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dror.maariv@gmail.com

עו"ד תומר שוורץ

הצהריים  אחר  שעות 
שגרתי,  שבת  ביום 
לפני מספר חודשים. 
שורשי  חקלאי  א', 
מעמק יזרעאל, עולה 
ונוסע  הטרקטור  על 
חלקתו.  שבפאתי  הפקאנים  למטע 
הוא מבחין בכך שוב שזרים מלקטים 
היה  כאילו  בו  ונוהגים  היבול  את 
שלהם. א' מנסה להבריח את הגנבים, 
מתקרב  מהם  אחד  קצר  זמן  תוך  אך 

־אליו ושולח את ידו לעבר מפתח הט
רקטור. א' משלב להילוך אחורי ועוזב 

את המקום.
בפרק הבא של הסיפור הגנב פונה 

־למוקד רפואי, מפיק אישורים המעי
לכאו סובל  הוא  ממנו  כאב  על  ־דים 

כדי  המשטרה  לתחנת  וניגש  רה, 
ניסה  א'  לפיה  שווא,  תלונת  למסור 
הטרקטור.  באמצעות  אותו  לדרוס 
א'  המסוכן"  ש"הפושע  התלונן  הגנב 
פגע  כביכול  ואף  אותו  לדרוס  ניסה 
בו באמצעות הטרקטור. הגנב מגדיל 
ומספק למשטרה פרטים של  לעשות 
א'  לגניבה.  השותף  חברו  ראייה,  עד 
מוזמן לחקירת משטרה ומתחיל במסע 

להוכחת חפותו.
יודע  "אינני  א'  כתב  חוויותיו  על 
במטע,  להחזיק  להמשיך  אוכל  איך 

־ואינני יודע איך אוכל להמשיך להח
זיק במשק החקלאי. אני שוקל לעקור 
את מטע הפקאן ולהציב במקום דגל 

לבן: נכנעתי. מה שלא עשו המזיקים, 
־פערי התיווך, יבוא ההיצף וצרות אח

רות, מצליחים לעשות הגנבים בחסות 
החוקים, התקנות והנהלים.

על  להתגבר  רב  בקושי  "הצלחתי 
שבו  אירוע,  מאותו  הקשה  ההרגשה 
אבל  לחיי;  סכנה  וחשתי  הותקפתי 
אי  להתגבר  אוכל  אם  יודע  אינני 
מעמידה  הקשה  התחושה  על  פעם 
עם הפנים לקיר לצורך צילום מהצד 
וממריחת ידי בחומר השחור לטביעת 

אצבעות..."
שבועות ספורים קודם לכן, יצא ד' 
שלו,  הבקר  עדר  אל  שגרתי  לסיור 
לפתע,  דב.  הר  למרגלות  הממוקם 
משוטטים,  כלבים  בשלושה  הבחין 
תוקפים  זיהוי,  תג  וללא  קולר  ללא 

־עגלים ופרות. עד מהרה, הם אף נכ
עגל  תקפו  הממוגנת,  למכלאה  נסו 

נוב תוך שהם  בשיקום,  ־פצוע שהיה 
־חים, חושפים שיניים וגורמים להמו

והעגלים  הפרות  יתר  בקרב  רבה  לה 
לא  ד'  השיקום.  מכלאת  בתוך  שהיו 

היסס וירה למוות בשלושת הכלבים.
תלונה  נגדו  הגיש  הכלבים  בעל 
וכעבור זמן קצר ד' ושותפו לעדר, ב' 
למגננה(,  הרובה  את  )שסיפק   85 בן 
לאחר  החקירות,  בחדר  עצמם  מצאו 
נשקם  כלי  את  החרימה  שהמשטרה 

ושקלה לבקש את הארכת מעצרם.

להפוך את הקערה על פיה
ההבחנה הטבעית בין טובים לרעים 

הקר פעם,  לא  תמיד.  נשמרת  ־אינה 

בן נקלע לעמדה של חשוד והמשימה 
המוטלת עליו, להפוך את הקערה על 

סי ועיקר.  כלל  פשוטה  אינה  ־פיה, 
הסתיימו  א'  גם  וכמוהו  ד'  של  פורם 

לאחרונה על הצד הטוב.
וטיעונים  הסברים  פניות,  לאחר 
משפטיים השתכנעה משטרת ישראל 

־לסגור את התיקים הפליליים שנפת
חו נגדם מחוסר אשמה ומבלי שיוגשו 
כתבי אישום, אך אין ספק, כי הטעם 

־הרע נותר והחקלאים באשר הם יוד
עים, כי "לא לעולם חוסן".

ממש פלילי  עו"ד  ־הכותב, 
דביר־רייכרט־שוורץ,  רד 
לשעבר הממונה על המאבק 

־בפשיעה החקלאית בפרקלי
טות צפון

גם חקלאים ישרי דרך עלולים למצוא 
עצמם בחדר החקירות

 מאבקם של החקלאים בגניבות ובגרימת נזק מוכר ומתמשך. לא תמיד קל להצדיק את פועלם,
רק לאחרונה מצאו עצמם שני חקלאים בחדר החקירות

עו"ד אסף שדה

פשטה  האחרונות  בשנים 
בארצנו תופעת הבריכות 
רב  זמן  וכבר  הפרטיות 
השמור  עניין  אינה  פרטית  בריכה 
לאלפיון העליון בלבד. התופעה אף 

בעי האחרונות,  בשנים  ־התגברה 
בריכה  לרכוש  שאפשר  משום  קר 
ששטחה 12 מטרים רבועים באלפי 

שקלים בודדים.
חלה,  התופעה  התפשטות  עם 
מקרי  במספר  עלייה  גם  לצערנו, 
בבריכות  מטביעה  כתוצאה  המוות 

ותינו ילדים  של  לרוב  ־הפרטיות, 
המצערים,  המקרים  בעקבות  קות. 
החלו הרשויות להגביר את האכיפה 
בריכות.  באותן  השימוש  כללי  על 

ובנ תכנון  ועדות  החלו  ־לאחרונה, 
מבעלי  מפורש  באופן  לדרוש  ייה 
בריכות להסדיר את רישוי הבריכה 

ולקבל היתר עבורה.
הווע לדרישות  החוקי  ־הבסיס 

בנייה  היתר  קבלת  חובת  הוא  דות 
לכל בריכה, בין אם היא פרטית או 
על  נמצאת  היא  אם  גם  ציבורית, 
החוק  כן,  על  יתר  פרטית.  קרקע 
הקמת  לכל  כי  קובעים,  והפסיקה 
לקבל  יש  בריכה  של  קבע  מבנה 

ולכן, גם בריכות פל ־היתר בנייה 
קבועה  תשתית  סביבן  אשר  סטיק 

עלולות להיות חייבות בהיתר.
ולטובת  הבריכות  בעלי  לטובת 
מי שחושקים בשכשוך רגליים במי 
קבלו  ביתם,  בחצר  שיבנו  בריכה 

טיפים בדרך להסדרת הרישוי.

פרטית או ציבורית?
סוגי  אילו  יודעים  אינם  רבים 
יודעים  הם  כלומר,  יש,  בריכה 
ממה היא עשויה, אך אינם בקיאים 
למשל,  כך  החוק.  לפי  בהגדרתה 
בבית  נמצאת  שהבריכה  העובדה 
בבריכה  זו  כי  מעידה,  אינה  שלי 

פרטית שלי.
־אם כן, מהי בריכה פרטית? תק

נות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, 
כי בריכה  ואגרות( קובעות,  תנאיו 
למטרה  המשמשת  זו  היא  פרטית 
יחידות  שלוש  עד  לאחת  ייחודית 
אירוח או יחידות דיור, כגון בריכה 

לצימרים.
יותר מש אשר משמשת  ־בריכה 

אינה  דיור  או  אירוח  יחידות  לוש 
ומשמעות  פרטית  בריכה  בגדר 

בדרי לעמוד  צריכה  שהיא  ־הדבר, 
ובהוראות  יותר  גבוהות  סף  שות 
עומק  בנושאים  יותר  מחמירות 
אליה,  הכניסה  מדרגות  הבריכה, 

־תעלות גלישה, מדרך סביב הברי
משטחים  מסודר,  מכונות  חדר  כה, 

למניעת החלקה ועוד.

בשני  משפיע  בהגדרה  ההבדל 
ארו ביורוקרטיה  אחד,  ־מישורים: 

כה ומסובכת, והאחר, עלות כספית 
גבוהה בהרבה מבריכה פרטית.

מהכוח אל הפועל
שאתם  שהבנתם  אחרי  עכשיו, 

־צריכים היתר לבריכה ואתם גם יוד
תהיה  או  לכם,  יש  בריכה  איזו  עים 

המקו לוועדה  לפנות  עליכם  ־לכם, 
מית לתכנון ולבנייה, אשר אחראית 
על מקום מגוריכם ולבדוק מולה מה 
היתר  לקבל  ממי שמבקש  הדרישות 
כי על  בנייה לבריכה. חשוב לדעת, 
אף האמור בתקנות, הוועדה רשאית, 
בהתאם לקבלת בקשה מפורטת, לתת 
לכם פטור מחלק מהתנאים בתקנות, 

הצי בריאות  תנאים:  שני  ־בהתקיים 
בור לא תיפגע; התקבל אישור משרד 

הבריאות.
־יש ועדות אשר יזמו תכנית מפו

היתר  להוציא  שמאפשרת  רטת, 
רשימת  את  לכם  ייתנו  והן  לפיה 
הדרישות ברורה, כמפורט בתכנית. 
תידרשו  תכנית,  אין  שבו  במקום 

כס מפורטת  תכנית  להגיש  ־אתם 
טייה מתכנית קיימת, הליך שידרוש 

מכם, ברוב המקרים, זמן רב יותר.
בשלב הבא, אחרי שבדקתם מהן 
בקשה  להגיש  עליכם  הדרישות, 
מקצוע:  אנשי  ולשכור  להיתר 

־אדריכל או מהנדס שיגיש את הב
קשה בשמכם, שכן הוא חותם עליה 
)על פי חוק(. ייתכן שידרשו אנשי 
ויועץ  מודד  כגון  נוספים,  מקצוע 

אקוסטיקה, כל מקרה לגופו.
תידרשו  התכנון,  ועדת  מלבד 
חמשת  של  האישורים  את  לקבל 
הבריאות  משרדי  הבאים:  הגופים 
המים,  ורשויות  הסביבה  והגנת 
מיישובי  בחלק  והניקוז.  החשמל 
ההיתר  בעל  יידרש  הכפרי  המגזר 

מקרק מרשות  גם  אישור  ־לקבל 
להתיישבות  מהחטיבה  ישראל,  עי 

ועוד.
ההי הנפקת  טרם  ההליך,  ־בסיום 

תר, יידרש בעל ההיתר לשלם אגרה, 
הבריכה,  שטח  לפי  תחושב  אשר 

בנוסף לאגרת הביוב שתחול עליו.

מה יקרה אם לא אפנה 
ביזמתי?

ללא  שבנייה  בחשבון  לקחת  יש 
אשר  פלילית  עבירה  היא  היתר 

להגשת  מסוימים,  במקרים  תגרום, 
יתר  נגדכם.  פלילי  אישום  כתב 
על כן, לוועדת התכנון יש סמכות 
בדין, בנסיבות מסוימות, להוציא צו 

הפסקה לשימוש בבריכה.

קפצו למים!
־אין ספק, כי בקיץ החם שלנו כו

בשעות  בבריכה  לשבת  נשמח  לנו 
בחופ אם  ובין  בבית  אם  בין  ־החום, 

שה. אולם, כדי שהבריכה לא תעמוד 
רצוי  ובכלל,  ביולי־אוגוסט  ריקה 
כבר  להתחיל  כדי  לוועדה  לפנות 
יכול  ההליך  הרישוי.  בהליך  עכשיו 
לקחת זמן וכולם רוצים בקיץ בריכה 

־מלאה, ודאי במקום שבו היא משמ
שת כמקור פרנסה )בריכת אירוח(.

וראשוני  כללי  המידע 
לשמש  נועד  ואינו  בלבד 
כייעוץ משפטי או כתחליף 
לייעוץ משפטי לכל מקרה 
ונסיבותיו. הדברים נכונים 

למועד כתיבתם בלבד.

המירוץ לבריכה
לא לאלפיון העליון בלבד: טיפים לבעלי בריכות ולמי שחושקים בשכשוך 

רגליים במי בריכה שיבנו בחצר ביתם

בריכת שחייה. אם יותר משלוש יחידות אירוח משתמשות בה היא אינה בריכה פרטית
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תמיד מכל הלב!
קואופ שופ מחזק את תושבי הדרום בימים קשים אלו.  

 בשם העובדות, העובדים והנהלת הרשת, 
 קואופ ישראל מבקש להביע את תמיכתו 

והזדהותו עמכם.  
עובדי החברה עמכם ומחזקים אתכם ככל שניתן.  

 אנו נמשיך ונגיע באופן סדיר ועקבי לכל סניפי 
קואופ שופ בכפר עם כל מגוון המוצרים. 

קואופ ישראל.

|
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לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

דף הבית
עדי קמחי

אדריכלות ועיצוב פנים

מו בוודאי  ־הסיסמאות 
את  להכניס  לכם:  כרות 
בין  לחבר  הביתה,  הטבע 
הפרגולה  את  להרגיש  לחוץ,  פנים 
עקרונות  שני  וכו'...  מהסלון  כבר 
ופרטי,  כללי  בית,  בבניית  חשובים 
היצירה  אחד,  סביבה:  של  בהקשר 
פרטית  בנייה  כלומר  האדריכלית, 
של בית צמוד קרקע, צומחת באזור 
כפרי בדרך כלל. לכן, יש לכבד את 
הסביבה, הן בהתאמה לבתים האחרים 
בשכונה, והן מבחינת השתלבותו של 

הטב בסביבה  האדריכלי  ־האלמנט 
הרצון  שניים,  אותו;  שמקיפה  עית 
לחיות בדל"ת אמותינו תוך קשר עם 

החוץ - האור, האוויר והנוף.
לעי ונעבור  הכללי  בעיקרון  ־נתחיל 

קרון הפרטי.

ערב רב
הרשויות  שבהן  ושכונות  הרחבות  יש 
סביבת  ליצור  שמטרתם  כללים,  קבעו 
אחידים  קווים  עם  הומוגנית  מגורים 
מבחינת חזיתות הבתים. בשכונות אחרות 
לא הגבילו את אופי הבנייה, או שהגבילו 

־מעט, וכך אנו עדים לשורות בתים שאו
תם כל אחד בנה כרצונו, ללא התחשבות 

־במראה הבתים השכנים ובנוף, וכך נוצ
רות להן שכונות "בנה ביתך" שהן גיבוב 

־סגנונות, ושהאסתטיקה הקהילתית רחו
קה מהן, בלשון המעטה.

אני נזכרת בערגה במסעותיי ברחבי 
הכי  שהמקומות  חושבת  ואני  העולם, 
התאפיינו  ביקרתי  שבהם  פסטורליים 
ויזואלית  באחידות  שהצטיינו  בבתים 
או בגיוון מתואם. אני זוכרת כפר בניו 
צבוע  היה  מבתיו  אחד  שכל  זילנד, 

הר היה  והשילוב  אחר,  פסטלי  ־בצבע 
מוני וססגוני. חשבו על כפר בטוסקנה 

־או בפרובאנס עם גגות הרעפים האדו
מים. אחידות וחזרתיות. זה שם המשחק 

בעיצוב.

מהכללי אל הפרטי
אל  נתכנס  והקהילה  השכונה  מרמת 
הבית הפרטי של כל אחד ואחת מאתנו. 

־איך מתכננים בית שמתייחס גם לסבי
בתו? לכיווני אוויר, תאורת שמש, רוח 
קודמת,  בכתבה  התייחסתי  כבר  וגשם 
הפעם אציג שלוש דרכים להכניס את 

הטבע הביתה )חוץ מלקנות עציץ...(.

פטיו
מקורו של המונח "פטיו" באדריכלות 
של ימי הביניים וכוונתו חצר פנימית. 

ומכ חוץ  של  אלמנט  לוקחים  ־בעצם, 
ניסים אותו הביתה. כיום, מאמצים את 

הפיכת  ידי  על  פרטיים  בבתים  הפטיו 
גינה,  של  לסוג  הבית  של  פנימי  חלק 
ופתוחה  זכוכית  בקירות  המוקפת 

לשמים, במידה כזו או אחרת.
של  יופי  נשמע  זה  הרעיונית  ברמה 
לכם  מציעה  אני  זאת,  עם  אך  רעיון, 
והנראות  לחקור את דרישות התחזוקה 
של החלל הזה לאורך שנים. הרי בגינה 
עם  חן  חסרות  גינות  גם  ויש  עסקינן, 
עשבים וצמחיה נבולה, ולא תרצו אחת 

כזו באמצע הבית שלכם.

חומרים טבעיים
־דרך נוספת להכניס את הטבע הבי

תה היא שימוש בחומרים טבעיים, כמו 
־למשל, אבן ועץ, אשר תורמים לאווי
־רה הטבעית בבית. גם בעניין זה הש

דון הפרקטי שבי קופץ ומזהיר: לבחור 
בחומרים שלא יצריכו עבודת תחזוקה 
ולא  אתכם,  וישרתו  מלאה  במשרה 
על  מחקר  לעשות  הוא  הסוד  להיפך. 

והתח השימוש  הוראות  על  ־החומר, 
זוקה ולעשות בחירות מתוך מודעות, 

ולא רק על בסיס אסתטי.
בחומרים  לשימוש  אפשרות  עוד 

היא קישור בין הפנים לחוץ באמצעות 
אלמנטים כמו ריצוף שממשיך מהסלון 

קורות עץ שחוד או  ־החוצה לפרגולה, 
רות מבחוץ פנימה, אל תוך המבנה.

פתחים
קשר  רוצים  פשוט.  הכי  הפתרון  זה 

תוכ שדרכם  פתחים  פתחו  החוץ?  ־עם 
למקם  כמובן  רצוי  החוצה.  להביט  לו 
כזה,  יש  אם  הנוף,  מול  הפתחים  את 
ואם אין, אפשר ליצור אותו. הייתה לי 
פעם מורה לעיצוב פנים, שגרה בדירה 
שתלה  היא  בגבעתיים.  משותף  בבית 
עצי  הדיירים  של  המשותפת  בחצר 
ענק שהשתרעו לגובה רב, כך שכאשר 
הביטה דרך חלונות הזכוכית האדירים 

־שבסלון שלה היא הרגישה שהיא מיני
מום באמזונס.

בטרם אתם מחליטים על קיר זכוכית 
להתחשב  הכרחי  תקרה,  ועד  מרצפה 
כמובן,  הכרחי  זה  בעניין  גם  בכיוונים 
הזכוכיות  את  לנקות  שלכם  וביכולת 
במיוחד בגובה, מבלי להיזקק לפעילות 

סנפלינג מאתגרת. 
בהצלחה!

להיות בפנים ולהרגיש בחוץ
איך מתכננים בית שמתייחס גם לסביבתו? אפשר לקחת אלמנט של חוץ ולהכניס אותו הביתה כמו ריצוף שממשיך מהסלון 

החוצה לפרגולה. השתמשו בחומרים טבעיים, כמו עץ ואבן. פתחו פתחים שדרכם תוכלו להביט החוצה

חזית בית ששופץ בקיבוץ נען. המשפחה 
הקפידה לשמור על העץ ובנתה את הדק 
צילום: עדי דורון מסביבו 
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תכנית הכנס

08:00-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה 

09:00-09:15
דברי ברכה 

עו"ד אפי נוה, יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז 
גב' רחל צדקה, יועצת מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל 

עו"ד אורן אבלה, משרד עורך דין אורן אבלה

09:15-10:45
שינוי ייעוד בקרקע חקלאית 

עו"ד ניסים אברהם, מנהל אגף תורה ונהלים, רשות מקרקעי ישראל 

11:00-12:00
החלטות מועצה חדשות

עו"ד יעקב קוינט, היועמ"ש, רשות מקרקעי ישראל  

12:00-13:15
שמאות והשגה על שמאות ברשות מקרקעי ישראל 

מר אוהד עייני, שמאי רשות מקרקעי ישראל

עו"ד אורן אבלה
משרד עורך דין אורן אבלה 

מרכז אקדמי:

כנס חד יומי בנושא:
הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל 

7.8.14 | יום חמישי | 08:00-16:30 | מלון הרודס, תל-אביב

13:15-14:15
ארוחת צהריים במסעדת מלון הרודס על חוף ימה של תל-אביב 

14:15-15:45
חקלאים לאן?

מר אסף רפלד, מנהל אגף חקלאי, רשות מקרקעי ישראל 

15:15-16:30
הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל בדגש על העברת בעלות 

עו"ד עדיאל שומרון, מנהל מחוז מרכז, רשות מקרקעי ישראל  

עלות ההשתתפות:
עו"ד ותיק: 189 ₪ | עו"ד צעיר )עד 8 שנות ותק( | עו"ד מעל גיל 60: 139 ₪ 

העלות כוללת: השתתפות בכלל ההרצאות והמושבים המקצועיים
ארוחת בוקר קלה | ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון 

| כניסה זוגית לבריכה ולספא מלון הרודס |

עלות ההשתתפות:
עו"ד ותיק: 189 ₪ | עו"ד צעיר חבר מועדון 8 ועו"ד מעל גיל 60: 139 ₪  

העלות כוללת: השתתפות בכלל ההרצאות והמושבים המקצועיים |
ארוחת בוקר קלה | ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון 

| כניסה זוגית לבריכה ולספא מלון הרודס החל מהשעה 14:00
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ספרות
זהר נוי

־ג'ניפר, גיבורת "בת המקום", הנוב
לה הפותחת את ספרה של לאה איני, 
היא "סמוקי" - אמריקנית נוצרייה, 

סולו רייצ'ל  את  הסועדת  שכלית,  ־מוגבלת 
מון, קשישה יהודייה שהעניקה לה חסות ובית 
"ספרא",  גיבורת  לאה,  בפלורידה.  בעיירה 
ביוגרפיים,  שחומריה  בספר  השנייה  הנובלה 
ניצול  ים, שאביה  היא נערה ישראלית מבת 
הנובלה  נוכחת־נפקדת.  ואמה  אלים  שואה 

המרכז  שבין  הגבולות  את  בוחנת 
־לפריפריה, שבאים לידי ביטוי בה

אביב  תל  צפון  מול  ים  בת  עמדת 
70', בין הפד־ ־בישראל של שנות ה

גוגיה לשחיתות.
הנובלות בספר שונות מאוד: אחת 
היא יצירה קאמרית העשויה מקשה 
שכאילו  ומזוככת,  שלמה  אחת, 
אמריקנית  סופרת  על־ידי  נכתבה 
שחורה, ואילו האחרת ממזגת מיני 

התב סיפור  בלשי,  סיפור  ־סוגות: 
פסיפס  ומהווה  ועוד,  וידוי  גרות, 
שנושם  משלו,  סדר  בעל  שברירי, 
מקומיות ישראלית של אז ועכשיו 
 285 כנרת־זמורה־ביתן,  )הוצאת 

עמודים(.

מקום מסובך ויפה

סמית,  זיידי  של  הרביעי  ספרה 
"NW", הוא גם סיפורה של העיר 
הצפון־ הפינה  דיוק,  וליתר  לונדון 

 North West( שלה  מערבית 
אור־ נמצאים  בספר   .)London

ומי  בידם  שכוח  מי  ומארחים,  חים 
פאר  בבנייני  דיירים  כוח,  שנטולי 
ודיירי רחוב ורבים אחרים. זה טיבה 

־של כל עיר: חיים זה לצד זה, עול
מות נפרדים.

הרומן עוקב אחרי ארבעה תושבי 
לונדון - ליאה, נטלי, פליקס ונייתן 
- המנסים לבנות להם חיים בוגרים 

־מחוץ לשיכון ילדותם. מבתים פר
טיים אל פארקים ציבוריים, בעבודה ובשעות 
הפנאי, לונדון שלהם היא מקום מסובך, יפה 

במידה שבה היא אלימה.
זר  הנדירים שבהם  המקרים  הביקורים:  ואז 

ומשבש במפ ־חוצה את סף הדלת בלי רשות 
תיע את סדרי המערכת כולה. כמו אותו אחר 
צהריים באפריל, שבו אישה התדפקה על דלת 
ביתה של ליאה הנוול בבקשת עזרה, הפרה את 

השלווה וכפתה על ליאה לצאת מבדידותה.
־רומן שובר לב על מפגשים אנושיים, תזזי

תי וטראגי־קומי, שכתבה מי שגדלה בשכונה 
זמורה  הוצאת  ברגר,  אלינוער  )מאנגלית:  זו 

ביתן, 381 עמודים(.

סיוט מתמשך

ברק לינווד  מאת  מבטך"  את  תפנה  ־"אל 
האפל  המסתורין  את  החושף  מותחן  הוא  לי 
משפחה  חיי  של  השטח  לפני  מתחת  הרובץ 

שלווים.
כאשר דייוויד הרווד, כתב בעיתון המקומי 
של העיירה פרֹומיס פֹולז, הגיע עם אשתו ג'ן 
ועם בנו בן הארבע איתן לבילוי רגוע בפארק 
בדעתו  העלה  לא  הוא  השעשועים, 
שזהו הבוקר הנורמלי האחרון בחייו. 
תוך שעה מהגעתם לפארק, דייוויד 
כחטיפת  שנראה  מה  עם  מתמודד 

־בנו ועם היעלמותה של אשתו. מאו
סיוט  הם  דייוויד  של  חייו  רגע,  תו 
בעודו  ובלבול.  חרדה  של  מתמשך 
תוהה אם יש קשר בין סימני הדיכאון 

־שהראתה ג'ן לאחרונה ובין היעלמו
תה, למשטרה תהיות משלה, והן לא 

מבשרות טובות עבור דיוויד.
בפרש כעיתונאי  ־מעורבותו 

את  מסבכת  עירונית  שחיתות  יית 
על  ומצביעה  יותר,  עוד  התמונה 
כיוון חקירה מדאיג נוסף. אבל ככל 

לה נאלץ  דייוויד  עובר,  ־שהזמן 
לתעלומה  שהפתרון  באפשרות  כיר 
יותר  פשוט  אליה  שנקלע  הנוראה 
שדמיין  מה  מכל  יותר  הרבה  ונורא 
וחייו לעולם לא ישובו להיות כשהיו 
הוצאת  לוינסון,  נורית  )מאנגלית: 

מודן, 458 עמודים(.

ארץ לא נודעת

"ארץ לא נודעת" הוא הספר השני 
הת אג" מאת  "הרפתקאות  ־בסדרת 

סריטאי ג'ף רודקי.
הצ גאטס  המטורלל  וחברו  ־ֶאג 

ועכשיו  תופת  מהאי  לברוח  ליחו 
הם  נודעת.  לא  לארץ  בדרכם  הם 
האֹוַקלּו  שבט  את  למצוא  חייבים 

־האבוד, כי רק להם יש מפתח לפע
נוח מפת האוצר המסתורית. זה לא יהיה קל. 
ֶּפמּברֹוק הרשע ממשיך לרדוף אחריהם, ארץ 
לא נודעת מלאה אויבים, ולשני החברים אין 
המקום  בשפת  קללות  צרור  מלבד  נשק  כלי 
שגאטס הצליח ללמוד. מישהו מוכרח לעזור 
להם. האם יוכלו לסמוך על קיָרה, בת השבט 
היפהפייה? האם מיליֶסנט, בתו של פמברוק, 
בעדם או בעד אבא שלה? למה הילי הׂשורף 
כל כך נחמד אליהם? והשאלה הגדולה מכולן: 
איזה סוד מדהים עומד אג לגלות למרגלות 

מקדש האוקלו?
 320 כתר,  הוצאת  ארצי,  טל  )מאנגלית: 

עמודים(.

בת המקום
ספרה החדש של לאה איני מאחד שתי נובלות שונות מאוד: 
אחת כאילו נכתבה על־ידי סופרת אמריקנית שחורה, ואילו 
האחרת ממזגת סיפור בלשי, וידוי וסיפור התבגרות, ומציגה 

מקומיות ישראלית של אז ועכשיו

שמור תחת השם: הדסה חצי 2014 / ה
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מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

ספר שיריה הראשון של תהל פרוש, 
ושי טובה  משוררת  מציג  ־“בצע”, 

ורגשיים.  סוערים  מעניינים,  רים 
פרו מהשירים  חלק  אם  גם  טוב,  ספר  ־זהו 

משמרים  ואחרים  הצדקה  ללא  בוקטיביים 
העברית  השירה  הקשות של  מהמחלות  אחת 
הבורגנות   - האחרונים  העשורים  בשלושת 

המרוכזת בעצמה.
השיר הראשון, “ארץ אפלה”, נפתח במילים: 

“לא ראו עליי דבר, אישה 
בלי צלקות, עור לבנבן, / 
עיניים כהות, גבר תלוי 
על השכם. / היו לי בגדים 
נאים, עוזרת בית, ימים 
שלמים / להרהר במצב. 
נהגתי למחוץ בידי / את 
הסדינים ולערבב כריות...” 
שורות אלה מציגות עומק 
ואפלת נפש, את האבדן 
שבבורגנות, האמתית או 
השיר  אך  המדומיינת, 

־קורס כשמלודרמה מיו
תרת לא נערכה החוצה 
ממנו: “לעתים הרשיתי 

לט חור  דרך   / ־הצצות 
בור, לשונות בפי הטבעת, 
ידיים / ממששות חרכים, 

־נקבים, את לבי. לא הר
שיתי לחורף להרטיב את 

שערי, לדמעות פומבי...”.
פרוש  “עודף”  בשיר 

־מצליחה לייצר גודש מס
קרן, מורכב: “האבן הזאת 
והירח אפרוח  הירח  היא 
והאפרוח נוצה והנוצה שק 
פרום / והשק שמלת קטיפה 

־ירוקה והשמלה וילון והווי
לון בית הבית דלת והדלת 
/ מובילה החוצה ללילה 

־מכוכב...”. השיר “מה שק
רה” נפתח בדרמה שמשפט 
סתמי מדלדל ממשמעות: 
“שעד שלא הוטחתי בשער 

־לא ידעתי שיש שער / וכ
שידעתי חיכיתי וקילפתי 
תפוזים / ואכלתי אותם, 

חיכיתי”.
“הרי ספרד” הוא ביקורת מוצלחת של העולם 
הקפיטליסטי ושל הקושי למצוא עבודה: “אני 

־כותבת את מה שלא ייתכן / כי יש מי שמד
ברים על כסף באינטימיות / מי שמעבירים 
בזרמים חושניים כסף / שלעולם לא אקבל / 
ואני מקשיבה לקול האומר, מכרנו במיליונים 
/ אני מקשיבה לעיני המתכת התכולות”. אולם 
גם התיאור המוצלח הזה של השיח סביב הכסף 
ממשיך אל השורות “ושותה תה בקנקן ואוכלת 

פירות יבשים / ושוכבת פרקדן שתים עשרה 
־שעות ביום בחלוקה הישן” המתארות מטאפו

רה שחוקה למדי, תלושה למדי, במקום המקצב 
השירי המוצלח והתוכן העוצמתי שקדם להן.

־“זהב ציוני” מצליח לגעת יחד באנטיש
מיות, בזכר השואה ובקושי הכלכלי להתקיים 
בישראל. השיר “גן הנדנדה” הוא מהמוצלחים 
שבספר ובעדינות נוגע במשפחתיות, בקושי של 
הישענות על קצבאות סעד ובעירוניות מבלבלת: 
“אבל במעלה הכביש הצר 
/ שנים קצבה בך נעלבת, 
ושלטים / כל חץ אומר 
היי   / לשם  היי  אחרת, 

לכאן ושובי ולכי”.
השיר “חדווה בבנק” הוא 
יצירה משעשעת וכתובה 
קושי  היא על  גם  היטב 
כלכלי, ולעומתה השיר 
הוא לא  “הו, בנק שלי” 
יותר מפרובוקציה סתמית 
בתוך שיר עמוס מדי, כמו 
עוד כמה משירי המחאה 
בספר שהופכים פשטניים 
מדי עד כדי מניפסטים 

־דלים. שירי הספר המוק
דשים לאביה של פרוש הם 
מהיפים שבו, כך “רואה 
חשבון” המשלב געגועים 
עם ביקורת חברתית וגם 

“אבי, בתו” המורכב.
־האמת, לא מגיעה לת
־הל פרוש הביקורת הבי

קורתית הזו. הביקורתיות 
נובעת מכך שהספר הזה 
פרוש.  לתהל  מגיע  לא 
משפטים  הרבה  כך  כל 
יפים ושורות מוצלחות, 

־קטעי שיר רעננים ורע
יונות מפתיעים, מקצבים 
ותבניות מתאימים, כל כך 
הרבה עומק ורגש סוחף יש 
בספר הזה, אבל העריכה 
מטביעה  שלו  האיומה 
אותם בין קטעים שהיה 
ושירים  להסירם  צריך 
שהיה ראוי לוותר עליהם. 
גם השירים המוצלחים יותר היו צריכים לעבור 

עריכה.
עריכה בלתי מספקת היא מחלה קשה בעולם 
השירה העברית היום, וקשה עוד יותר בסדרת 
“כבר”. הגם שהספר הזה הוא הטוב ביותר שיצא 

־בסדרה זו בשנתיים האחרונות, המשוררת המת
גלה בין דפיו טובה יותר מאשר הספר שעליו 

היא חתומה.
“כבר”,  סדרת  פרוש.  תהל  “בצע”, 

מוסד ביאליק, 2014. 102 עמודים.

לא מגיע לה
לתהל פרוש, שספרה הראשון “בצע” יצא בהוצאת ביאליק, 

יש כל כך הרבה משפטים יפים ושורות מוצלחות, קטעי שיר 
רעננים ורעיונות מפתיעים, אבל העריכה הטביעה אותם בין 

שירים וקטעים שהיה ראוי לוותר עליהם

השיר “חדווה בבנק” 
הוא יצירה משעשעת 

וכתובה היטב גם 
היא על קושי כלכלי, 
ולעומתה השיר “הו, 

בנק שלי” הוא לא יותר 
מפרובוקציה סתמית 
בתוך שיר עמוס מדי, 
כמו עוד כמה משירי 

המחאה בספר שהופכים 
פשטניים מדי עד כדי 

מניפסטים דלים

“בצע”. הספר הטוב ביותר שיצא בסדרת “כבר” 
צילום: כריכת הספר בשנתיים האחרונות 

'

מה עושה
חקלאי פיקח?

מעסיק עובדים ישראלים, 
ומקבל תמריצים כספיים!

התוכנית לעידוד  העסקת עובדים ישראלים 
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כשעובד ישראלי קוטף,
כולם קוטפים את הפירות!

תמריצים כספיים
בגובה של כ-12 מיליון ש“ח לשנה

משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

שמטרתה  בתוכנית  ממשיך  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 
להגדיל את מספר העובדים הישראלים המועסקים בחקלאות. 
המשרד  יעניק  בממשלה,  שאושרה  התוכנית,  במסגרת 
לחקלאים שיעסיקו עובדים ישראליים חדשים במשקם, תמריץ 
התמיכה  גובה   .₪ מיליון  כ-12  של  כולל  שנתי  בהיקף  כספי 
שתינתן למעסיק בעד העסקת עובד ישראלי חדש, תעמוד על 

2,000 ₪ לחודש למשך שנה אחת (12 חודשים).

להצטרפות לתוכנית ולמידע נוסף היכנסו
לאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

www.moag.gov.il 

במשקים  לפחות,  אחת  שנה  למשך  יינתנו  *התמריצים 
בעלי זכאות לעובדים זרים. על מנת לזכות בתמריץ יצטרך 
למשך  החדש  הישראלי  העובד  את  להעסיק  החקלאי 
חלקיות  וב-80%  בשנה,  רצופים  חודשים   6 של  תקופה 

משרה לחודש לפחות.
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יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

מייל : yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@tmags.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית

ארועי התערוכה:
ענף הירקות לאן? כנס ארגון מגדלי הירקות:  

בהנחיית: מאיר יפרח -  מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות        

איכות מי ההשקייה כנס ארגון עובדי המים:   
בהנחיית: מוטי פלדלייט - מנהל מדור איכות המים        

קידום ההתיישבות בפריפריה כנס החטיבה להתיישבות  
בהסתדרות הציונית העולמית:  

מקבוצת :מארגנים:

18.50 X 33.50
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ג. יפית:
אני מקפידה לערוך את 

הקניות שלי בקואופ שופ, 
שם אני מוצאת מבחר 

גדול של מוצרים במחירים 
זולים, שפע של מבצעים 

אטראקטיביים והכל בצורה 
צבעונית, בולטת ונוחה.
ככה עושים היום קניות!

נקודה.

המבצעים בתוקף בין התאריכים: 28.7.14-22.7.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי 
המבצע. המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. 

התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!

 קואופ שופ בכפר דרום וערבה- איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | קיבוץ כיסופים | כפר מימון | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עוזה | עידן | עין הבשור | קדש ברנע | שחר 
חדש! | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב, זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל”י | ניר בנים | עטרת | תימורים | תלמי מנשה שלווה | תומר | תקומה | שפלה- בית גמליאל 
דניאל נווה   | צור  כרמי  והסביבה-  ירושלים   | אלעזר  | תלמי  שומרון  | שבי  | פדואל  עינב   | זהב  | עלי  | עזריאל  | עולש  תפוח  | כפר  יצהר   | | חרוצים  גאולים   | הלוי  | בית  בחן  | קיבוץ  חדש!  | אלישיב  חפץ  אבני  מרכז- 
חדש! יוסף  קיבוץ קרית ענבים | שורש | חיפה והסביבה- אלייקים | קיבוץ החותרים | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה”ג- אביבים | אחיהוד | קיבוץ אילון | אלי עד | אמנון | בוסתן הגליל | בית הלל | בית 
חדש! | מנוף | קיבוץ מצובה | נאות גולן | נווה זיו | קורנית | קלע אלון | רמות | שאר ישוב | שומרה | שפר גבעת יואב | דבורה | קיבוץ חוקוק | טל אל | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כפר שמאי | לימן | מלאה 

www.israel.coop | 1-700-709-110 :שירות לקוחותLike כנסו ועשו לנו

סירקו לעוד מבצעים

אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת

 קורנפלקס קלוגס 
750 גרם
2543237

₪15 
 רוגלך/שנק/שוקולד/

 קינמון קואופ שופ 500 גרם   
7290106340381+מקבץ

12.90
    ליח’

 תחליב רחצה פינוק 
 700 מ״ל 

165707+מקבץ

 ₪7.90
 אבקת כביסה נקה ליח’

 1.25 ק״ג
7290000855837+מקבץ

₪8 

₪
 קוטג’ 5%/3% טרה

 250 גרם
7290002868996

₪5 
טונה ויליגר מארז  ליח’

רביעיות X 4 160 גרם  
7290000450018

 ₪20

₪22.90 
לק"ג

רק-

 שניצל פרוס ארוז טרי
עוף עוז

₪29.90 
לק"ג

רק-

דג סול קפוא דלידג

 חיתולי האגיס 
ליטל בייביס –שלב 1

7290000263359

39.90 ₪
 רביעיית מגבוני

 האגיס 
195537+מקבץ

 מי עדן ספורט 
שישייה 0.5 ליטר

7290000688381

₪10 
 בקרדי בריזר 

 טעמים שונים 275 מ”ל
5010677550376+מקבץ

 10
 שניצלונים עוף טוב ליח’

 700 גרם
7290008154222

14.90 
מגוון מאגדות לייט 

 שטראוס
7290011081386+מקבץ

    15.90
  ליח’

₪

₪20.90
ליח’

₪
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אם החיטה
machita106@gmail.comמירי דג

את  ושוברת  יושבת  אני 
הראש, מנסה לכתוב, אבל 

מסי הרציפות  ־החדשות 
חות את דעתי שוב ושוב מהכתיבה. 
אכבה  "תיכף  אומרת  הזמן  כל  אני 
שהוא  איך  אבל  הטלוויזיה",  את 
הטלוויזיה דלוקה עדיין, רוני עדיין 
והראש  מפרשן  עדיין  אהוד  מדבר, 

שלי עדיין כואב מכל הדברת.
רק  לא  צמודה  אני  אלה  בימים 

־לטלוויזיה אלא גם למחשב, מתעד
הרש באמצעות  בהתפתחויות  ־כנת 

תות החברתיות, מדי פעם מציצה גם 
תוך  הזרות.  הרשתות  של  בחדשות 
כדי, אני גם בקשר עם חברים מחוץ 

חו ואני  לישראל,  שדואגים  ־לארץ 
שבת לעצמי: "איזה נחמד זה לחיות, 

כמותם, במקום שקט".
מטיילים  שלנו  מהחברים  אחדים 
לי  ושולחים  עכשיו  בחו"ל  עכשיו 

פס מקומות  של  בווטסאפ  ־תמונות 
הטובה  חברתי  כך למשל,  טורליים. 

בס משפחתה  עם  כעת  ־מטיילת 
והיא  והרגועה,  המרהיבה  קוטלנד 
מספרת לי שהבת שלה שחר שאלה 
פתאום  תהיה  אם  לרוץ  לאן  אותה 
אזעקה. לכי תסבירי לילדה בת שבע 
אין  אזעקות,  אין  בסקוטלנד  למה 
ממ"דים ואין צבע אדום. צבע ירוק, 

לעומת זאת, יש הרבה בסקוטלנד.
־כמה נורא זה: אנחנו דואגים לק

את  לפעמים  ושוכחים  הפיזי  יומנו 
הנזק הנפשי שנגרם לכל כך הרבה 
אני  הזאת.  בארץ  וילדים  אזרחים 

יתנ מי  אלוהים,  אחחח  לי,  ־נאנחת 
זוכרים  ניו־זילנדי.  והייתי עכבר  ני 
את המאמר הזה, שכתב יוסף )טומי( 
לפיד(? כן, בצעירותי הקטע הזה היה 
אותו,  לדקלם  ידענו  כולנו  קאלט. 
כולנו הזדהינו אתו, והאמת, גם היום 

וכ האלה  המילים  את  קוראת  ־אני 
מאיי ולא  שקטים  למרחבים  ־מהה 

מים. למען מי שלא הכיר וגם למען 
מי שהכיר ושכח:

אומרים ישנה ארץ / טומי לפיד
לפעמים אני חושב בלבי, איך זה 

לחיות בניו־זילנד.

במדינה  באוקיינוס,  באי  להיוולד 
שקשה לאתר על המפה.

לגדול בעיירה מנומנמת שרעפיה 
אדומים,

־לטייל בשדה ירוק ולהתבונן באי
כר הגוזז כבשה לבנה.

אותו,  בנה  שסבא  בבית  לגדול 
מיתה  שמת  סבא  של  נכד  להיות 

טבעית,
שנה   220 של  היסטוריה  ללמוד 

מתוך ספר ארוך ודק,
במרתף,  חבית  מתוך  יין  לשאוב 

במרתף שאינו מקלט.
להיות ניו־זילנדי ולתכנן בביטחון 

תכניות לחמש שנים מראש.
של  גורלה  אחר  בחרדה  לעקוב 

קבוצת כדורגל מקומית,
להתגייס לצבא קבע כי אין צבא 
חובה ולהתפטר מהצבא תוך שאיפה 

לחיים שיש בהם מתח קצת.
־לקרוא עיתון בניו־זילנד ולא לה

בין את המתרחש בארץ הקודש:
כל  על  אדם  בני  נהרגים  מדוע 
העולם  כאשר  צחיחה,  אדמה  שעל 

הוא גדול והחיים יקרים?
להאמין כי בני האדם אחים הם וכי 
עם קצת רצון טוב ניתן להסדיר כל 

בעיה אנושית.
להיות ניו־זילנדי ולדעת כי תותח 
מלכת  של  הולדתה  ביום  רק  יורה 

בריטניה,
לדעת כי רימון הוא פרי המשאיר 

כתם על בגד לבן,
לטיו נועד  שינה  שק  כי  ־לדעת 

לים,
כי אלמנה היא אישה זקנה וכאשר 
לשאול  שנפל,  בנו  על  מספר  הורה 

אותו האם הבן לא נחבל.
וקטנוני,  קטן  ניו־זילנדי  להיות 

המסתגר בד' אמותיו,
ואינו שותף בשום חוויה קוסמית, 
אינו  ואיש  איש,  לשום  ערב  ואינו 

ערב לו,
קרבנות  להקריב  נדרש  הוא  ואין 
יקריב  שאיש  מצפה  הוא  ואין  אדם, 

את עצמו למענו.
להיות ניו־זילנדי קטן שהחתולים 

חו אינם  ורעשים  בו  נכנסים  ־אינם 

דרים אליו.
העמים,  מכל  שבחרנו  אלוקים! 
אינני בא אליך בטענות, אני מקבל 
בגאווה,  באהבה,  בהכנעה,  הדין  את 

ירושלים בוו ־לא הייתי מחליף את 
ביש הקשים  החיים  ואת  ־שינגטון, 

ראל בחיים קלים יותר בשום מקום 
אחר עלי האדמות.

זוהי ארצי, המולדת של ילדיי, זה 
־גורלנו ונוכל לו אבל אל תכעס, רי
־בונו של עולם, אם אני לפעמים מה

רהר בלבי: האומנם זה צודק שבניו־
זילנד מתים משעמום?

• • •

המצב הזה מחרפן את כולנו, אני 
או  אח  בן,  לו  שאין  מי  גם  יודעת. 
חבר "שם" דואג לכלל חיילי צה"ל 
ובכלל, יש תפילה אחת שנישאת על 
בשלום".  "שיחזרו  והיא  כל  שפתי 
אני מנסה לחשוב איך אפנק את שני 

־החיילים שלי כשהם יחזרו )אני מק
ווה( בסוף השבוע הבא הביתה.

להם  אמרתי  התגייסו,  כשהם 
חייהם  על  להשפיע  שלי  שהיכולת 

באו ועוברת  ממני  נלקחת  ־כעת 
אני  אבל  לצה"ל.  כמעט  בלעדי  פן 
יכולה  ולפחות  שלהם,  אמא  עדיין 
להבטיח להם שכשהם יחזרו הביתה 
אותם  לפנק  כדי  פה  אהיה  מהצבא 

ככל האפשר.
אכין  מה  עכשיו,  חושבת  אני  אז 
במיליון  בטוחה  אני  לאכול?  להם 

־אחוז שיש הרבה אימהות, ואני מני
חה שגם כמה אבות, שמזדהים אתי 
עכשיו. בטח אכין עוגת ביסקוויטים, 
הבכור  החייל  על  האהובה  שהיא 
ולבת אכין אולי עוגת פטל...  שלי, 
את שני המתכונים האלה כבר נתתי 
מניחה,  אני  הזמן,  והגיע  פה  לכם 

למתכון חדש.

 לחיות
בניו זילנד

בדאגה המתמדת לקיומנו הפיזי אנו שוכחים 
לפעמים את הנזק הנפשי שנגרם לכל כך הרבה 

אנשים בארץ הזו. לפעמים, אני רוצה לחיות 
במדינה שבה "רימון" הוא רק פרי וחושבת לעצמי 

כמה נחמד לחיות במקום עם מרחבים שקטים 
ולא מאיימים. אחחח אלוהים, מי יתנני והייתי 

עכבר ניו־זילנדי

Phillip Capper :צילום עדר כבשים בניו זילנד. אין אזעקות, אין ממ"דים ואין צבע אדום 

אם החיילים 
שלכם הפתיעו 
אתכם פתאום 
וחזרו הביתה 

)איזו מחשבה 
שמחה זאת!( 

ופתאום 
גיליתם שמרוב 
דיכאון שכחתם 
לעשות קניות, 
תוכלו להנדס 

להם במינימום 
זמן ספגטי 

ברוטב טונה:

חומרים

פסטה,  	•חבילת 
ספגטי או מקרוני
	•רבע כוס שמן זית

4־3	• שיני שום
4־3	• עגבניות מיובשות )לא חובה(

4־3	• עגבניות טריות מקולפות
	•צרור בזיליקום גדול

	•מלח, פלפל שחור גרוס דק
	•קופסת טונה

אופן ההכנה

	•פורסת שום דק־דק ומאדה בשמן זית
	•מוסיפה עגבניות מיובשות, עגבניות טריות חתוכות ובזיליקום

מכסה את הסיר ומאדה כ־20	• דקות
	•מוסיפה מלח ופלפל ואת קופסת הטונה

	•מבשלת עוד מעט
	•מבשלת את הספגטי לפי ההוראות ושופכת עליו את הרוטב

פינת השחיתות:

רסק  וגם קצת   •	MUTI עגבניות של רוטב  גם קצת  מוסיפה תמיד  אני 
עגבניות.

	•את הטונה אני כמעט ולא מסננת...
	•אפשר לשים את העגבניות, את רוטב העגבניות ואת הרסק במעבד מזון 

ולרסק לתערובת אחת.
	•המהדרין נוטים לפזר גם קצת פרמזן
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