!
מתחב אני  האלו  ברגעים  �"אז 

כשבחרתי  לי  שהייתה  לתשוקה  רת 
לגייס  שאפשר  שתוכיח  זאת  להיות 
עליהם,  ולשמור  ישראלים  עובדים 
שאפשר להיות יותר רווחיים על ידי 

הילה אור: "הבנתי עד כמה הענף נמצא מאחור והפער בין החדש לישן   
כאן, הוא אקספוננציאלי. המלונאים מרגישים את זה בעיקר בחוסר 
הרלוונטיות והאטרקטיביות מצד דור ה-Y ודור ה-Z לעבודה בענף, 

שהם בעצם דור התעסוקה של העתיד"

(Derek Jensen :צילום) "!חדר בבית מלון - "משהו יכול להשתנות כאן

עסקי  ושחזון  חדשות  טכנולוגיות 
לכתוב  שחייבים  משהו  זה  ואישי 
רוצים  אם  לבנות  קידוש  באותיות 
שלנו  לעובדים  משמעות  להעניק 

וסיפור לאורחים שלנו."

ספרי על רגעים של הצלחה...

"אני מודדת בפינצטה רגעים של 
�הצלחה," היא מסבירה בחיוך. "כש

מלון  לבנות  שרוצה  יזם  אליי  פונה 
התכ את  קרא  שהוא  משום  �בארץ 
הצ זו   - אליהם  והתחבר  שלי  �נים 

לכתיבה  במה  לי  כשמקצים  לחה. 
שונות  שלי  הדעות  כי  מרקר,  בדה 

זו הצלחה. כשא �אבל רלוונטיות - 
ומדב עבודה  לפגישות  הולכת  �ני 

רת על העולם החדש בהקשר לענף 
ידיים,  תנועות  עם  יחד  המלונאות, 
האינטואיציה  עם  ביחד  שמגיעות 

ומצלי  - בעיניים  וברק  הבטן  �של 
חה להדביק באנרגיה הזאת מלונאים 

נוספים - זו הצלחה."
שגילתה  סבתה  על  מספרת  הילה 

ות �כי נכדתה תהפוך לאשת עסקים 
גובתה המשעשעת ולבסוף המעצימה: 

�"סבתא שלי הייתה הראשונה מהמש
�פחה שסיפרתי לה כשהחלטתי להת

פטר. היא מגיעה מדור אחר, בו לעולם 
לא עוזבים עבודה יציבה ובכירה. אני 

אליה  נסעתי  בו  היום  את  אשכח  לא 
בהתלהבות,  לה  וסיפרתי  במיוחד 
שהחלטתי לפתוח את הבלוג הראשון 
היא  המלונאות.  ענף  על  בו  ולכתוב 
ואמרה  מודאג  במבט  עליי  הסתכלה 
'אני לא מבינה. עזבת את הניהול של 
צחקתי  בוק?'  לכתוב  בשביל  רמדה 

כו בלוג  מצלמים.  'בוק  לה:  �ועניתי 
תבים. עזבתי כי אני רוצה להיות זאת 
בארץ'.  המלונאות  ענף  את  שתשנה 
המודאג  המבט  את  שינתה  היא  ואז 
עזבת  אז  'אהה,  ואמרה:  גאה  למבט 
לי  והצביעה  בעיתון'  להיות  בשביל 

על עיתון 'לאישה' שהיה לצידה.
היותר  הנשים  בין  הייתה  "סבתי 
נפטרה  .היא  בחיי  שהכרתי  חדות 

�לפני שלושה חודשים ותמיד האמי
בדבר.  תלויה  אמונה שלא   - בי  נה 
אין ספק שהיום, בין היתר היא זאת 

שמניעה אותי קדימה." 

ומה בעתיד?

"בעתיד, לא נדבר יותר על חווית 
העבודה  סביבת  על  אלא  העובד 
שלא  אחד  דבר  יש  חיים.  כחוויית 

�ישתנה ואפילו יגדל - ארגונים הי
�ררכיים יהפכו להיות שטוחים. הת

על  שמדברת  לכזאת  תשתנה  פיסה 
מהות ולא על רווח."

בובת גלידה - עדי בן שלוש (אלבום פרטי)עדי בן שלוש (אלבום פרטי)

המשך בעמ' 28



27 ||    18.4.2019

09-8943999
1



18.4.2019     || 28

(54) נשואה לעפר ואם לשלושה ילדים,  ציפי בן צבי 
במושב  מתוכם  שנים,   10 גדרות  ביישובי  מתגוררת 

שדמה מזה כ-6 שנים. 
�ציפי מספרת כיצד הגיעה לאזור גדרות ומדוע החליטה לה

קים עסק שעוסק בטיולים לאסיה בהתאמה אישית: "ליישובי 
דרך  בבנגקוק  שנים   5 של  שליחות  בתום  מיד  הגענו  גדרות 
גרנו  לשליחות,  שיצאנו  לפני  בעלי.  עפר  של  עבודתו  מקום 
בשכירות במושב רינתיה. כאשר עמדנו לחזור לארץ היה ברור 

�שנחזור  לגור במושב! בכך בחרנו ביישובי גדרות וזאת בעק
וכן בשל הקרבה למקום העבודה של  בות המלצה של חברים 
עפר. ברגע שעברנו לכאן התאהבנו במקום. הילדים השתלבו 
מהר והתאקלמנו במהירות. "כיום אני מנהלת את בית העסק 
שלי 'ציפי בן צבי - לטייל באסיה בהתאמה אישית' ועוסקת 

בארגון טיולים פרטיים וכן בארגון טיולי נשים לאסיה."
עסק  להקמת  אותה  שהוביל  השביל  אודות  מרחיבה  ציפי 
ראשון  תואר  בעלת  באר שבע,  ילידת  "אני  באסיה:  לטיולים 
במדע המדינה בירושלים, ובמהלך השנים השלמתי תואר שני 

�במנהל עסקים במכללת רמת גן . ברגע שסיימתי  את לימו
די התואר הראשון החלטתי שאני לא מוותרת על הטיול של 

במז לטייל  ויצאתי  הצבא  �אחרי 
רח. את עפר בעלי פגשתי בסידני 
לטייל  המשכנו  שבאוסטרליה. 
יחד ומאז לא נפרדנו. בשנת 1989 
לעבוד  והתחלתי  מהטיול  חזרנו 
למדתי  שם  הגאוגרפית,  בחברה 
לחו"ל  הטיולים  ארגון  תחום  את 

התמק תוך  ובודדים,  �לקבוצות 
לומר  נוהגת  אני  באסיה.  צעות 
משום  למקצוע,  תחביב  שהפכתי 

ובעי לטייל  אוהבת  מאד  �שאני 
קר באסיה, כך שהעיסוק בטיולים 
לאזור זה היה הכי מדויק עבורי."
באמצעו הקוסמית  הדרך  �על 

טיולים  לארגן  ציפי  החליטה  תה 
באסיה, היא מספרת: "רצה הגורל 
ובשנת  2003 הצטלבו הקריירות 
להתגורר  ועברנו  ושלי  עפר  של 
שם  השהייה  במהלך  בבנגקוק. 
באסיה,  החיים  את  להכיר  למדנו 
לארגן  המשכתי  המון.  טיילנו 
שהגיעו  ללקוחות  משם  טיולים 
מהארץ וזו הייתה תקופה מרתקת  

מקצו גם  אבל  אישית,  �מבחינה 
עית.

לארץ.  חזרנו    2008 "בשנת 
�החלטתי  לקחת את הניסיון שצ

ברתי, ההכרות העמוקה שלי עם 
הקשרים  ואת  טיולים  מסלולי 
העסק  את  ולהקים  באסיה  שלי 
אתר  הקמתי  בבית.  מהמשרד 
דרך  לשווק  למדתי  אינטרנט, 
ועוד...  בגוגל  קידום  פייסבוק, 
בכך, לאט, לאט, בניתי את העסק, 

נאמנה לדרך ולקהל שלי."

מה מייחד את השירות שלך מכל חברת טיולים אחרת? 

טיול  אישית.  בהתאמה  טיולים  על  הוא  בעסק שלי  "הדגש 
יותר  מורכב  בארה"ב.  או  באירופה  לטיול  דומה  אינו  באסיה 

�לטייל שם לבד ומטרתי להנגיש לכולם את כל היעדים, שנ
או  צבא  אחרי  בטיול  רק  אליהם  להגיע  שניתן  לפעמים  דמה 
לכל  מותאמים  מארגנת  שאני  הטיולים  הגב.  על  תרמיל  עם 
מטייל, לכל גיל ובכל הרכב, זוג, מספר חברים, משפחה. אני 
כך  שלהם  הטיול  את  מתכננים  אנחנו  הלקוחות,  עם  נפגשת 
ומדינה. אנחנו מתכננים  שיתאים להעדפותיהם  ובכל מדינה 
את הטיול שלהם, כך שיתאים להעדפותיי ובכל מדינה ומדינה, 

�אני מזמינה ודואגת לכל המנהלות של הטיול, מדריכים, מלו

נות ותחבורה, כך שהמטיילים יוצאים לטיול בהרגשת בטחון 
ופטורים מכל דאגה.

"לפני כשנתיים החלטתי לקחת את העסק עוד צעד קדימה  
�ולארגן טיולי בוטיק לנשים לא

סיה. בנובמבר באחרון יצא המסע 
הראשון ליפן, חברה הביאה חברה 
ודי מהר התגבשנו לקבוצה של 9 
בנות. הטיול היה מופלא, יפן היא 
מדינה מרתקת אחרת ושונה מכל 
בטיול  אין  מכירים,  שאנחנו  מה 
בה רגע דל והכל מפעים ומרגש. 
בטיול שילבתי  את כל מה שאני 
אוהבת, חרשנו את רחובות טוקיו 

עלי ציבורית,  ובתחבורה  �ברגל 
מסורתית  בלינה  לנו  להרים,  נו 
היפני.  המטבח  ממיטב  וטעמנו 
בעקבות הצלחת הטיול מתוכננים  
ליפן  טיול  הבאים:  המסעות  כבר 
לתאילנד  טיול  השנה,  בנובמבר 
ולאוס, בשילוב פסטיבל הפרחים 

בתחילת השנה הבאה ועוד."

כמה עובדים יש לך? 

שמסייעת  הסטודנטית  "בתי 
שבא לבלוג  תכנים  בהכנת  �לי 

נוספת  עובדת  האינטרנט,  תר 
ונותני שירותים  במשרה חלקית 
נוספים, בהם אני נעזרת במיקור 
שאני  להדגיש  לי  חשוב  חוץ. 
מאד אוהבת את מה שאני עושה, 

מהמפג נהנית  רגע,  כל  �נהנית 
המס בניית  הלקוחות,  את  �שים 

לולים ולמידה בלתי פוסקת, כדי 
שאוכל תמיד לחדש ולעדכן את 

הלקוחות במסלולים מיוחדים."

ספרי על רגעים של הצלחה...

את  לקחת  וסבתא שביקשו  סבא  אלי  הגיעו   "בקיץ שעבר 
כל ה'חמולה' ילדים ונכדים לטיול משפחתי  בתאילנד. הם היו 
15 מטיילים מגיל אפס ועד 70. ישבנו יחד ותכננו הכל לפרטי 

�פרטים. מצד אחד צריך שיהיה כייף לכולם ומצד שני, הלוגי
סטיקה של הסעות, מלונות, ארוחות, מדריכים, צריכה לעבוד 
בצורה מדויקת. הטיול הצליח מאד. כל לקוח שחוזר ונהנה הוא 

�מבחינתי סיפור הצלחה, אני מרגישה שעל כתפיי אחריות גדו
לה וכשהם מטיילים, שולחים תמונות תוך כדי הטיול , חוזרים 

ומשתפים בחוויות  מבחינתי זו התגלמות ההצלחה." 

ומה בעתיד?

את  גם  ולפתח  העסק  את  להרחיב  להמשיך  מתכוונת  "אני 
תחום טיולי הנשים לאסיה," היא מסכמת.

ונשכני משחק, שרשראות הנקה לאם וצמידים תואמים – הכל 
עשוי מחומרים איכותיים ומעבודת יד מושקעת."

טכ בעולם  שלה  כמו  ועסק  חנות  שיווק  על  מספרת  �עדי 
נולוגי מתקדם: "כדי לקדם את העסק הקמתי אתר אינטרנט 
�והוא one stop shop, מבחינת מגוון רחב של מוצרים לאם

לתינוק-לבת. ניתן לבצע משם הזמנות של מוצרים מוגמרים 
או לקחת רעיונות לעיצובים בשביל הזמנה בהתאמה אישית.

להעניק  היכולת  הוא  שלי  המותג  את  שמייחד  "הרעיון 
ללקוחות את האפשרות להתאים לעצמם את המוצר המושלם 
עבורם, תוך התחשבות בסגנון אישי, דמויות שהם מתחברים 
אליהם ושילוב צבעוניות. כך אני יוצרת משהו שמגיע מהלב 
והפנימיות שלהם, מוצר שמייצג רק אותם. אני נהנית לסרוג 

�ולעצב מוצר אישי שיהיה ייחודי לבית שאליו הוא יגיע. בנו
אני מפרסמת  ופייסבוק שבהם  אינסטגרם  קיימים עמודי  סף 
מוצרים חדשים, הזמנות אחרונות בהתאמה אישית ואת מהלך 

עבודתי. לכן יש לי מגוון לקוחות רחב מכל הארץ."

היו לך רגעי ייאוש שרצית לסגור את בית העסק? 

"כמובן, בהתחלה היה לי מאוד קשה. לקח לי 3 שנים לאזור 
וסופית לעזוב את מקום העבודה שלי כמעצבת גרפי.  אומץ 
יתחיל  כדי שהעסק  לעשות  ומה  להתחיל  מאיפה  ידעתי  לא 
לעמוד ולהיות – עסק. עד שיום אחד בעלי אמר לי: 'אנחנו 
חיים פעם אחת ואת צריכה לעשות רק את מה שאת אוהבת'. 
אז עם כל הקושי ובזמן שאני בהריון שני, החלטתי שאני לא 

מפחדת יותר, זה עכשיו או לעולם לא." 

ספרי על רגעים של הצלחה... 

�"רגעי ההצלחה שלי מגיעים בכל אנרגיה טובה ותודה. אנ
שים לא רגילים לראות מוצרים סרוגים עכשוויים. בדרך כלל 
סריגה מתקשרת למלאכת יד ישנה ונשכחת. אבל העולם הזה 
מתעורר שוב לחיים וחוזר בחידושים ורעיונות. כשלקוחה שלי 

�מקבלת מתנה ומספרת לי כמה שהיא שמחה ומרוצה זאת מב
חינתי הצלחה. כשאנשים עוצרים בדוכן שלי ומביעים אהבה 
והתרשמות זה האושר שלי והסיבה שרציתי לחלוק את אהבתי 

לסריגה."
על רגעים משעשעים בזמן מכירת הפריטים היא מרחיבה, 
הכנתי  המאורע  לכבוד  דוכן,  פתחתי  "ב'דרום-אדום'  בחיוך: 
�הרא הדבר  סיליקון.   100% מחרוזי לילדות  תכשיטים   כמה 

שון שמייחד אותם מאחרים, זה סוג החומר שממנו הם עשויים 
הדו ליד  שלהם.  והעמוק  הבוהק  הצבע  הוא  השני,  �והדבר 

וחזרה כמה פעמים. בפעם  ילדה קטנה שהלכה  כן הסתובבה 
הם  אם  וכששאלתי  לדוכן  אחיה  עם  ניגשה  הילדה  האחרונה 
מסתדרים, הוא ענה: 'אחותי חושבת שאילו מחקים, את יכולה 
שאלו  בטוחה  הייתה  שהילדה  מסתבר  לא?  שזה  לה  להסביר 
מחקים, כמו שמוכרים היום, מרוב שהצבע היה מהפנט וחזק. 

צחקנו יחד והם הלכו." 

ומה בעתיד? 

 .Lulu Crochet להמשיך לגדול ולפתח את המותג שלי"
שיתופי  המוצרים,  ליין  להרחבת  רעיונות  הרבה  כבר  לי  יש 
מכירה   'etsy'-ב חנות  של  פתיחה  ובקרוב  עתידיים  פעולה 
לאירופה וארה"ב. אני מאחלת לעצמי להמשיך ולסרוג את כל 
החלומות שלי ושל לקוחותיי והכי חשוב לאהוב  את העבודה 

שלי." 

עדי בן שלוש: "הרעיון העסקי   
למותג Lulu Crochet הגיע 

כשהייתי בהריון עם בתי הבכורה, 
אושר. היה בי את הרצון לעצב לה 

חדר רגוע ושלו עם מלא אהבה, 
בעזרת מוצרים ייחודים בטעם 

האישי שלי, אז החלטתי לקחת 
את העניינים לידיים והכנתי את 

המובייל הסרוג הראשון שלי"

ציפי בן צבי: "אנחנו מתכננים   
את הטיול שלהם, כך שיתאים 

להעדפותיי ובכל מדינה 
ומדינה, אני מזמינה ודואגת 

לכל המנהלות של הטיול, 
מדריכים, מלונות ותחבורה, 

כך שהמטיילים יוצאים לטיול 
בהרגשת בטחון ופטורים מכל 

דאגה"

ציפי בן צבי (צילום: נגה בן צבי)

בורמה (צילום: אילת רובינס)
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חנות המתנותבית הפרי

 www.eingev.co.il פרטים נוספים באתר תיירות עין-גב

04-6659800   תיירות עין גב | אטרקציות בנמל עין גב

*השובר ניתן במסעדה לכל סועד המזמין מנה 
עיקרית | כולל מנת ילדים | השובר תקף בתאריכים 

21-25.4.19 בשעות הפעילות התוכנית כפופה 
לשינויים | ט.ל.ח

בית הפרי

שייט חופים

שייט מודרך

סיורכבת
להכרת הקיבוץ

חוויה מהנה למשפחות עם ילדים

הנגריה של

סבא יוסי
חווית יצירה ייחודית בעץ
ומשחקיה קסומה לילדים

מבצע
מסעדת 

הדגים
אוכלים ארוחה במסעדה 

ומקבלים שייט 
חופים חינם!*

חוגגים פסח בנמל עין-גב
21-25 באפריל 2019

22-24 באפריל
שרל'ה שרון

וחבורות הזמר
כניסה חופשית

FOOD
TRUCK

מעגל מתופפים
מתנפחים לילדים

ה
ל

א
וג

ל 
כ

מי
קומדיה 
במסכה

11:00 24.4

מופע אינטראקטיבי לכל המשפחה

במה פתוחה בנמל עין-גב

הכניסה חופשית 
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אלמוג סורין

13

50

 "
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אסתר נחמיה: "יש לנו מנהג שבו אנו   
'מרביצים' עם בצל. לילות סדר אצל משפחה 

מפרס תמיד כוללים טפיחות בגב עם 
בצל ירוק, ובתוך התהליך - כל אחד מבני 
המשפחה חוטף," היא צוחקת ומוסיפה: 
"בליל הסדר אני קמה ומרביצה לכולם!"

סדר פסח במשפחת נחמיה. "מכות בצל ירוק"

אסתר נחמיה, ממושב נבטיםבעלה של אסתר עם האחייניות הצעירות במשפחה שרים "מה נשתנה"
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  איך בני המשפחה מגיבים
למנהגי החג?

כמה זמן נמשך ליל סדר אצלכם?

01:00 12:00

50

ומי מבשל לקבוצה הענקית?

כיצד מגיבה המשפחה למנהג?
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ליל סדר במשפחת ברימר. צרור עם אפיקומן שעובר מכתף לכתף

ליל סדר במשפחת ברימר. "מחופש ובילויים - לבקבוקים וטיטולים"



3 

 

ורד בן סעדון: "כשחוגגים את ליל הסדר   
בצד ההולנדי, יש לנו מנהג שבו במהלך 

אמירת 'עשרת המכות' - אנו טובלים את 
האצבע בכוס היין ובכל מכה שמים טביעת 
אצבע על ההגדה. את המנהג אנו מקיימים 
כבר מתקופת הסבים ההולנדיים שלי, מזה 

עשרות שנים"

ההגדה שעברה דורות במשפחתה של ורד. בכל מכת מטביעים טביעת אצבע עם היין בהגדה

ארז וורד בן סעדון בכרם ברחלים (צילום: טל מרום)
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לירון ברימר: "כל   
אחד מיושבי 
שולחן הסדר 

מחזיק בתורו על 
כתפו צרורות, 

בתוכו האפיקומן 
ומעבירו מכתף 

ימין לשמאל. תוך 
כדי כך חוזרים 

על המשפט: 
'משארותם 

צרורות ושמלותם 
על שכמם בני 

ישראל עשו כדבר 
משה'"
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סיגלית ברייר ובתה קשת בין שתילי הפטל

סיגלית והכלניות המפורסמות – הראשונה שיצרה כלניות מקרמיקה

#
#

#

עמוס דה-וינטר

אזור  חברון,  הר  דרום  אזור 
יתיר הוא אזור מדהים. לרגע 
בכנען  נמצא  שאתה  לך  נדמה 
צאן  עדרי  פזורים  בה  המקראית, 
ואז  ירוק,  ועשב  טרשים  ואדמות 
היער  יתיר,  ליער  נכנס  אתה 
השתול הכי גדול בארץ, עובר בין 
העצים, עוצר בין הגתות העתיקות 
עשיר  היום  שגם  באזור  שנתגלו 

בכרמים.
כמה  עוד  יתיר  הישוב  אחרי 

לישוב  מגיעים  קילומטרים 
שם  ליבנה,  שני  חקלאי  הקהילתי 
שהיא  ברייר,  סיגלית  את  פגשתי 
ליד  אמנית,  וגם  חקלאית  גם 
של  ישראלית  לקרמיקה  הסטודיו 

סיגלית.
סיגלית (50), נשואה לדני ברייר 
 ,(22) שקד   - ילדים  לשלושה  ואם 

אביב (20) וקשת בת ה-7.

איך הגעת לשני-ליבנה 
ולחקלאות?

בירושלים  "נולדתי  סיגלית: 

להר  הגעתי  לנח"ל.  והתגייסתי 
השלישי  הגרעין  היינו  עמשא. 
כאשר  בדיוק  עמשא,  להר  שהגיע 
הכירו בו כקיבוץ. אנחנו עשינו את 
ושם  כקיבוץ  הישוב  של  ההכרזה 
שהיה  בעלי,  דני  את  גם  הכרתי 
אז שין-שין (שנת שירות) ביישוב. 
אחרי  השני  ביתו  היה  עמשא  הר 
גם  התחילה  בעצם  ושם  באר שבע 

האהבה לחקלאות, בהר עמשא. 
בנרקיסים  עבדנו  תקופה  "אותה 
צאלים,  עד  יורדים  היינו  ובנוסף 
שם היו לנו שטחים של גזר ותפוחי 

הישוב  מאז  בשדות.  עבדנו  אדמה, 
היום  תהפוכות,  וכמה  כמה  עבר 
ממש  הייתה  זו  קהילתי.  ישוב  זה 
אופן  בכל  שאני  קצרה  תקופה 
לי  שהשאיר  מה  בגד"ש,  עבדתי 

טעם טוב של עוד.
"ב-1990, כשהשתחררתי נסענו, 
וחזרנו  בחו"ל  שנים  שלוש  היינו 
לעין גדי. בעין גדי דני עבד ברשות 
הטבע והגנים - שם הוא עובד עד 
המשפחה  את  הכרנו  ושם  היום 
התקופה  ספר שדה.  בית  גדי  בעין 
מדהימה,  הייתה  גדי  בעין  שלי 

עבדתי, היה לי פעוטון וגם למדתי 
חשבתי  לא  אמנות,  בירושלים 
אמנות,  יהיה  המרכזי  שהעיסוק 
ופעוטון,  ילדים  גן  על  חשבתי 

חינוך.
עין  את  כשעזבנו  "ב-1999, 
גדי, חיפשנו מקום, בית שבו נוכל 
לעסוק בו גם בחקלאות. גרנו בעין 
גדי באשקובית, שני חדרים קטנים, 
והמון דברים שהיו  מטבחון פצפון, 
נכנסתי  כבר  תקופה  אותה  בחצר. 
שצריך  החלטנו  ואז  השני  להריון 
המורחבת  למשפחה  מקום  לחפש 
חשבנו  בתחילה  בחיים.  ולהתבסס 
בערבה,  מושבים  כמה  על  באמת 
ואז   - הכיכר  נאות  על  חשבנו 
אמרתי לדני, 'אנחנו חייבים לעלות 
להר עמשא, לראות מה קורה פה'. 
מהם  אחד  פקחים,  שלושה  היו  גם 
כל  ואשתו  שהוא  שלנו,  טוב  חבר 
הגענו  כך  תבואו.  לנו  אמרו  הזמן 
בסופו של דבר לשני-ליבנה וקנינו 

בית, בלי להתלבט.

האזור  כל  ובעצם  לכאן  "הגענו 
האזור  מדהים.  פשוט  קסום,  הזה 
משלב כאן גם חקלאות וגם יער – 
חקלאות בתוך יער שזה שאין הרבה 
מעין  זה  בעיני,  מדהים  זה  בארץ, 
והדובדבנים  הכרמים  כל  טוסקנה, 
כאן  כרתו  בינתיים  כאן.  שהיו 
המון עצי דובדבן בגלל כמה שנים 
המון  כאן  יש  ריווחי.  היה  לא  שזה 

כרמים, כי יש כאן יקב נהדר.
יישוב  "היישוב שלנו בעצם היה 
הגענו  כשאנחנו  חקלאי,  קהילתי 
ישוב  להיות  אותו  החזרנו  בעצם 
לא  אחד  אף  כי  חקלאי,  קהילתי 
אנחנו   – בחקלאות  כאן  עסק 
כל  את  עברנו  הראשונים.  היינו 
המשך בעמ' 36
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קטיף עצמי של ברוקולי בשדה של סיגלית ודני ברייר

הבירוקרטיה והצלחנו וסוף כל סוף 
ב-2008 קיבלנו מכסת מים. לקחנו 
לנו 8-9 שנים לקבל את האישור. 
ברגע  אבל  בעל  בחיטת  התחלנו 
שקיבלנו את מכסת המים התחלנו 
קולרבי,   – שורש  ירקות  לגדל 
שומר ועוד. בגלל האקלים המיוחד 
כאן גילינו שניתן לגדל פה ירקות 
חורף בקיץ. זה היה מאוד לא פשוט.

הגענו  הזרעים  מחזור  "בגלל 
אלופי  אנחנו  והיום  לברוקולי  גם 
שלנו.  הבסיס  זה  ובעצם  הברוקולי 
ברוקולי,  מגדלים  אנחנו  היום 
ירוק,  בצל  גם  עשינו  כרובית, 
אנחנו  עכשיו   - קולרבי  שומר, 
לראש  כרישה  לשתול  מתחילים 
השנה. זה לא היה פשוט, גנבו לנו 

פעמים את הירקות."
גדר  על  ממש  שוכן  ליבנה  שני 
הדרומי,  הירוק  הקו  של  המערכת 
אבל שייך למועצה האזורית דרום 

הר חברון.
"כשאביב נולד, התחלתי ללמוד 
חזותית  לאמנות  במכללה  אמנות 
שנים  חמש  למדתי  שבע.  בבאר 
כדי  החוצה  שיצאתי  עד  קרמיקה, 
למכור אחרי שממש הרגשתי שאני 
ונכונים  מדויקים  דברים  עושה 
קבוצת  הקמנו  במקביל,  למכירה. 
דרומי',  'חומר  שנקראת  אמנים 
מגדרה  אמנים   11 של  קבוצה 
אנחנו  שישי  יום  בכל  אילת.  עד 
אנשים  גם  ומביאים  פה  נפגשים 

ופעם  פרטית  קבוצה  מבחוץ, 
בתערוכה  יוצאים  אנחנו  בשנתיים 
קבוצתית. זה גרעין חזק, 11 שנים 

אנחנו ביחד.
שבע  כבר  אני  בסטודיו  "כאן 
סטודיו  לי  היה  בהתחלה  שנים. 
הזה  במבנה  קראון.  בתוך  ביישוב, 
הזמן  היה משהו אחר, כל  בכל עם 
הפך  שהוא  עד  דברים  התחלפו 
לריק ואז קיבלתי אותו. צביקי בר 
חי שהיה ראש המועצה דרום חברון 
הוא שדחף אותי לקחת את המקום, 
תיירות.  לפה  שנביא  האמין  הוא 
מתקשים  אנחנו  תיירות  היום 
להביא לפה, באים לפה לטייל ביער 

אבל קשה להביא לפה אנשים.
המדהימים  הטיולים  "מלבד 
היין  בגתות  הביקור  יתיר,  ביער 
העתיקות, יש כאן בקתת היערן של 
קק"ל שמאוד פעילה, יש פה פריחת 
גבעונית  פה  ויש  בסתיו  חלמוניות 
ממש  באביב,  שפורחת  ערבית 
בתקופה הזאת. יש את תל ערד, את 
יקב יתיר – יש מה לעשות פה, זה 

גם עניין של שיווק והתמדה.
פטל.  קצת  עשינו  עמסא  "בהר 
'זה  הוא אמר  דני לא כל כך רצה, 
'חייבים  אמרתי  ואני  היה'  כבר 
זה מתחיל מחדש'.  זה,  לעשות את 
התחלתי  לזה,  נכנסתי  באמת  אז 
שעברה  ובשנה  ולהתעמק  ללמוד 
הקמנו דונם ראשון של פטל אדום 
– הכל עשיתי לבד, כולל שתילה, 

גיזום והדליה. כל יום צריך לבדוק 
את השתילים. דונם אחד זה נשמע 
הרבה.  זה  אדם  לבן  אבל  מעט 
זמן  לי  'אין  לעצמי:  אמרתי  ואז 
לקרמיקה, אני מתה לעבוד בחומר 
ומצד שני אני נשאבת למשהו חדש' 

אבל זה הבייבי שלי."

והצליח לך?

מהר,  מאוד  קרה  זה  "מאוד. 
חיכיתי  חיכיתי,  פריחה,  הייתה 
והתחילו  חודשים  ארבעה  ותוך 
וגדולים  אדומים  פטלים  לצאת 

במיוחד.  וטעים  טוב  יבול  ויצא 
יצאתי  מהפטל,  ריבות  גם  עשיתי 
לירידים ומכרתי. אני חושבת שאם 
להיות  צריך  מצליחים.  מתמידים 
הזמן.  כל  הדופק  על  יד  עם  ממש 
כל  כי  ושתיל,  שתיל  לכל  להגיע 
שלא  האמת  תינוק.  כמו  זה  אחד 
ריססתי בכלל אז אפשר לקרוא לזה 
מצע  על  שזה  בגלל  אבל  אורגני 
מנותק זה לא אורגני רשמי. האמת 
שגם אם אאלץ לעשות ריסוסים הם 
יהיו ריסוסים אורגניים שלא יזיקו 
מניעתי  רק  זה  מרססים  אם  לפרי. 

וכשיש פרי בכלל לא מרססים.
רשת  בבית  גדל  שלי  "הפטל 
אני  חרקים.  מפני  עליו  ששומר 
כי  נוספת  עונה  לעשות  הולכת 
ההשקעה  את  החזרתי  לא  עדיין 
הראשונית, גם שתלתי דונם אסנה 
ודונם אוכמניות, כך שיש לי עכשיו 
שאצטרך  משהו  זה  דונם.  שלוש 
עתיר  הקטיף  כי  עובדים,  להכניס 
שינים  שין  פה  היו  למזלי  עבודה, 
ארבעה  פה  עבדו  הם  ביישוב, 
מאוד  לנו  ועזרו  אצלנו  חודשים 
בזמן של הקטיף. יש לנו תאילנדי 

פטל מקרמיקה - עבודה משותפת של סיגלית ברייר ואלה בן חיים, גלריה "8 ביפו"

המשך בעמ' 38
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אחד אבל הוא עובד גם בברוקולי. 
 – שורדים  אבל  קטנים  אנחנו 

חקלאות זה לא דבר פשוט."

זה גם לא פשוט לעשות אמנות 
במקום כל כך רחוק מהמרכז...

לי  הייתה  עכשיו  מאוד.  "נכון 
מהחקלאות,  חודשיים  של  הפסקה 
שהגידול  בזמן  בינואר-פברואר, 
עבדתי  אז  חורף,  לתרדמת  נכנס 
בסטודיו.  מחודשיים  יותר  קצת 
היא  שעכשיו  תערוכה  על  עבדתי 
מוצגת בגלריית "8 ביפו". התערוכה 
במאי.  ב-1  ותינעל  נפתחה  כבר 
מקווה למכור אבל גם אם לא אמכור 

- זה לא פטל, זה לא מתכלה. 
אותי  מעצבן  בחקלאות  "למשל 
לפני  ומוכרים  קוטפים  שאנשים 
הזמן ואתה רואה את זה היום בהכל, 
יער,  בפירות  באבוקדו,  בעגבניות, 
לא  וזה  הזמן  לפני  זה  את  קוטפים 
טעים. אי אפשר למכור משהו שהוא 
לא טעים. חבל שזה מה שקורה היום. 
להעלות  חייבים   – מרגיז  מאוד  זה 
שיבואו  האנשים  של  המודעות  את 
חקלאות  מהחקלאי.  ישר  לקנות 
הכי  החקלאות  היא  לדעתי  ישירה 
הפטל  את  לי  שיש  מאז  חכמה. 

התחלתי למכור לבד."

זה לא פשוט. אצלך זה קטן אבל 
אם יש לך עשרות דונם אתה חייב 

משווק...

דעתי  לפי  פשוט.  לא  זה  "נכון, 
המגדלים  כל  עם  היא  המגמה 
הגדולים באמת היא הרסנית. למשל 
יש חברה גדולה מאוד בצפון שעשתה 
מצד  ברוקולי.  דונם   1.500 עכשיו 
תחשוב   - שני  ומצד  זכותם  זו  אחד 
על כל המגדלים הקטנים. הם שברו 
התחיל  שלי  המשווק  השוק,  את 
לצאת  ונאלצתי  מחירים  להוריד 

החוצה, למכור בעצמי - אין ברירה. 
גידלתי  אני  זה?  את  אזרוק  אני  מה 
את זה. למה לעשות את זה ואני לא 
להם.  משתלם  בכלל  זה  אם  יודעת 
רק  שחושב  אחד  שיש  הוגן  לא  זה 
על עצמו - לכל החקלאים יש מקום 

וכולם צריכים להתפרנס."

לשלב  בעתיד  מתכוונת  סיגלית 
את החקלאות עם העבודה בקרמיקה. 
המדהימות  היצירות  בין  עובר  אני 
בסטודיו ובאמת מתפעל מהעבודות. 
הם  ברייר  סיגלית  של  העבודות 
רואה  שאתה  הרגילים  הדברים  לא 
בחנויות  או  לקרמיקה  בסטודיו 
יותר  היא  שלה  הנטיה  הקרמיקה, 
של  המוני  לייצור  מאשר  לאמנות 
צלחות,  (קערות,  שימושיים  כלים 
בעבר  עיצבה  סיגלית  וכו').  ספלים 
עברה  ואז  שימושיים  קרמיקה  כלי 
שבסטודיו  כך  אמנותית,  ליצירה 
שימושיים  קרמיקה  כלי  גם  תמצאו 
ויוצאת  מדהימה  בצורה  שמעוצבים 
בסגנון  וחלקם  וינטאג'  חלקם  דופן, 

המאוד ייחודי של סיגלית.

את משלבת את החקלאות גם 
באמנות שלך?

משלבת  הזמן  כל  אני  "בוודאי, 
שלי.  ביצירה  חקלאיים  מוטיבים 
למשל, אני מכינה פטל מפורצלן. יש 
לי בגלריה '8 ביפו' ארבעה סידורים 
שונים.  בצבעים  פטל  של  מטריפים 
כאן למשל לקחתי עלה של ברוקולי 
טבול  הכל   - בכותנה  משולב 
בפורצלן. זה כוסמת טבול בפורצלן. 
אבל  כרישה,  פרחים של  גם  עשיתי 
זה  כאן  הארון  כל  הלך.  פחות  זה 

מוטיבים חקלאיים.
עכשיו  עורכת  אני  "כאמור, 

בן חיים  תערוכה משותפת עם אלה 
'8 ביפו', כאשר היא הכינה  בגלריה 
כל  את  הכנתי  ואני  האגרטלים  את 
קדרית  היא  אלה  מלמעלה.  העיצוב 
והחלטנו  חן  ניר  במושב  שגרה 
בגלל  כי  ביחד,  החיבור  את  לעשות 
החקלאות לי לא היה זמן להכין את 
טובות  חברות  אנחנו  האגרטלים. 
והחלטנו על שיתוף פעולה. זה כבר 
אמנות לגמרי! את הברזלים אספתי 
בכל  זרוק,  פה  שהיה  חקלאי  מציוד 
מוצאת  שאני  משהו  לי  יש  פעם 

ועובדת איתו.
החולים  בבית  שם  תערוכה  "יש 
לביה"ח  שנה   70 ציינו  הם  שיבא. 
שיבה ואז אוצרת האמנות של שיבא 
פנתה אלי ויחד איתה עשינו תערוכה 
שלי,  המפורסמים  הפרחים  של 
שמחשיבה  מוזיאון  חנות  כל  שהיום 

את עצמה מחזיקה אותם."

מתי התחלת עם הפרחים?

"התחלתי בשנת 2008 עם כלניות, 
יצוקה'.  'עופרת  מבצע  של  בתקופה 
אחרי  לפה  הגעתי  המבצע  כשהיה 
אשכול,  בפארק  השתתפתי  בו  יריד 
הביתה  הגעתי  פצמ"ר.  שם  כשנפל 
ראיתי  פשוט  ואז  מאוד  מצוברחת 
כלניות  שלנו  הברוקולי  שדה  ליד 
וקיבלתי החלטה לעשות כלניות. זה 
מכלים  לעבור  בעצם  שלי  הסוויץ' 
לכלניות.  באבניים  שימושיים 
העבודות  את  ראו  ישראל  במוזיאון 

שלי והזמינו אותי ומשם זה התחיל.
רבים  קרמיקה  אמני  "היום 
הראשונה  אני  אבל  כלניות  עושים 
שעשיתי  אחרי  זה.  עם  שהתחלתי 
לקחו עם זה לכל מיני כיוונים. אני 
זו  קשה,  מאוד  פרח  כל  על  עובדת 
לא טבילה בפורצלן – זו עבודה על 
ובצבעים  כל פרח אחד אחד בפינץ' 

שאני מרכיבה אותם בעצמי."

"אני כל הזמן   
משלבת מוטיבים 
חקלאיים ביצירה 

שלי. למשל, 
אני מכינה פטל 
מפורצלן. יש לי 
בגלריה '8 ביפו' 
ארבעה סידורים 

מטריפים של 
פטל בצבעים 

שונים. כאן למשל 
לקחתי עלה של 
ברוקולי משולב 

בכותנה – הכל 
טבול בפורצלן. 

זה כוסמת טבול 
בפורצלן"

קשת ברייר בת ה-7 ברגע של פטל

פטל מפורצלן לבן של סיגלית ברייר
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25 חקלאים גידלו חזרת בכפר ביאליק – אך רותי ואודי אשרוביץ הם 
מגדלי החזרת השורדים היחידים והאחרונים במושב # היבוא הפרוע, 

עליית כוחן של רשתות השיווק ובעיות נוספות גרמו לפרישת רבים 
מהענף # מסתבר שגידול החזרת אינו קל ודורש טיפולים מיוחדים # 

האם כל המאמץ בגידול, שווה מבחינה כלכלית?

חני סולומון

הם  אשרוביץ  ואודי  רותי 
השורדים  החזרת  מגדלי 
ביאליק.  בכפר  והאחרונים  היחידים 
שגידלו  חקלאים  וחמש  מעשרים 
בשדות  החזרת,  שורשי  את  בגאווה 
הכפר במשך שנים. בעבר אף ייצאו 
ה"  ובמיוחד  אירופה  מזרח  יוצאי 

�יקים" הביאו את הגידול לארץ. מס
לאנטי נחשבת  שהחזרת  �תבר 

ערכים  ובעלת  הטבע  של  ביוטיקה 
בריאותיים ותזונתיים טובים.

בכל ארוחת ליל סדר על השולחן 

מונחת ברב פאר צלחת הסדר, עליה 
והסבל  המרור  לזכר  החזרת,  מונחת 
שעברו על בני ישראל במצרים וכן, 
כתוספת מוכרת עם אכילת הדגים, 
האשכנזי,  פיש  הגפילטע  במיוחד 
שיוגש לשולחן לצד פינכה עם חזרת 

אדומה וחריפה. 
אך איך שמסתיים החג - הצרכנים 
שממשיכים ליהנות ממנה. במשך כל 
ובראש  בפסח  רק  ולא  השנה  ימות 
באים  העיקריים  והמתמידים  השנה, 

ויוצאי גרמ �מהמגזר החרדי, הרוסי 
ניה. יש המשתמשים בשורש החזרת 

�ועליה לצרכי שיפור בריאותם. מס

תבר שגידול החזרת אינו קל ודורש 
טיפולים מיוחדים. האם כל המאמץ 

בגידול, שווה מבחינה כלכלית?

אשרוביץ,  ואודי  רותי  כאמור, 
מגדלי  הם  ביאליק,  מכפר  זוג  בני 

שו לגדל  ששרדו  היחידים  �החזרת 
�25 מגד  רשים מיוחדים אלו, מתוך

לים שפעלו בכפר בשנים האחרונות! 
בכפר  דווקא  למה  השאלה  נשאלת 

מס התשובה  חזרת?  גידלו  �ביאליק 
תבר מורכבת ממספר נימוקים.

שני  דור   ,(65) אשרוביץ  אודי 
התשובות  "אחת  מסביר:  למגדלים, 

הקר לתנאים  קשורה  �הנכונות 
הגידול,  את  ההולמים  והאקלים  קע 
והאקלים  הכבדה,  האדמה  במיוחד 

במו קשור  נוסף  נימוק  �הממוצע. 
שרובם  הכפר,  מייסדי  של  צאם 
מכונים  והם  מגרמניה  לארץ  הגיעו 
אותם  'ייקים'.  הרחב  הציבור  בפי 
 ,1934 בשנת  לקרקע  עלו  צעירים 
המשתייך  לתפארת,  כפר  והקימו 
הכפר  החקלאי'.  'האיחוד  לתנועת 
שלנו ממוקם בתחומי מועצה אזורית 
זבולון ונקרא ע"ש המשורר הלאומי 
חודש  שנפטר  ביאליק,  נחמן  חיים 

לפני העלייה לקרקע."
�זמנים קשים עברו על הכפר בת

חילת דרכו. עבר זמן עד ש-78 בעלי 
הנחלות החברים באגודה השיתופית 
החזיקו  רובם  התבססו.  החקלאית 

לה הברורה,  המטרה  בזכות  �מעמד 
לגורם חקלאי משמעותי בסבי �פוך 

בה ההולכת ומתפתחת, קרוב לחיפה. 
לנ החליטו  הראשונים  �המתיישבים 

סות את גידול החזרת, וראו כי טוב 
גידו איתם  הביאו  גם  הם  �ומתאים. 

הכירו  אותם  נוספים,  ייחודיים  לים 
ממקום מושבם באירופה, כמו למשל 
גידול האספרגוס והרברבר, שגודלו 

ע"י ד"ר ולטר נוי, ממייסדי הכפר. 
גי למשימת  נרתמו  �"בתחילה 

דול החזרת כ-25 משקים מתוך 78 
אשרוביץ  אודי  מוסיף  המשקים," 
עבדו  הם  התקופה  "באותה  לספר. 
החזרת'  מגדלי  'ארגון  חסות  תחת 
שהוקם למען המגדלים. הארגון אף 
דאג לענייני היצוא לאירופה באותה 

ז"ל,  אשרוביץ  יצחק  אבי,  תקופה. 
היה אחד ממקימי הארגון."

אשרוביץ משתף שבחלוף השנים, 
�כל משק דאג לגדל ולשווק את החז

רת בעצמו, מה שהביא לכך שהארגון 
השנים  "במשך  מלהתקיים.  חדל 
הגידול  את  לנטוש  המגדלים  החלו 
משיקולים שונים, עד שנכון לשנים 
היחידי  המשק  נשארנו  האחרונות, 
בכפר הממשיכים לגדל חזרת ובכל 
לפני  מיוחד,  טיפול  ודורש  הכרוך 
שיווקו. מלבד חזרת אנחנו מגדלים 

גם תבואות חורף לירק ולגרעינים.
אבי  מצד  משפחתי  בני  "במקור, 
מרוסיה  שהגיעו  חקלאים  היו  ז"ל 
לארץ  הגיעו  הם  ציוניים.  ממניעים 
מגדל  למושבה   1924 בשנת  עוד 
ילידת  ז"ל,  שושנה  אמי  הצפונית. 
כגננת  למגדל  הגיעה  תקוה,  פתח 
ז"ל.  יצחק  אבי  הכירה  שם  צעירה, 

�השניים התחתנו, ולאחר זמן מה הח
ליטו לעזוב את מגדל. תחילה עברו 
לקריית מוצקין ובשנת 1956 הגיעו 
מנוסה  היה  שכבר  ביאליק,  לכפר 
להיות  במטרה  חקלאיים,  בגידולים 

שוב חקלאיים. 
"אני ממשיך את מפעל חייהם של 
המשפחה.  של  החקלאי  במשק  הורי 
יש לי שתי אחיות בוגרות שעזבו את 

�הכפר בצעירותן ואין להן קשר לח
קלאות. הגעתי לכפר בגיל שנתיים 

וכל ילדותי ובגרותי הייתה כאן."
משק  בחיי  והעבודה  השיתוף 
גורם  בהחלט  היוו  הפעיל  ההורים 
אודי  הילדים.  בהתפתחות  חשוב 
יחד  לשדה  צעיר  מאוד  בגיל  יצא 
עם אביו, כדי להעביר קווים ולבצע 

יכולו לפי  נדרשת  עבודה  מה  �כל 
תיו. במשק היו עגלים ועופות שהיה 

ארגז חזרת. משתמשים גם בעלים

אודי ורותי אשרוביץ - השורדים האחרונים לגידול חזרת בכפר ביאליק

75% סלק לא מבושל

25% חזרת מגוררת 

מלח, לימון, מעט סוכר ולאזן 
טעמים
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הילדים  שלושת  וכל  לחסן  צריך 
גויסו למשימה. 

כבן  אודי  טבעי,  שבאופן  כמובן 
במשק:  מטלות  ליותר  נדרש  היחיד 
רו� ל"לאחר שירותי הצבאי נישאתי 
וארבעה  משפחה  הקמנו  כאהן.  תי 
ילדים מוצלחים - והמשכנו את משק 

לת המותאמת  בהתייעלות  �ההורים 
קופה והזמן. כיום, כאשר אני כבר סב 
לשתי נכדות וממשיך לעבוד במשק 

�- ובידיעה כמעט ברורה, שדור היל
לה ימשיך  לא  שלנו  והנכדים  �דים 

תפרנס מחקלאות, זה עצוב, אך זאת 
החק נושא  של  העגומה  �המציאות 

לאות בארץ, שמנהיגי המדינה ויתרו 
על חקלאיהם. דווקא עכשיו בתקופת 

מצי שכבר  למפלגות  �הבחירות, 
גות לציבור מצע ברור, כמעט שלא 
ונלחמים על  שומעים מי שמייצגים 
חקלאות בישראל. אלו כנראה ימים 

אחרים, בסדרי העדיפויות בארץ."

ילידת  (כאהן),  אשרוביץ  רותי 
הפתעות  מלאי  "החיים  אביב:  תל 
והזדמנויות. כל אחד עם סיפור חייו 
- איך, ובאיזה נסיבות הכיר את בן 
זוגו לחיים... אני כעירונית, תלמידה 

�בתיכון עירוני א', לאו דווקא חשב
בכפר,  לחיות  ואגיע  יום  שיבוא  תי 

בעקבות נישואי לבן זוגי."
אחד  כל  הובילו  הגורל  נסיבות 

להחלטה  עד  חייו  מסלול  עם  מהם 
לחיות יחד, ולהקים בית ומשפחה עם 
ארבעה ילדים. וכך היא מספרת את 
האהבה:  לקשר  שהובילו  העובדות 
מקובל  שהיה  בנוהג  מתחיל  "זה 

לקי לצאת  השבעים,  שנות  �באותן 
לשירות  ימים  לעשרה  כלשהו  בוץ 
בני  עם  הגעתי  י"א.  בכתה  לאומי 
 .1975 בשנת  קליה  לקיבוץ  כיתתי 
אודי שירת באותו הזמן בנח"ל, היה 

חייל בקיבוץ וכך הכרנו. 
התיכוניים  לימודיי  את  "סיימתי 
לחיל  שובצתי  לצה"ל,  והתגייסתי 
האוויר. שירתתי בחייל שירות מלא, 

�מה שלא מנע את המשך הקשר. לי
מים, לאחר השחרור הצבאי, התחתנו 
ועברתי לכפר ביאליק, כמושבניקית 
 40 נחגוג  והשנה   - מלאה  במשרה 

שנות נישואין. 
אר לתפארת:  משפחה  �"הקמנו 

וכן,  ובן  בנות  שלוש   - ילדים  בעה 
שתי נכדות מתוקות. המעבר מהעיר 
וגם  בשבילי  בעייתי  היה  לא  לכפר 

�ההתאקלמות הייתה קלה. אמנם נו
לי  יש  אך  כעירונית,  וחייתי  לדתי 
שמגיל  כך  ויתקין,  בכפר  משפחה 
בנוסף  הכפר.  חיי  את  הכרתי  צעיר 
בה  שהתנסיתי  החקלאית  לעבודה 

מג שדה  בעבודות  קלייה,  �בקיבוץ 
�וונות - זכור לי לדוגמא קטיף חצי

לים - כל אלו הכשירו אותי למעבר 
קל לחיים כפריים, בכפר ביאליק. 

יצא  לא  מאתנו  אחד  "אף 
חזר  אודי  הצבא.  לאחר  ללימודים 
מהצבא למשק ומיד החל לעבוד עם 

כדי לאפשר למשק להתקיים  אביו, 
יצאתי  התפתחותו.  את  ולהמשיך 
זאת כדי  לעבוד בתחילה בחוץ, כל 
להקים ביחד בית, אותו בנינו בעשר 
הבת  כשנולדה  שלנו.  האצבעות 

ועב למשק  חזרתי  כבר  �הראשונה, 
לגידול  במקביל  הנדרש,  בכל  דתי 

המשפחה והילדים. 
את  ומשלימים  השלימו  "ילדינו 

ול �מה שאנחנו לא הצלחנו ללמוד 
עשות תארים לאחר הצבא, כמקצוע 
ההמשכיות  נושא  לגביי  אך  לחיים. 
אחד  שאף  היא  התשובה  במשק, 

מתכ שהוא  משדר  לא  �מילדינו 
במקום  כי  בחקלאות,  להמשיך  וון 
הסתם  מן  ופרנסה  עתיד  שרואים 
שלא  במקום   - וממשיכים  נשארים 
רואים פרנסה, זה כבר לא רלוונטי. 
חבל שכך הם פני החקלאות בארץ, 
שהיו  מהגורמים  נתמכת  שאינה 
ועל  עליה  ולשמור  לטפח  אמורים 

חקלאיה. 
ביננו:  במשק  העבודה  "חלוקת 

�העבודה בשדה במהלך הגידול מת
פועלים.  בעזרת  אודי  ע"י  בצעת 
הצורך  לפי  מסייעת  שאני  כמובן 
האריזה,  בבית  במיוחד  והדרישה, 
הפועלים. תפקידינו להכין  יחד עם 
כולל  לשיווק,  החזרת  שורשי  את 
אריזה. כאשר המשלוחים מוכנים הם 
הארץ,  רחבי  לכל  אודי  עם  יוצאים 

המ הפצת  נושא  על  האחראי  �הוא 
שלוחים."

שהיא  משתפת  אשרוביץ  רותי 
השנים  כל  שבמשך  מרוצה  מאד 
יש  האחרונות,  בשנים  שאת  וביתר 
בהנהגת  חברתית,  פעילויות  בכפר 
שיש  שמחה  היא  התרבות.  וועדת 

ות חברתיות  פעילויות  �אינספור 
הצגות,  מהרצאות,  החל  רבותיות, 
טיולים משותפים וכלה בהתגייסות 
חגים  מסיבות  לעריכת  החברים 
כל  "לדוגמא  קהילתיים.  ואירועים 
שבועות  חגיגת  מתקיימת  השנים 
החקלאית  החגיגה  שהיא  מקסימה, 
בחגיגה  בשנה.  פעם  של  המרשימה 
המגוונים  החקלאות  ענפי  מוצגים 

החזרת היא שורש של צמח הקוריאריה – אמורציאה, צמח רב שנתי 
ממשפחת המצליבים. 

�במקור הצמח גדל בעיקר בסיביר ובמערב רוסיה. פרחיו הלבנים פור
�חים באביב ומתנוססים לגובה של יותר ממטר. עליו החריפים של הקו

ריאריה-אמורציאה שימשו דורות של איכרים כתוספת לסלט, ואף את 
זרעיו המונבטים אכלו. 

בתוספת  לעיתים  וטחון,  כתוש  כשורש  החזרת  את  מכירים  אנחנו 
סלק, הצובע אותה 
סגול  אדום  בצבע 
מעניין  אופייני. 
שהשורש  לדעת, 
השלמה  בצורתו 
הוא חסר ריח, אבל 
ומקלפים  במידה 
אותו,  וחותכים 

כי ממנו  �מתפרק 
(סיניגרין)  מיקל 
אז  בתוכו.  החבוי 
נדיף  שמן  מתפזר 
חריף,  ריח  בעל 
איזו�  הקרוי
�השו  . טתיוציאנ

רש מכיל גם שרף 
�מריר, סוכר, עמי

לן ואלבומין שהוא 
סוג של חלבון. 

אחת  חזרת  בכף 
קלוריות.   6 יש 

�החזרת עשירה בויטמינים בי וסי, עשירה בברזל, מגנזיום ואשלגן ומ
וידועה כאנטיביוטיקה טבעית,  כילה אפס אחוזי שומן. החזרת עשירה 
ולכן היא  המעכבת גדילת חיידקים ופטריות. לחזרת השפעה משתנת 
ושיגרון  קלות  מפרקים  דלקות  השתן,  בדרכי  בדלקות  לטיפול  טובה 

(דלקת מפרקים קשה). 
חזרת היא תבלין משחרר ליחה ופותח סינוסים ולכן היא עוזרת גם 
בברונכיטיס ובבעיות נשימה ושיעול, שנגרמות משפעת. יתרון נוסף: 
מי שסובל מבעיות עיכול יוכל להיעזר בה, כי היא מזרזת הפרשת מיצי 

�עיכול ותנועתיות במערכת. היא יעילה גם במצבים של כאבי בטן, כסו
גזים ומשלשל עדין. את עלי החזרת אי אפשר למצוא בשווקים,  פחת 

אלא אצל המגדלים והם מהווים מקור עשיר יותר לוויטמין סי.        
רותי אשרוביץ: "מבחינה בריאותית החזרת ידועה כבעלת יתרונות 

�רבים. אני יודעת שאנשים מגיעים עד אלינו, רק כדי לקנות חזרת לצ
רכים רפואיים שונים. יש המשתמשים אף בעלי החזרת ומציינים שזה 

טוב."

אודי אשרוביץ: "כדאי ללמוד   
מארצות אחרות, שבהן החקלאים 
הם בסיס הפירמידה, כיצרני מזון 

חשובים שעליהן מושתתת החקלאות 
ולהם ניתן הכוח. ואצלנו השווקים 

הגדולים יודעים שאנחנו תלויים בהן 
לפרנסתנו, אז הן מרשות לעצמן 

להציע לנו מחירי רצפה"

מארזי החזרת בדרך לשיווקם

החזרת הגדלה במשק אשרוביץ

שושנה ויצחק אשרוביץ ז"ל, שהקימו את משק החזרת בכפר ביאליק
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שמקוש והטרקטורים  העגלות  �על 
היילודים החדשים  טים. לראות את 
זה  ביכורים  כפרי  השנה,  אותה  של 
מרגש! כולם לובשים בגדים לבנים, 
זרי פרחים לראש הילדים, זו אווירה 
נפלאה ומפגש בין הדורות, שעושה 

רק טוב על הלב.
"לפני חמש שנים, ב-2014," היא 
רב- אירוע  בכפר  "נחגג  מוסיפה, 

לכפר  שנים   80 לציון  משתתפים, 
ביאליק. אין ספק שהווי החיים בכפר 
לפני  היה  אודי  מיוחד.  משהו  הוא 
שנים רבות בוועד, אך כיום אין לו 
פנאי להקדיש לכך - העבודה במשק 

אינה מאפשרת."

בגידול  והבעייתי  המיוחד  מה 
חזרת?

לא  זהו  "ראשית,  אשרוביץ  אודי 
גידול  שהוא  מהעובדה  רגיל,  גידול 
המשתרע לאורך שנה שלמה, וממוקד 
בשנה  שפעמיים  כך  מיוחד,  באופן 

בה והמכירות,  השיווק  בשיא  �יהיה 

תקרב חגי: פסח וראש השנה. מכיוון 
שהגידול חוצה את האביב והקיץ, הוא 
נחשב לצרכן מים גדול, כ- 1200 קוב 

לדונם ומניב כטון לדונם. 
בשטח  נשתלים  החזרת  "שתילי 
בחודשי  נערכת  השתילה  פתוח, 
חג  לקראת  ועכשיו,  אפריל-מאי. 

בחוד האסיף שהיה  הסתיים  �הפסח, 
שים פברואר-מרץ. זה אומר שממש 
העבודה:  תקופת  בשיא  אנו  עכשיו 
וההכנה  הניקוי,  מהשטח,  האיסוף 
והמרוץ  הלחץ  עם  במועד,  לשיווק 
שתילה  לקראת  כבר  אנו  הזמן.  עם 
אלו:  בחודשים  המתבצעת    חדשה 
להבטיח  בכדי  וזאת,  מאי  אפריל- 
שהשורש המבוקש יהיה מוכן לראש 
השנה וחגי תשרי, בעוד כחצי שנה."

מהכמות  שכמחצית  מוסיף,  אודי 
והשור הקרוב  הפסח  לחג  �משווקת 

שים שנשארו נכנסים לקירור במשך 
חודשי הקיץ, למכירה במהלך השנה. 

�כל שנה מתעורר עניין מחזור הז
רעים. מסתבר שכמו בגידולים רבים 
את  שוב  לגדל  ניתן  לא  אחרים, 
לעבור  צריך  השטח,  באותו  החזרת 

לאדמה אחרת לשתילה חדשה. ואם 
הרי  עצמו,  הגידול  בבעיות  דיי  לא 
המאיימות  כלכליות  בעיות  שצצו 

העיק "הבעיה  הגידול:  המשך  �על 
בכך  נוגעת  האחרונות,  בשנים  רית 
המתחרה  יבוא,  התירה  שהמדינה 

המ בשווקים  המקומיים  �במגדלים 
קומיים וגורם לנו המגדלים נזק רב. 
נוספים שמקשים  גורמים  ישנם  וכן 
שעוברים  השינויים  כמו:  עלינו, 
בשוק - התעצמות כוחן של רשתות 
השיווק, שלא מאפשרים למגדל כוח 
מיקוח. בעבר ייצאנו למספר ארצות, 

אך ירידת ערך המטבעות הפכה את 
�היצוא ללא ריווחי ולא משתלם כל
�כלית. לכן הפסקנו לייצא ואנו מת

מקדים בשוק המקומי, משווקים את 
החזרת  להכנת  לתעשייה  השורשים 

המסורתית."
לנושא  להתייחס  שלא  אפשר  ואי 
ידוע שמאוד קשה להשיג  הפועלים. 

�פועלים לעבודה בחקלאות, הם מת
מעטים בכל שנה ועלות העובדים רק 

שעב בשנה  "נאלצנו  ועולה:  �עולה 
'השומר  של  במתנדבים  להיעזר  רה 
כן,  כמו  רבות.  לנו  שסייעו  החדש' 
חג הרמדאן מהווה בעיה קשה בשנה 
האחרונה, הוא מתקדם בתאריך לתוך 
המוסיפה  עובדה  הבוערת,  העונה 

קושי נוסף בהעסקת פועלים. 
לשיווק  ההכנה  עבודת  "ביצוע 

מת מתחיל  זה  קלה.  לא  היא  �גם 
הנעשית  השורשים  הוצאת  קופת 
מהאדמה  סכין  עם  דרכים:  בשתי 

הע מורכב  אליו  טרקטור,  עם  �או 
קרן. ברור ששורשי החזרת נשטפים 
מכונה  הייתה  שבמקור  במכונה, 

השור מכן  לאחר  גזר.  �לשטיפת  
תהליך  ועוברים  מתייבשים,  שים 

לקי בסכין  הנעשה  לשיווק,  �הכנה 
צוץ שורשונים. השורשים נשקלים 
ניילון.  בשקית  ונארזים  ל-1ק"ג 
בתחנה הבאה מכניסים את השקיות 

הלקוחות. שו דרישת  לפי  �לשקים 
רשי החזרת מגיעים בעצם מהשדה 

תה כל  והקירור.  האריזה  �לבית 
בחצר  מתבצע  לשיווק  ההכנה  ליך 
המשק, בבית האריזה שלנו. שורשי 

בט במקררים  מאוחסנים  �החזרת 
מנת  על  וזאת,  מבוקרת  מפרטורה 
לספק מענה של סחורה טרייה בכל 

ימות השנה."

מה דעתכם על גורל  החקלאות?
אשרוביץ: "בכפר ביאליק יש 78 
�22 פעי  משקים חקלאיים, כיום רק

החקלאים  של  הממוצע  הגיל  לים. 
שבמשך  משום  פלוס,   60 הוא  היום 
בעיניים  רואים  אנו  שנים  עשרות 

הח ובעיקר  החקלאות,  איך  �כלות 
קלאים אינם בסדר עדיפות כלשהו. 
והמציאותית  המפוכחת  "הראייה 
משקים  לדעיכה.  הביאה  שלנו  הזו 

�נסגרים בזה אחר זה. האם לכך הת
מאוד  במעט  רק  המנהיגים?  כוונו 
משקים דור ההורים מעוניין שיהיה 
בחקלאות  כשהעתיד  המשך,  דור 

לע בנוסף  זאת,  רע.  כך  כל  �נראה 
התשומות,  במחירי  מתמשכת  לייה 
יבוא חסר אחריות, לא עושים חשבון 

למי שעדיין עובד. 
הג המזון  רשתות  השני  �"מהצד 

והנורא  ומתחזקות.  הולכות  דולות 
שמ לחקלאי  גורמות  שהן  �מכל 

את  להם  למכור  מגידוליו  תפרנס 
יבוליו, במחירי הפסד. כדאי ללמוד 
מארצות אחרות, שבהן החקלאים הם 

�בסיס הפירמידה, כיצרני מזון חשו
החקלאות  מושתתת  שעליהן  בים 
השווקים  ואצלנו  הכוח.  ניתן  ולהם 
תלויים  שאנחנו  יודעים  הגדולים 

לע מרשות  הן  אז  לפרנסתנו,  �בהן 
ולע �צמן להציע לנו מחירי רצפה, 

בור בלי התראה לספק אחר, שמציע 
מחיר קצת יותר נמוך.

�"מה שעוד יותר כואב לי, זה של
מרות מחירי העלות הנמוכים שלהן, 

�הרשתות מוכרות את הפירות והיר
המא שערורייתיים.  במחירים  �קות 

חדשות  שמתפרסמים  שלהם  זנים 
לכל  מעל  זאת  מוכיחים  לבקרים 

ספק."

רותי אשרוביץ: "לגביי ההמשכיות   
במשק, התשובה היא שאף אחד 
מילדינו לא משדר שהוא מתכוון 

להמשיך בחקלאות, כי במקום 
שרואים עתיד ופרנסה מן הסתם 

נשארים וממשיכים - במקום שלא 
רואים פרנסה, זה כבר לא רלוונטי. 

חבל שכך הם פני החקלאות בארץ"

אודי ורותי אשרוביץ. יבוא חסר אחריות פוגע במגדלים
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�רשות מקרקעי ישראל נוקטת מדיניות כוח
נית כנגד מושבים שהגישו תביעות על זכויות 

�היסטוריות. לדעתנו מדובר במדיניות שערו
הרשות  כוחה של  ניצול  בה  יש  רייתית אשר 
על מנת ליצור לחץ של חברי המושבים כנגד 
תביעות  למחיקת  חברים,  הם  בהן  האגודות 

שהגיש המושב כנגד הרשות. 

בהחלטה  קבעה  הרשות  הנהלת  למשל,  כך 
הרשות,  כנגד  תביעה  הגיש  אשר  מושב  כי 
זכאים להצטרף להחלטה 979  יהיו  חבריו לא 
האחרון  והמועד  ומאחר   .(1591 היום  (מספרה 
ל"התחשבנות מחדש" הינו 9.4.2019, אזי חברי 
ל"התחשבנות  זכאים  יהיו  לא  מושבים  אותם 
מחדש" אלא אם המושב יסיר את תביעתו עד 

אותו מועד.

ההחלטה 979 (היום – 1591) אושרה על ידי 
מועצת הרמ"י וממשלת ישראל בשנת 2007. 
מאותו  להפעילה  הרשות  על  היה  לכאורה 

�מועד. אולם בשל עתירות שהוגשו כנגד ההח
ביוני  יישומה.  מועד  את  הרשות  דחתה  לטה 
2011 דחה בית המשפט העליון את העתירות 

ובכך יצר "הכשר" בדיעבד של ההחלטה. 

מסיבות בירוקרטיות סירבה רשות מקרקעי 
ישראל להפעיל את ההחלטה מיד עם מתן פסק 
הרשמי  הנימוק  העליון.  המשפט  בבית  הדין 

מקצו הכשרה  והיעדר  אדם  בכוח  חוסר  �היה 
כי מדובר בטענה  יצויין  עית. במאמר מוסגר 

�אבסורדית, שכן, השומות לשווי חלקת המגו
רים נערכות על ידי שמאים פרטיים חיצוניים 
הנשכרים על ידי הרשות וכל הדרוש מפקידי 
הרשות הינו מכפלת סכום השומה ב-3.75% או 
נדרשים  אדם  וכח  הכשרה  איזו  וכי   ;33% ב- 

לביצוע פעולה חשבונאית זו?! 

הזמן שלקח לרשות מקרקעי ישראל ליישם 
 2011 מיוני   - שנים  כ-7  היה  הדין  פסק  את 
נחלות  רוכשי  זו  בתקופה   .2018 אפריל  ועד 
תשלום  לאחר  נחלתם  את  לרכוש  זכאים  היו 
זאת  מהוונת,  כנחלה  היינו  רכישה",  "דמי 
מחוייב  המוכר   979 החלטה  פי  שעל  משום 

הסכמה"  "דמי  במקום  רכישה"  "דמי  לשלם 
�בעת המכר. אולם, נוכח העיכוב ביישום ההח

יום  עד  שנים   7 להמתין  הקונים  נאלצו  לטה 
כמו   .2018 אפריל   – ההחלטה  יישום  תחילת 

לר ההחלטה  פי  על  זכאי  נחלה  בעל  כל  �כן, 
חלקת  משווי   3.75% בשיעור  בתשלום  כוש, 
זה  תשלום  ל"מגורים".  מ"ר   375 המגורים, 
היתר"  "דמי  המחייבת  המגבלה  את  מבטל 
 160 על  עולה  ששיטחם  בתים  בניית  בגין 
מ"ר. לאור דחיית יישום ההחלטה שילמו בעלי 
נחלות, במשך 7 שנים, כספים בגין בניה של 
בתים ששטחם עולה על 160 מ"ר (דמי היתר) 
כשהרשות מצידה מצהירה שהיא תשיב כספים 
החלטה  למסגרת  הנחלה  בעל  יכנס  עת  אלה 

979 בעתיד.

רשות  גבתה  האמורה  התקופה  בכל  היינו 
בניגוד  אסורים"  "כספים  ישראל  מקרקעי 

יוד שהיא  הצהרה  מתן  תוך  בג"צ,  �להחלטת 
והוא  לה  מגיע  אינו  גובה  שהיא  שהכסף  עת 
יוחזר עת יכנס בעל הנחלה למסגרת החלטה 
979, קרי, לאחר שפקידי הרשות ישלימו את 
משווי   3.75% לחישוב  הדרושה  "ההכשרה" 
בדבר  בטיעון  לאבסורד  מעבר  נתון.  שמאי 
הצורך בהכשרה עולה השאלה: איזו הצדקה יש 

�לרשות מרשויות המדינה לגבות כספים עוד
פים מאזרח תוך מתן הודעה שהכספים יוחזרו 

בעתיד?!

כנגד  משפטיים  הליכים  למנוע  מנת  על   
קבעה  ההחלטה,  יישום  עיכוב  בעניין  הרשות 

למ להיכנס  שיבקש  מי  כי  הרשות,  �הנהלת 
יישומה  מיום  שנה  בתוך   979 החלטה  סגרת 
מחדש",  ל"להתחשבן  יוכל   (2018 (אפריל 
היינו; מי שרכש נחלה לאחר יוני 2011 יוכל 

�לנכות את סכום "דמי ההסכמה" ששילם המו
כר מ"דמי הרכישה". כמו כן כל בעלי הנחלות 
יוכלו לקבל בחזרה את "דמי ההיתר" ששילמו 
בגין בניה מעל 160 מ"ר כנגד תשלום בשיעור 

3.75% משווי חלקת המגורים.  

�דע עקא, שזכות זו נמנעה מחברי מושב שה
�גיש תביעה כנגד הרשות בגין זכויות היסטו

ריות. כפועל יוצא הופעלו לחצים עצומים מצד 
נכנעו  רבים  מושבים  המושבים.  כנגד  חברים 
ללחץ  ומחקו את תביעתם כנגד הרשות. בין 

שלו יצוינו  התביעות  את  שמחקו  �המושבים 
שה מושבים שהיו מיוצגים על ידי משרדו של 

כותב הכתבה – ירקונה, כפר ידידיה, חירות. 

הסופי  המעד  טרם  שבועות  שלושה 
רשות  הנהלת  תיקנה  מחדש"  ל"התחשבנות 

שח בקובעה  החלטתה  את  ישראל  �מקרקעי 
זכויות  בגין  ברים במושבים שהגישו תביעות 
"התחשבנות  לבצע  זכאים  יהיו  היסטוריות 
מחדש" עד לתום חצי שנה מיום סיום ההליך 
�4563) מת  המשפטי. על אף שהחלטה זו (מס'

קנת את המצב הקודם, לדעתנו גם החלטה זו 
פסולה מיסודה.

על מנת להבין מדוע מדיניות רמ"י פסולה 
נניח אחת משתי האפשרויות:

�האחת - שמושב כלשהו יצליח להוכיח בה
ליך המשפטי שאכן השתתף עם הקרן הקיימת 
בישראל ברכישת הקרקע ויזכה בתביעתו, או 
לחברי  הניתנות  לזכויות  מעבר  כי  נראה  אז, 
מושבים ביישובים אחרים, מגיע לחברי מושב 
אשר זכה בתביעתו, הטבה שתבוא לידי ביטוי 
בהפחתת תשלומי החובה הנגבית מרמ"י ולא 
תהה כל סיבה להפלות את אותו מושב לרעה 

בכך שימנעו מחבריו להיכנס למסגרת החלטה 
סביר  הוא,  נהפוך  אלא   ,(1591 (החלטה   979
למסגרת  להכנס  זכאים  יהיו  שחבריו  להניח 

החלטה 979 בתנאים "משופרים".

�האפשרות השנייה- התביעה תיכשל ותיד
חה על ידי בית המשפט. במקרה שכזה מעמדו 
של אותו מושב וכל אחד מבעלי הנחלות שבו 

�יהא זהה לחלוטין למצבם של כל המושבים וב
�עלי הנחלות האחרים בארץ, ועל כן, גם במ

קרה שכזה אין הצדקה משפטית להעניש את 
למסגרת  להיכנס  מהם  ולמנוע  המושב  חברי 
כמו  979 בתנאים הקבועים בהחלטה,  החלטה 

כל חבר מושב אחר.

עולה איפה שבין אם התביעה תצלח ובין אם 
תיכשל, בשני המקרים, חברי מושבים שהגישו 
תביעות על זכויות היסטוריות זכאים להיכנס 

�למסגרת ההחלטה. ואם כך הדבר עולה השא
אשר  אגודה  מחבר  מונעת  הרשות  מדוע  לה: 

�מנהלת תביעה על זכויות היסטוריות את הז
כות להיכנס למסגרת ההחלטה, במהלך ההליך 
המשפטי, כאשר אותם חברים מבקשים לשלם, 
בשלב זה, תשלום מלא כמו כל בעל נחלה אחר 

במדינת ישראל?!?

נראה בעליל שהחלטת ההנהלה המונעת על 
�"עונ החלטה  הינה   979 להחלטה  הצטרפות 
�שית" שבאה להעניש חברי אגודה שבחרו לע
�מוד על זכותם ההיסטורית ולהעמיד את המח
לוקת שבינם לבין הרשות להכרעה שיפוטית.

מן האמור עולה שאין גם כל הצדקה לדחות 
את מועד ההתחשבנות מחדש או את הכניסה 
סיום ההליך  ולאחר  (1591) עד  להחלטה 979 

שה אגודות  לחברי  לאפשר  וניתן  �המשפטי, 
למסגרת  להיכנס  היסטוריות  תביעות  גישו 
והמושב  במידה  רק  מידי.  באופן   979 החלטה 
יזכה בהליך תעמוד לרוכשי נחלות זכות לקבל 
השבה של כספים ששילם ביתר בהתאם לפסק 

הדין. 

ההחל לצערנו  כי  יצויים  הדברים  �בשולי 
מחדש"  ה"התחשבנות  את  הדוחה  אחרונה  טה 
בשבועות  רק  התקבלה  הדין  פסק  מתן  לאחר 

שהתקב האחרונה  ההחלטה  אילו  �האחרונים, 
לה ביום 13.3.2019 הייתה ההחלטה המקורית, 

התביעות, ככל הנראה, היו ממשיכות כסדרן.
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