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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק,  
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן 
במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק 

מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: דרור יוסף  ■
dror.maariv@gmail.com  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■
כותבים: חני סולומון, עו"ד אפרת   ■

 חקיקת, עו"ד איילת רייך־מיכאלי, מירי דג,

זהר נוי, אבי אובליגנהרץ, בר־כוכבא

מדרשי, דפנה מאור, עדי קמחי,  

טל חביב גליבטר, מיקי נירון, עמרם קליין,   

עמיר סגל

עיצוב ועריכה גרפית: בני בנגלס   ■
גרפיקה מודעות: אריה אנג'ל  ■

הפקה: דורין שגב  ■
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073 פקס' 2369088־073  

מזכירת הפקה סניף דרום:  ■
מזי עזרא   

יועצי פרסום:  ■
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי  ■
מודעות:  ■

dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

"קו למושב" גם באינטרנט:

תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:

www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

המילים
שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו 

מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 
לסיפורים ולשירים שכתבתם, 

ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 

הצלם בשם קובץ התמונה, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

 וגם אתמול ומחר ובעצם, יש 
שביתה בדואר הנע שנמשכת 

כבר עשרה ימים. במושבים 
מרגישים ש"מייבשים" אותם

הדואר לא בא היום 

הפרויקט של אימא ואבא

 מכתבים
למערכת

 הופעה של עידן רייכל 
והאמנים המלווים אותו היא 

השראה לדרך שבה צריכה 
משפחה להתנהל: כולם חייבים 

להכיל ולקבל את השונות כדי 
להצליח להתקדם יחד

12

 כמו בנדל"ן, גם בילדים קובע 
המיקום, בוודאי הסדר: מה 
לא תעשו לילדכם הראשון, 

אבל תעשו ללא היסוס לילדכם 
השני? כשיבוא השלישי כבר 

תאלתרו

ילד אסור, ילד מותר

20

תוכן

8 אי אפשר להישאר אדיש
תגובה ל"אם החיטה" ולדברים על מח"ט גבעתי, אל"מ עופר וינטר

האם לזה התכוון משה דיין כשאמר: מוטב לנו 
סוסים? קראתי בעיון את  סייחים מלדרבן  לבלום 
דבריה של "אם החיטה" (מירי דג, קו למושב 849, 
ובעיקר את התייחסותה למח"ט גבעתי:   (4.11.14
"מה שאני הכי מצפה מהמח"ט הוא שיעשה הכול 

�על מנת להגן על חיי חייליו. ואומנם אני לא מבי
נה גדולה בענייני צבא, אך נראה לי שהוא בהחלט 

ענה על ציפיותיי".
בידי מאמר  נושא  היה  גם  וינטר  עופר  �אל"מ 

עות אחרונות ("7 ימים", 15.8.14), ולהבדיל מ"אם 
כפשוטם,  הדברים  את  לראות  המעדיפה  החיטה" 
אני בוחר דווקא לפקוח עיניים, להביט לאופק רחב 
דרך  המציאות  את  לראות  ואפילו  לערער  יותר, 

פריזמת ההתיישבות העובדת החילונית.
�אי אפשר להישאר אדיש לכתבה על עופר וינ

להערצת  מושא  חת,  ללא  חייל  אחד,  מצד   - טר 
�חיילים, ומן הצד השני, פנאט דתי שקירות לשכ

תו, מדף הספרים ומקורות חשיבתו כולם לקוחים 
�מהדת ובה הוא גם מחפש סימנים ותשובות לשא

לות כמו למה עכשיו, מי אויביו ובשם מי יוצאים 
למלחמה.

בעלי  שאנשים  נכון  האם  לשאול  שיש  ברור 
רקע וחשיבה דומה לזו של וינטר ילוו אותנו שנים 

המשת המציאות  לאור  במיוחד  קדימה,  �ארוכות 
נה לצד ההרכב האנושי ובמיוחד הקצונה הבחירה 
חובשת הכיפה. זו שאלה קשה, שאי אפשר לנתק 

בינה ובין המציאות.
�יש לתהות האם ההרס המוחלט של רפיח, שאו

הברית  ארצות  ובכללו  המערבי  העולם  כינה  תו 
האירוע  וניהול  "חניבעל"  נוהל  תוצאת  "טבח", 
דומים  היו  הם  האם  וינטר,  בידי  ההכרזה  שלאחר 

�אילו המכריז והרודף היה בעל השקפות עולם אח
רות? האם התוצאה הייתה דומה אילו לא היה רואה 
בכל תושבי הרצועה (ציטוט) "אויב המנאץ שמך"; 
ההולכים  כבוד"  "ענני  בוקר  בערפל  ראה  לא  לו 
עם לוחמיו בהתקפה, "כי ה' אלוקיכם הולך עמכם 
שאינו  לחייליו;  שכתב  כדברים  אתכם",  להושיע 
רואה בעיתוי הלחימה חלק מהכתוב במגילת איכה: 
"כל רודפיה השיגוה בין המצרים", וביום סיומה רק 

משום שחל ביום תשעה באב?
ובהמשך ישיר לקריאה ב"אם החיטה", אי אפשר 
שלא לשאול מה יקרה בעתיד, בימים שבהם אל"מ 
עופר וינטר ישב סביב שולחן המטה הכללי, ומדינת 

�ישראל תידרש להעביר שטחים לידי ריבונות פל
סטינית. האם תובנתו של המח"ט לשעבר, האלוף 

בתוך  בניה  שתפס  "בבית  כדבריו:  תהיה  לעתיד, 
הרצועה הבנתי את גודל הפער בין הדרג הטקטי 
לדרג הצבאי הבכיר בכל הקשור ליוזמה, לנחישות 

�ובעיקר להבנת המשימה". אתהה: האם הקצין הב
כיר וינטר ימלא אחר פקודות הדרג המדיני לצבא? 
או אולי, בימים הקשים ההם, ילך בעקבות צו לבו 

�המשיחי ויוביל את כולנו אל המלחמה אחרת, הא
חרונה?

את  אלה  תהיות  על  להוסיף  שלא  אפשר  אי 
�השאלה הקשה יותר - האם הדרג המדיני מלכת

חילה יקבל החלטה אשר ביצועה מוטל בספק? ואם 
לא, אנה אנו באים?

בהמשך לדברים, הקשר שבינם ובין תנועת בני 
אין  (החילוניות).  הקיבוציות  והתנועות  המושבים 

�ספק, שיחסה המספרי של אוכלוסיית הכיפות הס
משמעותית  נמוך  הישראלי  הציבור  בכלל  רוגות 
מהתנדבותם הערכית בשורות הצבא, ויש לברך על 

�החלטתם להישאר ולשרת. אך לאור השאלות הק
שות המתעוררות ובשל מצבה המיוחד של ישראל 
והאפשרות, שאין בלתה, מלהעביר שטחים ביהודה 

ושומרון לידי הרשות - האם נכון שכך יהיה?
האם אין זה רגע האמת ההיסטורי של תנועות 
חייבות  הן  שבו  הציוניות�חילוניות  ההתיישבות 
לעשות כל מאמץ על מנת להשפיע על בני הנוער 
המוכשרים לכך להמשיך לשירות צבאי משמעותי 

ולטובים שבהם להפוך את השירות לדרך חיים?
האם לא נכון, היום יותר מתמיד, להשקיע את 

לי במערכי  נדרש  שינוי  כולל  הנדרש,  �המאמץ 
מוד תנועתיים, מתוך הבנה שמשימת הביטחון לא 
רק מונחת לפתחנו משחר הציונות, אלא גם מתוך 
הצורך לאזן את יחסי כוח האדם בדרגים הבינוניים 

הגו ההחלטות  מקבלי  שולחנות  סביב  �והגבוהים 
רליות לעתיד ישראל?

שהוא,  היבט  מכל  לא�פשוטים  בדברים  אסיים 
אך מוטב וצריך לומר גם אותם. כאב עצום מלווה 
חללי  לגבי  וחומר  קל  מותו,  את  המוצא  אדם  כל 
צה"ל. אך עם זאת חייבים לעשות, עם כל הקושי 

�הנלווה לכך, את ההפרדה שבין חלל צה"ל שנה
רג בקרב בהיותו לוחם המשתייך למסגרות לחימה 
מובילות ובכך אף משמש סמל ודוגמת מופת, ובין 
חללי צה"ל שנסיבות החיים הובילו אותם לשרת 
במסגרות עורפיות, שבהן מצאו את מותם בעיקר 

כחלק ממזלם הנורא מכל.
צביקה סקורצרו, מושב אומץ
zvicka@013.net

באווירה כפרית
תושבי הדרום 

ימכרו מתוצרתם 
בשוק בן שמן

בין  בספטמבר,   19 שישי,  ביום 
פותחים   ,15:00-9:00 השעות 
שמן  מבן  ואיכרים  אמנים 
המושב  שערי  את  ומהסביבה 
כפרית  באווירה  מכירות  ליריד 

לכל המשפחה.
קרמיקה  כלי  וינטג',  רהיטי 
וילדים,  נשים  בגדי  ואומנות, 
תכשיטים, מוצרים סרוגים בחוטי 

טריקו, יין, גבינות, לחמים, תבלינים, שמן זית, אוכל מוכן טרי (גם טבעוני, צמחוני ונטול גלוטן), עוגות 
ועוגיות, פרחים ותוצרת חקלאית אורגנית, שתימכר ישירות על-ידי המגדלים, יוצגו ב-60 דוכנים, לצד 
פינות ישיבה (זולות) שבהן אפשר לאכול ולנוח בחורשה המוצלת בלב המושב. בחלק מהדוכנים ימכרו 

תושבי הדרום, שעברו שבועות קשים, את מוצריהם.
גליה בלוך ואיילת רוטמן, מפיקות היריד, מתכוונות להמשיך ולקיים את השוק פעם בשלושה חודשים 
ולסייע להם לשווק את תוצרתם  ייחודיים, שאינם מסחריים,  וליוצרים  כפלטפורמה לאמנים, לאיכרים 

במחירים אטרקטיביים. הכניסה חופשית.
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חדשות
דרור יוסף

המושבים:  לתנועת  הישג 
השתתפו  התנועה  נציגי 
בדיון   (8.9.14) שני  ביום 
ראשון בעתירה שהוגשה לבית הדין 
הגבוה לצדק נגד האיסור של מועצת 
מקרקעי ישראל על השכרת מבנים 

�לתעסוקה חלופית (פעילות לא�חק
התנועה,  במושבים.  בנחלות  לאית) 
דין  עורכת  על�ידי  בדיון  שיוצגה 
נוספת  גלי פלד, הצטרפה כעותרת 
אזורית  מועצה  שהגישה  לעתירה 
העליון  המשפט  לבית  יהודה  מטה 
המשפט  בית  אישור  את  וקיבלה 

לעמדתה.
את  המייצגת  המושבים,  תנועת 
בעלי הנחלות והאגודות השיתופיות 
הלא�חקלאית,  הפעילות  בסוגיית 

�טענה בעתירה, כי על רשות מקרק

עי ישראל לבצע הליך מנהלי אשר 
יבחן פעם נוספת את סוגיית השכרת 

המבנים.
מנה הליך  על  הצביעה  �התנועה 

ממ"י  ידי  על  הוחלט  שבו  לקוי,  לי 
השכרת  על  האיסור  את  להותיר 

בנ לא�חקלאית  לתעסוקה  �מבנים 
לתקן  מבלי  קוו",  ב"סטטוס  חלות 
את הטעויות עליהן הצביע ביהמ"ש 
ומבלי לבחון את הנושא על מכלול 
שעליה  כפי  והעובדות,  השיקולים 
קביעת  על  שממונה  כמי  לעשות, 

ישר במדינת  הקרקעית  �המדיניות 
הציבור  לאמון  זה  בעניין  וזוכה  אל 

ובכללו בעלי הנחלות.
ממ"י  שעל  קבע  שבג"צ  לאחר 
תקין  מנהלי  הליך  לקיים  החובה 

�ולהקים ועדה שתבחן את נושא הש

נוספת  פעם  בנחלות  המבנים  כרת 
אמר  העותרים,  עמדת  את  וקיבל 
ואגודות  קרקעות  אגף  ראש  יושב 
שיתופיות בתנועת המושבים, עורך 
על  מברכים  "אנו  יפרח:  עמית  דין 
את  קיבל  אשר  ביהמ"ש,  החלטת 
לדיון  זו  סוגיה  את  והחזיר  עמדתנו 
של  שסופו  מקווים,  אנו  מקצועי. 
השכרת  שתתאפשר  יהיה  התהליך 

מבנים בהחלטה 1101".
בשנות  כי  בעתירה,  נטען  עוד 
ומאז,  בחקלאות  משבר  חל   '80�ה
משקל החקלאות במשק הלאומי קטן 
מצוי  בחקלאות  המועסקים  ושיעור 

�במגמת ירידה. לאור הפגיעה ביכו
להתפרנס  הבודד  החקלאי  של  לתו 
נוצר מצב  מחקלאות באופן בלעדי, 
שבו הוא נדרש למצוא מקור פרנסה 

מבוגרת  אוכלוסייה  כן,  כמו  נוסף. 
פיזית  עבודה  לעבוד  עוד  יכלה  לא 
בחקלאות או יצאה ממעגל העבודה. 

מהאוכלו חלק  ברירה,  בלית  �ולכן, 
סייה הכפרית פנה לעיסוקים מחוץ 
תעסוקה  למצוא  ניסה  או  למשקים, 
שירותי  במתן   - בנחלות  חלופית 
גלריות  אחסנה,  ותיירות,  הארחה 

להתפר שהיכולת  למרות  �וכדומה. 
במשך  ופחתה  הלכה  מחקלאות  נס 
בצד  נמשך,  הקרקע  עיבוד  השנים, 

מציאת מקורות פרנסה חלופיים.
בעל  של  הזכות  סוגיית  כזכור, 

�נחלה להשכיר את המבנים הלא�חק
לאיים בחלקת המגורים שלו במושב 
על כלל היבטיה, הן המשפטיים והן 
האגודות  את  מעסיקה  התכנוניים, 
זמן  במשך  חבריהן  ואת  החקלאיות 

רב. בג"צ פורום 15 הערים הגדולות 
�979 ו�1101 של מו  עסק בהחלטות
עצת מקרקעי ישראל. בית המשפט 
פסק  במסגרת   ,2011 בשנת  הצביע 

�דין, על שיקולים שלדעתו לא נשק
לו או לא ניתן להם משקל ראוי על 

הנוג ישראל  מקרקעי  מועצת  �ידי 
עים לסעיף 5 בהחלטה 1101. ומכאן 
לפיה  לפסיקתו,  המשפט  בית  הגיע 
מבנים  השכרת  בעניין  ההחלטה 
לתעסוקה לא�חקלאית אינה סבירה 
 5 סעיף  ביטול  על  להורות  והחליט 
של  יכולתו  נפסלה  ובכך  האמור, 
המבנים  את  להשכיר  הנחלה  בעל 
האפשרות  לו  ונותרה  שברשותו 

לבצע בהם שימוש עצמי בלבד.

ממ"י יקים ועדה נוספת לבחינת השכרת מבנים בנחלות
התקבלה עתירת תנועת המושבים ומועצה אזורית מטה יהודה לבג"צ נגד האיסור על 

השכרת מבנים בנחלות במושבים. ביום שני התקיים דיון ראשון בבית המשפט
שתתאפשר  "מקווים  יפרח.  עמית  עו"ד 

השכרת מבנים בהחלטה 1101"

דבוראים אינם מורשים להציב כוורות ליד הגבול הסורי מחשש לירי
אזורים רבים הוכרזו כשטח צבאי סגור, שטחי צוף נשרפו בעקבות פגיעת פגזי מרגמה והותירו את הדבורים 

ללא מזון. מועצת הדבש: נאמוד את הנזק עם סיום עונת הרדייה

הכריז  הסורי  בצד  הקרבות  בגין 
לגבול  הסמוכים  אזורים  על  צה"ל 

�כשטח צבאי סגור ואסר על דבור
אים להציב כוורות באזורים אלה, שסכנת ירי 
וקיים  עליהם,  מאיימת  בסוריה  מהקרבות 
לגבול.  בסמיכות  המגדלים  לביטחון  חשש 

�בנוסף, שטחי צוף רבים נשרפו בעקבות פגי
ללא  הדבורים  את  והותירו  מרגמה  פגזי  עת 

מזון.
�2,000 כוורות מוצבות ברמת הגו �יותר מ

לן, באזור הסמוך לגבול הסורי, מעל ארבעה 
מוצבות  הן  הרמה.  שטח  בעומק  קילומטרים 
לצורכי  בעיקר  בגולן  השנה  של  זו  בעונה 
המטעים  פריחות  שרוב  משום  דבש,  אגירת 

ויתחד נסתיימו  כבר  באזור  �והפרדסים 
קריטית  זו  בנוסף, תקופה  ינואר.  בחודש  שו 
לדבוראים אשר מכינים את הכוורות לעונת 
לקראת  הדבש  את  ורודים  הקרובה  החורף 

ראש השנה.
הדבש:  מועצת  מנכ"ל  אבידור,  הרצל 
ובעוטף  איתן'  'צוק  מבצע  שהסתיים  "לאחר 
הלחימה  נזקי  את  הדבוראים  אומדים  עזה 
והפגיעות הכלכליות והפיזיות בכוורות, כעת 

�גם הדבוראים והחקלאים בגבול הצפון חוש
בגבול  הדבוראים  מסוריה.  ירי  מזליגת  שים 
וחשופים  פתוחים  בשטחים  עובדים  סוריה 
לפגיעה מירי פגזי המרגמות, ללא כל מיגון 
בסיכון  אותם  המציבה  עובדה  מקום,  בקרבת 
חיים ממשי. הכוורות מוצבות לצורך אגירת 
דבש ובהיעדר יכולת להגיע לכוורות נמנעת 

הכל ההפסדים  הקיץ. את  דבש  �הרדייה של 
יותר,  מאוחר  בשלב  רק  לאמוד  נוכל  כליים 

עם סיום עונת הרדייה".
הדבורים  מגדלי  ארגון  יו"ר  כנות,  בועז 

�בישראל: "אנו בקשר יום�יומי עם כל הדבו
ראים ברמת הגולן ובהתאם להנחיות מצה"ל, 
ממקום  כוורות  לשנע  הדבוראים  נאלצים 
למקום, דבר הפוגע בכוורות ובדבורים מאחר 

�ואינם נמצאים בקרבת מקור מזון - צוף. כו
לנו תקווה, כי המצב יירגע, מאחר והדבוראים 
נמצאים בתקופה קריטית לקראת ראש השנה 

החו השפעת  את  מרגישים  עדיין  �ולצערנו, 
רף השחון אשר גרם לירידה בתפוקת הדבש. 

עדיין  אנו  כך,  בתוך 
כנגד  להיאבק  נאלצים 
החקלאות  משרד  כוונת 
לחוקק חוק חדש והרסני 
הדבוראות  הדבש,  לענף 

והחקלאות בכלל.
אלו  בימים  "דווקא 
לא  אם  כי  להבין,  חשוב 
גידולי  האבקת  תתקיים 

דבו ורעיית  �החקלאות 
רים מוסדרת, ייפגעו כל 

החקל הגידולים  �שטחי 
איים ברחבי הארץ, יהיה 
פירות  להשיג  רב  קושי 
יעלה.  ומחירם  וירקות 
מתמיד,  יותר  היום, 
לאחר שהוכחה חשיבותה 

וחקל התיישבות  �של 
המדינה,  בגבולות  אות 
שיקולים  כי  נאפשר  לא 
או  כאלו  פופוליסטיים 
מעורבים  יהיו  אחרים 

והתיי חקלאות  �בעתיד 
בפריפ עובדת  �שבות 

ריה, הממוקמת בגבולות 
פתוחים  שטחים  על  שמירה  ומהווה  המדינה 
ויישובי ספר המתפרנסים מחקלאות, כדוגמת 

עוטף עזה ורמת הגולן".
יואב  גבעת  ממושב  דבוראי  אלין,  דיויד 
באזור  כוורות  להציב  עליו  אסר  צה"ל  אשר 
"זוהי תחילתה של  תל פארס הסמוך לגבול: 
מגמה מדאיגה במיוחד. אנו ערב ראש השנה 
זו  מגמה  כי  חוששים,  אנו  שעובר  יום  ובכל 
כלכלית  בנו  ותפגע  רב  זמן  לאורך  תימשך 

ומעל הכול, בחיינו".
שמעון רייקין ממושב שדה אליעזר שמציב 
"הדבורה  הגולן:  רמת  בצפון  כוורות  עשרות 
צוף.  מקור  ללא  רב  זמן  לשרוד  יכולה  אינה 

�כשאסד שלט באזור היה לנו יותר שקט, נק
ווה שהלחימה תסתיים בקרוב". שלום רביב, 

�דבוראי ממושב שעל, נאלץ להרחיק את הכ
לפגיעה  מחשש  לגבול  בסמוך  שהציב  וורות 
עם  הדבש  דבורת  של  המרעה  "נקודות  בהן. 

במיו ביותר,  מוגבלות  הנן  צוף  �פוטנציאל 
שחון.  חורף  ולאחר  השנה  של  זו  בעונה  חד 
מספר  הצוף",  ממקור  הכוורות  את  כשהזזתי 
בעיה  וזו  מזון  ללא  הכוורות  "נותרו  רביב, 
קשה שאיני יודע כיצד נתגבר עליה. נאלצתי 
עומדות  בחלקן  שכעת  הכוורות,  את  לשנע 

במקומות יתומים מצוף.
"לפני הלחימה בסוריה היה לנו שקט המון 
שנים וחיינו בנחת ובשלום. כעת כולנו חיים 
עלינו.  לבוא  מהעתיד  גדולה  ודאגה  בחשש 
כבר עכשיו איננו יכולים לנהל שגרת חיים 

בטו ולהרגיש  פתוח  בשטח  לעבוד  �רגילה, 
חים".

מדגיש,  צופית  ממושב  דבוראי  פאר,  ניב 
כי הבעיות אינן קורות רק בימים האחרונים: 
"כבר מתחילת הקרבות בסוריה לפני שלוש 
והחקלאים,  הדבוראים  היטב,  הרגשנו  שנים 
עובדים  אנו  בסוריה.  מהלחימה  הזליגות  את 
למיגון  אפשרות  כל  ללא  פתוחים  בשטחים 
בקרבת מקום. זו סכנת חיים אמתית, לא רק 
בצפון הרמה, כי אם גם לאורך שאר הגבול, 
בדרום הרמה. בימים האחרונים נשרפו שטחי 
פגזי  מפגיעת  צוף  ושטחי  רבים  אקליפטוס 
הכוורות  את  משם  להזיז  ונאלצנו  מרגמה, 

מהחשש שיישרפו".

שמעון רייקין משדה אליעזר בודק כוורת. "כשאסד שלט באזור היה לנו יותר 
צילום: תקשורות יעל שביט שקט" 
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למקורות  בעיקר  נוגעת  הרגישות 
במדי נרחב  ציבור  המשמשים  �מים 

רגישות  לכך  מתווספת  ישראל.  נת 
סיסמית, לגביה מוגדר האזור כבעל 
בתחום.  ביותר  הגבוהה  הרגישות 

התע כל  כי  היא,  הדבר  �משמעות 
עלולה  הקרקע  ובתת  בקרקע  רבות 

הפוטנ הסיכון  וכי  רב,  נזק  �לגרום 
בין  ורב משמעות,  חמור  הנו  ציאלי 
ובריאות  המים  משק  עבור  היתר 

הציבור בישראל".
�הלפרן קרן  דין  עורכת  לדברי 
שהגי העמותה  סמנכ"לית  �מוסרי, 

שה את העתירה, גורמים מקצועיים 
�חשובים המופקדים על שמירת מקו

רות המים והכנרת וביניהם מינהלת 
נכחו  לא  מקורות,  וחברת  הכנרת 

להפק התכנית  אושרה  שבו  �בדיון 
דה, לא התבקשו להחוות את דעתם 
על המסמך הסביבתי, וחלקם אף לא 
עודכנו כלל בדבר התכנית. למרות 
זאת, כך גורסת עו"ד הלפרן�מוסרי, 

החליטה הוועדה המחוזית לאשר את 
קידוחי הניסיון וזאת על אף המידע 
על הסיכונים החמורים שהובא בפניה 
ועל אף פערי המידע שנותרו וצוינו 
מפורשות על ידי חברי הוועדה, כל 
זאת תוך דחייה על הסף של מרבית 

ההתנגדויות שהועלו בפניה.
המתנגדים  מקרב  רבים  "גורמים 
ומקרב הרשויות האמונות על הגנה 
אינטרסים  ועל  הציבור  בריאות  על 
הדגישו  נוספים  חיוניים  ציבוריים 

המשמ את  הוועדה  בפני  �בדבריהם 
עויות המסוכנות של הפקת המשאב 
המסוים המצוי בשטח הנדון, ולמרות 
כל זאת, הוועדה טענה בתוקף שאין 
מקום להתייחסותה לנושא...", נכתב 

בעתירה.
עו"ד  אמר  העתירה  הגשת  עם 

�עמית ברכה, מנכ"ל אט"ד, כי "בש
ממשלות  כי  ניכר  האחרונות  נים 
אישיות:  בפיצול  לוקות  ישראל 
הן מכריזות על חשיבות  מצד אחד, 

הפיתוח של אנרגיות נקיות ושאיפה 
מזה באנרגיות  התלות  �להפחתת 

מות ומתכלות, אך מנגד, ממשיכות 
פרטיים  ליזמים  רישיונות  להעניק 

�עבור הפקת נפט שיצעיד את ישר
אל לראש מצעד המדינות המזוהמות 

ביותר".
מחברת אפק, שמתכננת לבצע עד 
עשרה קידוחים למציאת נפט בגולן, 
"מדובר במחזור של  נמסר בתגובה: 

בוו בהרחבה  נידונו  שכבר  �טענות 
עדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז 
על  נדחו  הטענות  ובבג"צ.  הצפון 

הסף על�ידי הגורמים המקצועיים.
את  להוביל  גאה  אפק  "חברת 

�הפרויקט הלאומי לחיפוש נפט בגו
הללו  החיפושים  כי  תקווה,  אנו  לן. 

�יישאו פרי ויובילו את ישראל לעצ
מאות וביטחון אנרגטי. מציאת נפט 
תסייע  ישראל,  מדינת  את  תחזק 
לכלכלת המדינה ותהווה מנוע חשוב 

ומשמעותי לצמיחה כלכלית".
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חדשות
דרור יוסף

המושבים  תנועת  מזכ"ל 
חקלאי  התאחדות  ויו"ר 
מגיב  צור,  מאיר  ישראל, 
על הסרת הרפורמה בענף חלב הצאן 
�החברתי הקבינט  של  יומו  מסדר 
�כלכלי: "הצלחנו להשיג הישג מש

הצאן.  חלב  מגדלי  למען  מעותי 
ענף  את  לחסל  רצה  האוצר  משרד 
שזה  אמירה  כדי  תוך  הצאן,  מגדלי 
למען הצרכן. חיסול ענף הצאן היה 
בפרנסה של  אנושה  לפגיעה  מוביל 
מאות חקלאים, וגם לא היה משפיע 

כלל וכלל על המחיר לצרכן.
והעבודה  הפעולה  שיתוף  "בזכות 
יאיר  החקלאות,  שר  עם  המשותפת 
שמיר ומנכ"ל משרד החקלאות, רמי 
זה  נושא  את  להוריד  הצלחנו  כהן, 
�החברתי הקבינט  של  היום  מסדר 

כלכלי. אני מודה להם על כך. אנו 
החקל ציבור  למען  לפעול  �נמשיך 
ישר כולה במדינה  והחקלאות  �אים 

אל".
רפורמת הצאן עליה הכריז משרד 

�האוצר לפני כחודשיים הוסרה מדיו
החברתי�כלכלי, שהתכ הקבינט  �ני 

נס ביום שני. ככל הנראה, הרפורמה 
לא תיכלל בחוק ההסדרים. להסרתה 

חקל של  לחצים  קדמו  היום  �מסדר 
ברפורמה  המרכזי  החלק  נגד  אים 
בחלב  התכנון  של  מוחלט  ביטול   -

הצאן.
ביקש  האוצר  שמשרד  התכנית 
התכנון  של  הסרה  כוללת  לקדם 
ממשק הצאן בהדרגה עד שנת 2019 
בעיקר  נוספים,  מגדלים  והכנסת 
מתנהל  הענף  כיום,  מיעוטים.  בני 
תחת תכנון ממשלתי שקובע מי יהיו 
להם  יהיו  מכסות  כמה  המגדלים, 
שלהם  החלב  יימכר  מחיר  ובאיזה 
�50 מיל  למחלבות. הממשלה תקצה

ולשדרוג  מגדלים  לפיצוי  שקל  יון 
הענף.

מגדלים,   140�כ כולל  הצאן  ענף 
מגדלי   60�ו עזים  מגדלי   80 מהם 
ליטר  מיליון   19 המשווקים  כבשים 
חלב בשנה, כ�11 מיליון ליטר חלב 
חלב  ליטר  מיליון  וכשמונה  עזים 

�כבשים. כל המגדלים מהמגזר היהו
די, מגדלים פיראטים משווקים חלב 
האוצר  ממשרד  לתכנון.  מחוץ  צאן 

�נמסר, כי מחירי מוצרי הצאן בישר
אל הם מהגבוהים בעולם, והמחירים 
במחירים  ייצוא  מסבסדים  בישראל 

נמוכים.

תמונת פתיחה

השר לפיד ביקר בתיכון "נופי אשכול"
שנת הלימודים נפתחה כסדרה בכל מוסדות החינוך באשכול. לכבוד פתיחת השנה, הגיע שר האוצר יאיר לפיד למפגש 
פתוח עם תלמידי י"א�י"ב של תיכון "נופי הבשור" באשכול. תלמידי י"ב הגיעו לבושים בחולצות אדומות כמחאה על 

המצב הביטחוני באזור.
בשיחה שהתקיימה בין שר האוצר לתלמידים שאלו בני העשרה שאלות הקשורות במתן המענה הממשלתי לתושבים 
סוגיות  ישראל. בשאלותיהם, הדגישו התלמידים  ניהול המערכת הכלכלית של מדינת  ובאופן  "צוק איתן"  במהלך 

המטרידות את תושבי הדרום ואת החקלאים באזור.
על אף הביקורת שנשמעה בשאלות התיכוניסטים, השר לפיד וראש המועצה חיים ילין התקבלו במחיאות כפיים סוערות 

והפגישה התקיימה באווירה נעימה. בסיום המפגש צולמה תמונת "סלפי" המונית.

ודין"  טבע  "אדם  עמותת 
הגולן  ברמת  ותושבים 
עתרו לבג"צ ביום שני, 1 
הנפט  קידוחי  נגד  בספטמבר, 
שמתכננת לבצע חברת אפק, חברת 
בת של חברת ג'יני אנרגיה, בדרום 
מבקשים  העותרים  הרמה.  מזרח 
את  לאלתר  לבטל  המשפט  מבית 
בגולן  נפט  לקידוחי  האישורים 
שניתנו לחברת אפק, שבראשה יושב 

העות שלטענת  משום  איתם,  �אפי 
�רים אלו ניתנו ללא תשתית עובד

תית מלאה, תוך הפעלת שיקול דעת 
לפי  קיצוני.  סבירות  ובחוסר  פגום 
הראשון  הקידוח  אפק,  חברת  תכנון 
למציאת נפט יתבצע ב"נס 5", בשטח 
נוב,  המושבים  בין  הממוקם  פתוח 

נטור ואבנ"י אית"ן.
�בעתירה שהגישה אט"ד נגד קידו

חי הנפט מודגש, כי סוג הנפט המצוי 
בשטח הרישיון הוא ככל הנראה נפט 
 Tight) בתצורה מוצקה ולא נוזלית

oil) ולטענתה, בהפקת נפט בתצורה 
מיוחדים  הפעלת אמצעים  נרשת  זו 
כלל  בדרך  הסלע,  "פיצוח"  לשם 
"פראקינג"  בשם  הידועה  בשיטה 
וכימיקלים  מים  הזרקת  ועל�ידי 
בלחץ רב, כפי שנכתב בחוות הדעת 

המקצועיות שצורפו לעתירה.
הקידו תוצרי  העותרים,  �לטענת 

מי  של  לזיהום  לגרום  עלולים  חים 
התהום ולתנודות אדמה בקנה מידה 
סיסמית  רגישות  בעל  באזור  גדול 

הגו רמת  מתאפיינת  שבה  �גבוהה 
בבריאות  מפגיעה  חששם  בשל  לן. 
מבקשים  הסביבה,  ובאיכות  הציבור 

�תושבי הרמה ו"אדם טבע ודין" בע
תירה צו ביניים שבו יורה בג"צ על 

�מניעת העבודות בשטח עד שתתב
רר העתירה.

"דרום מזרח רמת הגולן, האזור בו 
מבקש היזם לפעול", נכתב בעתירה, 
מבחינות  וייחודי  רגיש  שטח  "הנו 
רבות. בהקשר הסביבתי והבריאותי, 

 תושבי הגולן ואדם טבע ודין פנו לבג"צ: 
בטל את האישור לקידוחי נפט

העותרים טוענים, כי רישיונות הקידוח ניתנו לחברת אפק ללא ידיעת כל העובדות ותוך הפעלת שיקול דעת 
פגום. חברת הקידוח בתגובה: "מדובר במחזור של טענות שכבר נידונו בהרחבה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 

במחוז הצפון ובבג"צ"

 "מגדלי הצאן ניצלו
מפני סגירה"

תנועת המושבים על ביטול הרפורמה בענף חלב 
הצאן: "משרד האוצר רצה לחסל את הענף"
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הדואר שובת והתושבים תקועים
שירות הדואר הנע, שפועל ביישובים כפריים, שובת מ�1 בספטמבר במחאה על תכנית התייעלות שבמסגרתה 

יפוטרו 1,500 עובדים. יו"ר הוועד: "משרד האוצר עושה הכול כדי להחליש כלכלית את חברת הדואר"

11.9.2014    || 8

חדשות
דרור יוסף

"מה קורה עם הדואר נע? 
מקבל  לא  שבוע  כבר 

�כלום!" (גולש בדף הפייס
שביתת  ישראל").  "דואר  של  בוק 
עובדי הדואר והפסקת השירות דואר 
נע, שמתקיימות כבר יותר מעשרה 

המ רבים  בתושבים  פוגעות  �ימים, 
�רוחקים ממרכז הארץ ונעזרים בשי

וחבילות  מכתבים  קבלת  לשם  רות 
מהארץ ומחו"ל.

חלק מן הלקוחות הזועמים מביעים 
�את כעסם בדף הפייסבוק של החב

ההתבטאויות  שרוב  נראה  אבל  רה, 
אינן נענות ואף אחד הגולשים טען 
הגולשות  אחת  נמחקה.  שתגובתו 
לגבי  לשאלות  "מצטרפת  כתבה: 
לא  נע,  בדואר  הממושכת  השביתה 
ייתכן שאוכלוסייה שלמה ביישובים 
ימים!   10 כמעט  דואר  מקבלת  לא 

שעתיים  לסירוגין  משביתים  אתם 
את  למה  אבל  אחרת,  עיר  יום  כל 
המושבים שתלויים בדואר הנע אתם 

מייבשים רצוף כל כך הרבה זמן?!".
השביתה בדואר היא השנייה השנה 
יומיים  בת  אזהרה  שביתת  לאחר 

נפס אז  מאי.  בחודש  �שהתקיימה 
קה מחאת העובדים בידיעה שבפעם 
הבאה שיפסיקו את עבודתם זה יימשך 
זמן רב יותר. הפעם, ועד עובדי רשות 
הדואר הודיע, כי החל מ�1 בספטמבר 
עד הודעה חדשה יושבת שירות דואר 
ליישובי  פרט  בפריפריה,  הפועל  נע 
אין  העיצומים,  במסגרת  עזה.  עוטף 
מחלקים מכתבים וחבילות ביישובים 

שאינם מחזיקים סניף דואר קבוע.
חלק  היא  הנע  הדואר  שביתת 
תכנית  נגד  העובדים  ועד  ממחאת 
במסגרתה  המתוכננת,  ההתייעלות 

הדואר.  מעובדי   1,500�כ יפוטרו 
הארצי  העובדים  ועד  ראש  יושב 
בדואר ישראל, שמעון פרג'ון, כתב 
"עובדי  השביתה:  טרם  ללקוחות 
מעניקים  ישראל,  דואר  ועובדות 
בכל  שלכם  לישוב  דואר  שירותי 
להעניק  ומשתדלים  השנה  ימות 
שירות איכותי לכם, כמו גם לכלל 

קיבו מושבים,  הכפריים:  �היישובים 
צים, כפרים בכל רחבי ארץ ישראל. 
שירות זה הוא חלק מהמחויבות של 
המדינה להעניק לאזרחיה באשר הם 
שירותי  גם  ובהם  חיוניים  שירותים 

דואר.
"לצערי, משרד האוצר עושה הכול 
חברת  את  כלכלית  להחליש  כדי 
להעניק  שלנו  היכולת  ולכן  הדואר 
אנושות.  נפגעת  נע  דואר  שירותי 
החל ממחר,  נאלצים,  אנו  כבד  בלב 

שירותי  את  להשבית  בספטמבר,   1
הדואר הנע.

אני  כולם  הדואר  עובדי  "בשם 
�מתנצל על אי הנוחות ומקווה שמש

רד האוצר יתעשת ויחתום אתנו על 
להמשיך  לנו  יאפשר  אשר  הסכם 
הדואר  שירותי  את  לכם  ולהעניק 

במסירות ומקצועיות".
�על שביתת הדואר, שלה יש השפ

עה ניכרת על החיים במושבי הארץ, 
הגיב מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר 

�צור: "הראשונים שסופגים את הפגי
עה הם תושבי המושבים בפריפריות. 
לא מספיק הקושי בלגור בפריפריה 
הוא הניידות, עתה סותמים את אחד 
יתכן  לא  הדואר.  הנשימה,  מצינורי 
בצפון  בפריפריה,  המושב  שתושבי 

�ובדרום כאחד, הם הראשונים להיפ
גע בכל פעם שיש שביתה בדואר".

בין הנושאים:
עקרונות בטיפוח דבורים, גידול מלכות, הכנת נחילים, הזרעה מלאכותית, דבורת הבומבוס, אפיתרפיה וסגולות המרפא במוצרי המכוורת, הדבורים כענף תיירותי.

משך ואופי התכנית:
 10 מפגשים, אחת לשבוע בימי שישי בין השעות 08:30 – 13:00.  יום הלימודים נחלק ללימודים עיוניים (2 ש"ש בכיתה) ולימודים מעשיים (3 ש"ש במכוורת).  

בתכנית ישולבו הרצאות, לימודים מעשיים, מעבדות וסיורים מקצועיים.

תנאי קבלה:
לקורס יתקבלו בוגרי קורס מבוא או בעלי ידע קודם + ראיון קבלה

 האוניברסיטה העברית בירושלים 
 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, ברחובות

המדור ללימודי חוץ

גידול דבורים לחובבים (מתקדמים)
הכרות מקצועית עם עולם הדבורים והתנסות מעשית במכוורת פעילה

תאריך פתיחה: 24/10/2014 | עלות: 5,450 ₪
הקורס יתקיים בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות.

למסיימים תוענק תעודת השתתפות מטעם האוניברסיטה   *
העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע“ש 

רוברט ה. סמית, המדור ללימודי חוץ.

לפרטים והרשמה:
נייד: 052-2907093 טלפון: 08-9489991 
rakefetk@savion.huji.ac.il :מייל 

תכונת חדשה!
ורס במ

ק

כרזה של דואר ישראל. "למה את המושבים 
שתלויים בדואר הנע אתם מייבשים רצוף 
צילום: פייסבוק כל כך הרבה זמן?!" 
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אני חקלאי, גר במושב 
ומעסיק עובדים זרים. ידוע 
לי, כי העובד עלול לתבוע 

אותי אם לא אקיים את 
החוק. האם בהליך מנהלי 

יוכלו להטיל עליי עיצומים 
כספיים על הפרת חוק 

עובדים זרים?

האכיפה  להגברת  החוק  פורסם   2011 בשנת 
של דיני העבודה, כחלק ממדיניות כוללת, והוא 
אשר  מעבידים  על  סנקציות  השאר,  בין  קובע, 
�הפרו חובות המוטלות עליהם כלפי עובדים על

פי חוקים שונים. ב�11 ביוני 2014 אישרה ועדת 
והרווחה את הצו להגברת האכיפה של  העבודה 
דיני העבודה ובו תיקון החוק להגברת האכיפה, 
כך שיכלול סמכות להטיל סנקציות נוספות בגין 

עובדים  חוק  של  הפרות 
 .(1991�(תשנ"א זרים 
התיקון  מטרת  למעשה, 
לרשות  לאפשר  הייתה 

הור של  יעילה  �אכיפה 
אות חוק עובדים הזרים, 

מינ אכיפה  �באמצעות 
לאכיפה  בנוסף  הלית, 
בחוק  הקיימת  הפלילית 

עובדים זרים.
עוב חוק  �על�פי 

איסור  חל  זרים,  דים 
לנכות משכרו של עובד 
מסוימים  סכומים  זר 
בסעיף  קבועים  (אשר 
השכר,  הגנת  לחוק   25
כן,  כמו   .(1958�תשי"ח

העובד  של  משכרו  לנכות  אסור  חוק  אותו  לפי 
סכום העולה על השיעור המותר בעד דמי ביטוח 

�רפואי ומגורים הולמים. הפרת סעיפים אלו מה
ווה עבירה פלילית.

המוטלות  הסנקציות  כי  נקבע,  הצו  במסגרת 
מכוח החוק להגברת האכיפה יוטלו גם על הפרת 

�הסעיפים הנ"ל מחוק עובדים זרים. לפיכך, כתו
צאה מאישור הצו, בגין הפרת סעיפים אלו תוכל 
רשות ההגירה לנקוט גם באכיפה מינהלית שהיא 
יעילה יותר, ובמסגרתה תוכל להטיל על המפר 
 20 עד  להגיע  יכול  שסכומם  כספיים  עיצומים 

אלף ו�420 שקלים לכל הפרה ולכל עובד.
�כמו כן, בהתאם להודעה שפרסם משרד הכל
�כלה, אכיפה זו מאפשרת התייחסות שונה למפ

רים סדרתיים, שלגביהם יימשך ההליך הפלילי, 
יוכל  ולגביהם  שמעדו  אחרים  מפרים  לעומת 
המשרד להפעיל את הכלי המינהלי של העיצום 

כספי.
במסגרת הצו נקבע עוד, כי גם על הפרה של 
בכתב,  בחוזה  הזר  העובד  עם  התקשרות  חובת 

תת בחוק,  המפורטים  הפרטים  כל  את  �הכולל 
אלף   35 בסך  כספיים  עיצומים  הטלת  אפשר 
ו�740 שקלים, לכל הפרה לכל עובד. בעניין זה 
אציין, כי חוק עובדים זרים קובע שעל המעסיק 

בכתב,  עבודה  בחוזה  הזר  העובד  עם  להתקשר 
הזר  לעובד  ולמסור  מבין,  הזר  שהעובד  בשפה 
העתק ממנו. בחוזה יש לפרט את תנאי העבודה 
בין הצדדים בכפוף להוראות כל  כפי שהוסכמו 
דין, וכן את כל הפרטים הקובעים בחוק, ביניהם: 
זהות המעסיק וזהות העובד הזר; תיאור התפקיד; 
שכרו של העובד הזר, רכיביו, אופן עדכון השכר 

�לרבות רכיביו ומועדי התשלום; רשימת הניכו
יים משכר העבודה; תשלומים של המעסיק ושל 
העובד הזר בעבור תנאים סוציאליים של העובד; 
תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה; אורכו 
של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל 

�של העובד הזר, לרבות יום המנוחה השבועי; תנ
אים לעניין היעדרות בתשלום, לרבות חופשות, 
ימי חג וימי מחלה וכן פרטי הממונה על זכויות 

�עובדים זרים, דרכי ההתקשרות עמו והזכות לה
גשת תלונות.

המשנה  צוק,  מיכל 
הכלכלה,  משרד  למנכ"ל 
התעסוקה,  על  הממונה 
דברים  כשמסרה  צוטטה 

מדי "במסגרת  �לתקשורת: 
לקי הכלכלה  משרד  �ניות 

מוחלשות  אוכלוסיות  דום 
העובדים  שאוכלוסיית   -

והגב  - בהן  נמנית  �הזרים 
רת האכיפה בקרבן, החליט 
במסגרת  להכיל  המשרד 
האכיפה  להגברת  החוק 

סמכו גם  עבודה  דיני  �של 
יות מנהליות מחוק עובדים 
זרים. זאת, על מנת לאפשר 
תנאי  על  אפקטיבית  הגנה 

�העסקתם ושכרם של העובדים הזרים. בכך, למ
מהירים  בכלים  זכויות  אכיפת  תתאפשר  עשה, 
ויעילים, תוך פיקוח הדוק יותר על המעסיקים".

בחוק  שהוכנסו  והשינויים  צוק  של  דבריה 
מהווים  לעיל  שפורט  כפי  האכיפה  להגברת 
הזרים,  העובדים  למעסיקי  נוסף  אזהרה  תמרור 
מעסיק  הצו,  פרסום  לאחר  החקלאים.  ובכללם 
שלא יקפיד על כללי העסקת העובד הזר חושף 
להליך  גם  אם  כי  פלילי,  להליך  רק  לא  עצמו 

מנהלי ולעיצומים כספיים כבדים.
כניסת  מאז  הכלכלה,  משרד  לנתוני  בהתאם 
עובדים  בתחום  נפתחו  האכיפה  להגברת  החוק 
זרים 830 תיקי חקירה; הוטלו 610 סנקציות על 
מנהליות  התראות   557 מתוכן  מעסיקים,   228
ו�53 עיצומים כספיים בסך שלושה מיליון, 705 
אלף ו�600 שקלים. על מנת להימנע מעיצומים 
כספיים ותביעות עתידיות, אני ממליצה להסדיר 
תרופה  "להקדים  בבחינת  העובדים,  זכויות  את 

למכה".
באגודות שיתופיות,  עוסקת  הכותבת 
וליטיגציה.  המסחרי�חקלאי  בתחום 
משמש  ואינו  בלבד  כללי  המידע 
במקום חוות דעת או ייעוץ משפטיים 

מוסמכים.

מאז כניסת החוק 
להגברת האכיפה 

נפתחו בתחום עובדים 
זרים 830 תיקי חקירה; 

הוטלו 610 סנקציות על 
228 מעסיקים, מתוכן 

557 התראות מנהליות 
ו�53 עיצומים כספיים 

בסך שלושה מיליון, 
705 אלף ו�600 שקלים
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כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

 חדר
אורחים

עו"ד איתן מימוני

אביב�יפו  בית משפט השלום בתל 
המדינה,  נגד  חקלאים  בתביעת  דן 
לתוצרת  שנגרמו  הנזקים  בגין 
עובדים  מלקיחת  כתוצאה  שלהם  החקלאית 

זרים שעבדו אצלם.
נפתלי שיכט ואברהם מן מעבדים שטחים 

�ביישוב קדימה ובאזור השרון, שבהם הם מג
 6�ב לייצוא.  בעיקר  המיועדים  תותים  דלים 
המוקדמות,  הבוקר  בשעות   ,2006 בפברואר 

הפ האכיפה של משרד  יחידת  נציגי  �הגיעו 
נים לשדה תותים בקדימה, שם עבדו עשרה 
עובדים זרים. נציגי יחידת האכיפה טענו, כי 
מיד הגיע למקום מן, הודיע שהוא בעל המשק 

ונסע להביא את דרכוני 
קבלת  לאחר  העובדים. 
ובדיקתם  הדרכונים 
התברר, כי שישה מתוך 

מועס העובדים  �עשרת 
קים על�ידי מן, וארבעה 
מועסקים על�ידי שיכט. 
הפקחים טענו, כי משלא 
הסדר  קיים  כי  מצאו 
ארבעת  ניוד  המאפשר 
על  הרשומים  העובדים 
של  לשדהו  שיכט  שם 
ארבעת  את  לקחו  מן, 

הגי ליחידת  �העובדים 
רה מרכז בנמל התעופה 
בן גוריון. משרד הפנים 
החליט, כי העובדים לא 

יגורשו, אלא יועברו לחקלאי אחר.
לטענת ליכט, השטח שבו נעצרו העובדים 

�הזרים בקדימה הוחכר על ידיו, והוא כופר בט
ענה כי נייד את העובדים למעסיקים אחרים. 
ליכט עתר עתירה מנהלית נגד משרד הפנים 
ובה נקבע, כי האירוע היה תוצאה של טעות, 
ובין של העותר או נציגיו  בין של השוטרים 
בשטח, שייתכן שהציגו עובדות לא ברורות, 

�וכן כי ככל שהדברים צופים פני עתיד העו
חקלאיות  עבודות  זכות לעבוד  בעל  הוא  תר 
בשטח המדובר ולהעסיק במקום עובדים זרים 

כל עוד ברשותו היתרים לכך.
נגד  תביעה  ומן  שיכט  הגישו  זה  בתיק 

�מדינת ישראל - משרד הפנים על סך מיל
יון, שבעת אלפים ו�261 שקלים, בגין הנזקים 

שנגרמו להם לטענתם.
מקום  יש  כי  מצאה,  רביד  עינת  השופטת 

הז שהעובדים  התובעים  טענת  את  �לקבל 
זאת ציינה,  רים נלקחו שלא כדין אולם עם 
אשמה  רובצת  התובעים  של  לפתחם  גם  כי 

משה כי  קבע,  ביהמ"ש  זה.  בעניין  �מסוימת 
�עובדים הועסקו בחלקה שאושרה מראש על

די  היה  בכך  לכאורה  כי  נראה,  הרשות  ידי 

כדין  הועסקו  העובדים  כי  לקבוע  מנת  על 
ולא היה מקום ללקיחתם. עם זאת, התובעים 
אינם נקיי כפיים לחלוטין ומסך כל העדויות 
עולה, כי הם היו שותפים, אך לא דיווחו על 
כך לרשות כנדרש כדי להגדיל את סיכוייהם 

לקבל יותר עובדים זרים.
בכך  פגם  מצא  כי  ביהמ"ש,  הוסיף  עוד 
שליכט הגיע למינהלת ההגירה בנתב"ג ביום 

�האירוע, אך נציגי יחידת האכיפה לא הסכי
לו לנסות לשכנע אותם  ולאפשר  מו לקבלו 

הר מן  ביהמ"ש,  של  לטעמו  צדקתו.  �בדבר 
אוי היה לאפשר לתובע לנסות להגיע לכלל 
הסכמות לנוכח העובדה שהעובדים אושרו לו 
כדין ובתקופה של שיא העבודה בקטיף תות, 

�כאשר היה ברור שהשארת התובע ללא עוב

דים תגרום לו נזק.
של  ההתנהלות  כל  סך  את  שקל  ביהמ"ש 
הייתה  צד  לכל  כי  למסקנה,  והגיע  הצדדים 
ביהמ"ש  שאירעה.  לתוצאה  משלו  תרומה 
 70%�ב לאירוע  המדינה  אחריות  את  העריך 

.30%�ואת אחריות התובעים ב
על  הסתמך  ביהמ"ש  הנזק,  לגובה  באשר 
נתוני משרד החקלאות ובעת בחינת ההפרש 

�בין הכמות שיכלו התובעים לייצא לבין הכ
�מות שייצאו בפועל עד מועד לקיחת העוב

 175 הוא  הנזק  שיעור  כי  קבע,  הזרים  דים 
אלף ו�118 שקלים, בתוספת הפרשי הצמדה 
למועד  עד   2006 באפריל   1�מ כדין  וריבית 

התשלום בפועל.
התובעים  בין  האחריות  חלוקת  על�פי 

לתוב לשלם  הנתבעת  שעל  הרי  �לנתבעת, 
ו�582 שקלים, בתוספת  ו�22 אלף  עים מאה 

�הפרשי הצמדה וריבית. כמו כן, קבעה השופ
טת ב�16 בפברואר 2014 כי הנתבעת תשלם 
לתובעים הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים 
הנתבעת  בנוסף,  אגרה.  הוצאות  החזר  וכן 
בסך  דין  עורך  טרחת  לתובעים שכר  תשלם 

20 אלף שקלים.

תות שדה. ביהמ"ש העריך את אחריות המדינה לאירוע ב�70%

הפיצוי יגיע 
מתקציב המדינה

עובדים זרים שהועסקו בשטחי גידול תות בשרון נלקחו שלא כדין 
על־ידי פקחי משרד הפנים והמדינה תפצה את המעסיק בגין נזקיו

יקנסו אותי?
האם לרשות ההגירה יש סמכות להפעיל נגדי הליך מנהלי 
במקרה שבו לא אשמור על זכויות העובדים הזרים שאצלי 

ולהטיל עליי עיצומים כספיים?
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דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים
לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

כאשר אנשים מתחילים לפנטז על 
זה  אם  בין  שלהם,  החלומות  בית 

�בית חדש או שיפוץ הקיים, הם נו
ונהנים  עיצוב  של  במגזינים  לעלעל  הגים 

�לדמיין את עצמם במטבח מעוצב, בסלון מר
שוכחים  לרוב,  מפנקת.  הורים  ביחידת  שים, 
עתידים  שאנו  למרות  השירות,  חדר  את 

להשתמש בו על בסיס יום�יומי כמעט.

היום בחרתי להתייחס אליו, לחדר השירות, 
על אף היותו חלל לא סקסי במיוחד. כן, אותו 
כביסה  לפעמים  כביסה,  עושים  שבו  מקום 
חומרי  את  מאחסנים  מגהצים,  לעתים  ביד, 
הניקוי, המגב, המטאטא, שואב האבק, ניירות 
הטואלט, ושאר מיני פריטים פחות ייצוגיים.

בין אם בחרתם למקם את מכונת הכביסה 
בחוץ,  או  במזווה  במקלחת,  או  שירות  בחדר 

�שימו לב לשתי עובדות חשובות: אחת, הכבי
�סה היא מטלה מחזורית שאינה נגמרת; שת
הכו במקרה  אם  מקום!  צריכה  הכביסה  �יים, 

בסת בחופש, ומצטברים הררי בגדים, מצעים 
ומגבות מלוכלכים, כדאי לתכנן לכך אחסון. 
גם מכונת הכביסה, מייבש הכביסה, האבקה, 

המרכך והגיגית - צריכים מקום.
לחלל  כבוד  לתת  היא  שלי  ההמלצה  לכן, 
השירות ולתכנן אותו מבעוד מועד. אני פחות 
אוהבת את המיקום של מכונת הכביסה סמוך 
לא  הפונקציות  בעיניי,  במזווה.  או  למטבח 
מתחברות. לכביסה יש שלב מלוכלך ולא נכון 
מאחסנים  אנו  שבו  אזור  באותו  אותה  למקם 
שמכונת  לב  שימו  בנוסף,  שלנו.  האוכל  את 

למק שעדיף  כך  רועש,  מכשיר  היא  �כביסה 
מה באזור שבו הרעש לא יפריע לבני הבית, 

�בהתאם להרגלים שלכם מבחינת שעות ההפ

עלה של המכונה.
יציאה  דלת  לתכנן  כדאי  השירות,  בחדר 
החוצה כדי לתלות כביסה בשמש הישראלית. 
הארץ.  לכדור  טוב  וגם  לבגדים  טוב  גם  זה 

�שימו לב שחבלי הכביסה ימוקמו בחזית השי
פחות,  אסתטית  חזית  אותה  הבית.  של  רות 
חינניות  הפחות  הפונקציות  את  נרכז  שבה 
דשא  מכסחת  גינה,  כלי  מחסן,  מזגנים,  כמו 

וכו'.
אם אתם מרבים לגהץ, כדאי לתכנן גם לכך 

�מקום, ואם חדר השירות סמוך לחדר האמב
�טיה אפשר לתכנן מעבר של הכביסה בין הח
�ללים. זה חשוב עוד יותר כאשר חדרי השי

ואילו  והאמבטיה נמצאים בקומה עליונה  נה 
חדר השירות נמצא בקומה למטה. במקרה זה, 
מומלץ לתכנן פיר שדרכו נשלח את הכביסה 
עליכם  יהיה  הקיפול  אחרי  זכרו,  אך  למטה. 
להעלות אותה ולפזרה בחדרים למעלה (אלא 

אם הכובסת תחזור מהחופשה).
הכביסה  מכונת  את  שמתכננים  מי  יש 
ומייבש הכביסה ממוקמים על גבי מדף בנוי. 
ואפשר  להתכופף,  פחות  קצת  הוא  הרעיון 

�לנצל את החלל שמתחת למדף לאחסון הכ
ממק כאשר  לחילופין,  וכו'.  הגיגיות  �ביסה, 

מים את המכונות על הרצפה זו לצד זו אפשר 
להשתמש במשטח שמעליהן לטובת גיהוץ או 

למדפים לצורך אחסון.
השירות  בחדר  גם  החללים,  בשאר  כמו 
סגורים.  בארונות  הכול  את  לאחסן  כדאי 
להתבלגן,  טבעית  נטייה  יש  השירות  לחדר 
הבלגאן  בארונות,  סגור  הכול  כאשר  ולכן 

לפחות לא גלוי לעין.
בהצלחה!

מכבסת תולה
חדר השירות, על אף היותו חלל לא סקסי במיוחד, חשוב 
מאוד: בו מתרכזים הבגדים המלוכלכים, מכונת הכביסה, 

המייבש, חומרי הניקוי, המגב, המטאטא, שואב האבק ונייר 
טואלט. עד שהכובסת תשוב מהחופשה

Evil Monkey :צילום מתלה כביסה. כדאי למקם אותו בחזית השירות של הבית, לצד המחסן והמזגנים 

שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il 

מוזיקה טובה בלילות הקיץ 
עוד  מה   - פתוח  באוויר 
שלי  אימא  לבקש?  אפשר 
ולרקוד  שלשיר  אומרת 
בקיסריה,  למשל  בהופעה, 
לפסיכולוג  ללכת  כמו  זה 
אנחנו  אז  שנה...  במשך 
מקפידים ללכת לפחות פעם 

בשנה. הפעם לעידן רייכל באמפי שוני.
עבורי  היה  לא  רייכל  עידן  של  הפרויקט 
למוזיקה  פרט  רבות.  מני  אחת  הופעה,  עוד 
ולכלל היצירה שכבשה את הקהל ורוממה את 
הנפש, הייתה שם איכות נוספת שכבשה את 
כולי. הבימה נראתה במהלך כל המופע כמו 
ריקוד מורכב, מתוזמן היטב, מקצועי לעילא 

ונטול אגו. ערב רב של 
תרבויות, שפות וקולות 
מכיל  אחד  עולם  בתוך 

ומקבל.
לראות  הופתעתי 
היה  לא  רייכל  שעידן 
במרבית  בחזית,  בכלל 
הזמן, אלא נסך תחושה 

גדו שלווה  נועם,  �של 
של  שקטה  והובלה  לה 
הבטוח  ממקומו  הערב 
כל   - לקלידים  מעבר 

(14 במספר!) קיבל את מלוא  אחד מהאמנים 
ברור שיש  היה  הנכון.  ברגע  והמקום  הבימה 
שם יד מכוונת של מנצח מוכשר שמנווט את 
היה  זה  ובוטחת.  ביד רכה  הזה  הצוות הגדול 
את  הפעיל  הוא  כיצד  לראות  מאוד  מרשים 
באוסף של מחוות קטנות,  מילים,  בלי  כולם 
קלה,  יד  תנועת   - מוסכמים  סימנים  מעין 

הטיה של הראש, כיווץ העין, חיוך.
יכולתי  לא  והאורות,  הצלילים  כל  בתוך 

�שלא ליצור את ההשוואה לעולם שבו אני פו
עלת. כמה נפלא היה אילו כל הליך משפחתי 

של הורשה היה מנווט באופן נכון כל כך...
ההורים, בעלי הנחלה, אמורים להוביל את 
מהלך ההורשה. וכמה טוב וקל היה אילו ידעו 
לנהל את הכול בשלווה ובנועם שנשענים על 
ידיעה ברורה של הדרך. בכל  ועל  החלטיות 
מקרה שבו אנו כהורים מתלבטים ולא רואים 

�בבירור את הקו עליו אנו צועדים - הפוטנ
ציאל להסתבכות מובטח.

היא  משפחה  רייכל:  עידן  אצל  כמו  הרי 
עולם.  והשקפות  תרבויות  של  גדול  בליל 
מושבניק  מרוקאית,  לאישה  נישא  פולני  בן 
מחוספס מתחתן עם עירונית מפונקת, או בת 
תימנייה מביאה הביתה אנגלי היפי... וכולם 

�חייבים להכיל ולקבל את השונות כדי להצ
ליח לנווט את הספינה המשפחתית.

בכל המשפחות, תפקיד ההורים הוא לקבל 

ולהצליח להוביל את  את כל הצבעים האלה 
המשפחה קדימה, גם לאורך השנים וגם בשלב 
יבואו  המשפחה  ערכי  כל  ההורשה.  הסדרי 

�לידי ביטוי בתקופת העבודה על הסכם הור
הבדלי  כל  ויתגלו  יצוצו  הזה  בתהליך  שה. 
ראשי  על�ידי  שהונחלו  וערכים  ההשקפה, 

�המשפחה עשויים להצליח ביצירת סיום מוצ
חייב  אחד  כל  שבו  מורכב,  פרויקט  זהו  לח. 

להרגיש שקולו נשמע.
לא פלא שהפרויקט של עידן רייכל שיקף 
כמו תאום סיאמי את מהלך החשיבה שלי. זה 

שה שלי,  הלא�מקצוענית  לעין  ניכר  �היה 
הפעולה  ושיתוף  הבמה  על  המלא  סינכרון 
שעות  מאוד  הרבה  של  תולדה  הם  המפרגן 

חינוך, אימון ותרגול.
�זכור לי תהליך שהו

למעלה  לפני  בלתי 
�מחמש שנים. אב המש
מחו מושבניק   - �פחה 

ספס, הגיע אליי עם בנו 
סיפרו,  כך  האם,  ובתו. 
כבר  ומאושפזת  חולה 
שבועיים, ומכיוון שלא 
 - תחלים  מתי  יודעים 
את  להתחיל  החליטו 
נראה  בלעדיה.  ההליך 
חום  הרבה  שיש  היה 
ולשלילה. לרגע פרץ  לחיוב   - בין השלושה 
של צחוק וחיבה, ואחריו התפרצות כעס וחוזר 
חלילה. לא הצלחנו להתקדם במשך שבועיים. 
כל אחד מהם משך לכיוון אחר וברגע שהיה 
נדמה ש"סגרנו פינה", בא מישהו והפך הכול 
אלא  הובלה,  בעמדת  היה  לא  האב  פיו.  על 

התבלבל והיטלטל בדיוק כמו שני ילדיו...
עבורי.  צפוי  בלתי  ממקום  הגיעה  ההצלה 
האם  הגיעה  אתם  לעבודה  השלישי  בשבוע 
החולים.  מבית  שקיבלה  בחופשה  לפגישה, 
רגוע  הפך  הבן  אחרת.  נראה  הכול  פתאום 
ומקשיב, הבת הסכימה עם כל מילה שאמרה 
 – לרווחה  שנושם  מי  כמו  נראה  והאב  האם, 
ואפשר לשחרר  הגיע,  הבוס האמתי  סוף�סוף 

לחץ...
ונתנה  בחדר  ישבה  היא  מילים  הרבה  בלי 
החשוב  שהוא  התחושה  את  מהם  אחד  לכל 
מכולם ברגע שדיבר. כל אחד זכה להקשבה 

�ולהכלה מלאות, וברמזים עדינים האם כיוו
נה אותם בנתיב ברור לגמרי, בכבוד, באהבה, 

לעבר המטרה הברורה שלה.
�היה ברור שהאם היא הקברניט של המשפ

חה הזו, במגע של קוסם היא השקיטה את כל 
הסערות והובילה את השיחה לפסים מעשיים 
ותכליתיים. בכמה ימים נוספים סגרנו הכול. 
שלנו  האישיות  הספינות  את  ננווט  בואו  אז 

ממש כמו בהופעה של עידן רייכל.

 אנחנו הורים -
אנו הקברניטים!

בכל המשפחות, תפקיד ההורים הוא להוביל את המשפחה 
קדימה, גם לאורך השנים וגם בשלב הסדרי ההורשה. זהו 
פרויקט מורכב, שבו כל אחד חייב להרגיש שקולו נשמע

ביד  שמנווט  מוכשר  מנצח  בהופעה.  רייכל  עידן 
צילום: טינו שטראוס רכה ובוטחת 
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כתב וצילם: טל חביב גליבטר

רמת  של  במושגים  גם 
הגולן, שבה כל היישובים 
ובבידוד  בריחוק  נמצאים 
מרוחק  יישוב  הוא  מיצר  מסוימים, 
יחסית, שנמצא כמעט לבדו ממזרח 
לכביש האורך 98 בדרום הרמה. עד 
קטנטן  קיבוץ  היה  מיצר  מכבר  לא 
�20 בתי אב, אך כעת הוא בעי �עם כ

צומה של תנופת פיתוח מרשימה.
למשולש  מאוד  קרוב  יושב  מיצר 
עם  ישראל�ירדן�סוריה,  הגבולות 
הסמוך  מיצר  נחל  של  יפהפה  נוף 
(שנתן ליישוב את שמו) ושל הקניון 
הרוקאד.  נחל  ערוץ  שיוצר  האדיר 
לא הרחק ממנו, בנסיעה במדרונות 
הרוקאד  ערוץ  לכיוון  עפר  בדרכי 
בריכת  מסתתרת  הסורי,  והגבול 

שא אי"ה,  עין  של  הקטנה  �המעיין 
ליה מגיעים ה"מבינים" להתרעננות 
ביום קיץ חם. בקו אווירי, מיצר אינו 

דרעא,  הסורית  העיירה  מן  רחוק 
המדממת  ההתקוממות  החלה  שבה 

�נגד משטר האימים של אסד, שמש
טרו האפל והרצחני רוצה לכבוש את 
הגולן ולשבת שוב מעל הכנרת ואף 

בחוף המזרחי שלה, לא עלינו.

הקיבוץ שהיה
קי הוא  מיצר  רשמית,  �מבחינה 

בוץ עדיין. אולם בימים אלה נמצא 
היישוב הצעיר יחסית, בן 33 שנים, 

�בתהליך של מעבר סטטוטורי מקי
 - האנשים  מבחינת  למושב.  בוץ 
חדל  כבר  הוא   - ומנהליו  תושביו 
להיות קיבוץ. הם כבר אינם קוראים 
לעצמם "קיבוצניקים" ואומרים שהם 

מתנהלים כמושב.
כהיאח היישוב  הוקם  �בתחילה 

זות נח"ל בידי גרעינים של תנועת 
 '89�ב  .1981�ב הצעיר"  "המתיישב 
ורוב  חברתי,  משבר  ביישוב  פרץ 
במקומם  אותו.  עזבו  ויושביו  חבריו 

מצפון  קלע  גרעין  חברי   35 באו 
אזורית  מועצה  של  באתר  הגולן. 
היישוב  חודש   1991�"ב כתוב:  גולן 
כינוס  ביום  הגולן,  יישובי  ועד  ע"י 

ועידת מדריד".
הקי הצליח  לא  שני  בניסיון  �גם 

אוכלוסייתו  להתרומם.  הצעיר  בוץ 
וכמה עשרות  כ�20 משפחות  מנתה 

נעצ ושם  הילדים,  כולל  �נפשות, 
רה התפתחותו. ניסיונות שונים לא 
הצליחו להגדיל את היישוב. בשנת 
�2006 מונה לקיבוץ ועד ממונה על

פי בקשת חברי מיצר, אך גם זה לא 
עזר להגדלת היישוב. במארס 2009 
הפכו החברים את הקיבוץ ל"קיבוץ 

והתאכז מופרט,  כלומר  �מתחדש", 
בו מהתוצאה. בספטמבר אותה שנה, 
לאחר דיונים רבים, ובעצה אחת עם 
החברים  החליטו  האזורית  המועצה 
להפוך את הקיבוץ למושב עובדים, 
כדי שיתאפשר להגדיל את היישוב 
של  התנאי  קדימה.  אותו  ולהצעיד 

יישארו  שהם  היה,  הקיבוץ  חברי 
המשותפים  הייצור  אמצעי  בעלי 
רפת,  כגון  במיצר,  היום  הקיימים 
מטעים, גידולי שדה ושותפות באתר 

המרחצאות חמת גדר.
�2012 מונה למיצר ועד ממו  ביוני
מרמת  שמשוני  יחיאל  בראשות  נה 
תהליך  להשלמת  הפועל  מגשימים, 
ל"מושב  מיצר  של  הסיווג  שינוי 

שבעק דגם  יש  למיצר  �עובדים". 
יוכל ללכת: קיבוץ נטור, גם  בותיו 
הוא בדרום הגולן, שהפך גם הוא לא 

�מכבר למושב. נטור הוא סיפור הצ
לחה, ולכן שימש דוגמה חיובית.

לתנועת  שהשתייך  נטור,  אגב 
הצעיר"  "השומר  הארצי  הקיבוץ 

היי השוה"צ  בקיבוצי  �(החילוניות 
בפני  "דת"  כמעט  אידאולוגיה,  תה 
�עצמה), הפך למושב מעורב - דתי
�חילוני, שגם חרת על דגלו את החי

בור בין חילוניים לדתיים, ללא ספק 
�מהלך מפתיע בהתחשב בבית הרע

יוני של חברי הקיבוץ המקורי. מיצר 
יישאר יישוב חילוני בהגדרתו.

�יחיאל שמשוני, יו"ר הוועד הממו
הדתי  המושב  חבר  הוא  במיצר,  נה 
בדרום  מגשימים  רמת  השיתופי 
הגולן. לדברי שמשוני, לאחר שלא 
להגדיל  השונים  הניסיונות  צלחו 

�את הקיבוץ, כולל של התק"ם, הגי
עה ה"מערכת", קרי רשם האגודות, 

להתיי והחטיבה  האזורית  �המועצה 
�שבות, בשיתוף אנשי היישוב, להח

לטה שיהיה נכון להקים כאן מושב. 
הקהילה,  מנהלת  ֶּבְנֵרי,  יעל  לדברי 
התנועה הקיבוצית נאבקה בהתחלה 

ול למושב  יהפוך  שהמקום  �ברעיון 
מעשה, הייתה צריכה "לשחרר" כדי 

שהתהליך יתחיל.
זה  חדש  "מושב  שמשוני:  יחיאל 
ביקוש. משק  הרבה  לו  שיש  'מוצר' 
שמעניין  דבר  זה  חקלאית  ונחלה 
תהליך  צעירות.  משפחות  הרבה 
הקמת המושב כרוך בהרבה פעילות 
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 מהקיבוץ
למושב

בקו אווירי, העיירה הסורית דרעא, שבה החלה ההתקוממות המדממת נגד משטר האימים של אסד, אינה רחוקה מקיבוץ מיצר, 
בקרוב מושב עובדים. לפי התכנית, במושב יהיו 100 נחלות חקלאיות וחלקות מגורים ו־70 בתים נוספים של מתיישבים קהילתיים. 

המצטרפים החדשים ליישוב יעצבו את רוח הקהילה ויקבעו את חזונה. להתחיל מהתחלה

צילום אוויר: מזכירות מיצר מיצר. נטור הוא סיפור הצלחה, ולכן שימש דוגמה חיובית 



הסטטוטורי,  במישור   - לא�פשוטה 
החבר במישור  התכנוני,  �במישור 
בבנ לעסוק  צריך  והקהילתי:  �תי 

יית קהילה, קליטה וכו'. התהליכים 
כך  לצורך  רב.  זמן  לוקחים  הללו 
יש כאן ועד ממונה. חברים בו נציג 
החטיבה להתיישבות, נציג המועצה 
האזורית גולן ועוד שניים מהגרעין 
כאן  שנשארו  הקיבוץ  של  המייסד 
(במילים "גרעין מייסד" אין הכוונה 
לגרעין הראשון, אלא לכל מי שהיה 
חבר האגודה של קיבוץ מיצר ב"יום 
הקובע" עליו החליט רשם האגודות, 
פנימית  מאגודה  חלק  הוא  ועכשיו 

הנקראת "מייסדי מיצר", טח"ג).
פועלים  אנו  שנתיים  "מלפני 
ועוסקים  מושב  הקמת  של  בתפיסה 
בתכנון וקליטה. יש פה מאמץ גדול 

הח  - המעורבים  הגורמים  כל  �של 
הא המועצה  להתיישבות,  �טיבה 

האגודות.  רשם  הממשלה,  זורית, 
לתשתיות,  לתכנון,  משאבים  הקצו 
התק"צ  ועוד.  קרווילות  קרוואנים, 

�לא מעורב, השלים עם הרעיון שה
מקום יהפוך למושב ושזה מה שצריך 
לעשות, ויצא מהתמונה. עם תנועת 
חשבו  כי  בקשר,  נמצאים  המושבים 
אינה  היא  אך   - להועיל  יכול  שזה 
צור  מאיר  פורמלי.  באופן  מעורבת 
(מזכ"ל התנועה) ביקר כאן פעמיים, 
ואנו מקבלים מהם גם טיפים שונים.
�נח  100 מושב של כאן   "מתוכנן 

לות ועוד 70 מתיישבים קהילתיים. 
ממש בימים אלה השלמנו את השלב 
הנחלות  גודל  התב"ע.  של  הראשון 
�הנח לנחלה.  ברוטו  דונם   60  יהיה

לות כיום במושבים בגולן הן בין 30 
ל�35 דונם, אבל יש פרויקט שאושר 
בממשלה להגדלת תקן נחלה בגולן 
�המגו חלקת  זה,  מתוך  דונם.   60 �ל

חלקת  דונם.  שני  היא  בנחלה  רים 
עד  של  לבנייה  מיועדת  המגורים 
�שני בתים, ואפשרות לפעילות לא

או  (צימרים)  תיירות  כמו  חקלאית 
המתיי של  המגורים  חלקת  �אחרת. 

שבים הקהילתיים תהיה בגודל דונם 
אחד".

שב ברור  כיום  כי  אומר,  �יחיאל 
החקלאי  המשק  של  ההקמה  שלב 
ממנו  לקיים  יתאפשר  לא  לפחות 

�משפחה, "לכן אנו משתדלים שהא
עי בעלי  הם  כאן  שנקלטים  �נשים 
מכו השתכרות  ופוטנציאל  �סוקים 

בד, כדי שיהיו מסוגלים לעמוד גם 
ובנייתו,  משק  הקמת  של  במשימה 
על התקופה שבין  לגשר  יוכלו  וגם 

לק יהיה  שניתן  עד  המשק  �הקמת 
טוף ממנו את הפירות, תרתי משמע. 
מטעים  שייטעו  הזמן  בין  לדוגמה: 
ומדובר  פרי,  יתנו  שאלה  הזמן  עד 
הם  הזה  הזמן  בפרק  שנים,  במספר 
כך  לחיות,  וצריכים  משפחה  בונים 

שמדובר במשימה לא�פשוטה".
עיסו של  סוג  באיזה  �לשאלתי 
בתקו לעסוק  יוכלו  הנקלטים  �קים 

שיש  יחיאל  משיב  הזו  הגישור  פת 
בחינוך,  העוסקים  אנשים  ביניהם 

כאלה  וגם  חופשיים  במקצועות 
וב במושבים  בחקלאות  �העוסקים 

קיבוצים שבסביבה. "בגולן", אומר 
"יש הרבה אפשרויות תע �יחיאל, 
שוא בו  האבטלה  ולדעתו  �סוקה", 

פת לאפס.
להתפרנס  כדי  יחיאל,  לדעת 
לא  דונם   60 גם  מחקלאות,  היום 
חקלאי  ולכן  מספיקים,  בהכרח 
בחכמה,  לעבוד  צריכים  המושב 
ברכש  משותפים  מערכים  ולהקים 
צעירים  יזמים  (בסיור  בשיווק  או 
שהתקיים  המושבים  תנועת  של 

�לפני מספר חודשים התייחסו למ
"קו בשמות  המשותפים  �ערכים 

אופרטיבים" או "קואופרציות"), או 
שעשרה חקלאים ביחד יקימו מטע 

מחק להרוויח  כדי  היום,  �שקדים. 
במקצו זאת  לעשות  צריך  �לאות, 

עיות.

מה מעמד המקום כרגע?
"בתהליך של שינוי סיווג למושב. 

קי של  עדיין  הוא  המשפטי  �המצב 
בוץ, כלומר מבחינת רשויות המדינה 

הדו כקיבוץ.  מוגדר  היישוב  �עדיין 
חות הכספיים הם של קיבוץ, הוועד 
השיתופית  האגודה  של  ממונה  הוא 
מיצר, אולם מנקודת המבט של כל 
מושב  אנחנו   - כאן  שלנו  העשייה 
בהקמה. אין שום משמעות להגדרה 

קיבוץ מעבר לעניין המשפטי".

מדוע החליטו להפוך את מיצר למושב 
בזמן שרוב הקיבוצים שהופרטו לא 

הלכו בכיוון הזה?
"משום שהמקום היה צריך לגדול 
היישוב  עבדו.  לא  אחרות  וחלופות 

�היה מועמד להיות מסווג ב'תת אכ
לוס', ואז היו נלקחות ממנו חלק מן 
הקרקעות ואמצעי ייצור. בגולן כבר 

�היה את המקרה של נטור, שהוא סי
פור הצלחה ונתן חיזוק גדול לחלופה 
בקיבוצים  טובה.  חלופה  שהיא  הזו, 

�רבים שעברו הפרטה הייתה אוכלו
לעומת  כאן,  וגדולה.  מבוגרת  סייה 
זאת, הייתה אוכלוסייה קטנה מאוד 
להליכה  שהתאימה  צעירה,  ויחסית 

בכיוון חדש".

26 משפחות חדשות
במי הקהילה  מנהלת  בנרי,  �יעל 

עין�גב.  קיבוץ  בת  במקור  היא  צר, 
לאחר שגרה מספר שנים בתל אביב 
ובאזור מרכז הארץ חזרה עם בעלה 
לצפון, וכיום הם מתגוררים בהרחבה 
גמלא.  מעלה  מושב  של  הקהילתית 

�מה קורה עם אמצעי הייצור המשו
תפים של הקיבוץ?

מיצר,  מייסדי  בידי  "נשארים 
ולפי ההחלטה של  במסגרת ההסכם 

אמצ השיתופיות.  האגודות  �רשם 
חלק  למעשה  יהיו  הללו  הייצור  עי 
שיקום,  במושב  הנחלות  מהקצאת 

צו הסדרה  יהיה תהליך של  �כאשר 
דקת בין התושבים. הנחלה הפרטית 
חלקם  את  בחשבון  תיקח  שלהם 

ותקוזז  המשותפים  הייצור  באמצעי 
בהתאם".

כמה משפחות חדשות נכנסו למיצר 
לפרויקט המושב עד כה, מעבר 

למייסדים?
נכנסו   (2014 (מאי  היום  "עד 

�שמונה משפחות, מתוכן שבע במב
חודש  עוד  (קרוואנים).  יבילים  נים 
לקרווילות  נוספות  שמונה  נכנסות 
להן  חופרים  שכעת  הגיעו,  שכבר 
כל  לתשתיות.  אותן  ומחברים  ביוב 
את  עברו  כבר  הללו  המשפחות   16
למושב  והתקבלו  הקליטה  תהליך 
עוד  התקבלו  כבר  מהן,  חוץ  החדש. 

לקרווא שמחכות  משפחות  �עשר 
נים, ויתאכלסו כאן כנראה בתחילת 
2015. כלומר, כבר התקבלו למיצר 
 26�ל מעבר  חדשות,  משפחות   26

בוותיקי  רשומים  שכבר  אב  בתי 
לה אמורים  בסוף  הכול,  סך  �מיצר. 

יות כאן 40 קרוואנים - הקרוואנים 
הראשונים שאוכלסו הגיעו באוגוסט 
2013, גודל הקרוואן 52 מ"ר, גודל 

הקרווילה 75 מ"ר.
�"בסופו של התהליך, אחרי שתס
�תיים כל הקליטה וכל הבנייה הפר

משפחות   100 להיות  אמורות  טית, 
�בק משפחות   70 ועוד נחלות   עם 

הילתי (הוחלט שבקהילתי יהיו פחות 
מאשר בעלי נחלות)".

קיבוץ בנוי בצורה שונה מאוד 
ממושב: אמצעי הייצור משותפים, 

שכונות המגורים נפרדות מריכוז 
ענפי החקלאות והתעשייה, השדות 

נמצאים מחוץ לשטח היישוב. לעומת 
זאת, במושבים אמצעי הייצור פרטיים 

ומאחורי הבית, לכן לרוב מושב פרוס 
על שטח גדול בהרבה מקיבוץ. איך 

הופכים קיבוץ למושב מבחינת המבנה 
הפיזי של המקום?

בקיבוץ  כאן  מדובר  שלא  "היות 
גדול וותיק, אלא בקיבוץ מאוד קטן, 
בתי  את  פשוט.  יותר  הרבה  הכול 
לנחלות  יחלקו  המעטים  המייסדים 
לעשות  אדריכלית  דרך  ימצאו   -
כבר  החדשים  הנקלטים  ואילו  זאת, 

�יבנו בהמשך בתים פרטיים עם נח
המגו חלקת  רק  מקרה,  בכל  �לות. 

רים בנחלה, בגודל שני דונם, תהיה 
לא  החקלאיות  הנחלות  הבית.  ליד 
במושבים  כמו  לבתים  צמודות  יהיו 
חקלאיים  בשטחים  אלא  הוותיקים, 

מיועדים".

כמה אנשים גרים כאן כיום? מה הרקע 
של האנשים הבאים להיקלט במיצר?

 100�"עם הילדים יש כאן כיום כ
המש שמונה  את  כולל  זה  �אנשים. 

כאן  יש  לאחרונה,  שנקלטו  פחות 
כ�30 משפחות. יש רבים מרקע של 

�קיבוץ או מושב, אבל לא רק. עשי
למשל  ממוקדים,  לקהלים  פנייה  נו 
לפקולטה לחקלאות ברחובות ולחוג 
והגיעו  תל�חי,  במכללת  לחקלאות 
אלינו אנשים משני המקומות הללו, 
ביניהם גם עירוניים ואנשי יישובים 
קהילתיים. ישנם בני גולן שחוזרים 

וגם דתל"שים מהשומרון".
�יעל מדגישה, שנושא הקמת המו

שב אינו רק במובן הפיזי, הלוגיסטי 
פתיחת  קרוואנים,  כמו  והתקציבי 
לא  אלא  בזה,  וכיוצא  גן  פעוטון, 
צריך   - הקהילתי  בפן  מזה  פחות 
לבנות קהילה חזקה. את זה מבינים 

�במועצה האזורית, ולכן יש לה מל
ווה קהילתית צמודה מטעם היחידה 
אזורית  במועצה  קהילתי  לפיתוח 

גולן.
ליצור  לתושבים  לעזור  "צריך 
לבניית  נכונים  ארגוניים  מנגנונים 
מדובר  "אם  יעל,  אומרת  קהילה", 
אמורה  ועדה  איך  ועדות,  בהקמת 
לפעול, מה היא אמורה לעשות וכו'. 
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"מוסד חינוכי לתפארת"

שחקני חיזוק
המכינה הקדם־צבאית והמדרשה למנהיגות 

שהוקמו בקיבוץ במטרה לחזקו ימשיכו לפעול 
במושב החדש

במיצר פועלת מזה 16 שנים, מאז 1998, מכינה קדם־צבאית 
־חילונית, שנחשבת לאחת המובילות, החזקות והאיכותיות מסו
גה בארץ. מתוך רצון לחזק את היישוב, יוזמי המכינה החליטו 

למקם דווקא במיצר. בשנים שעברו מאז הקמתה המכינה 
הפכה ל"המדרשה למנהיגות ואחריות חברתית" המציעה גם 

תכנית נוספת לבוגרי צבא בשם "נטעים" – פרויקט לשילוב 
יוצאי צבא בעבודה חקלאית, לימוד ומגורים משותפים.

במכינה מתחנכים ומתגוררים כ־75 צעירים מדי שנה הדוחים 
את הגיוס בשנה. החבר'ה של תכנית "נטעים" אינם גרים 

במיצר, אלא בארבעה קיבוצים אחרים בגולן: מרום גולן, אל־רום 
ואורטל בצפון הגולן, ומבוא חמה ב"שפיץ" הדרומי של הגולן.

יחיאל שמשוני, יו"ר הוועד הממונה במיצר, הסביר שהמדרשה 
למנהיגות והמכינה הקדם־צבאית יישארו בתחומי המושב 

לאחר השינוי: "המדרשה היא בתוך התב"ע, בתוך התכנית, 
מוקצה להם שטח. הראייה התכניתית היא שהם יישארו פה, 

והם יוכלו להקים כאן מוסד חינוכי לתפארת".

שכונת הקרוואנים. "סך הכול, בסוף אמורים להיות כאן 40 קרוואנים"



הנחלות  שלב  שכשיגיע  רוצים  אנו 
יהיו  ושינוי הסיווג יושלם, הם כבר 

ויה עצמם,  לבין  בינם  �מגובשים 
נכונים,  ארגוניים  מנגנונים  להם  יו 
מנסים  גם  אנו  בנטור.  שהיה  כמו 
לבנות אתם כעת חזון קהילתי וחזון 

�חינוכי. לבדוק מהם הערכים המשו
תפים לכולם, ושערכים אלו יופיעו 

בחזון שלנו".

מלּוד למיצר
כהן,  ורועי  אולו  רעות  הזוג  בני 
עברו  לא  עדיין   ,29 בני  שניהם 
ועמדו לשנות  הריאיון  בזמן  למיצר 
את כתובתם תוך מספר ימים. רועי 

(בשו בלּוד  וגדלו  נולדו  �ורעות 
העיר  שם  את  רעות  הוגה  כך  רוק, 
כך)  אומרים  שהמקומיים  ומסבירה 
גרו  הם  האחרונות  השנים  ובארבע 
בגליל העליון באזור תל�חי, בקרבת 

המכללה שבה שניהם למדו.

מעבר חד מאוד מלוד למיצר
בלוד  האנשים  כל  "לא  רעות: 
מקרה,  בכל  לסטיגמה.  עונים 
לנוף  התחברנו  האחרונות  בשנים 
והגולן   - לשקט  לצפון,  הגלילי, 
מבחינתנו הוא המשך טבעי. בלוד, 
שנינו היינו בצופים מכיתה ד' עד 
מרכזים.  מדריכים,  חניכים,  י"ב: 
בצבא, רועי שירת בהנדסה קרבית, 
פצצות,  לסילוק  (יחידה  ביחס"פ 
טח"ג), ואני עשיתי שירות ארוך - 
הייתי קצינה ושירתתי חמש שנים 

וחצי.
לא  השנים,  כל  שהכרנו  "למרות 
ללמוד  הגענו  שנינו  יחד.  היינו 
בתל�חי, בלי קשר אחד לשנייה, כל 
אני למדתי  החיים שלו.  אחד מתוך 
ושם  ביו�טכנולוגיה,  ורועי  חקלאות 
הזו,  דרכינו בשנית. בפעם  הצטלבו 

�הפכנו לזוג. כרגע אנו עובדים בע
אנו  שכרגע  משום  זמניות,  בודות 
בתיה  במזכרת  ההורים  אצל  גרים 

לעבור  אמורים  הקרובים  ובימים 
למיצר. למעשה, משנה שעברה כבר 
היינו  וכבר  לעבור,  אמורים  היינו 
המשותפים  והאירועים  החגים  בכל 

שם".

איך שמעתם על מיצר?
�"מכיוון שהאג'נדה של מיצר סוב
�בת סביב חקלאות וחינוך, מיצר פר

במקומות  ביישוב  התהליך  את  סמו 
רלוונטיים, וביניהם החוג לחקלאות 
האינפורמציה  את  קיבלתי  בתל�חי. 
מראש החוג שלי. היה מדובר בזמנו 
גם על אודם וגם על מיצר, דיברתי 
עם רועי, נשמע גם לו מפתה והלכנו 

על זה".

ולמה דווקא מיצר?
האפשרות   - הראשונה  "הסיבה 
עיצוב  על  להשפיע  יחסית  הנדירה 
של קהילה ואורח חיים, כמעט מאפס. 

�הנושא של חינוך מאוד חשוב לשני
נו, והרגשנו שיש לנו מקום בקהילה 
כזו. הסיבה השנייה - רצינו לעסוק 
בחקלאות. לא ידענו איפה ואיך, ואז 

הגיעה ההצעה ממיצר".

למה אתם מצפים מהחיים במושב?
חיי  חזקה,  קהילתית  "מעורבות 

מע אפשרות  אינטנסיביים,  �קהילה 
שית להשפיע על אורחות החיים של 
הקהילה, על ערכיה, על עקרונותיה, 
על  להשפיע  אנשים  של  היכולת 
מתנהלים.  דברים  איך  ועל  חייהם 
אני  במערכת,  קטן  בורג  לא  אתה 

מרגישה בורג מאוד גדול".

תעסקו בחקלאות?
יהיה  שלי  המרכזי  העיסוק  "כן. 
לחקלאים  לסייע  מזיקים,  בפיקוח 
לזה,  מעבר  מזיקים.  פיקוח  בתחום 
מגדלת  אני  דבורים.  נגדל  גם  אנו 
אמנם  שנים,  כחמש  כבר  דבורים 
אולם  כוורות,  שלוש  לי  יש  בקטן, 

את  כשנמצא  זאת  להגדיל  נרצה 
התנאים המתאימים".

על  מילה  לומר  מבקשת  רעות 
ביישוב.  הקדם�צבאית  המכינה 
היותר  הדברים  אחד  היא  "המכינה 

�טובים שיש במיצר. אני הולכת לע
מעורבות  של  משרה  בחצי  שם  בוד 
שמחה  אני  לצה"ל.  והכנה  בקהילה 
מאוד לעשות את התפקיד הזה, אני 
משמעותי  מאוד  תפקיד  בו  רואה 
וממלא, וזו נקודת אור מאוד חיובית 

במיצר".

"חלמנו על משק"
התגו לא  עדיין  לפלר  �משפחת 

אתם.  שדיברתי  בזמן  במיצר  ררה 
שני ההורים מושבניקים - שחר בת 
הגולן ממעלה גמלא (31) וגיל (32) 
 – חפר  שבעמק  חיים  כפר  ממושב 
מגדלים שני ילדים: עמרי בן שלוש 

ויאיר בן שנה.
עודד  בגרעין  נפגשו  ושחר  גיל 
בשנת השירות שלפני הגיוס לצה"ל. 
חי"ר  כמדריכת  שירתה  שחר  בצבא 

וגיל שירת במודיעין. כיום, גיל הוא 
הנדסאי בניין, למד במכללת רופין, 
"ברנע  בחברת  בנייה  בפיקוח  עובד 
בישול  למדה  שחר  ובנייה".  הנדסה 

�בבית הספר למלונאות תדמור ועש
תה קורס בקונדיטוריה. היא מנהלת 

לאנ כפר  ב"כישורית",  המזון  �ענף 
תפן.  ליד  מיוחדים  צרכים  עם  שים 

הקרווי אחת  את  לאכלס  �התעתדו 
לות שהגיעו למיצר לאחרונה.

מדוע דווקא מיצר?
גיל: "התעניינו בכל ההתפתחויות 

�ההתיישבותיות בצפון ובדקנו אפש
רויות במושב אודם ובאבירים. רצינו 
היה  לא  זה  משק.  על  חלמנו  משק, 

שרצינו.  מה  זה  אבל  הכרחי,  תנאי 
רצינו גם מקום צעיר עם קהילה ועם 
הדברים  כל  את  חברה.  ועם  ילדים 

האלו שרצינו מצאנו במיצר".

האם אתם מתכוונים לעסוק בחקלאות, 
לפתח משק?

�"כן, אם כי אנחנו עדיין לא ממוק
דים".

היית מגיע למיצר גם אם היה מדובר 
בקיבוץ?

"כן. לא הייתי שולל את זה. זה לא 
אבל  לבוא,  מאתנו  מונע  שהיה  מה 

�המצב הנוכחי הוא האידיאלי מבחי
נתנו".

11.9.2014    || 18

הקרווילות החדשות. בעיצומה של תנופת פיתוח מרשימה

צילום: אלבום המשפחה רועי כהן ורעות אולו. "האפשרות הנדירה יחסית להשפיע על עיצוב של קהילה ואורח משפחת לפלר. "כל הדברים האלו שרצינו מצאנו במיצר"  
צילום: פרטי  חיים, כמעט מאפס" 
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אם החיטה
מירי דג

בגדי היריון
ילד ראשון:

את מתחילה ללבוש בגדי הריון 
מיד כאשר את מקבלת אישור 

שאת בהיריון.
ילד שני:

־את לובשת את בגדייך הרגי
לים כמה שאת יכולה.

ילד שלישי:
בגדי ההיריון שלך הם הבגדים 

הרגילים שלך.

הכנה ללידה
ילד ראשון:

־את מתרגלת נשימות באדי
קות ולא מפספסת אף מפגש 

הכנה ללידה.
ילד שני:

את לא טורחת לתרגל, כי 
את זוכרת מהפעם שעברה, 

שהנשימות לא עזרו בכלל.
ילד שלישי:

את מבקשת בתוקף אפידורל 
בחודש השמיני.

בגדי התינוק
ילד ראשון:

את מכבסת את בגדי התינוק 
־הנולד באבקת כביסה מיוח

דת, מפרידה צבעים, מקפלת 
בצורה מסודרת ומניחה בתוך 

השידה.
ילד שני:

את בודקת שהבגדים נקיים 

ומשליכה לכביסה רק את אלו 
עם הכתמים הכהים.

ילד שלישי:
בנים יכולים ללבוש ורוד, לא?

דאגות
ילד ראשון:

יללה או מבט זועף, את 
מרימה את התינוק בסימן 

המצוקה הראשון.
ילד שני:

את מרימה את התינוק כאשר 
היללות שלו מאיימות להעיר 

את הילד הראשון.
ילד שלישי:

את מלמדת את הילד הראשון 
איך להפעיל את הנדנדה.

מוצץ
ילד ראשון:

אם המוצץ נופל על הרצפה, 
את מרחיקה אותו מהתינוק 
עד שתגיעי הביתה, תשטפי 

ותרתיחי אותו.
ילד שני:

כשהמוצץ נופל על הרצפה, 
את שוטפת אותו עם קצת 

מיץ מהבקבוק של 
התינוק.

ילד שלישי:
את מנגבת אותו 
עם חולצתך או 

תוחבת אותו 
לפיך לליקוק 

מהיר ומכניסה 
אותו חזרה לפיו 

של ילדך.

החתלה
ילד ראשון:

את מחליפה לו חיתול כל 
שעה, בין אם זה נחוץ או לא, 

משקיעה במגבונים שווים 
ולעתים אף מחממת אותם 

בקערת מים חמים מתוך 
התחשבות בישבנו של הקטן.

ילד שני:
־את מחליפה לו חיתול כל שע
תיים־שלוש, אם יש צורך בכך.

ילד שלישי:
את משתדלת להחליף לו 

חיתול לפני שאחרים יתחילו 
להתלונן על הריח, או אם 

את רואה שהוא מתדלדל בין 
הברכיים.

פעילות
ילד ראשון:
את לוקחת 
את העולל 
לג'ימבורי, 

לשיעורי שחייה ולשעת סיפור.
ילד שני:

את לוקחת אותו לג'ימבורי.
ילד שלישי:

את לוקחת אותו לסופרמרקט 
ולניקוי יבש.

יציאה לבילוי
ילד ראשון: 

בפעם הראשונה שבה התינוק 
־נשאר עם שמרטפית, את מת
קשרת הביתה חמש פעמים 

לפחות.
ילד שני:

כשאת כבר עומדת בדלת 
בדרך החוצה, את נזכרת 

להשאיר מספר טלפון שבו 
אפשר להשיגך.

ילד שלישי:
־את משאירה הו
־ראה לשמרט
פית לצלצל 

אלייך רק אם היא רואה דם.

בבית
ילד ראשון:

את מקצה נתח נכבד מזמנך 
בהתבוננות ובהתפעלות 

מהתינוק.
ילד שני:

־את מקצה זמן בכל יום להת
בוננות מתוך מחשבה שכדאי 

להיזהר שהילד הראשון לא 
ימחץ או ידחוף את תינוק או 

ירביץ לו.
ילד שלישי:

את מקדישה מעט זמן בכל 
יום להסתתרות מהילדים.

בליעת מטבעות
ילד ראשון:

כשהילד הראשון בולע מטבע, 
את ממהרת עם הילד לבית 
החולים ודורשת צילום רנטגן.

ילד שני:
כשהילד השני בולע מטבע, 

את עוקבת בזהירות עד 
שהמטבע יוצא מהגוף.

ילד שלישי:
כשהילד השלישי 
בולע מטבע, את 

מנכה זאת מדמי הכיס 
שלו.

מקווה שקצת עזרתי לכם 
לחייך... ותזכרו, ילדים הם 

שמחה!

ילדים הם שמחה
כשפותחים דלת של בית שבו יש תינוק שרק נולד, מרגישים כאילו נסחפים 

לעולם הפנטזיות המתוקות. אם הרך הוא הבכור, הוא יקבל את מלוא 
תשומת לב ההורים, אבל עלול להפוך ל"שפן הניסיונות" שלהם. בילדים 

הבאים הם כבר ידעו מה לעשות

�מסבי נתקלתי  לאחרונה, 
הרבה  אין  ילודה.  בגל  בי 
יותר  מלבבים  דברים 
למשפחה.  שמצטרף  חדש  מתינוק 
כשאתה נכנס לבית עם עולל חדש 

תינו ריחות  של  משב  פוגש  �אתה 
�קיים, מרקמים רכים וצמריריים וח
�דרים שנוהגים כיונקים גדולים מב

הטמפרטורה  על  ששומרים  טון 
כל  ללא  שלהם,  והנעימה  הקבועה 
הקיץ  ללהט  הדהוד  או  התייחסות 

שמחוץ לדלתם.
כשאתה פותח את הדלת של בתים 

�כאלה זה כמו רגע בסרטים הוליווד
יים, שבהם נוחתת הילת אור וזיו על 

ראשך, ואתה נושא ידיך לצדדים תוך 
כדי הבעת אושר אווילי שמתלבשת 
על פניך, ומרגיש כאילו נסחפת לך 

לעולם הפנטזיות המתוקות.
כמובן, עבורי נסגרו האפשרויות 

�ללידת ילד נוסף (אני שומעת עכ
שיו את הקול של אימא שלי ברקע: 
בת  הכול  בסך  את  כמובן?  "למה 
אמתין  ואני  אימא!)  תרגיעי   "...49
בחיי.  הסבתאות  לשלב  בסבלנות 

�אבל אני תמיד שמחה לבקר תינו
�קות של אחרים. עבור חלק מהאנ

שים המאושרים שפגשתי לאחרונה 
זה היה ילד ראשון. הילד, בן או בת, 

�שהוא "שפן הניסיונות" של כישו

רי ההורות המקרטעים שלהם, אבל 
ללא ספק, גם הילד שיקבל את מרב 

הו של  והאנרגיה  הזמן  �ההשקעה, 
ריו.

ותיאוריות  דעות  מיני  כל  יש 
פסיכולוגיות על מיקום הילד בסדר 
המשפחתי ואיך זה משפיע על חייו, 
המיקום  לגבי  דיונים  ואין�ספור 

להי לילד  כדאי  שבו  �האופטימלי 
וולד. אני בחרתי להביא לכם, בשם 

בח והומור  הקלה  בקורטוב  �הרצון 
יינו גדושי החרדות והמלחמות, את 
לגבי  יותר  ההומוריסטית  ההשוואה 

�מיקום הילד במשפחה ואיך זה מש
פיע על יחסם של הוריו אליו.

  emdot :מוצץ בחול. את מנגבת אותו בחולצה ומכניסה אותו חזרה לפי הילד    צילום

היחס לילד לפי מיקומו במשפחה

הוא  אם  תינוק. 
הראשון,  הילד 
ל"שפן  יהפוך  הוא 
צילום:  ניסיונות" 

Elnaz6

צילום: אוון עמוס תינוק בוכה. שלא יעיר את הילד הראשון 
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�יוכבד בת�מרים הייתה אחת המשו
בישראל  שפעלו  הבולטות  ררות 
של שנות ה�30' עד שנות ה�70' של 
המאה ה�20, אך מאז נשכחה למדי. בת�מרים 
(ֶז'לְזְנַיאק) (5 במארס 1901 - 7 בינואר 1980) 
ושאפה  צעיר  בגיל  משפחתה  שם  את  בחרה 
מביילורוסיה  עלתה  היא  משוררת.  להיות 
בחייה  פרסמה   ,1928 בשנת  ישראל  לארץ 

�שמונה ספרי שירה ועמדה בקשרים משמעו
של  הבולטים  מהמשוררים  רבים  עם  תיים 

בשנת  תקופתה. 
1972 זכתה בפרס 

ישראל.
מופיעה  עתה 

שי כל  �אסופת 
יוכבד  של  ריה 

בערי �בת�מרים 
�קרטון רות  כת 

וגדעון  בלום 
הכו �טיקוצקי, 

שיריה  את  ללת 
בספ �שפורסמו 

כמו  שלה,  רים 
שלא  שירים  גם 
בספרים  קובצו 
והספדים שכתבה 
לכבוד מותם של 
ממשוררי  כמה 

התקופה.
לקרוא  כדאי 
המאמר  את 
המסיים את הספר 
�קרטון שכתבה 

להבין  כדי  בלום 
את החשיבות של 
�שירת יוכבד בת

מרים, אשר אינה 
מוכרת במיוחד היום, גם לא לקוראי השירה 

הלהוטים יותר.
ברבים משיריה של בת�מרים קיים שילוב 
מורכב בין ייאוש והתעלות, שמתבטא למשל 
בצירופים: "עמדתי, / אמרתי: / רעה הנני. // 
אז גדולה, / גדולה מאור�שמש�היום, / אחזה 

ות  / בעיני,  ותעל   / הלוהט  ראשי  �בציצית 
�רעד שפתי, / ותלהט ידיי ורגליי – / ותהיי

נה נשואות כמו רוחות / במדבריות דוממים, 
גלויה..."   /  - למעלה  אותי  ותרם   / צמאים. 

�שפתח את ספרה הראשון ופותח גם את המח
זור "מרחוק" בספר.

הקורא  את  מזמינים  בת�מרים  של  שיריה 
אל עולם אחר שהיא יוצרת. כך למשל בשיר 
"חמה ישנה": "בין יום ובין לילה מתערפל, / 
בארץ, בארץ אחרת" או "מלפנים, לפנים כה 
היו / נשים כמוני בדממה. / תחינות להבות 
חבויות, / נושאות ברוח נפעמה", אך בשיר זה 
כבשירים רבים היא אינה מצליחה להחזיק את 
כוחו של השיר לכל אורכו וגם כאן אנו רואים 

את הקטנת השיר: "תועה מתהלכה שם עזי / 
שברחה ממנגינת שיר�ערש".

לגטו"  שירים   -  1943" השירים  מחזור 
מביא  זה  בשם  בספר   1946 בשנת  שפורסמו 

�את המבט של בת�מרים על שואת העם היהו
די: שילוב של ייאוש עם התעלות הרגש, של 
חדות עם טשטוש ובלבול, מרידה בקלישאות 
עם שימוש בהן. כך למשל בשיר "הגטו שלי 

"הגטו שלי בנוסחה מחו �בנוסחה מחודשת": 
ארזי�הל לא  נביא,  לא  צדיק,  לא   /  - �דשת 

בנון. / כך קראה 
�המוחה המליצה, 
זקו  / �מטשטשת 
יי הצלול,  �פך 

הראשון",  חודך 
אחר:  בבית  או 
"יתגדל�יתקדש 

בג על  רבב  �כל 
קמט  כל   / דיך, 

דול בפניך  �וצל 
היית  כי   / קים. 
עונים   - אתה, 
אחריך, - / גורל 
וכנפות  וייעוד 

מרחקים".
שירי  במחזור 
מופיע  השואה 

�אחד השירים הח
זקים והמרשימים 
�בת של  יותר 
�מרים, בספר בע

"להב,   :320 מוד 
מים  דחוס,  להט 
גוף  ריח   / וחול 
 / ליבשת.  האדם 
רקיעים  רקיעים, 
במשעול  עשנים 
/ לאים מלמנוע לגשת. // קום וחצה! גם אם 
תעמוד, / השגור המוכר לבטח / יעטך זרות 
של מופלא בשטח. / ואתה תהיה חג ומקדש, 

�/ מסלע ועני – האורח / הזמן. זיכרונו בתמו
עד   // הקודח.  בינתן  ייאוש   / מגובש,  רות 

�לעפר תשח. / מערירות ודממה / כמעין מה
ררי הקרח / אלוהים ישתפך לשוף את האדמה 

/ אי צלך חצה את הדרך".
המשורר  שכתב  מהדברים  אצטט  לסיום, 
אבות ישורון ליוכבד בת�מרים כשזכתה בפרס 

�ביאליק: "את, המשוררת, זאת�זאת, 'שלא רו
�אים אותה', שאת לא מוקדם ולא מאוחר לעו

�העבר�והווה שאת  החי,  ההווה�מן  שאת  לם, 
כמוך  שווים,  ולבך  שלבך  והעתיד�מן�החי, 

כשירתך שלך".

בת� יוכבד  מחצית",  מול  "מחצית 
מרים - כל השירים, הוצאת הקיבוץ 
המאוחד ומוסד ביאליק, 2014, 584 

עמודים.

החשובים  אחד  הוא  מרלו  פיליפ 
הספרותיים  הפרטיים  שבבלשים 

וה �ודמות הגבר הבודד, המחוספס 
ציני הפכה לדמות הגיבור האמריקני במלוא 

�תפארתו. "פלייבק" הוא הספר האחרון בסד
השלים  צ'נדלר  שריימונד  מרלו  הבלש  רת 

לפני מותו, יצירת מתח מרתקת.
צ'נדלר  של  והמדויקת  הקשוחה  הפרוזה 
השאובים  בדימויים  ציורי  שימוש  עושה 

האמריקנית  הפופולרית  מהתרבות 
ושינתה את פניה של ספרות הבלש, 
הקימה לה דור של חקיינים והשפיעה 
על הקולנוע האמריקני ועל הקולנוע 

האירופי באופן ניכר.
אחרי  לעקוב  נשלח  מרלו  הבלש 
רכבת.  בתחנת  מסתורית  יפהפייה 

המ למשימת  אותו  ששלח  �הלקוח 
ומ אנונימי  להישאר  מתעקש  �עקב 

סרב לחשוף את הסיבה לחקירה, מה 
הבלש.  של  חשדו  את  מיד  שמעורר 
אחר  עוקבים  נוספים  גברים  שני 
מוצאים  אינם  הם  וגם  אישה,  אותה 
למשחק  נקלע  כשמרלו  בעיניו.  חן 
הוא  מתחלפות,  וזהויות  שקרים  של 
צדק  להשליט  ביכולתו  שאין  מבין 
בעולם ושייתכן שהטובים הם בעצם 
רק רעים מסוג אחר (מאנגלית: אסף 

שור, הוצאת כתר, 202 עמודים).

הזהות האמתית
צ'יטרה  מאת  ההרדוף"  "נערת 
עטורת  (הסופרת  דיוואקרוני  בנרג'י 

התבלי "אדונית  מחברת  �הפרסים, 
נערה  על  התבגרות  רומן  הוא  נים") 
לארצות  הודו  את  שעוזבת  צעירה 
הברית במסע שישנה את חייה לנצח.

קֹורּוּבי רוי, גיבורת הספר, היא בת 
שהת בכלכותה  מבוססת  �למשפחה 

חייהם  נסיבות  הוריה.  משני  ייתמה 
ומותם אפופות מסתורין - כל שנותר 
לה מהם הוא פתק אהבה שהיא מצאה 
בספר שירה של אמה. קֹורּוּבי חולמת 
על אהבה עזה, כמו זאת ששררה בין 

כאשר  מתגשמת  שמשאלתה  ונדמה  הוריה, 
המפתיע  מותו  אבל  ָרָג'אט.  את  פוגשת  היא 

סודות מהע חושף  לאירוסיה  סמוך  סבה  �של 
ושולח אותה למסע אל מעבר לאוקיינוס  בר 
בחיפוש אחר זהותה האמתית (מאנגלית: יעל 
 318 ביתן,  זמורה  כנרת  הוצאת  סלע�שפירו, 

עמודים).

להחזיר את הסדר על כנו
סנדרין  מאת  הזכוכית"  מגדל  על  "הקרב 

וולף ואן פלישוטה הוא הספר הרביעי בסדרת 
הפנטזיה לנוער "אוקסה פולוק".

שיש  המגלה  צרפתייה  נערה  היא  אוקסה 
לה כוחות מיוחדים ושהיא יורשת העצר של 
ממלכת אדפיה החבויה אי שם על פני כדור 
ובוגדני.  אכזר  עריץ  בידי  ונשלטת  הארץ 

וחבורת האנילימילים מצלי �לאחר שאוקסה 
�חים להיכנס אל תוך ממלכת אדפיה המסתו

רית, הם נאלצים להתמודד פנים�אל�נים עם 
וחבורת הבוגדנים  אורטון מק'גרואו 
אחיזת  את  לשמר  הנחושים  שלו, 

הברזל שלהם בממלכה.
את  לתקן  מצליחה  אמנם  אוקסה 
הלב של שני העולמות ולהחזיר את 
הסדר על כנו, אך הקרב האמתי על 
ובאדפיה  הזכוכית  במגדל  השליטה 
כולה רק עומד להתחיל (מצרפתית: 
דני  הוצאת  מלינסקי,  לוי  ליאורה 

ספרים, 423 עמודים).

עולם המילים והניבים
מילה  על  נועם  חולם  לילה  בכל 

�חדשה. בבוקר הוא לא מצליח להיז
לספר  רוצה  הוא  שחלם.  במילה  כר 
החדשה,  המילה  על  בגן  לילדים 
אבל היא נעלמה ואיננה. נועם אובד 

�עצות. הוא הרי פגש את המילה בח
לום.

מאת  נועם"  של  המילים  "חנות 
הילדים  את  מקרב  רוזנטל  רוביק 
מפגיש  המילים,  של  הקסום  לעולם 
אותם עם מילים שלא הכירו והופך 

והר משחק  של  למקום  השפה  �את 
פתקה. רוזנטל מצליח להמחיש מהי 
אילו  עלינו,  פועלת  היא  איך  שפה, 
היא  רגשות  ואילו  לה  יש  השפעות 
מעוררת (איורים: שחר קובר, הוצאת 

כתר, 30 עמודים מנוקד).
"ניבים ופתגמים" מאת חגי ברקת 
בריבוע".  "למה  מסדרת  ספר  הוא 

ופתג ניבים  עשרות  מוצגים  �בספר 
העברית  בשפה  שימושיים  מים 
בליווי  להבנה  וקלה  כיפית  בצורה 
קומיקס  רצועות  בעזרת  ססגוניים,  איורים 
קצרים,  וסיפורים  הסבר  מסגרות  מצחיקות, 

שמדגימים את משמעות הניב.
לפי  שערים  לשמונה  מחולקים  הניבים 
אומץ  וטיפשות;  חכמה  ושקר;  אמת  נושאים: 
אהבה  ועצב;  שמחה  ומנהיגות;  פחדנות  לב, 
ושנאה, כבוד וקנאה; הצלחה וכישלון, חריצות 
כדי  שבו  בניבים  ייעזרו  הילדים  ועצלנות. 
פונד,  דניאלה  (איורים:  שפתם  את  להעשיר 

הוצאת דני ספרים, 63 עמודים, מנוקד).

www.readbooks.co.il 

ספרות
madorshira@gmail.comזהר נוי

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

הטובים הם רעים 
מסוג אחר

הספר האחרון בסדרת הבלש פיליפ מרלו שריימונד צ'נדלר 
השלים לפני מותו. נערה צעירה שעוזבת את הודו לארצות 

הברית במסע שישנה את חייה לנצח. רוביק רוזנטל מקרב את 
הילדים לעולם הקסום של המילים

הידועה שנשכחה
שירי יוכבד בת־מרים, כלת פרס ישראל שפרסמה ב־40 שנות 

פעולתה כשמונה ספרי שירה, חוזרים באוסף של כל יצירותיה, 
חלקן לא פורסמו עד כה

"מחצית מול מחצית". הקורא מוזמן אל עולם אחר
צילום: כריכת הספר
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 יום פתוח

 ב-22/09/14

שעות 17:00-20:30

אודיטוריום מכללת לוינסקי
 כניסה חופשית

בהרשמה מוקדמת
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קל

בינוני

קשה

א. איזה מושב 
יוצא דופן?
אחיהוד.  (1
אחיטוב.  (2

אחיסמך.  (3
אחיעזר.  (4

איזה מהשמות  ב. 
הבאים יוצא 

דופן?
בית רבן.  (1

בית שערים.  (2
בית שקמה.  (3

בית עובד.  (4

מה מהשמות הבאים יוצא דופן? ג. 
בית צבי.  (1
ניר צבי.  (2

רמת צבי.  (3
שדה צבי.  (4

איזה יישוב יוצא דופן? ד. 
דלתון.  (1
כסלון.  (2
צלפון.  (3
גבעון.  (4

טריוויה למתקדמים

ה. פתח תקווה נוסדה כידוע בשנת 1878. 
בשל מגפת הקדחת עזבו התושבים 

את המושבה ועברו ליהודיה שמדרום 
לה. ב-1882 הם חזרו למיקום הקודם. 

הבית שבתצלום הוא השריד היחיד 
מההתיישבות ההיא ביהודיה, והוא 

נמצא כיום:
בעיר יהוד.  (1

ביישוב נווה מונוסון.  (2
במושב מגשימים.  (3

ביישוב סביון.  (4

amramklein@yahoo.com

טריוויה (53)
עמרם קליין

שיעור בגיאוגרפיה 

א. 4. אחיעזר שייך לארגון 
יישובי הפועל המזרחי, 

יתר במושבים משתייכים 
לתנועת המושבים.

ב. 1. בית רבן הוא מוסד חינוכי, 
היתר הם מושבים.

ג. 1. בית צבי (ציטרין) הוא 
מוסד חינוכי, היתר הם 

מושבים.
ד. 4. גבעון הוא יישוב קהילתי 
מצפון לירושלים, היתר 

הם מושבים.
ה. 4.

מושב בית עובד בחגיגות 80 שנה להקמתו

תשובות

צילום: עמרם קליין הבית בהתיישבות יהודיה. היכן הוא היום? 



25 ||    11.9.2014   

4
עמוס צימרמן ©אונות

amosquitoz@gmail.com

מאוזן:תשבץ היגיון מס' 91
1. מתחברים מחדש בזכות הגעתו של משה מהעיר הגדולה (6); 4. משאבה בתזוזה 
עם נפש פצועה (4); 8. (עם 3 מאונך) הילדים שלה הם הסיבה לפיגומים (4); 9. גילו 
לתקשורת שהקול חוזר אל עיר הנמל (6); 11. חומסקי יגן על הפזמונאית (3,4); 12. 
ראו 21 מאונך; 13. נקה היטב את המטבע הנכחד (3); 15. איזו בדיקה רפואית מבצע 
מקרטני שוב? (7); 18. משמינות כדי להחסיר צליל אחד (6); 19. ראו 20 מאונך; 21. 
(עם 12 מאוזן) רביץ והחיפזון הגיעו לקיבוץ (3,4); 22. הזכרים בעלי כושר מנהיגות 

טבעי (6)

מאונך:
1. שומר מן הקיבוץ (5); 2. תקליט בכיוון הפיצוץ (5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. אצל רופא 
השיניים אבני מרושע (ש) (5); 6. חדשות מרעישות: הם כולם עומדים זה לצד זה (5); 7. 
נועל הפקקים שם את חצובת הנשק בכן (7); 10. הוציאו מן המים בהמות טובות יותר 
(7) (ע"פ אייל ילין); 13. עזבונו של המונגולי משאיר אותך על קצה הכיסא (ש) (5); 14. 
זה שמשלמים לו הוא חיה ארץ ישראלית (5); 16. נשמח על כך שהאגוז מש ממקומו 

(5); 17. תגחכו מהפוזיציה (5); 20. (עם 19 מאוזן) מזוקן בנהר צלול (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 90:
מאוזן: 1. חוקרות; 4. מערב; 8. נאחד; 9. מחרידה; 11. נחליאלי; 12. הכתיבה; 15. 

יתועדפו; 18. נחלשות; 21. שוחה; 22. עפר שלח.
מאונך: 1. חורבן; 2. קרנבל; 5. עשירה; 6. בוהות; 7. מחמיאות; 10. מאיירות; 13. 

יתנקש; 14. הבליח; 16. דשדוש; 17. ויכוח; 21. הפוך.






