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חוק הוגן
ח"כ שמולי מציע לשים סוף 

לחלוקה בלתי הוגנת של 
מרווח השיווק בין היצרנים 

ורשתות השיווק. שרי 
החקלאות והאוצר יקבעו 

רווח מקסימלי לכל פרי או 
ירק

שיעור חופשי
כשלא היה מורה מחליף 

בבית הספר בכפר ויתקין, 
מספר בנים מצאו שיטה 

מצוינת וסודית להעביר את 
הזמן שהתפנה

בסבל תחגגי 50
מצב הרוח של מירי דג לא 
היה כ"כ חגיגי ביום היובל. 
החיים מתחילים בגיל 65, 

אבל בגיל 50 נפתח "מחסן 
המחלות"

נפגשים שוב על 
 הקטר ההיסטורי

במושב אלרואי
שלושה חברים בעשור התשיעי לחייהם 

משחזרים תמונת ילדות שצולמה בנסיעה 
סמוך למושב אלרואי, באחת מתחנות רכבת העמק ההיסטורית בתוואי >ברכבת העמק הישנה

המסילה המוביל לקריית חרושת וכולל חלק מרכס המסילה, לרבות 
אדנים ופסי רכבת לאורך שלושה קילומטרים, נפגשו על הקטר הישן 

דורון מור (80), ראובן ארז (82) ויאיר פרנס (80) ממרחביה.
המפגש שלהם הוא רגע היסטורי: שחזור צילום ילדות מנסיעה עם חבריהם 

�ברכבת העמק בימים שבהם מוקמת רכבת העמק החדשה על-ידי משרד התח
בורה וחברת נתיבי ישראל. האתר המקסים הוא יזמה של נחום לוי מאלרואי, 
מקבוצת נאמני הרכבת המשמרים את התחנה ההיסטורית, שמספר לכל מי 
שמגיע לאתר סיפורי ילדות מרגשים על תקופת רכבת העמק הישנה. בסמוך 
לאתר מונחים כיום פסי הרכבת החדשי, שאינם עשויים עץ כבעבר אלא בטון 

מסוג מיוחד, המסוגל לספוג את זעזועי הרכבת הכבדה.

צילום: תקשורות יעל שביט דורון מור, ראובן ארז ויאיר פרנס. רגע היסטורי  

ֵעץ ּתּות
ּפֹארֹותיו יֹוִריקּו ָּב"ִביב

ְּפׁשּוֵטי ֲעָנִפים ָסִביב
ָּפתּוַח ְלַחֵּבק רּוחֹות

ּפֹוֵרׂש ַצֶּמֶרת ַּתְלִּפּיֹות
ְּפִריָחתֹו חֹוֶלֶפת ְּבִאְבָחה
ְּפאֹוָתיו ְמֻעָּגלֹות צּוָרה
ְּפִתיֵתי ְסגֹל ֶאְׁשּכֹולֹות
ְּפִרי ַטַעם ָּבר ֵמֲעָדנֹות

ִאיִציק רייכר, עין ורד

פינת שיר
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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.
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

תוכן

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?
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במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 
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לרישוםמשבצו במרכז אורה ל להונאה חשד

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך
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פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 
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פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפררטט מלליםם פפררטטיםפפררטטפפררטטיםם

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

לשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14
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חדשות
דרור יוסף

ואגו"ש > הקרקעות  אגף  יו"ר 
עו"ד  המושבים,  תנועת  של 

�עמית יפרח, הציג ביום רבי
10 ביוני, את עמדת תנועת המו�  עי,
שבים בנושא השכרת מבני תעסוקה 

�במושבים בפני צוות של רשות מקר
קעי ישראל. בפני הוועדה הופיעו גם 

�עו"ד אייל מאמו, בשם המועצה הא
זורית מטה יהודה, וד"ר מוטי דלג'ו, 
ראש המועצה האזורית דרום השרון.

הצוות הוקם כמענה לדרישת בית 
ע"י  שהוגש  בג"ץ  במסגרת  המשפט 
מועצת מטה יהודה, שאליו הצטרפה 
המדינה  לפיה על  המושבים,  תנועת 
לבחינת  תקין  מנהלי  הליך  לערוך 

לא�חקל לתעסוקה  מבנים  �השכרת 
אית במושבים. לאחר שהנהלת רמ"י 
העותרים  הוזמנו  הצוות  את  הקימה 

לשמיעת עמדתם בנושא.

הוועדה:  לחברי  אמר  יפרח  עו"ד 
חדשה,  בחינה  על  מדובר  "אומנם 

בענ המושבים  תנועת  טענות  �אבל 
יין זה אינן חדשות. תנועת המושבים 

�סבורה, כי יש לאפשר השכרה לתע
סוקה לא�חקלאית בנחלות במגבלות 
ובתנאים שקבעה החלטה 1101. אין 
עצמי  שימוש  בין  הבדל  למעשה 
צד  על�ידי  שימוש  לבין  לתעסוקה 

שלישי".
בפני  הדגישה  המושבים  תנועת 
צוות רמ"י שהמדינה בעצמה הבהירה 
"החלטה  הפורום:  לבג"ץ  בתשובתה 
1101 לא היא שהתירה בהיבט הקנייני 
את שימושי התעסוקה הלא�חקלאית 

�בחלקה א' של הנחלה. מבחינה תכנ
כיום  מותרים  ונית, שימושים כאלה 
ומבחינה  התקפות  התכניות  על�פי 
קניינית, על�פי החלטות קודמות של 

מועצת מקרקעי ישראל".
כי  בפגישה,  הדגיש  יפרח  עו"ד 
על  מוטלות  המלא  התשלום  "בצד 

לע שעליו  רבות  הגבלות  �החוכר 
מב להשכיר  יוכל  בטרם  בהן  �מוד 

ובכלל  לא�חקלאית,  לתעסוקה  נים 
זה: הסדרת חובות עבר, קיום תנאים 
תכנוניים, אי אפשרות לתשלום דמי 

�חכירה שנתיים. כמו כן, הקמת המב
בדרך  להיעשות  יכולה  אינה  אף  נה 
של שימוש חורג שקיבל היתר, אלא 

המש מאושרת  תכנית  במסגרת  �רק 
נה את ייעוד הקרקע לתעסוקה לא�
יפרח:  עו"ד  טען  לכך  אי  חקלאית". 
"בתי המשפט הכירו באינטרס לדאוג 
בנחלה  הזכויות  בעל  של  לפרנסתו 

�ולביטחונו הסוציאלי כשיקול רלוונ
�טי שיש להתחשב בו במצרף השיקו

לים הכולל".

 תנועת המושבים לרמ"י:
 לאפשר השכרה לתעסוקה

לא�חקלאית בנחלות
יו"ר אגף הקרקעות ואגו"ש בתנועה וראשי המועצות האזוריות מטה 
יהודה ודרום השרון הביעו את עמדתם בפני צוות בדיקה של הרשות 

שעל הקמתו הורה בג"ץ

אגודת הנוקדים התכנסה לדון 
40 חברי אגודת הנוקדים התכנסו בשבוע שעבר באספה הכל�>בעתיד הענף �כ

לית של האגודה ודנו במצב הענף, בירידה בביקוש למוצרי בשר 
וחלב מן הכבשים ובעתיד עיסוקם.

�בישיבה השתתפו מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי יש
ראל מאיר צור, מנכ"ל מחוז הצפון של משרד החקלאות ד"ר נתי גלבוע 

וסמנכ"ל מועצת החלב איציק שניידר מבית אלעזרי.
ב"אגודת הנוקדים בישראל", אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, חברים 
בענף, שסובל מקשיים.  פעולה  וערבים המשתפים  יהודים  צאן  מגדלי 

�איציק שניידר, מנכ"ל האגודה לשעבר, אמר באספה: "בימים אלו, כש
הענף נמצא במשבר, חשוב מאוד לשמוע את המגדלים ולגבש יחד דרכי 

פעולה משותפות על מנת להתגבר על המשבר".

"ההצעה להפסקת החכירה - פסולה"
באיחוד החקלאי מתנגדים להצעת שר האוצר, משה כחלון, להפסיק חכירת קרקע שייעודה שונה למגורים ומכנים את 

סכום הפיצוי המוצע - 6,000 ש"ח לקרקע מעובדת - "מגוחך"

מועצת מקר> ישיבת  �לקראת 
ב�21  שתתקיים  ישראל  קעי 
ביוני, יום ראשון, פנה מזכ"ל 
קוכמן,  דודו  עו"ד  החקלאי,  האיחוד 
גם  המכהן  כחלון  משה  האוצר  לשר 

כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל בבקשה 
לתקן הצעות החלטה הנוגעות למגזר 

החקלאי.
לדעת מזכ"ל האיחוד החקלאי, "יש 
עם  הגג  הסכמי  עקרונות  את  להחיל 

רשויות מקומיות לטובת הסרת חסמי 
האזוריות,  המועצות  על  גם  פיתוח 
יישוב  נקודות  כאלף  על  שאחראיות 

�ברחבי הארץ, אשר רובן ככולן נמצ
אים באזורים מרוחקים.

ממפ> כנסת  חברי  �רבעה 
הציוני"  "המחנה  לגת 
בערבה  ראשון  ביום  סיירו 

�במטרה לבחון דרכים לעזור לחק
לאי האזור.

הכנסת  חברי  השתתפו  בסיור 

רויטל  עטר,  דני  בר�לב,  עומר 
הצטר ואליהם  חסון  ויואל  �סוויד 

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל  פו 
מאיר  ישראל  חקלאי  התאחדות 
צור וראש המועצה האזורית ערבה 

תיכונה, אייל בלום.

הסיור נולד לאחר שבנה של ח"כ 
קדם� מכינה  מסיים  אשר  סוויד, 

צבאית בערבה בשבוע הבא, ביקש 
ולראות  באזור  לבקר  לבוא  מאמו 

ול לחקלאים  לעזור  אפשר  �כיצד 
תושבי חבל הארץ הדרומי

של  והתאמתם  תשתיות  "פיתוח 
הם  הגדלה  לאוכלוסייה  ציבור  מבני 
לא רק צורך חשוב לקניית הזדמנויות 
דומות גם במרחב הכפרי למול המרחב 
אלו  תשתיות  שהקמת  אלא  העירוני, 

�גבוהה לעין ערוך לעומת המגזר העי
�רוני בשל ריחוקם של היישובים הכפ
עירו ומאזורים  בכלל  ומזה  זה  �ריים 

ניים בפרט. פתרון זה יביא גם לעידוד 
קליטה של מתיישבים חדשים".

חכי להפסקת  מתנגדים  �באיחוד 
שונה  שייעודה  חקלאית,  בקרקע  רה 
לא  בהחלטה,  "אין  מגורים:  למטרת 
בנוסחה המקורי ולא בתיקונה הנוכחי, 

�כל מחשבה לעידוד שיתוף פעולה וה
החלטה כמו קודמותיה עשויה טלאים�
טלאים על בסיס של החלטה פסולה", 
אומר קוכמן. "היה ראוי לנסח החלטה 
בעלי  שתעודד  ומתאימה  מתעדכנת 
זכויות בקרקע חקלאית לשתף פעולה, 
צרכים  בשל  נגדעת  פרנסתם  כאשר 
לאומיים ולא להמשיך ולהציע הצעות 

שהיו צריכות להיעלם מן העולם.
מעובדת  קרקע  על  פיצוי  "הוספת 
6,000 ש"ח מדגים עד כמה הפי�  בסך
צוי על קרקעות מעובדות נמוך. כמו 
כן, הגדרה של קרקע לא�מעובדת הוא 

כללי ויש לקבוע זמן של מספר שנים 
חמנש  כמו  זו,  בהגדרה  להיכלל  כדי 

שנו מצבים  יש  מקרה,  בכל  �שנים. 
מחלה,  כמו  אנושיות  מסיבות  בעים 
אותם  לקחת  ויש  כלכליות  בעיות 

בחשבון".
שר האוצר, משה כחלון, פרסם ביום 
הדיור  תכנית  את  ביוני,   10 רביעי, 

�שלו, שנועדה להוזיל את מחירי הדי
שמ רבים  צעדים  ובה  בישראל  �רות 

והקטנת  הדיור  היצע  הגדלת  טרתם 
השקעה.  כאפיק  לדירות  הביקוש 
הצעדים הועלו לאישור קבינט הדיור, 
בישיבתו שהתקיימה ביום שני (לאחר 

סגירת הגיליון).
רפור נכללה  האוצר  �בהצעות 

תוכל  המדינה  הקרקע:  בפדיון  מה 
לחקלאים  הפיצוי  היקף  את  להגדיל 

ות לבנייה  קרקע  הפקעת  �תמורת 
כבר  הקרקע  פדיון  את  לבצע  אפשר 

�במהלך אישור התכניות ולא לאחרי
הן, על מנת להגביר את קצב הבנייה. 
הצעה נוספת לעידוד הבנייה במרחב 
נכון  תמהיל  ביצירת  תומכת  הכפרי 
בין שיווק לבנים ממשיכים לבין כלל 

ביי נוספים  ותמריצים  �האוכלוסייה, 
שובי הפריפריה.

צילום: דוברות תנועת המושבים  

ח"כים סיירו בערבה לבקשת בנה של ח"כ סוויד
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חדשות
דרור יוסף

המושבים > תנועת 
סל  את  מרחיבה 

�השירות שלה למוש
�בים ומציעה שירות חדש: יי
במכ בחינם.  תקשורתי  �עוץ 

מחלקת  מנהלת  ששלחה  תב 
והסברה  תקשורת  דוברות, 
כהן�נוריאל,  דפנה  בתנועה, 

לכל ראשי ומזכירי המושבים 
נכתב: "אני מתכבדת להציע 
תחום  בכל  עזרתנו  את  לכם 
מקצועי  מליווי  התקשורת 

אס ניהול  עד  �במשברים 
נכונה  תקשורתית  טרטגיה 
הסברה  פעולת  לחלופין  או 

יזומה".

כהן�נוריאל  הציעה  עוד 
ולהרצות  למושבים  להגיע 
בפני חבריהם בנושאים כגון: 
בתקשורת,  משברים  ניהול 
איזו  תקשורת",  "עושים  איך 

בתקשו לאמץ  יש  גוף  �שפת 
�רת ומהי הדרך הנכונה להת

ראיין ועוד.

מפ "כחלק  �כהן�נוריאל: 
עילותי כדוברת התנועה, אני 
ייעוץ  של  שירות  לתת  גאה 
המושבים.  לכלל  תקשורתי 
כמה  אליי  שיפנו  אשמח  אני 
שיותר מושבים למתן שירות 
המרחב  ולמען  המושב  למען 

הכפרי כולו".

 בן 17 נהרג
בתאונת אופנוע

דובר מגן דוד אדום זכי הלר מסר ביום שלישי שעבר, 9 
ביוני, כי בשעה 21:24 דווח למד"א מרחב ירקון על רוכב 
17, שהחליק לתעלה בצד הדרך, סמוך לכני�  אופנוע כבן
סה למושב ברקת, קילומטרים ספורים משדה התעופה בן�

גוריון.
של  והפרמדיקים  החובשים  שביצעו  ההחייאה  פעולות 
 ,21:56 אולם בשעה  דקות ארוכות,  נמשכו  מד"א בפצוע 

לאחר מספר ניסיונות החייאה, נקבע מותו.

אופנוען נפצע בכביש 
מעלה אפרים�פצאל

מדוברות מגן דוד אדום נמסר ב�13 ביוני, יום שבת, כי 
בשעה 09:04 הגיע למוקד הארגון במרחב הגלבוע דיווח 
על רוכב אופנוע, כבן 27, שהחליק בכביש 505 - ממעלה 

אפרים לכיוון פצאל.
�עם קבלת הדיווח נשלחו למקום התאונה חובשים ופר

מדיקים של מד"א, שהעניקו לפצוע טיפול רפואי. לאחר 
�שטופל בשטח הועבר הפצוע במצב בינוני עם חבלות בג

פיים לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

 בן 65 נפצע קשות
בתאונה במורשת

ביום חמישי, 11 ביוני, בשעה 12:00 בצהריים, התקבל 
תאונת  התרחשה  לפיו  אשר,  במרחב  מד"א  במוקד  דיווח 
דרכים בין שני כלי רכב ביישוב הקהילתי מורשת, בגליל 

התחתון.
רפואי  טיפול  העניקו  מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
רב�מערכתית,  פגיעה  בגין  אנושות  פצוע   ,65 כבן  לגבר 
כשהוא  בחיפה  רמב"ם  החולים  לבית  מכן  לאחר  שפונה 

מורדם ומונשם.

תקנת "תוצרת הארץ" 
עברה בוועדת חוקה

כל אזורי התעשייה בטווח שבעה קילומטרים מרצועת 
תוצ העדפת   - המכרזים  "חובת  לתקנות  ייכנסו  �עזה 

(יש  ילין  חיים  ח"כ  של  דרישתו  בעקבות  הארץ",  רת 
עתיד).

התקנות  את  אחד  פה  אישרה  ומשפט  חוק  חוקה  ועדת 
דרי ואת  במכרזים  הארץ  תוצרת  של  העדפה  �הקובעות 

אזורי התעשייה  כל  בהן את  ילין להכליל  ח"כ  שתו של 
שנמצאים בטווח שבעה ק"מ מרצועת עזה - ביניהם אזור 

התעשייה אבשלום ומעון אשכול.
מרובה  ו'תפסת  קצרה  התקציבית  "השמיכה  ילין:  ח"כ 
לא תפסת'. העדפת תוצרת הארץ לעוטף עזה הנה חובה 

�מוסרית עבור תושבי האזור. בעוטף עזה רוצים לקלוט תו
שבים חדשים ולהמשיך ולחזק את חוסן התושבים, ואישור 

התקנות מסייע לכך.
"קחו כדוגמה את מלחמת 'צוק איתן': תושבי העוטף 
נסעו לאשקלון לתקן את הפלאפון ולאכול צהריים בבאר 

ובאר שבע שהגי אשקלון  תושבי  מכיר  לא  אני  �שבע; 
או שדרות  נתיב העשרה  עוז,  בנחל  צהריים  עו לאכול 
במהלך המלחמה. בעוטף לא מחפשים הטבות לטייקונים, 
שמחוברים  ערכיים,  אדמה  אנשי  רוצים  העוטף  תושבי 
חיי  ולחיות  בכבוד  להתפרנס  ורוצים  הזה  הארץ  לחבל 

קהילה".

"יש להפוך את המים למשימה משותפת"
ח"כ עומר בר�לב בכנס אזורי לשיקום הירדן: "ישראל מובילה בתחומים של 

התפלת מי ים והשבת מים לחקלאות, ויש לה הרבה לתרום לשכנותיה"

בר�לב > עמר  ח"כ 
אמר  הציוני)  (המחנה 
שיקום  בנושא  בכנס 
המזרחי  בצדו  הדרומי  הירדן 
"השינויים  כי  המלח,  ים  של 

�הדרמטיים שמתחוללים במז
סוריה  קריסת   - התיכון  רח 
קבוצות  ועיראק, עלייתן של 
הדמים  ושפיכות  קיצוניות 
את  מחייבים   - המתמשכת 
ישראל, את ירדן ואת הרשות 

�הפלסטינית לבנות חומה כל
נגד  כלית�מדינית�ביטחונית 

הקיצוניים".
בכנס  דיבר  בר�לב  ח"כ 
("אקו�פיס")   EcoPeace

מזרח  "אקופיס  ע"י  שנערך 
תיכון", ארגון שפועל בעמאן, 

�בבית לחם ובתל�אביב ומטר
יצירת שי �תו העיקרית היא 

תוף פעולה בין פעילי איכות 
פלסטיניים  ירדניים,  סביבה 
תומך  הארגון  וישראליים. 
במדינה  האו"ם  של  בהכרה 
עם   '67 בגבולות  פלסטינית 

וב כבירתה,  ירושלים  �מזרח 
יש מדינת  עם  בשלום  �קיום 

ראל.
מישראל,  נציגים  בפני 
מירדן, מהרשות הפלסטינית, 
מהאיחוד האירופי וממדינות 

�נוספות אמר בר�לב: "שיתו

ישראליים�ירדנ פעולה  �פי 
פרו כמו  ופלסטיניים  �יים 

הדרומי  הירדן  שיקום  יקט 
המשותף  ההתפלה  ופרויקט 

�בעקבה, מעבר לתועלת הס
ביבתית שלהם, מהווים צעד 
מוכיחים  והם  אמון,  בונה 
הפעולה  שיתוף  כי  לכולנו 

משתלם".
"ישראל  בכנס:  לדבריו 

למ האחרונות  בשנים  �הפכה 
מו היא  אזורית.  מים  �עצמת 

התפלת  של  בתחומים  בילה 
מי ים והשבת מים לחקלאות, 

לשכ לתרום  הרבה  לה  �ויש 
המים,  את  להפוך  יש  נותיה. 

שהיו לאורך ההיסטוריה מקור 
למשי ומלחמות,  �למחלוקות 

הירדן  לנהר  משותפת.  מה 
הוא  אדיר:  פוטנציאל  עצמו 
קדוש למיליוני אנשים, ויכול 

ולמ תיירותי  למנוף  �להפוך 
נוע של צמיחה ושגשוג".

עוד אמר ח"כ בר�לב כי על 
ישראל להתניע יזמה מדינית 
חדשה, "אך לצורך כך נדרשת 
לנו תמיכתן של שכנותינו – 
הסעודית  ערב  מצרים,  ירדן, 
והרשות הפלסטינית, כמו גם 
הבין�לאומית  הקהילה  של  זו 
האיחוד  הברית,  ארצות   –

האירופי והאו"ם".

ביתן מתוק
הדבוראים נגה ראובן מהיישוב הקהילתי מנות בגליל המערבי (ליד שלומי), יובל ונטע לין מהמושב כפר ביל"ו ליד >דבוראים הציגו דבש וחידושים בענף בתערוכה הארצית לקולינריה

רחובות וגל גולן ממושב גילת שבצפון הנגב השתתפו בתערוכה השנתית למזון וקולינריה, "קולינרי 2015" 2015, 
שהתקיימה במלון דן פנורמה בתל אביב והציגו בה את הדבש הישראלי.

ארבעת הדבוראים ומוצריהם משכו לביתן מועצת הדבש מבקרים רבים, המליצו בפניהם על ה"ממתיק הטבעי של הטבע" 
והסבירו על שימושיו הרבים. בנוסף, הסבירו על חשיבותה הרבה של דבורת הדבש לקיומה של החקלאות בארץ.

הרצל אבידור, מנכ"ל מועצת הדבש, ביקר בביתן המועצה ואמר כי "המגמות האחרונות בגסטרונומיה העולמית והנטייה 
להעדיף מאכלים טבעיים החזירו לדבש את מקומו הראוי על הצלחת".

ייעוץ תקשורתי לכל מושב
תנועת המושבים מציעה למושבים ייעוץ תקשורתי בחינם - ליווי מקצועי 

במשברים, ניהול אסטרטגיה תקשורתית והסברה יזומה

צילום: מועצת הדבש גל גולן, נגה ראובן ונטע לין. בביתן מועצת הדבש בתערוכה הארצית לקולינריה 
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הצעת חוק: רווח לחקלאי 
ולצרכן ושקיפות

ח"כ איציק שמולי הציע חוק שיאפשר לשרי האוצר 
והחקלאות לקבוע רווח מרבי למשווק לכל פרי או 

ירק ויבטיח חלוקה הוגנת יותר של מרווח השיווק בין 
החקלאים ורשתות השיווק. אם יתקבל, המשווקים 

חבר כנסת איציק שמולי (המחנה הציוני) הגיש השבוע הצעת חוק שיחייב שקיפות >יחויבו לשקיפות של רווחיהם ממכירת תוצרת חקלאית
מחיר  הוזלת  היא  החוק  מטרת  חקלאית.  תוצרת  של  השיווק  מרווחי  על  ופיקוח 
הפירות והירקות לצרכנים ועידוד חלוקה הוגנת של מרווח השיווק בין החקלאים 

והמשווקים.
סוף  לשים  מבקשת  החוק  הצעת 
במסגרתו  בענף,  כיום  הקיים  למצב 
קיימת חלוקה בלתי הוגנת של מרווח 
השיווק בין היצרנים ורשתות השיווק. 

החק התוצרת  כשמחיר  ההצעה,  �לפי 
יהיו  הרווח  שיעור  נמוך,  יהיה  לאית 
רב יותר וכשמחיר התוצרת החקלאית 
נמוך  יהיה  הרווח  שיעור  גבוה,  יהיה 
יותר. החוק צפוי ליצור הוזלה בשיעור 
עשרות אחוזים ביוקר המחיה בישראל 
ולהגביר את צריכת הירקות והפירות, 
"סל  לפי  בריאה,  לתזונה  בסיס  שהם 

הברי משרד  של  הבריאותי"  �הצריכה 
אות.

החקלאות  שר  החוק,  הצעת  על�פי 
ושר האוצר יקבעו רווח מקסימלי לכל 
לסמן  יחויב  והמשווק  ירק,  או  פרי 
נטו שבו החקלאי  ולפרסם את המחיר 

�מכר את התוצרת החקלאית שלו, הר
בנקו המוצר,  של  הסופי  ומחירו  �ווח 

דת המכירה. כמו כן, על מנת לאפשר 
ולדווח  המחיר  אחר  לעקוב  לציבור 
במקרים של הפרת הדין, לצרכן תהיה 
אפשרות לתבוע פיצוי ממשווק המפר 

את ההוראות, ללא הוכחת נזק.
שהחקלאי  בננות  קילוגרם  לדוגמה, 

בין מחיר  וחצי עד שבעה ש"ח, הפער  קונה בשישה  ב�1.50 ש"ח, הצרכן  מוכר למשווק 
למשווק  החקלאי  על�ידי  הנמכר  דלעת  ק"ג  בנוסף,  כ�350%.   - הקצה  לקניית  המכירה 

בכ�1.50 ש"ח נמכר לצרכן בכעשרה ש"ח, הפער: כ�560%.
מתנאי  ומושפעת  קצרים  מדף  בחיי  מתאפיינת  החקלאית  התוצרת  כי  נכתב,  בהצעה 
אקלים משתנים ומדרישות שוק תקופתיות, מצב המאפשר למשווקים לווסת את ההיצע 
ואת הביקוש, תוך השפעה ישירה על מחיר הקנייה מהחקלאי ועל המחיר לצרכן. התנהלות 

זו מקטינה את התמורה שמקבל החקלאי ומגדילה את המחיר שנגבה מהצרכן הסופי.
מציע החוק, ח"כ איציק שמולי: "הכוח הרב שצברו רשתות השיווק מנוצל למשא ומתן 
והירקות, שמירה על רמת רווחיות  דורסני מול החקלאי הבודד. שקיפות בענף הפירות 
קיומו של ענף  הוגנת של מרווחי השיווק הם מהלכים הכרחיים להמשך  וחלוקה  יציבה 
הפירות והירקות. בנוסף, פירות וירקות הנם מוצרי יסוד ועל כן זהו צעד הכרחי במלחמה 

ביוקר המחיה".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור הגיב על הצעת החוק: 
"אני מברך את ח"כ איציק שמולי, שנרתם לחוקק חוק המגן על הצרכנים והחקלאים גם 
יחד, מתוך דאגה אמתית להמשך קיומה של החקלאות, תוך שימור פרנסת החקלאי מחד 
זה מתווסף למהלך של ביטול הפטור מההגבלים העסקיים  והדאגה לצרכן מאידך. צעד 
שביצענו אל מול ועדת הכלכלה בכנסת הקודמת, אשר מגביל את תיאום המחירים בין 

הרשתות.
קונים  והצרכנים  בזול  מוכרים  החקלאים  החקלאי, שבו  במסחר  לנקודת שפל  "הגענו 

�ביוקר, נקודת שפל בה המחוקק חייב להתערב בכדי לתקן את העיוות שנוצר בשוק הפי
רות והירקות. זו ההזדמנות גם לומר תודה לברוורמן (פרופ' אבישי ברוורמן, ח"כ לשעבר 

מטעם מפלגת העבודה), שכיהן כיו"ר ועדת הכלכלה ויחד אתנו פעל לשינוי הפטור".

ביוקר  במלחמה  הכרחי  צעד  "זהו  שמולי.  איציק  ח"כ 
צילום: דניאל בר און המחיה" 
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משפחה  עם  נפגשתי  החודש 
יזרעאל.  בעמק  ממושב  חדשה 
מאסנת,  בהול  טלפון  קיבלתי 
זאב.  של  בנו  לניר,  שנשואה 
אסנת וניר גרים במשק של זאב, 
במבנה חקלאי ישן שהם שיפצו 
והסבו למגורים. אסנת סיפרה לי 
שחמיה "השתגע", החליט שהוא 

לש מתווך  והזמין  גרים  הם  שבו  המשק  את  �מוכר 
ווק את המשק למרבה במחיר. המתווך אף תלה שלט 

"למכירה", באותיות קידוש לבנה, בכניסה לחצר.
אסנת וניר גוללו באזניי את סיפור המשפחה. הם 
באמצע שנות ה�30 לחייהם, לפני כעשור נישאו, ניסו 
את מזלם באנגליה במשך שלוש שנים (לאסנת יש שם 
משפחה) וחזרו לפני שבע שנים כשנודע להם שאמו 

�של ניר חלתה בסרטן. ניר ואסנת נענו לבקשת המש
�פחה והקימו את ביתם במשק כדי להיות קרובים להו

רים ולעזור. ניר טרוד בפרנסה, אסנת הפסיקה לעבוד 
ונרתמה בכל מרצה לטיפול בחמותה החולה - הסעות 

לבדיקות, קניות, בישולים.
שואלת  אני  נוספים?"  אחים  לך  "יש 

�את ניר. מתברר שיש לו אחות גדו
לה שגרה בערבה עם משפחתה, 
כמה  מגיעה  בענייניה,  עסוקה 
אבל  לבקר,  מצליחה  שהיא 

לע קורה  זה  המרחק,  �מפאת 
תים רחוקות.

של  אמו  נפטרה  שנה  לפני 
ניר, אחרי שבע שנות מחלה. בשנה 

האחרונה, היחסים בין הזוג ובין אביו של 
ניר הלכו מדחי אל דחי. האם, שהייתה הגורם 

המפשר בין ניר לאביו – הם אף פעם לא הסתדרו 
- איננה. אז מה הזכויות שלנו? הם שואלים אותי. 

"אימא הבטיחה לי שאוכל להישאר בנחלה!". 

הרפתקה עגומה
בגישור, פגישות נפרדות עם הצדדים הן כלי רב 
עצמה לקבל מידע "נקי". נפגשתי עם זאב לבד. הוא 
נראה כמו פרסומת למושבניק: גבוה, קומתו לא שחה 
לחיצה  משמש,  צרובות  פנים  המבוגר,  גילו  למרות 
שמפרקת לך את כף היד. הופתעתי מהדברים שאמר 
לי. אני מלווה משפחות במשך שנים ויודעת שאותה 

�מציאות נראית לפעמים שונה בתכלית מזוויות רא
היה  זה  וניר  זאב  ייה אישיות של הצדדים. אבל עם 

קיצוני.
כל  חסרי  לארץ  חזרו  ואסנת  שניר  סיפר  הוא 
מבחינה  עגומה  הייתה  שלהם  ההרפתקה  מאנגליה. 
"ניר אף פעם לא ידע להסתדר עם כסף",  כלכלית. 
הוא אמר. ובכל זאת, הם טיפלו באשתך המנוחה, אני 
לב  דבש,  "שפתיים  משיב,  הוא  "שטויות",  אומרת, 
לומר  רצה  הוא  כלתו.  את  זאב  לי  תיאר  כך  שחור" 
שאין הלימה בין הדברים שיוצאים לכלתו מהפה לבין 
מה שהיא חושבת בלבה. "אל תאמיני למילה שיוצאת 

לה מהפה" הוסיף.
שעזרה  זו  היא  אבל  חולה,  הייתה  היקרה  "אשתי 
ולא ההיפך. שנים היא בישלה, קיבלה  ואסנת,  לניר 
ויהירה,  בזבזנית  אסנת  וניר.  אסנת  של  הילדים  את 
חיה מעבר ליכולתם הכלכלית. לא עובדת. מפונקת", 

הוא אמר.

גרים  הם  דירה.  שכר  לנו  שילמו  לא  הם  "שקל 
לשלם  התחילו  האחרונה  בשנה  רק  שנים.  כאן שבע 
חשמל וארנונה. גמרתי אומר בלבי. אני הולך למכור 
הרבה  שיש  אומרים  מוגן.  לדיור  ולעבור  המשק  את 
יותר אלמנות מאלמנים", הוא צוחק. "מי יודע, אולי 

איהנה שם.
של  בבית  כלוא  מרגיש  אני  נשאר.  לא  אני  "פה 
היא  בה.  להיתקל  בלי  לחצר  לצאת  יכול  לא  עצמי, 
דרדרה את בני, מראש הייתה לה מזימה להשתלט על 

המשק. אני לא אתן לזה לקרות".

מה עושים?
מהן העובדות? אלמן גר עם בנו וכלתו במשק. לפני 
עברו  והכלה  הבן  בסרטן.  חלתה  אשתו  שנים  שבע 
בהסכמה לגור בחצר במבנה חקלאי. האם נפטרה לפני 
שנה. מבחינה משפטית "יבשה", זאב הוא הבעלים של 
המשק, לאחר מות אשתו המנוחה הפך להיות הבעלים 
גם של חלקה (לאור הכללים החלים על נחלות, המשק 

אינו מתחלק גם לילדים).
ולעבור כעת האבא  המשק  את  למכור  רוצה 

לדיור מוגן. מבחינה כלכלית, זה 
משפטית,  מבחינה  אפשרי. 
גם  כן.  לעשות  רשאי  הוא 
אם המצב יסלים והבן יפנה 
לבית המשפט, אין לו כל 
להבטחה  פורמלי  גיבוי 

שנתנה לו האם בעל פה.
טיפלנו  אנחנו  הבן:  בעיני 

�באימא, סעדנו, הוצאנו כסף, הש
קענו בבית. בלעדינו היא הייתה הולכת 

�לעולמה קודם. אימא הבטיחה לי שאוכל לה
משיך לגור. הוא עצוב ושבור מאוד.

האב: אני לא מאמין לכלה. היא תמיד זממה על 
המשק. הם נהנו שבע שנים ממגורים בלי לשלם שכר 
דירה. אני לא רוצה ריב עם האחות. אני מוכר! גם זאב 
עצוב ושבור. עשינו חשבון שאחרי שימכור יישאר לו 

�כסף לדמי הכניסה לדיור המוגן, יהיה לו כסף למחיי
תו ומבחינתו, שהבן והכלה ילכו לדרכם.

�ביקשתי מזאב לספר לי משהו חיובי שקשור באס
נת ובניר. הנכדים, כמובן, הוא אומר ועיניו מוארות. 
חוץ מזה? זאב מבין שהוא לא היה טוב בטיפול באשתו. 
הוא היה שבור מהמצב ורוב הנטל בשנתיים האחרונות 
נפל על הבן והכלה. עם זאת, הוא לא חושב שמגיע 

להם על זה פרס מיוחד. זה מה שבן צריך לעשות.
טוב, אנחנו בתחילתו של תהליך. בגישור המשימה 

הצו אינה  המשק  מכירת  הצרכים.  את  לזהות  �היא 
רך האמתי של זאב. אנסה להציב מראה שתשקף את 
המציאות לכל אחד מהצדדים, ללא קישוטים. "בוחן 
מציאות", אנחנו קוראים לזה. לדוגמה: הבן רואה את 
המעבר למושב כקרבן שהקריב על מנת לטפל באמו. 
זה  האם  שלו.  הקריירה  עצירת  את  בכך  תולה  הוא 

באמת כך?
דירה,  שכר  שילם  לא  אמנם  הבן  האב,  של  מצדו 
אכן  שהם  גם  מה  לשלם.  התבקש  לא  אף  הוא  אבל 

�השקיעו. בקיצור, הדרך עוד ארוכה, אבל אני משוכנ
עת שהפתרון יימצא. באמצעות הגישור נצליח לקרב 
ולמצוא  שלהם  האינטרסים  את  לזהות  הצדדים,  בין 
גם אצל  יקרה  זה  בעבר,  קורה  זה  ראיתי את  מענה. 

זאב וניר.

שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

 efrat@hakikat.co.il

שפתיים דבש, לב שחור
זאב, בעל נחלה שנראה כמו פרסומת למושבניק, בטוח 

שהמילים של כלתו אינן תואמות את מחשבותיה. הוא רוצה 
למכור את המשק ומבחינתו, שהבן והכלה ילכו לדרכם

לב שחור. "מראש 
הייתה לה מזימה 

להשתלט על המשק"
צילום: שאטרסטוק

editor_kav@tmags.co.il

ספרות
זהר נוי

אדלמן  סיגל  מאת  בזמן"  "ניידים 
מחבר בספר לבני הנוער בין עולם 
הפנטזיה לטקסטים עתיקים ומשלב 
מתח ודמיון עם העומק והעושר הרעיוני של 

מסתו תנ"ך  ספר  כאשר  קורה  מה  �המקרא. 
ארב של  לידיהם  מתגלגל  יומין  ועתיק  �רי 

עה צעירים, אשר מגלים כי אם יפתחו אותו 
של  חייהם  מתקופות  באחת  עצמם  ימצאו   -

�גיבורי התנ"ך, חשופים להתרחשויות מפתי
עות?

ימניים  ודתיים,  חילוניים  הספר,  גיבורי 
הר לתוך  נסחפים  �ושמאלניים, 

למחוזות  אותם  המובילה  פתקה 
ומטלטלת  אימה  ומטילי  מופלאים 
עולמם  ואת  שלהם  המציאות  את 
עם  המפגש  חוויית  לאור  הרגשי, 

התנ"ך.
לשבע  מגיעים  הספר  גיבורי 
ב"ספר  המתוארות  שונות  תקופות 
הספרים" ובכל פעם הם מתמודדים 
תובנה  ומגלים  עם אתגרים שונים 

�חדשה על עצמם ועל חייהם. דעו
תיהם מבטאות את הקולות השונים 

הקונפל את  הישראלית,  �בחברה 
יקטים, אך גם את החיפוש המשותף 
אחר שלום וחיבור בין כולם (הוצאת 

"דני ספרים", 478 עמודים).

אל תאמינו לאף אחד
"הבחורה על הרכבת" מאת פולה 
המצליח  מתח  ספר  הוא  הוקינס 
הרגע  עד  ממש  בקוראיו  לתעתע 
האחרון. הוקינס חוקרת את חולשת 
קל,  כמה  ומראה  האנושי  הזיכרון 
דמיון  בין  לבלבל  ייאוש,  בעתות 

ומציאות.
ברכבת  יום  כל  נוסעת  רייצ'ל 
ללונדון. כל יום באותו מסלול. זוג 
חולפת  היא  ביתו  פני  שעל  אחד, 

�מדי בוקר, מפר את שגרת חייה הא
פורה. ג'ס וג'ייסון, כך היא קוראת 

המושל החיים  על  ומפנטזת  �להם, 
מים שיש להם בוודאי. ג'ס וג'ייסון 

�המאוהבים, הצעירים והיפים מסמ
לים כל מה שרייצ'ל איבדה וכל מה 
שהיא מנסה לשכוח. עד היום שבו 
גבר  מנשקת  ג'ס  את  רואה  רייצ'ל 

זר. למחרת ג'ס נעלמת.
ובעיקשות  היגיון  לכל  בניגוד 

מחלי רייצ'ל  באובססיה,  �הגובלת 
ג'ס  היעלמותה של  את  לחקור  טה 

שהיא  אישה  של  עקבותיה  אחר  ולהתחקות 
אפילו לא הכירה. אבל יש דברים שאנחנו לא 
יודעים  לא  אף  ולרגעים  רייצ'ל,  יודעים על 
אם להאמין לה – לאט�לאט נגלים סודות מן 
העבר והזיכרון אינו מהימן תמיד, כך מתברר 

 312 כתר,  הוצאת  הנדלר,  הדסה  (מאנגלית: 
עמודים).

 רשמית, הם
בכלל לא קיימים

ספר  הוא  מצ'אמור  רוברט  מאת  "הגיוס" 
�לבני נוער שבו "מלאך" הוא ארגון סודי ביו

תר, שהקים מרגל בריטי אחרי מלחמת העולם 
עוברים  בקפידה,  נבחרים  הסוכנים  השנייה. 
אימונים מפרכים וידועים במקצוענות שלהם. 
בגיל 17 הם פורשים, רשמית. אף שעבודתם 
מסוכנת מאוד, יש להם יתרון אחד 
משמעותי: מבוגרים אף פעם אינם 

בריגול אחרי נוער  בבני  �חושדים 
הם, וזה הרעיון שמאחורי הארגון.

כמו  החדש.  המגויס  הוא  ג'יימס 
יתום.  ג'יימס  האחרים,  המרגלים 
אף אחד אינו מחכה לו בבית. חייו 
ועל  עצמו  על  להגן  אותו  הרגילו 

�אחותו. הוא אינו יודע לשתף פעו
לו.  זקוק  ומלאך  מבריק  הוא  לה, 
אבל לפני הכול, הוא צריך לעבור 
100 ימי אימונים שרק מעטים שו�

הוצאת  בק,  רוני  (מאנגלית:  רדים 
כתר, 304 עמודים).

להתמודד עם 
מכשולים

הפי עלה  של  �"הרפתקאותיו 
קוס בארץ הקקטוסים" מאת מאיה 
גלפנד הוא סיפור על עלה קטן ועל 
לעלה  יקרה  מה  הפרחים.  חבריו 
קטן, אחד מאלפי עלים זהים? האם 
הוא יצליח להיות מיוחד ויוצא דופן 
או שילך לאיבוד בין אחיו הרבים? 
כמו בתהליך של ילד או צמח, גם 

�העלה חווה קושי, פחד וסכנה ולב
סוף שמחה ופריחה.

מכל  שונה  שאינו  אחד,  בלילה 
פיקוס  עלה  לו,  שקדם  אחר  לילה 
ומסרב  באמו  למרוד  מחליט  קטן 

ומוכ נפוצה  בעיה  לישון!  �ללכת 
רת זו הופכת במהרה למסע מותח 
הפיקוס  ומסוכן.  מפחיד  ואפילו 
לעולם  הגיע  שהוא  מגלה  הקטן 

�אחר, רחוק ושונה, עולם שבו שול
מרושעים בממלכת  קקטוסים  טים 
ביופייה  בעבר  שנודעה  הפרחים, 
למסע  יוצא  הפיקוס  שבה.  ובשפע 

חב פוגש  הוא  ובמהלכו  �ממושך 
רים רבים ואויבים רבים אף יותר, 
מתגעגע   - ובעיקר  מכשולים  עם  מתמודד 
האיורים  עם  מתכתב  הטקסט  ולאמו.  לביתו 
המקוריים של ולדימיר קדירבייב, אשר הפיח 
(הוצאת  לייחודיותו  והוסיף  בסיפור  חיים 

"גוונים", 95 עמודים).

לחוות הרפתקה 
מקראית

חילוניים ודתיים, ימניים ושמאלניים, מבקרים בשבע תקופות 
של "ספר הספרים" ובכל פעם הם מתמודדים עם הרפתקה 

שמשפיעה על עולמם הפנימי
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התקשרו עכשיו למפגש דיסקרטי ובלתי מחייב 058-503-9696
ניתן גם לשלוח הודעות  24 שעות ובסופי שבוע

מיועד לחילונים ומסורתיים "לייט", משכילים, בשנות  ה-  20,  30,  40 

הורים ובני משפחה, ניתן לעזור לילדים/אחים גם בלי ידיעתם!

היכרויות לנישואין 
והקמת משפחה

היכרויות לנישואין 
והקמת משפחה

 מרכז אלי שטרול בוגר מכון אדלר
 כ- 20 שנות ניסיון בהיכרויות ועבודה עם הורים!

 היכרויות בלווי והתאמה אישית ובדיסקרטיות מלאה
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 הכחול
הגדול

בר�כוכבא מדרשי 

שנה   80 מלאו  לאחרונה, 
לייסוד בית הספר על שם 
יוסף ויתקין בכפר ויתקין. 
הנושאים  ספר  בתי  שני  יש  בארץ 
בעיר  אחד  הידוע:  המורה  שם  את 

וית יוסף  �ראשון לציון, שם שימש 
קין כמורה וכמנהל בית ספר; השני, 
כמובן, בכפר ויתקין, המושב שעלה 
 .1930 בינואר  ב�2  הקרקע  על 
שלושה  חברי  בתוכו  איגד  המושב 
שם  על  ונקרא  מתיישבים  ארגוני 
המחנך שפרסם "קול קורא" ליהדות 
הגולה לעלות לארץ ישראל וליישב 

אותה.
בכפר  לאחרונה  נערכה  מסיבה 
ויתקין במלאת 80 שנה לבית הספר 
ואני, עבדכם הצנוע שהיה לו הכבוד 

�לחבוש את ספסלי בית הספר מכי
לחשוף  רוצה  כולל,  י"ב  עד  א'  תה 
לאחר  עתה,  שרק  עלומה  פרשייה 
יותר מ�60 שנה, מותר לפרסם חלק 

�ממנה ברבים, אבל לא בחוגים נרח
בים מדי...

שנת  של  ההם  הטובים  בימים 
3�1952, היינו בני 15�14, היה מונח 
רווח למדי: "שיעור חופשי". וכשמו 
לא  אם  שהיא,  כל  מסיבה  הוא.  כן 
באותו  ללמד  המיועד  המורה  הגיע 
לא  הספר  בית  והנהלת  השיעור, 
אז  מחליף,  מורה  למצוא  הספיקה 

�המנהל יצחק טורבן היה נכנס לכי
חופשי".  "שיעור  שיש  ומודיע  תה 
כולנו  השמים.  לב  עד  היו  הצהלות 
פרצנו בדהרה לחצר בית הספר וכל 
אחד היה מעביר את השעה החפשית 

כפי רצונו.
אסור  ששמם  בנים  מספר  אנחנו, 

�לפרסום ונותר חסוי עד היום, מצא
נו שיטה מצוינת להעביר את הזמן, 

�אבל רק בימות הקיץ החמים וההבי
היינו  אנחנו  החוף.  מישור  של  לים 

לכי הספר  בית  מאחורי  �מתרכזים 
וון מערב, וחומקים אחד�אחד ובאין 

�רואה, רצים בין שתי החצרות הסמו
�כות לביה"ס לכיוון הים. מימין היי

פויירשטיין,  שייק'ה  של  החצר  תה 
ומשמאל החצר של שולם גולדגרט, 

ובתווך - השביל.
בחצר של פויירשטיין היה מרעה 

לפ גדרות  עם  רודוס  בעשב  �זרוע 
שוקת  הייתה  השטח  באמצע  רות. 
אז  היה  המים  מחיר  לפרות.  מים 
מיל אחד לקוב מים, כך שהברז היה 
24 שעות ביממה. השוקת היי�  פתוח

תה מלאה תמיד ועודף המים השקה 
את עשב הרודוס. אנחנו עברנו את 
הגדר, הברחנו את הציפורים ששתו 
ישר מהברז ושתינו כל אחד הרבה�

אילו המורה להתעמלות המיתולוגי שלנו היה מודד זמן עם ה"סטופר" 
היחיד שהיה בכפר ויתקין, הוא לא היה מאמין! בבריחה שלנו אל הים שברנו 

כמה וכמה שיאי בית ספר, אבל התביישנו לחזור

מתודלקים  שנהיה  כדי  מים  הרבה 
למשימה.

�דהרנו למטה עד חורשת האקליפ
טוסים, שהיוותה גבול מערבי לכפר 

�ויתקין וניטעה כדי לעצור את החו
כפר  מכיסוי  (דיונות(  הנודדים  לות 
הסנדלים,  את  חלצנו  בחול.  ויתקין 
ופתחנו  יבשים  אותם בעלים  קברנו 
בריצה מטורפת אל הים. כביש החוף 
(מספר 2) עוד לא היה. היישוב חופית 

טרם נבנה, קניון "M הדרך" בוודאי 
ובוודאי שלא נבנה. כך שבינינו לבין 

�הים היו רק הדיונות הטובות, הטב
עיות, הלבנות ומסמאות העיניים.

מכמה  שיכולנו,  ככל  מהר  רצנו 
קצר  הזמן  ראשית,  סיבות:  וכמה 
היה  החול  שנית,  מרובה.  והמלאכה 

שהש ברגליים,  ושרף  כך  כל  �חם 
מאשר  יותר  באוויר  להיות  תדלנו 
"קוצי� היו  שלישית,  הקרקע.  על 
�כפתור", מין שיח קוצני שנכחד לד

והוא היה מתרבה על�ידי קוץ  עתי, 
שקל  של  מטבע  של  ובצורה  בגודל 

מו היו  היום. הכפתורים תמיד  �של 
בכל  מעלה,  כלפי  כשהקוצים  נחים 

כפתור למעלה מעשרה קוצים. אתה 
ידעת שדרכת על אחד מהם רק לאחר 
שנתקע בכף רגלך. ומרגע שנתקע, 

�אתה חייב לשבת על הדיונה ולעק
רגלך במשיכה  הקוצים מכף  ור את 
אחת אכזרית. ואז זה כואב רק פעם 
אחת חזקה. כך שאם רצים מהר יותר 
לקוץ  הסיכוי  יותר  גבוה  וקופצים 

כפתור פוחת בצורה ניכרת.
הייתה  שלנו  הריצה  מהירות 

להתעמלות  המורה  אילו  מטורפת. 
זמן עם  היה מודד  המיתולוגי שלנו 
הוא  בכפר,  שהיה  היחיד  ה"סטופר" 
לא היה מאמין למראה עיניו. בריצת 
וכמה  כמה  שברנו  שלנו  הבריחה 
למטרת  והגענו  ספר,  בית  שיאי 

ההרפתקה האסורה שלנו - הים!
ויתקין,  כפר  של  המפורסם  המזח 
שמעו  לא  עוד  (אז  ויתקין  כפר  כן, 
על בית ינאי, ובטח ובטח שלא קראו 
מזח על שמו), עמד עדיין שלם על 
מכונו. בשנייה פשטנו את המכנסיים 

�ואת החולצה שלבשנו, גם את התח
העמוד  יד  על  אותם  שמנו  תונים, 

הראשון של המזח, ונכנסנו לים.

יתרו מספר  היו  בעירום  �לרחצה 
יותר  נעים  אחד,  קרדינאליים:  נות 
במים; שניים, הלוא ממילא אין לנו 
המציאות;  כורח  שזה  כך  ים,  בגדי 
רצים  מהמים  כשיוצאים  שלושה, 

וא בשמש  סיבובים  �שניים�שלושה 
�נחנו יבשים מספיק ללבוש את הבג

דים; וארבעה, היתרון החשוב ביותר 
בצנעה  לפזול  יכול  היה  אחד  כל   -

ההתפת את  לבחון  חברו,  עבר  �אל 

חות הפיזיולוגית ולראות אם הגודל 
קובע, או לא...

עו נהנים,  מתרחצים,  היינו  �בים 
למים  ראש  וקופצים  המזח  על  לים 
התייבשנו,  יצאנו,  אפשר.  הים  אם 
הסנדלים  נעלנו  חזרה,  מהר  רצנו 

והגע השביל  את  עלינו  �בחורשה, 
הצלצול  לפני  דקה  הספר  לבית  נו 

�המבשר על השיעור החדש. איך הג
הייתה  חידה  הזו  בזמן? השאלה  ענו 
לנו שעונים  היו  לא  וחידה תישאר. 
את  המראים  פלאפונים  לא  ובטח 
בשמים  השמש  הייתה  אבל  השעה. 
שישי  חוש  והיה  אותנו  שהדריכה 

�ועוד יכולות שבהן התברכו רק מו

מהשיעור  נכנסו  כולם  שבניקים... 
כדורגל,  ששיחקו  לאחר  החופשי 
אדומים  ונכנסו  כדורסל  או  מחניים 

נכנס אנחנו  רק  לכיתה.  �ומזיעים 
טהורים  שיות  ותמימים,  קרירים  נו 

שכמונו.
פעמים  מספר  כך  נמשך  הדבר 

"האי קרה  אשר  עד  הקיץ  �לאורך 
שאני  מה  בהיר.  ביום  כרעם  רוע" 

�עומד לספר עכשיו, אין לספרו בחו
שבה  הפעמים  באחת  נרחבים!  גים 
ברחנו לים, הכול היה כרגיל. פשטנו 
את הבגדים, נכנסנו בצהלות שמחה 

�למים, שחינו, נהנינו ובבוא הזמן יצ
אנו לאטנו מהמים. אני יצאתי אחרון 
ובדרך אני לא מבזבז דקה, כמצוות 
הורי ומוריי, וגם לומד פיזיקה: הנער 

�שיצא לפניי, המים יורדים משערו
�תיו במורד הגב ואל החריץ שבישב

נו ומתחברים חזרה לים. כלומר, כוח 
הכבידה.

והבגדים   - לחוף  מגיעים  אנו 
אנחנו  נישטו!  נאדה,  יוק,  אינם. 
מביטים מהר חזרה לים, אולי בא גל 
גדול וסחף אותם אל המים, אבל לא. 
תחתון  לא  אפילו  לבגדים.  זכר  אין 

לע מה  גופייה.  או  מכנסיים  �אחד, 
שות? הזמן פועל לרעתנו במהירות. 
ובטוח  בטוח  הבא  לשיעור  להספיק 

שלא נצליח.
מה עושים?!? לחזור ערומים לבית 
ולשנינה,  ללעג  נהיה  הלוא  הספר? 
זה.  על  ידברו  כולם  ולמשל.  לקלס 

�למחרת יפרסמו בעיתון "דבר" ידי
יטל בן�גוריון  והחבר  כך,  על  �עה 

לדעת:  ויבקש  הכפר  למזכירות  פן 
כיצד קרתה שערורייה כזאת בכפרו 

בק מילא  ה"קול�קורא"?  בעל  �של 
מבצר  ויתקין,  בכפר  אבל  לושמרל, 

הדמוקרטיה?!? לאן הידרדרנו.
כשביד  לכפר  לחזור  גם  אפשר 
מקדימה  מבושינו  את  נכסה  אחד 
גם  אבל  אחורינו.  את  השנייה  וביד 

�זה לא פתרון. אילו רק היו זוג תח
תונים או מכנסי התעמלות, אז אחד 
מאתנו היה רץ לכפר להביא בגדים 
לחבריו. אבל אין פיסת בד לרפואה!
�היו לנו מורים טובים. באמת טו

לא  כזאת  בעיה  לפתור  אבל  בים. 
�הכינו אותנו, לא הכשירו אותנו לח

בכל  בסוף  איך  שאומרים.  כמו  יים, 
�זאת עמד לנו שכלנו, איך רצנו לס

לעים המרוחקים 300 מטרים משם? 
מוחבאים  הבגדים  את  מצאנו  איך 
בנקיק ומכוסים בחול? מי עשה לנו 

את זה, למה ומדוע?
בחג  ויסופר  ידובר  עוד  הכול  על 
ה�90 לכפר! (בתקווה שיהיה אישור 

ביטחוני לפרסום השמות...).

מצאנו שיטה מצוינת להעביר את הזמן, אבל רק בימות הקיץ החמים 
וההבילים של מישור החוף. אנחנו היינו מתרכזים מאחורי בית 

הספר לכיוון מערב, וחומקים אחד�אחד ובאין רואה, רצים בין שתי 
החצרות הסמוכות לביה"ס לכיוון הים. מימין הייתה החצר של שייק'ה 

פויירשטיין, ומשמאל החצר של שולם גולדגרט, ובתווך - השביל

מזח כפר ויתקין. היינו עולים עליו וקופצים ראש למים אם הים אפשר
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אבי אובליגנהרץ

לקבל  רגיל  תמוז  צביקה 
לא�שגר ופניות  �בקשות 

שעות  כל  לאורך  תיות 
בעי שקיבל  הפנייה  אולם  �היממה, 
"צוק איתן" הפתי �צומו של מבצע 

להסתובב  שרגיל  מי  את  גם  עה 
במקומות שאינם סימפטיים, בלשון 

�המעטה. מייסדה ומנהלה של "עמו
תת פגסוס" להצלת סוסים וחמורים 
לשטח  בדחיפות  להגיע  התבקש 
כדי  בארי  קיבוץ  שליד  הכינוס 
צה"ל  חיילי  שהצילו  סייחה  לאסוף 

במהלך הלחימה בעזה.
הכ והסכנות  האזהרות  �למרות 

רוכות בהגעה לאזור שהיה תחת אש, 
תמוז ואנשיו לא היססו ויצאו לפגוש 
כי  סיפרו,  הלוחמים  החיילים.  את 
ברצועה  שניהלו  קשה  קרב  אחרי 
הסייחה  את  הבתים  באחד  מצאו 
"כשהגענו  אמה.  גופת  ליד  ניצבת 
ראינו שמדובר בסייחה כבת ארבעה 
חודשים שעיניה היו מאוד עצובות, 
קרה,  מה  להבין  מתקשה  מבוהלות, 

בחיילים  מבטחה  את  נותנת  אבל 
שלא הפסיקו ללטף ולעודד אותה.

"התברר לנו, שהחיילים צעדו עם 
לשטח  מעזה  ק"מ  כחמישה  הסייחה 
לדאוג  מאתנו  ביקשו  והם  הכינוס 

�לה ולפנק אותה. הבאנו אותה אלי
נו, הנקנו אותה בקבוק עם חלב עזים 
לתפארת.  גדלה  היא  ולאט�לאט 
אומר  מתוק",  יצא  מעז  שנקרא  מה 

תמוז.
בליל הסדר האחרון, בעודו קורא 
עם משפחתו בהגדה, קיבל המשפט 
משמעות  לחרות"  מעבדות  "לצאת 
הוזעק  הוא   - תמוז  עבור  מיוחדת 
שהיה  חמור  להציל  לוד,  למשטרת 

נע קבוצת  מצד  להתעללות  �קרבן 
רים. "בעלי החיים ליוו אותנו משחר 

�ההיסטוריה. אלמלא הסוסים והחמו
רים, בני ישראל לא יכלו לעבור את 
המדבר, להביא מים מהבאר, לזרוע 

לב התוצרת  את  לקחת  �ולחרוש, 
הרבה  למקום,  ממקום  ולנוע  תיהם 

לפני הטרקטור וכלי הרכב.
�"בימינו, הפכו חלק מהסוסים וה

נתון  מושפל,  חיים  לבעל  חמורים 

ואנח מאחר  והזנחה.  �להתעללויות 
לנו  עזר  ומי  באנו  מאין  יודעים  נו 
לכל הדרך, חובה עלינו לתת כבוד 
והסוס,  החמור  את  להשפיל  ולא 
ובמידה  שלנו  לקיום  רבות  שתרמו 
רבה הצילו אותנו", שוטח תמוז את 

ה"אני מאמין" שלו.
1955 ונמ� �תמוז נולד בתל אביב ב
שך לבעלי חיים מגיל צעיר. מכיוון 
כלבים  להחזיק  עליו  אסרו  שהוריו 
על  כלבים  לגדל  נאלץ  הוא  בבית, 
גג הבניין, ובשבתות נהג ללכת עם 

�אביו, שהיה חובב סוסים, לחוות סו
�סים ולאתרים אחרים להשכרת סו

סים. בחופשות בית הספר עבד תמוז 
אצל אביו, שהיה בעל מחסני עצים, 

לע קרוב  להיות  שרצה  משום  �הן 
גלונים שהביאו את העצים למחסן, 
והן משום שאחד המחסנים היה צמוד 
למפרזל ול"צער בעלי חיים" ביפו, 
שם העביר לא מעט שעות במשחק 

עם הכלבים.
בבגרותו עבד שנים רבות כחוקר 
פרטי ובמהלך התצפיות והמעקבים 

משוט כלבים  איתר  הוא  �שניהל 

טים ודאג להחזירם לבעליהם. אחרי 
תמוז  החליט  במקצוע  שנים  כעשר 
אבודים  כלבים  באיתור  להתמקד 
והפך לבלש חיות מחמד, הרבה לפני 

ונטורה" יצא לאקר �שהסרט "אייס 
נים.

במקביל, הוא עסק בהצלת כלבים 
מתפרנס  הוא  היום  ועד  וחתולים, 
בעלי  חילוץ  מוקד  באמצעות  מכך 
להגנת  המשרד  של  במצוקה  חיים 
מארגונים  קריאות  המקבל  הסביבה 
ומעמותות כמו "תנו לחיות לחיות" 
תמוז  להנאתו,  חיים".  בעלי  ו"צער 
בתל  שאול  שבקריית  בביתו  גידל 

�אביב סוסים, כלבים, תרנגולות, יו
נים ובעלי כנף נוספים, ומעת לעת 
התבקש על�ידי העמותות עמן עבד 

לקלוט חמורים וסוסים פגועים.

 הגנבים לא חסו על
החמורים והסוסים

עליית מחירי הברזל בשנת 2006 
ובמוש בפשיעה  לגאות  �הובילה 
הסתוב השרון,  באזור  בעיקר  �בים, 

מהשטחים,  שהגיעו  מתכת  גנבי  בו 

לסו רתומות  בעגלות  נסעו  �חלקם 
סים ולחמורים. הם אספו כל חתיכת 
ברזל שמצאו והוסיפו אותה לערמה 
המתגבהת מאחוריהם על העגלה עד 
קרסו  אותה  שמשכו  החיים  שבעלי 
את  שראו  אורח,  עוברי  ודיממו. 

מוטל הפצועים  והחמורים  �הסוסים 
ים בצד הדרך, פנו לעמותות למען 

בע"ח.
צבי  - כתובת  הייתה  �לעמותות 

קה תמוז, שעבר בינתיים להתגורר 
במושב במרכז הארץ (על מנת להגן 

�על שלומו של תמוז ושלום משפח
תו, שמו שמור במערכת), והן ביקשו 
ממנו לאסוף לביתו את בעלי החיים 
וללא  שהיו במצב קשה. בבת אחת, 
עצמו  את  מצא  הרשויות,  של  סיוע 
12 סו� �בלש חיות המחמד מטופל ב

סים. משום שעלות הטיפול בכל סוס 
שיווע  בחודש,  שקלים  כאלף  היא 

תמוז לעזרה.
באחד הימים הגיעה לארץ משלחת 
 WSPA (the World Society של 
 ,for the Protection of Animals
בין�לאומית  עמותה   ,(WAP כיום 

 חבל
הצלה

לעמותות למען בעלי החיים יש כתובת - צביקה תמוז, בלש חיות מחמד, שמקדיש מזמנו וממרצו להצלת חמורים 
וסוסים שעברו התעללות. הוא אוסף אותם לביתו במושב במרכז הארץ, מרעיף עליהם אהבה ונותן להם כל מה 

שהם צריכים כדי להחלים ולתת שוב אמון בבני אדם

בחוות המקלט של צביקה תמוז. בתום השיקום מועבר חלק מהחמורים למשפחות מאמצות
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הציעו  וחבריה  חיים,  בעלי  להגנת 
אז  לעמותה,  הפוך  פתרון:  לתמוז 
תוכל לקבל תרומות. תוך שלושה�

משאית  אליו  נשלחה  ימים  ארבעה 
 ,WSPA תרומת  חציר,  עמוסת 
הסוסים  את  להאכיל  לו  שאפשרה 
ולפצוח  חודשים,  שלושה  במשך 

בהליכים להקמת עמותה.
"פגסוס",  נוסדה   2007 בשנת 
ולשיקום  לחילוץ  הפועלת  עמותה 
אחרות,  וחיות  וחמורים  סוסים  של 
עם  פעולה  בשיתוף  עובדת  אשר 
משטרת  במדינה:  רשמיים  גורמים 
התנועה, החברה הלאומית לדרכים, 
עירוניים  וטרינריים  הגבול,  משמר 
הראשונות  השנים  בחמש  ואחרים. 

�לפעילותה התקיימה "פגסוס" מכס
פים שהזרימה אליה WSPA ומאז 

הארגו שני  בין  ההסכם  �שהסתיים 

הישראלית  העמותה  הגדילה  נים, 
שלה,  התקשורתית  החשיפה  את 

החב הרשתות  באמצעות  �בעיקר 
בזכות  מתקיימת  היא  כיום  רתיות, 

תרומות ותמיכת הציבור.
תומכים  קהל  לצבור  "הצלחנו 
'לייק'  לנו  עושה  רק  שלא  נאמן, 
יופי'  'איזה  כותב  או  בפייסבוק 
ו'כל הכבוד', אלא תורם 10 שקלים 
לפעילות  מחויבות  ומרגיש  לחודש 
שלנו. העידוד הנפשי, אגב, הוא לא 
פחות חשוב מהעידוד הכספי, כי זה 

להמ וכוח  טובה  הרגשה  לנו  �נותן 
שיך", מספר תמוז.

"יחד עם זאת, זה לא מספיק ואין 
אורווה  לכל  להגיע  אפשרות  לנו 
או לכל חמור שמסתובב ליד כביש 
הרבה  לעשות  יכולים  היינו  בארץ. 
יותר לו היו לנו יותר משאבים, ואני 

אלינו  יצטרפו  ועוד  שעוד  מקווה 
הפעילות  היקף  את  להגדיל  ונוכל 

לטובת בעלי החיים".

הטלפון של העמותה מצלצל בכל 
שעות היממה ומדי שבוע מתקבלות 

�עשרות פניות לחילוץ סוסים וחמו

תה את  לפשט  כדי  במצוקה.  �רים 
ליך קבלת הקריאות והטיפול, נוהג 
לכוחות  השתלמויות  להעביר  תמוז 

"הרבה נערים שניצלו את המצב ורכשו סוסים 
לא יכולים לעמוד בעלויות הטיפול ומזניחים 

את הסוס שלהם. לא מאכילים אותו כמו 
שצריך, לא עושים פרסות בזמן, לא מטפלים 
בפציעות וממשיכים לרכוב עליו. למזלם של 

בעלי החיים, אנשים בעלי מודעות גבוהה 
מבחינים בנעשה, פונים לרשויות ואז אנו 

נקראים לשטח"

צביקה תמוז וחבר. "חובה עלינו לתת כבוד ולא להשפיל את החמור והסוס"

תמוז ושוטר בוחנים סוס שהוצל. לעמותה שת"פ עם משטרת התנועה, החברה הלאומית לדרכים, משמר הגבול ווטרינריים עירוניים
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סי אילו  מלמד  הוא  ובהן  �הביטחון 
לחפש  יש  ופגיעה  התעללות  מני 
על בעלי החיים שנתפסו. המודעות 
ההולכת וגוברת להתעללות בבעלי 
חבריו  וידי  שידיו  לכך  גרמה  חיים 

�לעמותה לא יישארו מחוסרות תע
סוקה, גם לאחר שגל גניבת הברזל 

דעך.
"אנחנו מקבלים קריאות ממרכזי 
ערים, כולל מרכז תל אביב, מערים 

�שיש להן נגיעה לשדות וים, וממו
אחרים  חקלאיים  ויישובים  שבים 
בחמורים  ילדים  של  התעללות  על 
וסוסים  חמורים  של  קשה  וניצול 
לעבודה ולתחבורה. מה גם שבשנים 
האחרונות מחירי השחת עלו בגלל 
הרבה  כך,  ועקב  האוויר  מזג  פגעי 
אנשים מוותרים על הסוסים שלהם 
כדי  לבד  לשוטט  להם  נותנים  או 

שימצאו את מזונם.
בסוסים,  הוצפה  הארץ  "במקביל, 
נערים  והרבה  ירדו  הסוסים  מחירי 
סוסים  ורכשו  המצב  את  שניצלו 

הטי בעלויות  לעמוד  יכולים  �לא 
ומזניחים את הסוס שלהם. לא  פול 
לא  שצריך,  כמו  אותו  מאכילים 
מטפלים  לא  בזמן,  פרסות  עושים 
עליו.  לרכוב  וממשיכים  בפציעות 
אנשים  החיים,  בעלי  של  למזלם 

בנ מבחינים  גבוהה  מודעות  �בעלי 
�עשה, פונים לרשויות ואז אנו נקר

אים לשטח ולוקחים את בעל החיים 
אלינו".

עמו של  לפייסבוק  שנכנס  �מי 
תת פגסוס נותר מופתע נוכח ממדי 

מה משתקפת  שהיא  כפי  �התופעה 
פוסטים בדף, ואפילו תמוז מתוודה 

מתק הוא  סוסים,  חובב  �שבתור 
אנשים  שבו  האופן  את  להבין  שה 
לכאורה  וחמורים  סוסים  שאוהבים 
מתנהגים כלפי בעלי החיים שלהם. 
לדבריו, ההתעללות וההזנחה נפוצה 
במיוחד במושבים "כי כל אחד יכול 
להרשות לעצמו להביא לחצר שלו 

�חמור או סוס, אבל עתידו לא בדי
בחתול  שמתעללים  כמו  ברור.  וק 
יש כאלה שמוציאים את  בכלב,  או 
החמור  על  והתסכולים  האגרסיות 

�שלהם, ואלינו הוא מגיע פצוע ומו
זנח, זקוק לטיפול רפואי מאוד יקר, 

וכדו חיסונים  סירוסים,  גם  �הכולל 
מה".

כיצד משקמים חמור ובמה כרוך 
תהליך השיקום?

"בעלי החיים מגיעים אלינו במצב 
וחבול  מוכה  מגיע  נעים. חלקם  לא 

הפי ומצבם  בפרך,  שהועבדו  �או 
מרעיפים  אנחנו  קשה.  והנפשי  סי 
עליהם חום ואהבה, מקלחים אותם, 
וגם  ובזמן,  היטב  אותם  מאכילים 
להם  עושה  זה  חופש.  להם  נותנים 
בחצר  בחופשיות  לנוע  טוב,  מאוד 

יום�יו ותוך  מינם,  בני  עם  �גדולה 
מיים כבר רואים עליהם את השינוי. 

והפגינו מצו �חמורים שהיו בחרדה 
הביט ותחושת  נרגעים  פתאום  �קה 

חון שלהם הולכת וגוברת.
לא  בהם,  דוחקים  לא  "אנחנו 
להם,  ומציקים  בכוח  מתקרבים 
להביע  אחד  לכל  מאפשרים  אלא 
בנו אמון בקצב שלו. הם ממש כמו 
האופי  את  יש  אחד  ולכל  אנשים 
ואת  שלו  הקצב  את  שלו,  והנפש 
שעבר.  מהטראומה  ההחלמה  יכולת 
שישה  עד  כחודש  אורך  השיקום 
מרגישים  שאנחנו  וברגע  חודשים 
ואינו  עצמאי  להיות  יכול  שהחמור 
אנחנו  יותר,  מקצועי  לטיפול  זקוק 

מוצאים עבורו את ביתו הבא".

האם פיתחתם שיטת טיפול 
או שאתם נשענים על שיטות 

קיימות?
צדיק  'יודע  הוא  המפתח  "משפט 
עם  מתעסק  כשאתה  בהמתו'.  נפש 
 ,7�24 אותם  וחי  וחמורים  סוסים 
תנועה  כדי  תוך  אותם  למד  אתה 

�ומבין שהחכמה היא לתת להם להח
לים בקצב שלהם. בעלי החיים הללו 
ולהישמע  קשורים  להיות  רגילים 

�לפקודות, ואנחנו עושים אתם בדי
להם  נותנים  אנחנו  ההיפך.  את  וק 
'ספייס' ומאפשרים להם לעשות מה 

שבא להם.
"אחרי שהם רואים שהכול בסדר 
ואף אחד לא בא אליהם על הבוקר 
ומעביד  עליהם  רוכב  אותם,  ורותם 
הדיסקט'  את  'מחליפים  הם  אותם, 
לטובה.  השתנו  שחייהם  ומבינים 
יש לנו בזמן נתון כ�70 בעלי חיים, 
לטיפולים,  שזקוקים  נכים  ברובם 
להגנה, לתשומת לב, ואופי הטיפול 
ולצרכים  לאופי  בהתאם  נגזר  בהם 

של כל אחד מהם".

מועב השיקום  תהליך  �בתום 
למשפחות  מהחמורים  חלק  רים 
נשלחים  מרביתם  ואילו  מאמצות 
הירדן  בבקעת  כפריים  ליישובים 

חקל בשטחים  ומוצבים  �ובערבה, 
ברי כמו  ומוגנים  מגודרים  �איים 

כות דגים ומטעי תמרים. החמורים 
מסורסים כדי למנוע את התרחבות 
העדרים ולהימנע ממאבקי שליטה 

ביניהם.
נהנים  החמורים  החדש,  בביתם 
מתחושת החופש ומהשהייה בשטחים 
פתוחים לצד בני מינם וגם מלחכים 

בא הגדלים  והצמחייה  העשב  �את 
זור המחיה שלהם, כך הם מאפשרים 

ביולו מ"הדברה  ליהנות  �לחקלאים 
גית" וחוסכים מהם את ההתמודדות 
עם ריסוסים תכופים או עם כיסוחים 

נח זאת,  לעומת  הסוסים,  �סדירים. 

שבים לחיות רגישות יותר מבחינת 
לגנב יותר  קורצים  וגם  �פציעות 

למטרות  פחות  מתאימים  ולכן  ים, 
�מרעה. לכן, לאחר מיון קפדני מפז

חוות  בין  הסוסים ששוקמו  רים את 
סוסים, פינות חי ובתים פרטיים.

אינם  והסוסים  שהחמורים  משום 
מהנוף  בקרוב  להיעלם  עומדים 
הדיווחים שמגיעים  ומספר  המקומי 
סוסים  ועל  חמורים  על  ל"פגסוס" 

הת שעברו  אלה  ועל  �משוטטים 
ירידה,  בסימן  אינו  וניצול  עללות 

התור מעגל  להגדלת  תמוז  �מייחל 
מים לעמותה והמתנדבים בה, משום 

שכיום היא כורעת תחת הנטל.
מתקן,  להקים  רוצה  הוא  בחזונו 

�שלא רק יקלוט את החמורים והסו
סים הפגועים, אלא גם ישלב אזורי 
מרעה ויהיה אתר עלייה לרגל לבתי 

את  להעלות  שואפים  "אנחנו  ספר. 
הנו ובני  הילדים  בקרב  �המודעות 

שעליהם  ולכבוד  ליחס  בנוגע  ער 
להפגין כלפי בעלי החיים. זה יהיה 
ואשר  להתנדב  יוכלו  הם  בו  מרכז 
בין אדם לאדם,  הלכות  יושתת על 
לבעלי  אדם  ובין  לחברו  אדם  בין 
מרכז  גם  יהיה  זה  והסביבה.  החיים 

וב שקומי  החיות,  לקליטת  �רפואי 
עיקר גם חינוכי.

ידוע כאמ �"טיפול בעזרת בע"ח 
אוכלו ושיקום  לטיפוח  נהדר  �צעי 
ואסי מיוחדים  צרכים  בעלי  �סיות 

רים. החיכוך והמגע עם בעלי חיים 
יאפשר לכל מי שיגיע למרכז שלנו 
להתחבר מחדש לבע"ח שהיו בזמנו 
חלק בלתי נפרד מהחברה האנושית 

�ולהפגין כלפיהם את הכבוד, ההער
כה והאמפטיה לה הם ראויים".

"כשאתה מתעסק עם סוסים וחמורים וחי 
אותם 7�24, אתה למד אותם תוך כדי תנועה 

ומבין שהחכמה היא לתת להם להחלים 
בקצב שלהם. בעלי החיים הללו רגילים להיות 

קשורים ולהישמע לפקודות, ואנחנו עושים 
אתם בדיוק את ההיפך. אנחנו נותנים להם 
'ספייס' ומאפשרים להם לעשות מה שבא 

להם"

 חבל
הצלה

חמור שעבר התעללות. אחרי שהם רואים שהכול בסדר, הם מבינים שחייהם השתנו לטובה
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כמה  של  הפרש  לפעמים, 
עושה  יום  של  או  שעות 
הבדל גדול. הנה, רק ביום 
וביום   ,49 בת  הייתי  עוד  שלישי 
ל"חגיגות"  התעוררתי  מכן  שלאחר 
היובל. מצב הרוח שלי דווקא לא היה 
גם  הזה.  היום  חגיגי לקראת  כך  כל 
בגלל סבך אירועים אישיים, וגם כי 
כבד.  כך  כל  לי  נשמע  הזה  המספר 
מה הקשר של המספר הזה אליי? אבל 
שהוא  עובדה  כי  קשר,  שיש  כנראה 

הגיע.
מיני  לכל  נקשיב  אם  נכון,  אז 
יכולים  אנחנו  מפוצצות  הצהרות 
ה�30  הוא  ש�40  להאמין  להתפתות 
החדש, ו�50 הוא 20 במסווה, והחיים 
בכלל מתחילים בגיל 65, אבל בואו 
נודה על האמת: האנטי�אייג'ינג שבו 
העולם המודרני עשיר כל כך, ככל 
שהוא מעכב את הזדקנותנו, לא יכול 

הגוף  שתאי  מה  את  עדיין  למחוק 
שלנו צברו בשנות חיינו.

תחלוא שבא להישאר
�אני מניחה שמגיע שלב מסוים בח
�יים שבו כל מיני תחלואים "מתלב

שים" עלינו, ושלא כמו בכל הפעמים 
בעבר, שבהן אמרנו לתחלואים: "טוב 
עוללתם?  באתם?  סאלמתק,  יאללה, 

בדר נא  המשיכו  עכשיו  �הכאבתם? 
כם"... בגיל 50 (טוב, זה לא מתחיל 

�בדיוק בתאריך הלידה), תחלוא שמ
�גיע נושא עמו לעתים הסכם בשלו

שה העתקים ובו מצוין שהשהות שלו 
לא תהיה מוגבלת בזמן ושיש סיכוי, 
שייתכן, ואולי, אם יבוא לו, הוא לא 
כן, מתחנת רכבת  ילך מהר כל כך. 
עוברים  הגוף  פגעי  קרונות  שבה 
למחסן,  הפכנו  הרף,  ללא  וחוזרים 
שכשמו כן הוא - מספק חלל אחסון 

לכל פגע שעובר בסביבה.
מת בהחלט  אני  הזאת  �מהבחינה 

האחרונות,  ובשנים  לגילי,  אימה 
לצערי, אני חווה מדי פעם את הגוף 
שלי כמחסן. אני מאוד מאמינה שאם 
האדם משתדל, מתאמץ וחי נכון את 

יהיה  שהוא  טוב  סיכוי  יש  אז  חייו, 
תמיד  לא  זה  גם  אבל  יותר,  בריא 
יש  לחיים  ולפעמים,  לצערנו  קורה 
שאנו  מאלו  אחרות  תכניות  עבורנו 

רקמנו.

עניינים של הבטן
�אני פה כדי לנסות לדבר על דב

שלא  מה  לעזור.  יכולים  שכן  רים 
מה  אבל  ירחם,  האל   - בשליטתנו 
ואף  מומלץ  כדאי,  שלנו  שבשליטה 
חובה בידינו לנסות ולעשות על מנת 
לגיל  בריאים  שיותר  כמה  להגיע 
שבו הגוף שלנו דורש יותר תשומת 

לב והשקעה.
למשל, עניינים שבבטן. הבטן היא 
"לשמור  נוטים  אנו  קטן.  לא  מחסן 
מצאנו  שלא  דברים  הרבה  בבטן" 
הצ ושלא  אחר  אחסון  פתרון  �להם 

מתוך  ולפרקם  אותם  לעבד  לחנו 

והבטן  גופנו, 
גדלה  שלנו 
ומתנפ �וגדלה 

חת כדי להתאים 
את עצמה לכל 

ר  ו מ ש ה

נמאס  ובסוף  בתוכה, 
לה.

זה  את  חוויתי  אני 
לפני לא מעט חודשים 
בתקופה לא�קצרה של 
מיחושים וחוסר נוחות. 

כור בעל  �הצטרפתי, 
ה"לוסק",  למועדון  חי, 
לעבור  אמורה  והייתי 
כדי  מזמן  לא  בדיקה 

הה חיידק  אם  �לדעת 
השתכן  ליקובקטור 

מפה  אחר.  משהו  שאולי  או  בגופי, 
העזה  תאוותי  עקב  בעיקר  לשם, 
לדחות תורים רפואיים שנקבעו לי, 
אבל  הבדיקה,  לא עברתי את  עדיין 
אני כן מנסה לחשוב יותר על מה אני 

�מכניסה לפה, ויותר מכך, מנסה לה
�בין את כל הרגשות השליליים, הפ

חדים והזעם שאני מובילה לבטני.
כי ככה זה חברים, כעס לא�מעובד 

�הופך מהר מאוד לזעם שמשתכן בגו
הבנתי  ולמיטב  ואצלי,  בנפשך,  פך, 
מקום  תופס  הוא  מאתנו,  רבים  אצל 

תזו מבחינת  שלנו.  בבטן  �לא�קטן 
מאדם  משתנה  זה  הרי  מתאימה,  נה 
דווקא  לאו  עבורי  שטוב  ומה  לאדם 
יהיה טוב עבורכם, לכן אני ממליצה 

או  רופא  למצוא  בחום 
שעליו  הוליסטי  מטפל 
ולהתייעץ  סומכים  אתם 

אתו בנושא.

עניינים של 
הגב

מי שעוקב אחרי הטורים 
שהגב  לזכור  יכול  שלי 
שלי הוזכר בכמה מהם. 
בני  רוב  למעשה, 
יחוו  האדם 
ך  ש מ ב

כואבת.  גב  אפיזודת  איזו  חייהם 
אצלי, לצערי, זו כבר אינה אפיזודה 
וכבר שנים ארוכות שאני לא זוכרת 
מהי התחושה כשגב לא כואב לך, או 
כשהגב  למכריי,  אומרת  שאני  כמו 
שלי לא יכאב - סימן שאני כבר לא 
אני  ככה  אבל  ייתכן,  מוגזם?  חיה... 

חווה את הגב שלי.
התעמלות  ניסיתי  השנים  לאורך 

כי רופאים,  שונים,  �מסוגים 
הוליסטיים  ומטפלים  רופרקטים 
מפה ועד הודעה חדשה. נראה לי, 
שבכסף שהוצאתי על כל הדברים 
האלה יכולתי להזמין גב מלאכותי 

היו תקו לחלוטין. לפעמים  �חדש 
תמיד  הוא  אבל  יותר,  טובות  פות 

שמז הזה  המציק  הכאב  שם,  �נשאר 

כיר לי שאין פה ענייני "דרך אגב", 
יכולה להוריד מהאג'נדה  ושאני לא 

שלי את הטיפול בגב שלי.
השאלה  היה  לי  הציק  שהכי  מה 
מה אני עושה לא טוב? אין לי משקל 
עודף, אני בן אדם ספורטיבי יחסית, 
"בלטים",  שנקרא  מה  לי  יש  ונכון, 

אבל אני מכירה עוד אנשים עם הצרה 
הזאת שחווים תקופות רמיסיה הרבה 
יותר ממושכות ואיכותיות משלי. אז 
מה קורה פה? ותוך כדי שאני שואלת 
את השאלות האלה המשכתי לבלוע 
וכאבים  כאבים,  לשיכוך  כדורים 

הקו מהסעיף  (והבטן,  דלקת  �נוגדי 
פעם  ומדי  בהתאם...),  הגיבה  דם, 
וכל  וולטרן,  זריקת  התפנקתי באיזו 
פעם שהגל החריף עבר קיוויתי שלא 

יחזור, אבל הוא תמיד חזר.
ספר  קראתי  חודשים  מספר  לפני 
מזווית  הזאת  בבעיה  לטפל  שמנסה 

�שונה לחלוטין, וכעת אני מנסה לכ
�וון את תשומת הלב ולהתמקד בטי

פול בבעיה הזאת מכיוון אחר. לספר 
הכרוני",  הכאב  "ריפוי  קוראים 

(הו סארנו  ג'ון  ד"ר  אותו  �וכתב 
צאת פוקוס, 2011).

אמריקני  רופא  הוא  היקר  ג'ון 
והוא  כאב  ברפואת  שמתמחה  ידוע 

�סבור, שגורמים רגשיים עלולים לה
יות אחראים למגוון כאבים כרוניים 
צוואר,  כאבי  גב,  כאבי  כמו  שונים 
מיגרנות  ומפרקים,  שרירים  כאבי 
כמו  גופניות  בעיות  ולמגוון  ועוד, 
מחלות  העיכול,  במערכת  תסמינים 

לב, אלרגיות ועוד.
בספר שלו עוסק ד"ר סארנו בקשר 
חיים,  ואיכות  מחלות  רגשות,  שבין 
ובדרכים שעומדות לרשותנו לשפר 

בע עם  ולהתמודד  בריאותנו  �את 
שאדם  ברגע  לדבריו,  גופניות.  יות 
מכיר בקשר בין מצבו הרגשי למצבו 
הגופני, הוא כבר עשה את רוב הדרך 

לשיפור מצבו.
סארנו  ד"ר  על  קצת  *עוד 
אחרות  התמודדויות  ועל 

בשבוע הבא.

חגיגות היובל
אומרים "40 הוא ה־30 החדש", "50 הוא 20 במסווה" ו"החיים מתחילים בגיל 65", אבל בואו נודה על האמת: אי אפשר למחוק 
מה שצברו תאי הגוף שלנו בחיינו. אני בת 50 ותמיד היה הכאב המציק הזה בגב, שמזכיר לי שאין פה ענייני "דרך אגב", אבל 

מה אני עושה לא טוב?

אני מאוד מאמינה שאם האדם משתדל, 
מתאמץ וחי נכון את חייו, אז יש סיכוי טוב 

שהוא יהיה בריא יותר, אבל גם זה לא 
תמיד קורה לצערנו ולפעמים, לחיים 

יש עבורנו תכניות אחרות מאלו שאנו 
רקמנו

אנו נוטים "לשמור בבטן" הרבה דברים 
שלא מצאנו להם פתרון אחסון אחר ושלא 
הצלחנו לעבד אותם ולפרקם מתוך גופנו, 

והבטן שלנו גדלה וגדלה ומתנפחת כדי 
להתאים את עצמה לכל השמור בתוכה, 

ובסוף נמאס לה
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"בתאריך 7.2.13 התפרסם במקומון 
"קו למושב" ראיון שנערך עמי בו 

נאמרו על ידי דברים נגד ראש 
המועצה מר מוטי דותן.

דברים אלה פגעו בראש המועצה 
ואני מתנצל על הדברים שנאמרו על 

ידי בראיון זה.
מודעה זו מפורסמת על ידי במסגרת 

הסכם שקיבל תוקף של פסק דין 
בתביעה שהתנהלה בבית המשפט 

בטבריה"

כהן יוסי,
מזכיר מושב הזורעים לשעבר tmags.co.il

greent
tmags.co.iltmags.co.co.i.ill

greentgreentent
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מאונך: 1. יהלום; 2. לבדוק; 3. דוכס; 5. בריוש; 6. יתנזר; 7. אריס סאן; 10. דנה ברגר; 

13. מולאן; 14. נחתמת; 16. רשמתי; 17. מיזוג.
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עמרם קליין

גדי ירקוני, ראש  א. 
המועצה האזורית 

אשכול שנבחר 
לאחרונה, הוא חבר 

היישוב:
קיבוץ נירים.  .1

קיבוץ ניר יצחק.  .2
קיבוץ ניר עוז.  .3

מושב עין הבשור.  .4

עובד נור, ראש  ב. 
המועצה האזורית 

הגלבוע שנבחר 
לאחרונה, מתגורר 

ביישוב:
כפר יחזקאל.  .1

ברק.  .2
דבורה.  .3

גן נר.  .4

איזה ירק יוצא דופן  ג. 
מבחינה בוטנית?

בצל.  .1
שום.  .2

צנונית.  .3
עירית.  .4

איזה ירק יוצא דופן  ד. 
מבחינה בוטנית?

מלפפון.  .1
קישוא.  .2

מלון.  .3

לפת.  .4

טריוויה 
למתקדמים

איזה שם יוצא דופן? ה. 
נווה ים.  .1
גליל ים.  .2
יבנה ים.  .3

שדות ים.  .4

א. 1
ב. 4

ג. 3 - צנונית שייכת למשפחת המצליבים, הצמחים האחרים ממשפחת 
השושניים.

ד. 4 - לפת שייכת למשפחת המצליבים, הצמחים האחרים ממשפחת 
הדלועיים.

ה. 3 - יבנה ים הוא שמו של נמל עתיק בשפך נחל שורק, דרומית לקיבוץ 
פלמחים, שאר האפשרויות הן שמות קיבוצים ותיקים.

תשובות:

 פוליטיקה
ובוטניקה

צילום: שי שמואלי גדי ירקוני 

צילום מפייסבוק עובד נור 
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

למכירה עגלת 
מפוח ל- 6 טון 

תערובת
פרטים: מיכאל שטראוס 

052-3990981




