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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:
editor_kav@tmags.co.il

מכירים את סיפורה של
פלוגה הדתית?
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סרט תיעודי על הפלוגה הדתית בחטיבת אלכסנדרוני ,שלחמה בקרב
פלוג'ה ו 87מחייליה נפלו ,מגייס מימון למיזם ההנצחה

<

סרט על חייליה של פלוגה ,שהשתתפה בקרב
בכיס פאלוג'ה במלחמת העצמאות ,נוצר בי
מים אלה .היוצרת ,אביטל רייכנר ,פונה לעזרת
הציבור בגיוס מימון להפקת הסרט ,שינציח את זכרם
של כל  89הנופלים בקרב העקוב מדם בנר שני של
חנוכה תש"ט :חיילי גדוד  33של חטיבת אלכסנדרוני,
בהם לוחמי הפלוגה הדתית ופלוגה  35של אנשי האצ"ל,
ביניהם  20מניצולי המחנות באירופה ,חמישה מהם היו
נצר אחרון למשפחתם.
שלוש פלוגות דתיות פעלו בצה"ל בתחילת דרכו
במלחמת העצמאות .אחת מהן ,פלוגה ג' מגדוד  33של
אלכסנדרוני )כיום ,חטיבת המילואים  ,(609הושמדה
לחלוטין כמעט כשפעלה במבצע "חיסול" ,בקרב על
כיס פאלוג'ה ,סמוך לקריית גת )קמה על אדמת הכפר
עיראק אל מנשייה( .רק מפקד מחלקה ועמו שמונה
חיילים נותרו בחיים מהקרב הקשה;  87חיילים וביניהם
שאר קציני ומפקדי הפלוגה ,כולל המ"פ ,נפלו.

סיפור הפלוגה הדתית והקרב הנורא אינם מוכרים
בקרב הציבור הרחב ורייכנר ,יוצרת הסרט ,התעניינה
בסיפור הכואב לאחר שגילתה ,כי בין הנופלים היה בן
דוד של סבתה ,נצר אחרון למשפחתו ששרד את השואה.
הפעילים במיזם כותבים באתר "הדסטארט" ,שבו
פתחו דף לאיסוף תרומות ותמיכה ,כי יצירת הסרט
נועדה לתיעוד ולהנצחה" ,אין בו מטרות רווח וכל
סכום שיישאר אחרי תשלום הוצאות הפקת הסרט
יוקדשו להפצת הסרט ע"י הסברה ובעתיד אף לב
ניית מרכז מבקרים באתר הקרב" .עד זמן כתי
בת מילים אלה נאספו  87אלף ו 385ש"ח והמטרה
היא לאסוף  100אלף ש"ח .לתרומה היכנסו לקישור
www.headstart.co.il/project.aspx?id=17817
או חפשו "סרט על הפלוגה הדתית בתש"ח" .מי שמ
עוניין לתמוך ,אך שלא באמצעות האתר ,יכול להת
קשר לנעמי בטלפון .0524374373 :למסירת סיפורים
ועדויות על הפלוגה הדתית ,0546672788 :אביטל.

אין עם מי לדבר?
בהתאחדות חקלאי ישראל
ובאיחוד החקלאי מאוכזבים
מתכנית שר האוצר להוריד
מכסים ולפתוח את השוק
ליבוא
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"דאבל" להילית נחייסי

כרוב משמים
בלקט ישראל לא ידעו איך
"לאכול" את  184טון הכרוב
הסיני שתרם להם חקלאי
משרשרתמה יקרה בעוד
יוםיומיים

הסייפת ממושב ברק ,בת  ,17מחזיקה בגביע המדינה
ועכשיו היא גם אלופת ישראל

<

בתחילת החודש קטפה הילית נחייסי את גביע
המדינה וכעת היא מדורגת בארץ ראשונה לגי
לה .בזכות הניצחון בשבת האחרונה על יריבתה
בגמר נעה חנינה וההכתרה לאלופת ישראל תקבל הילית
מעמד של "ספורטאית מצטיינת" בצה"ל ,שיאפשר לה
להמשיך להתאמן ולייצג את המדינה בתחרויות בין
לאומיות .בימים אלו מתכוננת נחייסי לאליפות אירופה,
שתיערך בתחילת חודש מארס.
מאמנה ,נתן אביטן" :הילית ספורטאית משקיעה וח
רוצה ואנו קוטפים את פירות ההשקעה .מקווה לרשום
הישגים טובים גם בזירה האירופאית וזוהי שנה ראשונה
של הילית בנוער ,כך שאני מאמין שתוך שנתיים כבר
נצבור ניסיון בעולם .זהו כבוד גדול לגלבוע ואני מקווה
שהילית תצליח לרשום הישג ביןלאומי".
באליפות אירופה יצאו מהגלבוע ,בנוסף להילית ,שתי
סייפות :דרור אפרתי תצא עם נבחרת הקדטים ועם נב
חרת הנוער תיסע מיה כץ ,שהפסידה באליפות להילית
בשלב שמינית הגמר וסיימה במקום השביעי באליפות.
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זו ילדותה
שלוש משפחות  -שתיים
בפולין ואחת בכפר ביל"ו
 גידלו את סטפניהזהבה.מכל אחת מהן נותקה שלא
מרצונה

הילית נחייסי ומאמנה נתן אביטן .מקווים להישגים גם
בזירה האירופית

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ

ģđčĝĕĕĠč đĜĦđČ đĥĠē
ęđĕ


 


 


  

 

Pre

ced

i2 ĕĚĎď

ent

ĘĘđė

ęĕĞĝđ 25,000
č ĞĢč
 Ĝ ĘĝĠĝĦĠĝđĐ Ě ĘēĐ Ě
Ę ĦđĤĥĠ
Č
Ĭ

ČĘ

Ě"ĞĚ

ĕĤđēČ


 

 


146

ĐĕďĠĕ

ďĚ

ęĕēė
đĚđ

ĐĚĕĥ ęĕĚė

ĜĐđ ĐĜĕĥ ē ęĕĕČ




 
Đ ĤđĠĕĥđĠĤ ęĕĤĢ
~ ~
 
~
~
Ę ĦĕĜĕĘ đĚ
 


~
 ~
ģ
eepW

 
 
eaver
!
 
~

 
 
  


  
  



FDA







 3


 


1




 

 
  


ZZZQD
   
FKODWDY
RWFRLO
 
 

201

  


 

 

  

 

03-6133945

0

ČĘ ęĕĥđĚĕ
ĕčĥđĚĐ ĥđ ĐĥđĤĕ ,ęĕĤđĎĚ
ĤđĔģĝč
ęĕĕČĘģē
3






ČĥđĜč ěđĕĞ




~
~




~~ 

~"

ďđĚĞ đČĤ

 

1   864
  
 

 ~

    2015

 




600
60

3102


 


~ 
~ ~
~
~ 


 

 



2014

~ 5





 


 





  
~
~
~
     10100


 


CE

 
 
 






""""
3
 



 
 
  

~ 
~

~
~

 14


~"

~


 


~





ye

ru
  kim

.tm
 
 ag
 
s@gm
~ 
ail.co
  
m
 
~
~   ĜĴĠĩ
 

 

  

  



  
  




yeruk
im.tm

ags@gmai
l.com





 
~
~ 

~
 
 
"

3






 188
18







 

~
 11


~





 

 00


 ~

~
 ~
00

İĠĜĤĲ


26
 !19
00


2014

1

|| 2

25.2.2016







2014


~



25,000

D

 

  ~  ~   ~  
~~
~
~




~
~


~

 ~


052-6117083052-6117099~
053-7361270*050-7692114 

3 ||

25.2.2016




משרדי האוצר והחקלאות גיבשו
רפורמה שתשנה את פני החקלאות בארץ

המכסים על יבוא מוצרי מזון יופחתו ,יבוטלו מכסות ייצור והמועצות החקלאיות .המגדלים יפוצו ישירות על ידי הממשלה .שר האוצר" :אנחנו
מתכננים באופן עקרוני הורדת מכסים ופתיחה ליבוא" .יו"ר התאחדות חקלאי ישראל בתגובה" :יבוא יפגע בחקלאים ובחקלאות .צר לי
שהאוצר מחליט לפעול באופן חדצדדי .אנחנו נצא למאבק"

<

יעקב לזר

שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות
אורי אריאל ,גיבשו תכנית שת
ביא לשינוי דרמטי בתחום החקלאות
בארץ .התכנית כוללת שלושה מרכיבים עי
קריים :ביטול מכסות ייצור לביצים ,עופות
וחלב ,ביטול מועצות החלב ,הלול ,הצמחים
ומועצות חקלאיות נוספות ,והקטנת מיסוי
ומכסים על ייבוא מוצרי מזון מחו"ל .הצעדים
הללו נועדו להוריד את יוקר המחיה בארץ,
והם ישנו לחלוטין את שוק המזון ,תוך פגיעה
קשה בפרנסתם של החקלאים .על פי התכנית,
הממשלה תפצה את החקלאים ישירות ,בדו
מה לסבסוד הנהוג במדינות אירופה .בשבוע
שעבר נפגשו בכירים ממשרדי האוצר והחק
לאות עם נציגי ה OECDוהציגו בפניהם את
עיקרי התכנית.
הורדת המכסים בתחום המזון המיובא מת
כוננת לגבי בשר ,חמאה ,גבינות קשות ,יר
קות טריים וקפואים ושמן זית .המכס על דגים
יופחת ב 50%וכן יוסר המכס על בשר כבש
ורסק עגבניות .הוזלת המזון המיובא מתוכ
ננת להתבצע בקרוב ,לקראת חג הפסח .היא
מיועדת כאמור להביא להורדת מחירים ,אבל
לא ברור עדיין איך מבטיחים שההורדה הזו
תגיע לצרכן ולא תיעצר ברובה אצל יבואני
המזון והרשתות הקמעונאיות.
בנוסף לביטול מועצת החלב ,הלול והצ
מחים ,יבוטלו גם מועצות הכותנה ,הגפן
והיין ,והדבש .המועצות הללו יוכלו להמשיך
לפעול אם החקלאים ירצו לשמר אותן ,אבל
לא מתוקף חוק .מקור בממשלה אמר השבוע
ל"גלובס"" :אין דבר שאנחנו לא נוגעים בו.
החקלאים מודעים לכך שנשב אתם לאחר שה
נושא ייסגר בין המשרדים .מוסכם שהדברים
ייעשו בהסכמה".
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מנכל תנו
עת המושבים ,מאיר צור ,אמר בתגובה לתכ
נית" :אנחנו מתנגדים באופן נחרץ להחלטה
החדצדדית של משרד האוצר לייבא מוצרים
חקלאיים ולפגוע בחקלאים ובחקלאות היש
ראלית כולה .החלטה זו תפגע בפרנסתם של
חקלאים רבים ,בחקלאות כולה ובצרכן .דבר
זה הוכח בעבר גם ביבוא מוצרי חלב ,כאשר לא
ירדו המחירים וגם ביבוא של בשר .מה עוד,
שביבוא של ירקות  -המחירים רק עלו .צר לי
שתוך כדי המומ המתקיים עם האוצר ,האוצר
מחליט לפעול באופן חד צדדי .אנחנו נצא
למאבק לשמור על החקלאים ,החקלאות ומחיר
תוצרת חקלאית הוגנת לצרכנים הישראלים".
לדברי ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
ההודעה אמש של כחלון היא לא יותר ממסך
עשן המבקש לכסות על כישלונות שוק הדיור:
"בחצי שנה האחרונה נערכים דיונים מסו
דרים ועניינים עם החקלאים על מנת לחתום
על הסכם ארוך טווח שיבטיח את בטחון המזון
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בישראל ,איכות הגידולים ,וקיום החקלאות
במדינה בעשור הקרוב .עד כה הדיונים הת
נהלו בכבוד ובהערכה הדדית ,עד שאתמול
פרסם השמאי הממשלתי כי נרשם זינוק של
 8%במחירי הדירות בישראל ,בהשוואה לרב
עון המקביל ב .2014נלחץ שר האוצר ומקשיב
לעצותיהם של גאוני משרדו לפיו הוא יוכל
לצבור הון פוליטי על גב החקלאים.
"החקלאות בישראל ,היא החקלאות המ
פותחת בעולם המובלת ע"י אנשים מופ
לאים ,חרוצים ויצירתיים .הניסיון להאשימם
ביוקר המחיה ,הוא לא פחות מהסתה פרועה
ולא מקובלת .לאחרונה במסגרת הדיונים של
שוק הפטם התחייבו החקלאים להוריד את
מחיר העוף ב 10%לפחות ,ועמדו ביעד זה
תוך חודש! מדוע שר האוצר לא מטפל בפערי
התיווך ,כאשר ידוע לכול ששם נוצר הרווח
על חשבון הצרכן? אנחנו לא אויביי הצרכן.
אנחנו החברים ובעלי ברית הטובים טובים
ביותר של הצרכן ,אבל הממשלה והרגולטו
רים מחפשים את המטבע מתחת לפנס .כדאי
שפעם אחת יטפלו בפערי התיווך ,במקום לנ
סות לכפות רפורמות כוחניות ,שיחסלו אמצ
עי ייצור שלמים ליישובים בפריפריה ,ויותירו
את תושביהם ,אלפי חקלאים מובטלים".
בתנועת כפרי האיחוד החקלאי אומרים בת
גובה לדברי שר האוצר" :במקום אבולוציה,
הממשלה מבקשת לעשות רבולוציה" .עו"ד
דודו קוכמן ,מזכ"ל האיחוד החקלאי ,הגיב:
"מדובר בזריית חול בעינים ,שכן הצעדים
האלה לא רק שלא יורידו את יוקר המחיה,
אלא יפגעו בפרנסת עשרות אלפי חקלאים.
עובדה שמחירי הגבינה הצהובה כמעט ולא
ירדו למרות שנפתחה ליבוא".
קוכמן מביע אכזבה מדברי השר כחלון ,שנ
חשב עד לא מזמן שותף מתאים למו"מ" :הייתה
תחושה שיש עם מי לדבר ,אולם אנו מאוכזבים
מהתנהלותו של שר האוצר ,שכן הוא הצהיר
לא פעם שהוא מבין את מצבם של החקלאים.
החקלאים בשרשרת הייצור הם החלק הכי
פגיע שאין להם מחיר מובטח ,הם לוקחים על
עצמם את כל הסיכונים של כשלי השוק ,פגעי
מזג האויר וכיוצא בזה .לאור מצבם העגום של
החקלאים ,נדרשת תכנית ארוכת טווח להבט
חת החקלאות בארץ ועתיד החקלאים ובעיקר
הבטחתם פרנסתם".
לדברי ירון סולומון ,מנהל המחלקה לה
תיישבות באיחוד ,משמעות התכנית של
האוצר ,שלה שותף גם משרד החקלאות ,היא
הרס החקלאות הישראלית" .תושבי מדינת
ישראל ישלמו ביוקר על שרלטנות משר
די האוצר והחקלאות" ,אומר סולומון" ,אי
אפשר לעשות תכנית כוללת אלא להתייחס
לכל ענף וענף בפינצטה .ראוי לעשות פיילוט
בענף אחד ולבדוק כיצד מתנהל השוק עלידי
פתיחת המכסים ולא לשפוך את התינוק עם
המים .ודי להזכיר את הפגנות הרפתנים בצ

רפת לפני מספר חודשים ,שהמעבר לתמיכה
ישירה הותירה אותם חסרי כל".
עו"ד קוכמן מוסיף ,כי "בעוד בעולם המע
רבי רואים גידול ביחידות הייצור תוך שימור
המודל של המשק המשפחתי ,בארץ חקלאים
פושטים רגל וזאת למרות איכות התוצרת,
ששמה הולך לפניה בכל העולם .לשם ההמ
חשה ,באירופה מקדישים לתכנית החומש
לתמיכה בחקלאות  350מיליארד אירו ,בין
.20192014
"בעולם המודרני כבר הבינו את הצורך להגן
על יכולתם של החקלאים להתפרנס בכבוד
לאורך זמן .המשק המשפחתי הוא אחד הבסיסים
ליציבותה של הכלכלה המודרנית .יש להכין
תכנית ארוכת טווח שתרתום את ההתיישבות
מחדש לצרכים הלאומיים עמם מתמודדת
הממשלה  -ביטחון המזון ,יוקר המחיה ,עידוד
תיירות ושמירה על איכות הסביבה.
"התועלת שתצמח למדינה תהיה גדולה פי
עשרות מונים מהכספים שהיא מפיקה כיום
מגזירות המסים על החקלאים ומחיסכון בנטל

הפיכתם של מאות רבות של חקלאים למקרי
סעד הסמוכים על טובת המדינה".
ביום ראשון השבוע ) 21בפברואר( התראיין
שר האוצר אצל העיתונאי אטילה שומפלבי
ואמר" :הדברים שמייקרים את מוצרי המזון
הטרי במדינת ישראל זה מכסים גבוהים ומ
כסות של יבוא .אנחנו מתכננים באופן עקרוני
הורדת מכסים ופתיחה ליבוא .אנו מתכוונים
לפתוח בצורה דרמטית כבר בימים הקרובים
את היבוא ,כמו בשר וסוגים נוספים וכמובן
ירקות ,פירות וכל מה שדרוש בסל המזון ,בע
גלת הקניות המוכרת לנו ביוםיום".
בריאיון ,השר כחלון התייחס גם לפיצוי
לחקלאים כאשר היבוא ייפתח למוצרים חק
לאיים" :נמצא את הדרך גם לפצות את החק
לאים ,אבל בגדול ,צריך בסוף גם לדאוג לצ
רכנים ,לשמונה מיליון אזרחי מדינת ישראל.
אנחנו כל הזמן מגנים על כולם ,חוץ מעל
הרוב .החקלאים לא ייפגעו ,אנחנו נמצא את
הדרך לפצות אותם .מדובר בצעד אמיץ וקשה,
אבל צריך לעשות את זה ,אין ברירה".

תנועת המושבים סיירה
בדרום השרון

הנהגת תנועת המושבים ערכה סיור במושבים שבמועצה האזורית דרום השרון :עדנים,
נווה ירק ,שדי חמד ,ירחיב ,חגור ואלישמע .בחלק מהסיור השתתף יו"ר המועצה ,מוטי דלג'ו.
במהלך הביקור סיפרו נציגי המושבים על בעיותיהם בתחומי חקלאות ודור המשך ,על
הרצון לשמר את עבודת האדמה במושב ,על הקשיים מול רמ"י בנושא קרקעות ,על תעסוקה
חליפית ותיירות כפרית ואף בעניינים הנוגעים למחירי המים במושבים.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור" :אנחנו ממשיכים לקיים סיורים ומפגשים עם מז
כירויות וראשי המושבים ועם חברי המושבים על מנת להמשיך ולתת מענה הן בנושאי
הקרקעותנחלות ,הן בנושאים חקלאים העומדים על הפרק ,הן בנושאים של חברה וקהילה
והן בנושאי תיירות כפרית".

במהלך הסיור .ביקרו בעדנים ,בנווה ירק ,בשדי חמד ,בירחיב ,בחגור ובאלישמע
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תיקון לחוק המים עבר בקריאה ראשונה בכנסת

התאחדות חקלאי ישראל ואגודות המים" :המדינה מבקשת להפוך אותנו לשואבי המים של מקורות .גורמים בעלי עניין
מנסים לגרום לסכסוכים פנימיים בינינו"

<

מזה כחודש פועלים משרד
התשתיות הלאומיות ,האנ
רגיה והמים ,משרד האוצר
ורשות המים להעבר תיקון  27לחוק
המים .תיקון החוק עבר בקריאה
ראשונה בכנסת וכעת ממתין לדיון
נוסף ולקריאות שנייה ושלישית.
בפורום אגודות וספקי המים ובה
תאחדות חקלאי ישראל מגדירים את
התיקון לחוק כאיום חסר תקדים על
החקלאים בכל הארץ ופועלים בש
בועות האחרונים בערוצים שונים
במטרה למנוע את אישורו במתכונת

שהובאה לפני חברי הכנסת או לצ
מצמו.
ארז וייסמן ,יו"ר פורום אגודות
וספקי המים הפרטיים" :משמעות
תיקון החוק ,מבחינת החקלאות ,הנה
בלתינסבלת ומשנה סדרי בראשית.
התיקון המוצע עתיד לייקר את המים
החקלאיים בעשרות אחוזים ,לפגוע
אנושות במערכות ההפקה והאספקה
העצמאיות ואף להלאימן וכן לתת
חיזוק אדיר למונופול חברת מקו
רות ,דבר שיביא בטווח הארוך לייקור
מחירי המים לכלל החקלאים והצרכ

חקלאי תרם 184
טון כרוב סיני

מושבניק משרשרת ,שלא הצליח למכור
יבול שתכנן לייצא לרוסיה ,התיר ללקט
ישראל לקטוף ולחלק לנזקקים

<

ארגון לקט ישראל מקבל בקביעות תרומות של פירות וירקות
מכ 500חקלאים ברחבי הארץ ,רק בשנה האחרונה נתרמו כ14
אלף טון פירות וירקות ,אולם השבוע הגיעה תרומה מפתיעה,
ירק שלא רואים רבות בשוק :כרוב סיני .וליתר דיוק 184 :טון של הירק
העדין והטעים.
יבול הכרוב הסיני נתרם עלידי חקלאי ממושב שרשרת שבנגב המ
ערבי ,סמוך לעיר נתיבות ,אשר גידל אותו בכוונה לייצאו לרוסיה ,ולא
הצליח למצוא קונה .לאחר שגם בארץ לא עלה ביד החקלאי למכור את
הכרוב ,החליט לתרום אותו לארגון לקט ישראל.
צוות של הארגון הגיע לשדות וקטף את הירק ,שהובל למרכז הלוגי
סטי של "לקט" וחולק לעמותות נזקקים 195 .עמותות עוזרות לארגון
לחלק את המזון שנתרם לו לכ 175אלף נזקקים.

שדה כרוב סיני .גם בארץ לא עלה ביד החקלאי למכור את היבול צילום :לקט ישראל
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נים בכל הארץ.
"לצערנו ,אנו עדים לניסיון מסו
כן של גורמים בעלי עניין לגרום
למחלוקות ולסכסוכים פנימיים בין
החקלאים .אסור שניתן לכך יד .בני
גוד לנטען ,אין שום הבטחה ממשרד
האוצר או ממקורות כי המחיר ירד ,גם
לא לחקלאים בדרום".
בפורום ובהתאחדות טוענים כי
התיקון לחוק ייקר את המים  -שפי
רים ,קולחים ושיטפונות  -המופקים
עצמאית באמצעות גביית כספים ע"י
רשות המים ,במקום היטלי ההפקה,
שהיקפם גבוה משמעותית מן המצב
הקיים .כמו כן ,התיקון לחוק יבסס את
מעמדה של חברת מקורות כמונופול
ויחזק אותו .החוק המוצע מקנה למ
קורות סמכויות גבייה רבות מול המ

פיקים העצמאיים וכן אישור כניסה
למתקני ההפקה העצמאיים ולפיקוח
עליהם.
לדעת ההתאחדות והספקים הע
צמאיים ,משמעות תיקון החוק אינה
אחרת מיצירת "אמבטיה ארצית למים
חקלאיים" ,על כל סוגיהם .בפורום
טוענים ,כי במקום לטפל בבעיות
השורש הקיימות במשק המים מציע
החוק מנגנון של העברת כספים מכיס
לכיס והשארת העול הכבד על ציבור
החקלאים.
וייסמן" :במידה והצעת התיקון
לחוק תאושר במתכונתה הנוכחית,
הספקים העצמאיים יהפכו להיות 'חו
טבי העצים ושואבי המים' של חברת
מקורות תוך הלאמה מלאה של רכו
שם  -רכוש אשר הוקם ומומן לאורך

שנים ארוכות ע"י ציבור החקלאים.
"אנו פועלים בימים אלו יחד -
התאחדות חקלאי ישראל ,פורום
אגודות וספקי המים וחברי הלובי
החקלאי בכנסת  -מול גורמי הממשל,
בניסיון למצוא פתרון שיאפשר את
הוזלת מחירי המים לצרכנים ,מבלי
לפגוע בחקלאות .אנו קוראים לכול
כם לשלב עמנו ידיים ולסייע למאבק
בגזירות החוק".
כחלק ממהלך זה ובשיתוף עם
הוועדות החקלאיות באזורים השונים
מקיימים בימים אלה נציגי הפורום
והתאחדות חקלאי ישראל כנסים
אזוריים לשם הצגת הנושא ,גיבוש
תכנית פעולה למאבק בחוק ויצירת
חזית מאוחדת למניעת הפגיעה הקשה
בציבור החקלאים.

"מזג האוויר ההפכפך מאוד
בעייתי לענף הפירות"

מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות ,איציק כהן ,מזהיר מפני הפגיעה האפשרית
ביבול כתוצאה מהשינויים הקיצוניים בטמפרטורות

<

"מזג האוויר ההפכפך בחורף
הנוכחי בעייתי מאוד לענף
הפירות ועלול לפגוע בי
בולים" ,אומר מנכ"ל ארגון מגדלי
הפירות בישראל ,איציק כהן" .עצי
הפרי זקוקים למספר מינימלי של
ימי קור במהלך החורף כדי להניב
באופן מלא .מכסה זו טרם התמלאה
ואנו מתקרבים לסוף החורף ,שבו
הטמפרטורות בדרך כלל גבוהות
יותר ולכן ספק אם היא תתמלא
השנה".
כהן חושש גם מפני השילוב של
מזג האוויר בשבוע שעבר עם התחזית
הגשומה" :אירוע החום החריג השבוע
)בשבוע שעבר ,ד"י( עלול לגרום לע
צים 'להתבלבל' ולפרוח בטרם עת,
כשאנו חשופים עדין לסערות של
רוח ,גשם וברד .אנו מעריכים שכ
מות היבולים של פירות הקיץ תהיה
פחותה מהרגיל ,אם כי מאוד מוקדם
בשלב זה לתת הערכה מדויקת".
המגדלים מוטרדים גם מכמות
הגשם המעטה ,שירדה ולא הצליחה
למלא את המאגרים בצפון הארץ.
"בחלק מהאזורים ההשקיה בתקופת
האביב והקיץ מתבססת על מאג
רים אזוריים ולכן אנו זקוקים להם
מלאים" ,מסביר כהן.
החורף הבעייתי והשפעתו על
היבולים יהיו אחד הנושאים שיידונו
בוועידת מגדלי הפירות שתתכנס
ביום שני 29 ,בפברואר ,בקריה
החקלאית בבית דגן ,ובה ישתתפו

שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי
אריאל ,ראשי תנועות ההתיישבות
ומועצת הצמחים .בוועידה ,שבה

כ 400צירים ,מגדלי פירות מכל
הארץ ,יתקיימו בחירות למועצת
הארגון.

קק"ל לחיזוק המושבים
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בג"ץ יכריע :שלמות הנחלה או הצוואה

האם נפטרה ,האב נישא בשנית וכתב בצוואתו למי הוא מוריש את זכויותיו בנחלה" .הסכם המשבצת" קבע :הזכויות
יועברו לידי האישה השנייה .היורשים מכוח הצוואה עתרו לבג"ץ בעד החופש לצוות ונגד מדיניות רמ"י

<

יורשים של בעלי נחלה
עתרו לבית המשפט הגבוה
לצדק וביקשו להורות לר
שות מקרקעי ישראל לקבוע הוראות
אחידות בחוזי הרשות בכל הקשור
להורשת נחלות במדינת ישראל.
לטענת העותרים ,בסעיפי ההורשה
שבחוזי הרשות יש פגיעה ביסודות
דיני הירושה ,הם מנוגדים לזכויות
הקניין המוגנות בחוק יסוד כבוד
האדם וחירותו ובלתימידתיים.
הוריהם של העותרים החזיקו בז
כויות בנחלה במושב בצפון הארץ
וכשהאם הלכה לעולמה עברו מלוא
הזכויות בנחלה לידי האב .לאחר
פטירת האם נישא האב מחדש.
לאחר פטירתו נותרה צוואתו ,לפיה
חילק את זכויותיו בין יורשיו ,לר
בות ילדיו .בניגוד לצוואה ,הועברו
מלוא הזכויות בנחלה לבת הזוג
השנייה ,בהתאם להוראות החוזה
שבין האגודה לרמ"י" ,הסכם המ
שבצת".
במצב עניינים כזה נותרו העות
רים ללא חלק בזכויות בנחלה ,בני
גוד לרצון הוריהם המנוחים ,רצון
שהאב המנוח הביע בצורה מפורשת
בצוואתו .לפני שפנו לערכאה המש
פטית העליונה נידונה תביעתם של

העותרים בבית משפט לענייני מש
פחה ונדחתה על הסף בטענה ,שה
סמכות לשנות את מדיניות רשות
מקרקעי ישראל נתונה לבג"ץ.
עורכי הדין גד שטילמן וצביקה
גלזר ,שהגישו את העתירה ,מסבי
רים כי במצב הנורמטיבי הקיים היום
יש מספר סוגים של חוזים החלים על
נחלות במושבים והוראותיהם הנוג
עות לירושת המשק החקלאי שונות
מחוזה לחוזה ותוצאותיהן שונות,
למרות חסרונו של הסבר רציונלי,
משפטי או אחר המצדיק את ההבדל
בניסוח החוזים.
עורכי הדין מסבירים" :בקשר לי
רושת בן הזוג של בעל הנחלה יש
אחידות בניסוח :כל חוזי הרשות קו
בעים ,כי בעת שהלך לעולמו אחד
מבעלי הנחלה ,יורש בן זוגו הנותר
בחיים את כל זכויותיו .כפועל יוצא
מכך ,צוואתו של בעל הנחלה שהלך
לעולמו ראשון חסרת כל נפקות
משפטית או מעשית .הבעיה העיק
רית הנובעת מהוראה אבסורדית זו
היא כשבן הזוג הנותר בחיים נישא
בשנית; אואז ,כשבעל הנחלה האח
רון נפטר ,בן הזוג השני יורש את כל
הזכויות בנחלה וילדיהם של בעלי
הנחלה לא זוכים בכל חלק מירו

עוה"ד שטילמן וגלזר .אין הסבר המצדיק את ההבדל בניסוח החוזים

שת הוריהם אף אם הוריהם הורישו
את הזכויות בנחלתם למי מילדיהם
באופן מפורש בצוואתם.
"העותרים בדעה כי מצב נורמ
טיבי זה אינו עולה בקנה אחד עם
מושכלות יסוד בדיני ירושה ויש בו
משום פגיעה קשה בעיקרון המש
פטי המחייב לכבד את אומד דעתו
של המצווה .כן יש במצב נורמטיבי
זה משום פגיעה קשה בקניינם של

בעלי הנחלה ויורשיהם החוקיים.
"זאת ועוד ,עלפי הוראות חוזי
רשות מקרקעי ישראל ,במצב הד
ברים האמור לא זכאים ילדי בעלי
הנחלה כיורשים חוקיים )מכוח צווי
קיום צוואה או צווי קיום ירושה(
לכל פיצוי כספי מבן הזוג השני
הנותר בחיים.
"העותרים מבקשים מבית המש
פט העליון לקבוע שהוראות הצוואה

גוברות על הוראות הסכם המשבצת
ומדיניות המשיבות ,במיוחד במ
קרים שבהם אחד מבעלי הזכויות
במשק התחתן בשנית ,כך שילדיו
מאשתו הראשונה לא יישארו ללא
כל זכויות במשק או לחילופין ,יק
בלו פיצוי כספי שווה ערך לזכויות
שההורים רצו להעביר לילדיהם".
עוה"ד שטילמן וגלזר טוענים
עוד בעתירה ,כי כשהוקמו מושבי
העובדים הראשונים הייתה הנחה
עובדתית בבסיס מוסד "הנחלה",
לפיה "נחלה" ,על כל חלקותיה הח
קלאיות ,יכולה לקיים משפחה אחת
בלבד ופיצולה עלול לגרום נזק כל
כלי קיומי למשפחה המחזיקה אותה,
וכפועל יוצא מכך ,לעיבוד החקלאי
של הנחלה .מכאן נולד "עקרון של
מות הנחלה" בירושה.
העותרים טוענים כי "עקרון של
מות הנחלה" ,המסביר את הענקת
הזכויות במלואן ל"בן הזוג הנותר
בחיים" ,נקבע לפי מדדים כלכליים
שאינם תואמים את רוח הזמן וככלל,
נכון להיום ,אי אפשר לפרנס מש
פחה מחקלאות בשטח של נחלה
אחת .לפיכך ,אין לשמר את עקרון
"שלמות הנחלה" בהורשה לבת הזוג
השנייה.

"המדינה זנחה את מייסדי ההתיישבות החקלאית"

 ~~ 
 ~ ~

<

בדיון שהתקיים בכנסת,
ביום שני  15בפברואר ,פנה
ח"כ איתן ברושי )המחנ"צ(
אל שר התחבורה ישראל כץ ותבע
לתמוך במועצות האזוריות באמצ
עות תקצוב מרכזי היום לגמלאים
והנסיעות אליהם" .במספר לא
מבוטל של מועצות אזוריות ישנם
מרכזי יום לגמלאים ,שמהווים
חלק משמעותי ויפה בחייהם של
האוכלוסייה המבוגרת" ,אמר ח"כ
ברושי" ,ואנחנו נמשיך לתמוך
בהם בחוזקה .על ממשלת ישראל
לתקצב את המועצות ואת הפרי
פריה באופן מקביל לערים ,ואנו
פועלים על מנת שיינתן מענק של
 50%מכלל הוצאות הנסיעה למר
כזי היום ובחזרה".
אוכלוסיית הגמלאים במדינת
ישראל זכאית להחזרי נסיעות
בתחבורה ציבורית בגין נסיעות
למרכזי יום ולפעילות לוותיקים,
אולם בפריפריה ובחלק מהמוע
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ח"כ איתן ברושי ועובד נור" .מרבית הוותיקים נאלצים להיעזר בבני המשפחה ,עמותות ומועצות"
צות האזוריות יש מצוקה קשה של כ 250אלף דונם ו  33יישובים ,שנאלצים לשאת בנטל הכלכלי
הגעה עצמאית למרכזים בתחבורה קיבוצים ,כפרים ומושבים פרוסים של הוצאות הנסיעה ולפעמים
מוצאים את מבוקשם רק באחת
ציבורית .למעשה ,תחבורה צי לאורכו ולרוחבו.
הפתרון הקיים כיום הוא מימון הערים הסמוכות .לאור הקשיים,
בורית היא מצרך נדיר ,גם בשל
פריסת היישובים ושטח המועצה .ההסעות עלידי המועצות ול פנה ראש המועצה האזורית הג
הגלבוע ,לדוגמה ,משתרע על פני עתים אף ע"י הגמלאים עצמם ,לבוע עובד נור לח"כ ברושי ,ובי

קש ממנו לייצג את הגלבוע ואת
הפריפריה בקידום יוזמה לתיקון
המצב.
"תחבורה ציבורית היא מצרך
נדיר במחוזותינו" ,אמר נור" .מר
בית הוותיקים נאלצים להיעזר
בבני המשפחה ,עמותות ומועצות
כדי להגיע למרכזי הפעילויות
והפנאי .אסור למדינה לשכוח
שאלו אותם אנשים שייסדו והקי
מו את ההתיישבות החקלאית
והעובדת בצפון .בהרבה מובנים
יש תחושה קשה שהמדינה שכחה
אותם ,או יותר נכון ,זנחה אותם
בהתבגרותם.
"אנחנו דורשים לתקן את הע
וול ולסבסד לאלתר את הנסיעות.
לדאוג שהתקציב הזה יגיע ליעדו
ויביא למעט רווחה .פניתי בנושא
לברושי והוא הרים את הכפפה
מידית ופועל נמרצות בכדי להביא
לשינוי המיוחל לטובת כלל תושבי
האזור".

. מאוד.לימודים גבוהים
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פיצוי למגדלי העופות :כ 43מיליון ש"ח;
בענף הבקר :כ 15מיליון ש"ח

ב 2015פיצתה הקרן לביטוח נזקי טבע את המגדלים בענף הלול בעיקר בעקבות נזקי ניוקאסל; מגדלי בקר פוצו עבור
פינוי וכילוי ומקרי תמותה

<

הפיצויים ששילמה הקרן
לביטוח נזקי טבע בחקלאות
עבור פינוי ,כילוי ותמותת
בקר הסתכמו ביותר מ 15מילון
ש"ח בשנת  ,2015לפי סיכום שפר
סמה החברה לקראת חידוש הביטוח
בענף .למגדלי העופות שולמו כ43
מיליון ש"ח בשנת .2015
בקנט הודיעו ,כי גם השנה שופרו
והותאמו פוליסות הביטוח שמצי
עה הקרן במטרה להתאימן לצרכים
הייחודיים של מגדלי הבקר ,להגן
עליהם ולאפשר להם לייצב את
ההכנסות ,בדגש על נזקים גדולים.
במסגרת חידוש הביטוח מציעה הקרן
למגדלי הבקר מסלול מורחב המאפ
שר להם לקבל פיצוי כספי לכיסוי
מקרי תמותה נרחבים בעדר המבוטח.
בשנים האחרונות השקיעה קנט
רבות בשיפורים טכנולוגיים התומ
כים במערכת מיקום לווייני )ג'יפי
אס( ,במטרה לייעל ולשפר את הבק
רה על איסוף פגרי הבקר מהמגדלים
המבוטחים ,תוך הגברת השליטה
והמידע בזמן אמת .בחברה מוסרים,
כי מידע אמין ועדכני נאסף במשר
דיהם בכל רגע נתון ומאפשר זיהוי
מהיר של מוקדי תמותה ושליטה
טובה והדוקה בהליכי הפינוי והכילוי.
מועצת החלב רכשה ביטוח פינוי
וכילוי במרוכז עבור יצרנים בענף
בקר לחלב .בענפי בקר לבשר במ
רעה ובקר לבשר במפטמות ניתן
לרכוש ביטוח פינוי וכילוי ישירות
מהקרן .יצרני בקר לחלב שבבעלותם
גם מפטמות לבקר לחלב ,הנמצאות
בסמוך לרפת החלב ,מבוטחים
בביטוח פינוי וכילוי במרוכז עלידי

נזק.
בנוסף לביטוחים המורחבים בש
לוחות הלול ,אפשר לרכוש ביטוח
עופות נגד נזקי אש ופגיעה בלולים
המוגדרת כתאונה .התכנית מציעה
השלמה לביטוח הלול ונותנת כי
סוי לתמותת עופות ולמבני הלול
ולציודם כתוצאה מאש ומפגיעה
שאינה מכוונת.

פרות ברפת .מערכת מיקום לווייני לייעול הבקרה על איסוף פגרים מהמגדלים
הביטוח כנגד נזקי המחלה נרכש
מועצת החלב.
ביטוח מורחב מאפשר למגדלים גם השנה ע"י המועצה לענף הלול
להגן על הכנסתם במקרים של תמו ויכלול את כל שלוחות ענף הלול.
תה נרחבת הפוגעת בתפוקת החלב הסכם הביטוח יאפשר למגדלים
של המשק .הפיצוי יינתן למגדלים לקבל מענה כולל ומהיר במקרה
בהתאם לפרמטרים כגון גיל הפרה ,של פגיעה בעופות וכן טיפול מרוכז
היקף הנזק ועוד .בענף הבקר לחלב תחת מנגנון ביטוחי אחד .הביטוח
ניתן בביטוח זה גם כיסוי למקרה עבור ניוקאסל יהיה תקף בתנאי
של גניבה ,שחיטה דחופה ומוות שקודם לפרוץ המחלה מולאו כל
מכל סיבה שלא הוחרגה )לרבות התנאים הנדרשים לפי חוזה הביטוח
נזקי אש והרעלה( וכן כיסוי למק והנחיות השירותים הווטרינריים.
בשלוחות הפטם ,הרבייה הקלה
רה של אובדן תפוקת החלב בנזקים
והכבדה ובענף תרנגולי ההודו נעשה
שהוגדרו מראש.
חידוש הביטוח בשיתוף מועצת הלול
  3.5wהמבטחת את כלל המגדלים בביטוח

בסיסי .הקרן מציעה ללולנים ביטו
מרבית סכום הפיצוי ששילמה חים מורחבים ומשופרים בשלוחות
הקרן לנזקי טבע בחקלאות ,כ 43הלול ,שבמסגרתם יוכלו להקטין את
מיליון ש"ח ,למגדלי עופות ניתנה ההשתתפות העצמית או להגדיל את
בגין פגיעת ניוקאסל בענפי הלול .סכומי הפיצוי המרביים.

חקלאי ישראל פונים לעולם

צילום :אילנה שקולניק
לדוגמה :בשלוחת הפטם – אפשר
להגדיל את סכום הפיצוי המר
בי באמצעות רכישת ביטוח מורחב
) 14ש"ח לעוף ,לעומת  12.5ש"ח
בביטוח הבסיסי( וכן להקטין את
שיעור ההשתתפות העצמית.
בביטוח תרנגולי ההודו  -מועצת
הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי לכל
מגדלי ההודו לפיטום .סכום הפיצוי
בביטוח הבסיסי קטן השנה ל81.5
ש"ח השנה ,במקום  85ש"ח אשתקד.
בביטוח המורחב ,הכיסוי המרבי יוכל
להגיע ל 125ש"ח לעוף.
מקנט מוסרים ,כי תכניות הבי
טוח המורחבות תוכננו ופותחו מתוך
הכרה בצרכים של הלולנים והן
מהוות כלים חשובים לניהול הסי
כונים הקיימים בלולים ומאפשרות
הגנה טובה יותר על העסק החקלאי
וייצוב מהותי בהכנסות במקרה של

תרנגולת
ממוצא
צרפתי תגדל
ברםאון
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תנועת המושבים והתאחדות חקלאי ישראל
בארגון העיתונאים החקלאיים הבינ"ל

<

בסוף השבוע שעבר הצ
טרפו תנועת המושבים
והתאחדות חקלאי ישראל
לארגון העיתונאים החקלאיים
הביןלאומיים .הדוברת של שני
הארגונים ,דפנה כהןנוריאל ,היא
נציגתם בארגון.
במסגרת חברותם ,התנועה
וההתאחדות יוכלו לקבל ידיעות
מכל העולם הקשורות בחקלאות
ולהעביר לעיתונאים מרחבי הגלו
בוס הודעות המיועדות לתקשורת
ורלוונטיות למדיה הבינ"ל .החיבור
לארגון נעשה ע"י עדנה זיו ,מנה
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לת מחלקת עיתוני ההתיישבות
והחקלאות ב"תכלת תקשורת",
המוציאה לאור של "קו למושב".
דוברת תנועת המושבים והתא
חדות חקלאי ישראל ,דפנה כהן
נוריאל" :אני גאה להיות מי
שתייצג את החקלאים בתקשורת
העולמית .הגיע הזמן להשפיע גם
בעולם ולהראות את הפיתוחים
החקלאיים המדהימים של החק
לאים במדינת ישראל העומלים
לילות כימים עבור התוצרת הח
קלאית האיכותית ,הטרייה והטובה
ביותר".

כחול הנח"ל

  ~ 
~  ~

  ~ ~w
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בית העם אז והיום .נסגר לפני כ 30שנים מחוסר רווחיות ,בגדרות מברכים על הפתיחה מחדש

   30w
~~~ 
~~ ~ ~
~~

<

כתבה וצילמה :חני סולומון

כ 30שנה בית העם בעש
רת ,מיישובי גדרות ,היה
סגור ולאחרונה שופץ ונ
פתח מחדש .בני  40ויותר ,שגדלו
במושבים ובכפרים בסביבה ,זוכרים
בוודאי את המוסד הנוסטלגי בשלהי
תקופת פעילותו .לילדים של אז הוא
זכור יותר כבית קולנוע אףעלפי
ששימש לא רק להקרנת סרטים,
אלא גם להצגות ולהופעות למבו
גרים.
באותם ימים  -של ערוץ אחד בט
לוויזיה ,ללא קניונים ,סמארטפונים
ורשתות חברתיות וטרום פריחת
"תעשיית" ההצגות והמופעים לי
לדים  -בית העם היה מקום הבי
לוי והמפגש הקהילתי .איך הגיעו?
ברגל ובאופניים ,ומהכפרים הר
חוקים יותר ,כפר אביב וגן הדרום,
ההורים היו מסיעים את הילדים
בטרקטורים ובמכוניות שכבר עברו
מהעולם .בכניסה פעל הקיוסק של
בייגלאייזן" ,מוסד" בפני עצמו,
שהיה פתוח כל היום .בשל קרבתו
לבית הספר ,הוא משך תמיד ילדים
להגיע אליו ולא רק בעת הקרנת
הסרטים ,ימי שלישי ומוצ"ש.
יוסי קנדלשיין ) ,(60ראש מו
עצה אזורית גדרות ,יליד כפר
מישר ,זוכר את ימיו האחרונים של
בית העם" :לפני כ 30שנים ,בע
קבות תהליך גסיסה איטי ,המקום
נסגר מחוסר רווחיות .ההסבר לכך
היה שבתי קולנוע חדשים ומודר
ניים קמו ברחובות ,אשדוד ואפילו
בנס ציונה הסמוכות .בתי הקולנוע
המפנקים עם הכיסאות המרופדים
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קרצו יותר למושבניקים ,במיוחד עם
תחילת תופעת הקניונים".
איציק מימון ) ,(71תושב עשרת
המתגורר מול בית העם ,חוזר בזי
כרונו לימים שלפני הסגירה ,לשנת
 ,1960ומתרגש לספר על הקשר
המיוחד שלו עם המוסד החבר
תיקהילתי" :משפחתנו התגוררה
בחדרה ,אך חיינו עמדו להשתנות
מאחר ואבי קיבל עבודה בעשרת
כמנהל חשבונות .הוא קנה את הבית
הממוקם מול בית העם ,שהיה בשל
בי סיום בנייתו.
"בתחילה ,המשפחה המשיכה לה
תגורר בחדרה ואבא נסע על הקו
חדרהעשרת .הייתי כבר נער בן 16
כשאבי הזמין אותי לראות את הבית,
כהכנה למעבר .להפתעתי ,הוא ציין
שהיום שנקבע שאגיע היה המועד
שתוכנן להיפתח 'בית העם' האזורי
בטקס חגיגי .נסעתי מחדרה ,ירדתי
מהאוטובוס בתחנת גדרה .משם נא
לצתי ללכת רגלי לעשרת כשלושה
קילומטרים ,בדרך לא סלולה ובו
צית מאוד".
מימון זוכר את הטקס החגיגי שנ
ערך בחורף ,כולל הסרת הלוט מהש
לט שציין שהמבנה החדש נקרא ע"ש
לנדאוֶ ר ).(19541895
ד"ר גיאורג ָ
ב"אנציקלופדיה לחלוצי היישוב
ובוניו" של דוד תדהר מסופר של
נדאוֶ ר )תדהר כותב לנדואר ,נכתב
ָ
לנדאוּאר( היה פעיל
ֶ
גםַ :לאנְ ָדוֵ אר,
ציוני בהסתדרות העובדים הכללית,
שותף להנחת היסודות ל"עליית
הנוער" ותומך נלהב בהסכם השי
לומים מגרמניה.
בפועל ,שמו הרשמי של "בית
העם" לא נשמע בפי החברים ול

רוב הוא נקרא בפשטות "הקול
נוע"" .לאותו הטקס הגיע קהל רב
ובשבילי ,שלא הכרתי אף אחד ,היה
מוזר" ,מספר מימון" .הסרט הראשון
שהוקרן היה 'זוהר בדשא' ,בכיכובם
של וורן בייטי ונטלי ווד האגדתיים.
שמרתי אפילו אחד הכרטיסים מה
עבר הרחוק כמזכרת".
אורלי יואלס ) ,(55ילידת כפר
אביב שלאחר נישואיה עברה להת
גורר עם בעלה אלון בכפר מרדכי:
"כילדה אני זוכרת שאבי היה מסיע
את אחי ואותי לסרטים בבית העם.
חלקם זכורים לי עד היום' :מרי
פופינס'' ,צלילי המוזיקה' ,הסרט
הישראלי 'נורית' וכמובן 'חלף עם
הרוח' הבלתינשכח .החוויה הזאת,
להיפגש עם בני הכפר והכיתה,
הייתה חלק בלתינפרד מהווי חיינו
ומהגיבוש שלנו בילדות ובנעורים.
היה לנו מקום קבוע ,לילדי כפר
אביב ,בגוש הימני מהכניסה".

~

"הקשר שלי עם בית העם מתחיל
כבר מתקופת ההיסטוריה הראשונית
של האזור ,הקשור למיקומו הפיזי",
מספר ראש המועצה קנדלשיין.
"לפני כמה שנים גיליתי צילום
משנת  1949של אבי ,יואל קנדל
שיין ז"ל ,עומד בחלקת השדה שעי
בד ,כשמאחוריו עץ השקמה הגדול
והמוכר בעשרת .זהו בדיוק מיקו
מו של בית העם ,שקם עשר שנים
לאחר מכן ,בשנת .1960
"הוריי ,ניצולי שואה ,הגיעו
לארץ מפולין שנה לאחר קום המ
דינה .הם היו מיועדים לכפר מישר,

יוסי קנדלשיין ותמונת אביו מ .1949האב מעבד קרקע שעליה בית העם הוקם בשנת
1960

יוסי קנדלשיין" :לפני כמה שנים גיליתי
צילום משנת  1949של אבי ,יואל קנדלשיין
ז"ל ,עומד בחלקת השדה שעיבד ,כשמאחוריו
עץ השקמה הגדול והמוכר בעשרת .זהו
בדיוק מיקומו של בית העם ,שקם עשר שנים
לאחר מכן"
אך עד שחברת רסקו בנתה את בתי
הכפר הם התגוררו ,כמו יתר מייסדי
הכפר ,בצריפים בשטח עשרת בימים

טרום היווסדו .צריפים אלו היו עו
דפים מהצבא הבריטי .לימים ,סביב
אותם צריפים ראשונים הוקם בשנת



ההצלחה תלויה בתושבים

~ 
 ~
 

 1954עשרת הנקרא על שם עשרת
הבילויים הראשונים שהתיישבו
במושבה גדרה הסמוכה".
בית העם נפתח כשהיה ילד צעיר
בגן .קנדלשיין זוכר את האיסור על
ילדים בכיתות הראשונות בבית
הספר להיכנס ,אך זה לא מנע מהם
להגיע ולהציץ מהחלונות" .זכור
לי הסרטים שהיו גיבורי תרבות
ילדותנו' :טרזן' ,סרטי מערבונים
עם הקאובויים האמיצים ' -בצהרי
היום'' ,הבהלה לזהב' ,וכמובן גם 'בן
חור' ואחרים .הייתה אצלנו תופ
עה מיוחדת במינה ,שמנהל ביה"ס
היסודי משה פורשפן ז"ל עמד בכ
ניסה בתקן התנדבות מוסרית .הוא
בדק שהילדים הקטנים לא ייכנסו
לסרטים".
לדבריו ,הרצון לחדש את ימיו
היפים של המבנה היה משותף לרא
שי מועצה קודמים ולפעילים ציבו
ריים במהלך השנים ,אך אף תכנית
לא הוצאה אל הפועל מסיבות רבות,
והעיקרית שבהן היא המימון" .לפני
כשש שנים נערכה פגישה מוצלחת
עם ירון ביבי ז"ל )אז מנהל מינהל
מקרקעי ישראל( ברחבי המועצה.
במהלך אותו ביקור סוכם שהמו
עצה תעביר למינהל שטח ציבורי
לבניית  14יחידות דיור ,והמינהל
יעביר סכום כספי שיספיק לבניית
בניין ה'צופים' חדש ,שישרת את
ילדי יישובי המועצה ,במקום המב
נה הישן .בנוסף ,הוחלט שמבנה בית
העם ייכנס לפרויקט שיפוץ מסיבי".
בית תנועת הצופים נבנה והשי
פוץ של בית העם החל ,אך נתקל
במהמורות בדרך" :לצערנו ,הפ
רויקט התמשך יותר משהערכנו.
היו מחלוקות עם חברת הבנייה ,וכן
צצו בעיות טכניות תוך כדי שיפוץ.
בכל מקרה ,היה חשוב לנו לשמור
על האותנטיות ואופיו הכפרי והלא
מצועצע של המבנה .לובי הכניסה
נסגר וישמש כבית קפה עם מקומות
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איציק מימון והכרטיס לקולנוע" .הסרט הראשון שהוקרן היה 'זוהר בדשא'"

איציק מימון" :אפילו כשהיינו חיילים
השתדלנו לבקש 'אפטר' ולהספיק לסרט
של אותו השבוע .בשלב מאוחר יותר ,ראש
המועצה בן אברהם ז"ל היה משלב בנסיעתו
לתל אביב בענייני עבודה הבאת גלגלי ענק
של הסרטים"
ישיבה ,בפנים ובחוץ .עדיין עובדים
על נושא בחירת המפעיל והזיכיון.
האולם עצמו מיועד ל 300מקומות
ונשמרה בו התקרה האורגינלית.
חשוב היה לנו לאבזר את המ
קום בציוד אורקולי מהמשוכללים
בארץ".
קיר הכניסה מבטון נשאר כשהיה,
לשימור המראה המקורי ,ואילו הקיר
הדרומי נפתח בחלונות זכוכית גדו
לים ,מהם נראה פטיו ומשטח מרוצף
שעליו יוכלו באי בית הקפה לשבת

מחוץ למבנה ולהביט בנוף הירוק.



איציק מימון ,שזוכה לראות את
בית העם פותח את דלתותיו שוב
ומקבל אל כיסאותיו צופים צעי
רים ומבוגרים ,נזכר בהסדר מיוחד
מהימים ההם :חלק מהצופים ישבו
במקומות קבועים" .לאחר כמה
שנים לפעילותו ,הוסיפו כיסאות
החל משורה  ,22כלומר :כיסא 22

כרטיס קולנוע מהימים הראשונים להפעלת בית העם .בימי שלישי הקרנה אחת
ובמוצ"ש שתי הקרנות

היה סוף השורה ,ומתחתיו בשו
רה  21לא היה כיסא ,כך שיכולתי
לראות מצוין ,מבלי שיסתירו לי".
בימי הקרנות הסרטים נעשה הסדר
מיוחד נוסף :בימי שלישי הקרנה
אחת ובמוצ"ש שתי הקרנות ,בה
פרש של שעה" .חבריי הקרובים
ביותר ,רולי הרוש זכרה לברכה
מכפר אביב וטוביה לאופר מכפר
מרדכי היו מוזמנים תמיד לביתי
לאכול ארוחת ערב במוצ"ש ,לאחר
הסרט הראשון .אמי ,בלה מיימון
ז"ל ,הייתה פותחת לנו שולחן ומ
כינה מטעמים שאהבנו .משסיימנו
חזרנו להצגה שנייה.
"אפילו כשהיינו חיילים השתד
לנו לבקש 'אפטר' ולהספיק לסרט

של אותו השבוע .בשלב מאוחר
יותר ,ראש המועצה בן אברהם ז"ל
היה משלב בנסיעתו לתל אביב בע
נייני עבודה הבאת גלגלי ענק של
הסרטים" .במשך השנים הרחיבו את
הבימה וכך העלו עליה הצגות ,מו
פעים ,ערבי זמר ואירועים של בית
הספר .מימון מספר על המקרין הרא
שון שפר ,שגר בזמנו בעשרת .לאחר
כשבע שנים החליף אותו קפרא מר
חובות ,כך זוכר מימון ,שהקרין עד
יומו האחרון של בית העם .הכרטי
סנים והסדרנים היו שמואל משולם
ז"ל וריקה אשתו מעשרת .איציק
מימון מרוצה מהפתיחה מחדש" :אנו
מאוד שמחים שבית העם חזר לחיי
קהילת גדרות".
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לאחר הבראה בזקופנה .בחזרה לעם היהודי

~~ ~ ~~~~~~~ 
 ~~~  ~

<

דפנה מאור ,מושב רמות

גדלתי אצל שלוש משפחות .מכל אחת מהן נותקתי
שלא מרצוני והכי הרבה שנים הייתי בתם של מינה
ובןציון אוצ'יטל ממושב כפר ביל"ו שליד רחובות.
כמה שנים הם היו לי אימא ואבא? קשה לדעת מתי בדיוק הם
הפסיקו וניתקו אותי מהמושב שאהבתי.
אינני זוכרת את המשפחה הראשונה שלי ,משפחתי האמתית,
הוריי שהולידו אותי .אני משערת שהם אהבו אותי ללא תנאי,
חיבקו בחום ודאגו לשלומי ולבריאותי .לפני  14שנים מצאתי
את משפחתי הראשונה בעזרתה של לאה באלינט .שליח של
גברת באלינט מצא בקרקוב ,פולין ,תעודה של אמי ובה תמונה
זעירה .רק בגיל  65גיליתי ,שבקיץ  1937נולדו לפולה וליוסף
מורגנשטרן מקרקוב תאומות ,יאנינה וסטפניה .אני הייתי סט
פניהסטפה.
לאבא יוסף הייתה מאפייה .אימא ודאי טיפלה בנו ,בתאומות.
נולדנו כשאימא פולה הייתה בת  .37האם נולדו לה ילדים נו
ספים לפנינו? אינני יודעת .הגרמנים כבשו את קרקוב כבר
בימים הראשונים של ספטמבר  ,1939היינו בנות שנתיים .מה
עשו אימא ואבא באותם ימי הכיבוש? גורשו מהבית? כ60
אלף יהודים היו בקרקוב לפני המלחמה .כ 40אלף מהם גורשו
בשנתיים הראשונות לכיבוש .ואנחנו ,האם גורשנו? האם היו
לי סבים וסבתות? אני יודעת רק שאימא ואבא הצליחו להציל
אותי .הם מסרו אותי למשפחת פולנים בכפר ליד קרקוב .יום
אחד עברתי מביתם האוהב של הוריי ,נותקתי מאחותי התאומה
והחילותי את חיי במשפחתי השנייה .בניצוץ זיכרון עמום אמי
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אומרת לי לזכור שאני סטפה מורגנשטרן" .תזכרי כוכב שחר"
אמרה.

 ~
מהמשפחה השנייה שלי ,הפולנית ,יש לי זיכרונות ,לא רבים.
ייתכן שאיני רוצה לזכור .הזיכרונות שלי הם בעיקר עבודה
קשה והתנצרות בכפייה .תחילה בכיתי והתנגדתי להצטלב,
אבל בני המשפחה החדשה שלי הסבירו לי שחייבים ,שיל
שינו עליי ,שמסוכן .היו חיפושים מדי פעם ואז היו מחביאים
אותי במתבן ,בתוך הקש .למדתי לשבת בשקט כמה שעות עד
שיוציאו אותי.
הייתי אז בת ארבע ,בת חמש ,וכל בוקר קמתי בחושך ,יצאתי
עם הפרות למרעה .שם ,במרעה ,זרחה השמש והיה לי נעים כל
כך לשכב על העשב הרך והריחני ,לכסות את עיניי בשני עלים
ירוקים ולהתחמם בשמש הטובה .כאשר שבתי מהמרעה עבדתי
בגן הירק ליד הבית .עבודתי העיקרית הייתה לאסוף את גללי
הסוסים ולפזר אותם בשטח המעובד .למדתי חקלאות במשפ
חתי שבכפר ובכל זאת ,אינני זוכרת את שמות בני המשפחה,
את שמות הילדים שלידם ישנתי בבית הקטן .כמה שנים הייתי
בביתם? האם הכירו את הוריי? קיבלו מהם כסף? אפילו את שם
הכפר שבו הייתי איני יודעת.
בינואר  1945הגיעו הרוסים לקרקוב .הייתי בת שבע וחצי.
רעמי תותחים נשמעו מתקרבים מהמזרח .כולם דיברו על כך
שהרוסים מגיעים ,המלחמה תסתיים בקרוב .אני זוכרת את הפ

גישה עם אבימולידי .אבא שלי בא לקחת אותי ,הוא היה חמוש,
היו לו רימונים ונשק .אולי אבא היה חייל בצבא הרוסי? אולי
היה פרטיזן? והנה ,אבא ,היחידי שנשאר ממשפחתי ,בא .הזיכרון
האחרון שלי מהפגישה הוא פיצוץ חזק ,רעש נורא ,כאב באוזניי
ואבא נופל .רימון שהיה בחגורתו של אבא התפוצץ ,הוא נהרג
ואני נפגעתי באוזן ,פגיעה קשה שעקבותיה נותרו עד היום
הזה .נותרתי יחידה ממשפחתי הראשונה ולא הבנתי זאת אז.
נשארתי עוד מספר חודשים אצל משפחתי השנייה עד אשר
מסרו אותי אחרי המלחמה לבית הוועד היהודי בקרקוב .שוב
נותקתי ממשפחה שהתרגלתי לחיות עמם.

~  
פולנים קיבלו אז כסף תמורת ילדים יהודים שהם החזירו
לידי ארגונים יהודיים .עשרות ילדים יתומים ,רעבים ,חבולים,
חסרי זהות ,הצטופפו בבית הוועד בקרקוב ואני הקטנה בי
ניהם .ואז הופיעה לנה קיכלר ,אישה יחידה ומיוחדת .ביוזמתה,
הועברו כמאה ילדים לבית ילדים בזקופנה ואילו כ 40ילדים,
רובם חולים מאוד ,נשלחו למעון ריפוי מיוחד שהתארגן בעיר
ראבקה ,ליד זקופנה .שם ניסו לטפל ,לאושש ,להבריא .האוזן
הפגועה שלי הייתה מודלקת כל הזמן ,הייתה לי שחפת ופצעים
כיסו את פניי .כך החזירה אותי משפחתי השנייה בחזרה לעם
היהודי.
אדית ,שהייתה אז נערה כבת  ,14טיפלה בי .רק בה נתתי
אמון .היא לקחה אותי לרופא ,לטיפולים ,שמרה עליי והייתה

 

 


 








2016
 ~~~15:008:3016.6.2016 

 ~~~

  ~2016
 
~ 
~ 
~~ >~
  ~
>: >
 :
~
 : 

:>?
~
~BDO 



> ?~:~ 
 
:
~~~ 
 
>   
 ~
> ~ 

~
 ~~ 
:    >
~
  ~~

D150~~




 
yoram.tabibi@tmags.co.il | 052-2773132

~
15 ||

25.2.2016



~ 
edna.ziv@tmags.co.il

·Ã¯³´¸µ



אימא פולה ,תמונה יחידה
מתעודה מפולין .ודאי
טיפלה בנו ,בי ובאחותי

בת מצווה במושב ,גיל .13
חגגו לי באיחור

לי כאחות גדולה .אני זוכרת את הלילה שבו הפולנים ירו עלינו
וזרקו רימונים לתוך מעון הילדים .אחרי הלילה ההוא הבריחו
אותנו לזקופנה ולנה האמיצה הבריחה את כולנו בדרכי אירופה
לצרפת .שם לפחות לא היו פולנים שמקללים ,מרביצים ויורים
על ילדים יהודים שהעזו להישאר בחיים.

~ 
בשנת  1949עלינו לארץ באנייה "קדמה" ונשלחנו לקבוצת
שילר .לאטלאט מצא כל ילד את מקומו בארץ החדשה .אותי
ביקשו לאמץ זוג ממושב כפר ביל"ו ,מינה ובןציון אוצ'יטל.
לא היו להם ילדים והם רצו בת .בשנת 1951התחלתי את חיי
במשפחתי השלישית .כבר לא הייתי סטפה ולא מורגנשטרן.
מעכשיו הייתי זהבה אוצ'יטל מהמושב ,כך כתוב במסמכים,
תלמידת בית חינוך ברחובות .רשום שנולדתי בשנת  ,1938כך
העריכה לנה.
ילדותי בכפר בפולין הכינה אותי לחיי המושב :חלבתי את
הפרות ,קצרתי ירק בחרמש ,קצצתי תלתן לתרנגולות ,עזר
תי לאבא בןציון בכל עבודה במשק .בבית משפחתי השלישית
קיבלתי חדר משלי ,לראשונה בחיי ,מיטה וארון שלי ופיג'מה
ורודה .אימא ואבא חגגו לי בת מצווה באיחור ,בת  13הייתי
)היום אני יודעת שהייתי באמת בת  .(14לבשתי חולצה לבנה
וחצאית לבנה וצילמו אותי לכבוד האירוע .אפילו אהבה קיב
לתי במושב .אימצתי לי גור כלבים שנולד לכלבת השכנים,
חיבקתי אותו ,ליטפתי אותו והוא החזיר לי אהבה בלי גבול.
כשהיה לי רע התחבאתי במלונה שלו ,מכווצת כולי .אולי
הייתה בי אהבה שקיבלתי במשפחתי הראשונה שנשארה אישם
בנפשי ,והכלבלב זכה.
לאימא מינה היו אחיות ,הייתה משפחה ,היו לי בני דודים,
אבל רק אחד מהם קיבל אותי ,אהב והבין ,העלה חיוך על פניי
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 בן דודי היקר טומי ,הלוא הוא יעקב טוכמן .הוא היה בוגרממני בשלוש שנים .כשהתגייס לצבא הייתי גאה בו ,גבוה ויפה
במדי הנח"ל .טומי בן דודי היה בן  19בלבד כשנהרג בנח"ל עוז.
גם ממשפחתי השלישית נותקתי .הפעם הזאת אין לי הסבר
לניתוק .נישאתי לחברי ,שמואליק איכר מרחובות .גרנו במצ
פה רמון עם שלושה ילדים קטנים .אימא באה מהמושב לבקר.
כעבור מספר חודשים קיבלתי מברק המודיע על מותה ,נסענו
ללוויה .רמז ראשון קיבלתי מהרב" .את אינך צריכה לעשות
קריעה" ,כך הסביר לי" ,את מאומצת" .ואני חשבתי שאלה
הוריי ,שאני בתם .חשבתי שהם סבתא וסבא של ילדיי .הרי הם
נתנו לי את שמם.
אבא נישא לאישה אחרת ומכר את המשק שלנו במושב .הוא
סירב לשמור על קשר ,לא בא לנישואי נכדתו הבכורה ,אפילו
שבאתי להזמין אותו .כנראה שכבר לא רצה להיות אבא שלי.
כבר לא הייתי שייכת למשפחתי השלישית ולמושב שאהבתי.
קשה לי להסביר.
את משפחתי הרביעית הקמתי יחד עם שמואליק .מהד
רום עברנו לצפון ,היינו מראשוני בני יהודה שברמת הגולן.
ממשפחתי זאת ,ילדיי ונכדיי ,אף אחד לא ינתק אותי .הפעם זו
משפחהלתמיד .יחד עם ילדיי פגשתי את אדית צירר ,שהייתה
לי כאחות בבית הילדים בראבקה ובזקופנה .היא חשבה עליי
עדיין ,רצתה לעזור עדיין .אדית שלחה אותי ללאה באלינט,
שמצאה לי את זהותי ,מצאה לי את משפחתי הראשונה והביאה
לנפשי שלווה.

לקוראיי היקרים לי מאוד ,זהו סיפורי האחרון ב"קו
למושב" .תודה על התגובות הרבות במשך השנים.
דפנה3393889052 ,

זהבה איכר בגינתה המטופחת .מראשוני בני יהודה ברמת הגולן
צילום :דפנה מאור

ילדותי בכפר בפולין הכינה
אותי לחיי המושב :חלבתי
את הפרות ,קצרתי ירק
בחרמש ,קצצתי תלתן
לתרנגולות ,עזרתי לאבא
בן-ציון בכל עבודה במשק.
בבית משפחתי השלישית
קיבלתי חדר משלי,
לראשונה בחיי

עולם בק
ל
ה
יק

א

ל

חד

כל
המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.
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אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

25.2.2016
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בספר "אי שם בכפר"  -קובץ
סיפורים קצרים ,אותנטיים
ומרתקים מאת מלכה עמיר
מנדלבאום ,מתארת המחברת את יל
דותה בעמק יזרעאל בשנים הראשונות
של קום המדינה .עמיר מנדלבאום היא
בת להורים שעזבו את פולין ועלו לארץ
בתחילת שנות ה .'30הם בנו כאן חיים
חדשים והקימו משפחה לתפארת במו
שב בית שערים .רוב משפחתם נספתה
בשואה ורק לאחרונה התחיל המסע של
המחברת אל נבכי הסיפור המשפחתי.
הסיפורים כתובים באווירה של
אהבת הארץ ושמחה של ילדה צברית,
מושבניקית בשנות ה .'50הסיפורים
כתובים בגוף ראשון ומתארים את המ
תרחש בבית משפחתה מנקודת מבטה.
"אמא לימדה אותנו להכין 'פנדה',
כך קראה לממרח שהיה עשוי מאבקת
קקאו ,שמנת ביתית ,סוכר וטיפת וניל.
מי שלא טעם 'פנדה' הפסיד!" )מתוך
הספר(.
הספר מוסר פרטים מההווי היש
ראלי ,משקף את המציאות בישראל
שלאחר השואה ומבטא את הכוח ואת
השמחה של הורי המחברת ,שהקימו
בית יהודי מלא בזאטוטים ,למרות כל
הקשיים שבדרך.
בסיפורים ובשירים עם "טעם של
פעם" הקוראים נחשפים למציאות
הישראלית בתקופת בןגוריון ,ליחסים
בתוך המשפחה ,להומור ולשמחת חיים
)הוצאת אופיר ביכורים 117 ,עמודים(.

 
הספר "אגדת אסטריד" מאת שהם
@ס ְטרִ יד ִלינְ דְ גְ רֵ ן
סמיט על הסופרת ְ
 מחברת "בילבי" ,סיפור הבלש בלומקויסט וסדרת ילדי עמים  -הוא שני
בסדרת "בימת הסופרים  -סדרה ברוח"
של ההוצאה.
סיפור חייה של אסטריד לינדגרן,
הסופרת השוודית הדגולה ) 14בנוב
מבר  28 - 1907בינואר  ,(2002הוא
סיפור על ילדה רגישה ,אישה אמיצה
ויוצרת מקורית ונועזת הצועדת ,כמו
הדמות שפרסמה אותה  -בילבי גרבברך ,כשרג
לה האחת על מדרכת המציאות ורגלה האחרת על
כביש הדמיון )איורים :סשה נאומוב ,צלטנר ספ
רים 149 ,עמודים ,מנוקד(.

 "
"הכלבים" ,ספרו של אלן סטרַ טוֹן ,הוא רומן
מתח פסיכולוגי לנוער על הכוח להתמודד עם
החיות שרודפות אותנו ,מבפנים ומבחוץ.
קמרון ואמו בורחים .כבר חמש שנים שהם מתח
מקים מאביו הרצחני .על כל פנים ,כך אמו אומרת.
המקום החדש שבו הם אמורים להשתקע הוא בית
חווה מבודד .אמו מבטיחה לו ששם ימצאו מנוחה.
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קמרון אינו בטוח בזה :הוא מתחיל לש
מוע דברים ,לראות דברים .משהו נורא
קרה בבית הזה וקמרון מוכרח לגלות
איך זה קשור אליו ,אחרת הוא ישתגע
)מאנגלית :יעל אכמון ,הוצאת כתר,
 272עמודים(.


ָקזוּאקי טאקאנוֹ ,סופר ותסריטאי
יפני עטור פרסים ,הצליח ליצור בספ
רו "להרוג את האחד" רומן ריאליסטי
עכשווי עם טוויסט עתידני שהופך
אותו למרתק ומעורר מחשבה כאחד.
ג'ונתן יֵ גֵ ר ,יוצא הכוחות המיוחדים
של הצבא האמריקני ,מתבקש עלידי
מפקדיו לעמוד בראש צוות שיצא
לג'ונגל במשימת איתור וחיסול של
האיום הבא על הביטחון הלאומי של
קונגו .הסיבה היחידה להסכמתו לצאת
למשימה המסוכנת היא התשלום :בנו
בן השש ג'סטין חולה במחלה גנ
טית חשוכת מרפא והתגמול הכספי
שמובטח לאב המודאג הוא האפשרות
היחידה שלו לשלם עבור הטיפולים
הרפואיים.
אולם כשהוא מגיע לקרחת יער ומ
גלה ,כי האיום הביטחוני הוא Bקילי,
פעוט מפוחד בן שלוש בעל אינטלי
גנציה נדירה העולה על זו של מחשב
על ,יגר מבין שמצא מפתח בלתיצפוי
להצלתו של ג'סטין .עם חבריו לצוות
ובלוויית אנתרופולוג מוזר וחוקר יפני
מחליט יגר לצאת למסע שיקרא תיגר
על הצו הנשיאותי הסודי .אולם יכול
תו של צבא ארצות הברית וכוונותיו
המסתוריות של אקילי מבהירות לכל
המעורבים בפרשה ,שהפער בין הצלת
המין האנושי לבין השמדתו קטן מכפי
שאפשר להעלות על הדעת )מאנגלית:
רוני שריפרייז ,הוצאת מודן500 ,
עמודים(.

~
"ראיתי איש" ,רומן מאת אואן שירס,
המחבר מטפל בשאלות של אשמה וש
קרים בשם האהבה ויוצר מתח שאינו
מרפה מהקורא עד העמוד האחרון.
מייקל מגיע ללונדון אבל ושבור לב לאחר שא
שתו נהרגה מירי בשוגג במהלך שליחות עיתו
נאית בפקיסטן .הוא מתוודע לשכניו ,בני משפחת
נלסון ,והם עוזרים למייקל לאסוף את הרסיסים
ולמצוא שוב טעם חדש לחיים .אבל הטעם החדש
מחמיץ ביום שבת אחד בבית שכניו ,כשתאונה
איומה מחדירה סוד לחייו של מייקל ומניחה על
כתפיו את משקלה המייסר של האשמה .למה אנח
נו מתכוונים כשאנחנו אומרים "טעות אנוש"? האם
המילים האלה מקלות על היכולת לסלוח ,מאפ
שרות לזכות בסליחה? )מאנגלית :אמיר צוקרמן,
הוצאת כתר 266 ,עמודים(.
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הדעה הרווחת על האבקת גידולים
חקלאיים היא שדבורי דבש מבויתות
מבצעות את רוב המוחלט של ההאב
קה .אולם במחקר שנעשה באוסטרליה ובו
בדקו החוקרים תוצאות של  39מחקרים שו
נים נמצא ,שלחרקי בר שאינם דבורים דווקא
יש חשיבות גדולה ביותר בהאבקת גידולים
חקלאיים ברמה העולמית.
מתוצאות המחקר התברר שחרקים שונים
 זבובים ,פרפרים ,צרעות,
עשים ,נמלים
וחיפושיות
אחראים לכ40%
מההאבקה הח
קלאית בעולם.
חרקים
אמנם
אלה אינם יעי
לים בהאבקה כמו
דבורת הדבש או
כמו דבורי בר,
אבל הם מפצים
על כך בביקורים
רבים יותר בכל
פרח.
בנוסף ,נמצא
שוני בזהות הגי
דולים שדבורים
מאביקות ביעי
לות לעומת הגי
דולים שמאביקים חרקים אחרים :גידולי קפה
ואשכוליות הואבקו כמעט בלעדית עלידי
דבורים ,ואילו גידולי מנגו ואנונה הואבקו
בלעדית ע"י חרקים שאינם דבורים .ייתכן גם
שאוכלוסיות חרקי הבר שאינם דבורים יצי
בות יותר מאשר דבורים ולכן יכולות לפצות,
לפחות חלקית ,על הפגיעה העולמית במספר
הדבורים בעולם בשנים האחרונות.

  
למחקר הזה יש מספר השלכות רציניות
מאוד ,אחת מהן נוגעת להסתמכות הבלעדית
כמעט על דבורים כמאביקות בחקלאות של

ימינו .התוצאות יכולות לעודד הפחתת רי
סוסים נגד חרקים על מנת לא לפגוע בפוט
נציאל ההאבקה הזה.
ייתכן שההערכה הכלכלית של דבורי דבש
כמאביקות גידולים חקלאיים תשתנה בעק
בות פרסום המחקר החדש ,שכן היום משלמים
לדבוראים שמביאים לשדות כוורות לטובת
ההאבקה ,ואם הן לא יעילות מספיק יש לכך
משמעות כספית.
שירותי המערכת של החרקים עשויים גם
הם לעבור הערכה כלכלית מחודשת  -מע

כשיו יהיה צורך לבחון עד כמה משתלם כל
כלית להגן על חרקי בר מאביקים ,במקום
להתעלם מהם כמו שנעשה עד היום.
בכתבה שהתפרסמה לאחרונה אמר פרופ'
שרון שפיר מהפקולטה לחקלאות ברחובות,
ש 99%מההאבקה בחקלאות בישראל נעשית
על ידי דבורי דבש מבויתות .אם זה נכון,
ייתכן שזה קורה בגלל הריסוסים ובירוא
שטחי הבר שהכחידו את מיני החרקים המא
ביקים האחרים סמוך לשדות ,או שבישראל
עיקר הגידולים מסתמכים על דבורים .אבל
אחרי פרסום המחקר החדש ,יכול להיות שגם
בארץ יש מקום לחשיבה מחודשת על הנושא.

סניף נוסף רח' סחרוב דוד פינת לישנסקי ראשון לציון
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ĦđĜđĤĦĠđ ďđĕĢ ěđđĎĚ
ęĘĥđĚĐ ĞđĤĕČĘ
Ęĥ čēĤ ěđđĎĚ ĐĞĕĢĚ 2006 ĦĜĥĚ ĦĚĕĕģĐ Ě"Ğč ęĕĤđĔĤĜĎ ěđČ ĤđđČĠ ĦĤčē
ĕĞđĢģĚ ĕđđĕĘđ ġđĞĕĕ ,ĐĜģĦĐ ,ģđĥč ęĕĥĕďēĐ ěĚ ĐĤėĥĐĘ ďđĕĢ .ęĕĞđĤĕČĘ ĦđĜđĤĦĠ
.ďđĚĢ
ĦđėĤĞĚ) ĐĤčĎĐ ,ęĕģĠĝĐĐđ ęĕĘďĎĐ Ęėč ęĕģĦĥđĚ ęĕĤđĔĤĜĎ :ĘĘđė đĜĘĥ ďđĕĢĐ
ĦđĝĕĤĠ ,ĐĤđČĦ čđĢĕĞ ,ēĔĥđ ĐĚč ĦđĤđČĦ :ĐĤđČĦ ,(ĦđĜĔģ ĦđėĤĞĚđ ģĜĞ
ęĕĦđĤĕĥ ĕČĦ ,ęĕĜĜĢĚ ,ęđĝĤĠ ĕĔĘĥĘ ęĎ ęĕĞčđĤĚ ęĕĝČĤĔ ,ĘĚĥē ĦđĕĦĥĦđ
.ęĕĤČđĠĚđ ęĕĎĒđĚĚ
,ęĕĕĜđĚĐ ęĕĞđĤĕČĘ ęĕĦđĤĕĥ ęĕģĠĝĚ
,ĦđėđĤĞĦ ,ęĕďĕĤĕ ,ęĕĘčĕĔĝĠ ,ęĕĞĠđĚ
,Ě"ďģ ĕĞđĤĕČ ,ęĕĜėđď ,ĔĜďđĔĝ ĕĚĕ ,ĦđĜđĦē
.ďđĞđ ďđĞđ ĔĤđĠĝ ĕĞđĤĕČ
ěĚĒč ęĕėĤĞĜđ ęđģĚ ĘėĘ ęĕĞĕĎĚ đĜČ
ęĕĕĞđĢģĚ ęĕĦđđĢ ęĞ ĤĢģ ĦđĜĎĤČĦĐ
.ĕĦđėĕČđ ďđĚĢ ĦđĤĕĥ ęĕģĕĜĞĚĥ

m@poweron.co.il ć 077-4149904 .'ĘĔ :Ĥĥģ ĦĤĕĢĕĘ
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ęĕĤđĔĤĜĎ Ęĥ ĐĕĕĜģđ ĐĤĕėĚ ,ĐĤėĥĐ
.2006 ĦĜĥĚ ęĕĤđĔĤĜĎĐ ęđēĦč ĐĘĕĞĠ Ě"Ğč ęĕĤđĔĤĜĎ ěđČ ĤđđČĠ ĦĤčē
ĐďđčĞĘ ,ĖđĤČđ ĤĢģ ēđđĔĘ ęĕĤđĔĤĜĎ ĦĤėĥĐ Ęĥ ĦđĤĕĥ ęĕģĠĝĚ đĜČ
ęĕĤđĔĤĜĎ Ęĥ ĐĤĕėĚđ ĐĕĜģ ěė đĚė .ęđĤĕē ĦđĞĥĘđ ĕđčĕĎ ĦđĤĔĚĘ ĐĠĕĢĤ
.ęĕĥĚđĥĚđ ęĕĥďē
ęĕĘėĐ ĦČ đČĢĚĦ đĜĘĥ ĕČĘĚč
ęĕĜĚĕĐĚĐđ ęĕĥĕďēĐ ,ęĕčđĔĐ
ęĕģĦĥđĚ ęĕĤđĔĤĜĎ .ģđĥč ĤĦđĕč
.ĐĠđē ČĘĘđ ęĞ ,ęĕģĦĥđĚ ĤĠđĝđ
.ęĕģĠĝĐĐđ ęĕĘďĎĐ Ęėč
ĘĚĥē ĦđēđĘ ,ęĕĕĜđĢĕē ģĘď ĕĘėĕĚ
đĜČ .ĘĚĥē ĦđĜđĤĦĠđ ęĕĘčėđ
ěė đĚėđ ġĤČč ęđģĚ ĘėĘ ęĕĥĕĎĜ
ĦđĜđĤĦĠ ęĕģĠĝĚđ ĦđĤĕĥ ęĕģĕĜĞĚ
.24/7 ęĕčėĤđĚ ēĔĥ ĕČĜĦč

m@poweron.co.il ć 077-4149904 .'ĘĔ :Ĥĥģ ĦĤĕĢĕĘ
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אלי מגן .לא נשמע כמו עוד תעתוע חולף

דודי לוי .כל מה שאינו שייך לרגע הזה אינו קיים באמת
צילום :אריאל ון סטארטן

בינת אל פאנק .מוזיקה שמחה המעוררת רצון להתחבר לקצב הפנימי
צילום :ויקטור מופר
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יהודה עדר .שובה של "עונת התפוזים"?

צילום :עומר מסינגר
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jacob401@gmail.com
054-2109410

ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
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