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ראה עמ' 7

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  20  858בנובמבר   2014כ"ז בחשוון תשע"ה

רותי ראובני סגרה את הסטודיו שלה לעיצוב אביזרי עזר בתל אביב והקימה בית במושב רמות
ברמת הגולן ,שאליו מגיעים נכים מרחבי הארץ .כמוצא האחרון שלהם ,רותי יוצרת חפצים
ומתקנים שמקלים על חייהם .הראש היצירתי והידיים המעולות שלה עושים מהפכה בנגישות:
מקומות שקודם היו סגורים בפני מוגבלים בכיסאות גלגלים נפתחים כעת • דפנה מאור ,עמ' 14
צילום :בועז לניר

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

מכתבים
למערכת
■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

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 :שרה ראובן,
אריה אנג'ל
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס' 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

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק
מן המודפס בעיתון הזה.

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
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אזרח מדינה מודאג

נדהמתי לקרוא את כתב
תו של העיתונאי בן כספית
בעיתון "מעריבסוף השבוע",
בו הוא כותב שבעת כהונתו
של ברק כשר הביטחון ,דחף
ברק והתעקש לקנות לצה"ל
צוללת שישית ,למרות עמ
דתם הנחרצת וההפוכה של
הרמטכ"ל אשכנזי ושל מפקד
חיל הים צ'ייני  -שהצהירו
שאין לצה"ל שום צורך וענ
יין בצוללת ,ושצריך להוציא
את הכסף הזה על נושאים
חשובים יותר.
כתבה זאת ,של העיתו
נאי בן כספית ,מתפרסמת
לאחר שבשבוע זה התפרסמו
תמלילי קלטות סתר אשר
מסרה לפרקליטות שולה
זקן ,ובהן נשמע ראש הממ
שלה דאז אולמרט מרכל על
שר הביטחון ברק שקיבל
שוחד ,לכאורה ,מעסקאות
ביטחוניות ומסתיר אותם
בבנקים בחו"ל.
מאז נתפרסם תוכן הק
לטות ,לא שמענו עדיין

את מר אולמרט מכחיש את
תוכנן או טוען שהן מפו
ברקות ,ולכן יש להניח
שכראש ממשלה ,כשחשד
שמעשים לאראויים מתבצ
עים ע"י שר הביטחון שלנו -
נמנע מלעשות דבר ,מכיוון
שהיה מספיק חכם לאמץ את
הפתגם" :מי שיש לו חבילת
חמאה על הראש ,מוטב שלא
יסתובב בשמש".
כאזרח מדינה מודאג,
שעודד את ילדיו לתרום
למדינה בשירותם לצה"ל
מעל ומעבר לנורמה הרגי
לה והמחייבת בחוק ,אני בוש
ונכלם ומצמררת אותי המח
שבה מה עובר בראשם של
הורים שכולים ,שבנם נפל
בקרב מתוצאה מכך ששל
חו אותו על זלדה מיושנת
ופגיעה במקום שבכסף הנ"ל
יכלו להשקיע בציוד ובכלים
חדשים וממוגנים יותר ,שהיו
מקנים ביטחון לחיילים.
אבוי לנו ,אם שיקולים
זרים עומדים לפני עיניהם

של קברניטי המדינה בעודם
עומדים להחליט החלטות
הנוגעות לביטחון וחיי יל
דינו ,שאנו מפקידים בידם.
בטוחני שבן גוריון ,שהוריש
לנו בין היתר את חותמו
בקביעה" :שתדע כל אם
עברייה שהפקידה גורל חיי
בניה בידי המפקדים הראו
יים לכך"  -מתהפך בקברו.
אני פונה בזאת בקריאה
ליועץ המשפטי לממשלה,
להורות על בדיקה יסודית
ומקיפה לגבי כל נכסיו של
אהוד ברק ,שייתן הצהרת הון
מלאה ויסביר מאיפה עשרות
המיליונים שברשותו.
כבוד היועץ המשפטי
לממשלה ,אתה חייב לעשות
זאת באם חפצי חיים אנו,
ובאם דואגים אנו לעתידה
המוסרי של המדינה שלנו.
והלוואי שנתבדה כולנו ונגלה
שהכול שטויות וברק חף מפשע,
אחרת  -מה יהא עלינו?
אברהם לוליאן,
מושב צרופה

8

ראש ממשלה במבצע?
מזכ"ל תנועת המושבים
מציע לבנימין נתניהו שלא ינסה
לצבור הון פוליטי "על הגב
של החקלאים" וטוען בציניות,
שאפשר לייבא ראש ממשלה
מחו"ל "שיעלה פחות למשלם
המסים"

12
צילום :אילן שמעוני

"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,

תוכן

מצטיינים בנתינה

זיוה וישראל בן ארצי מחרב לאת
זכו במגן שר הרווחה להתנדבות
מתנדבים שגייסו ,הם אספו יקטים קהילתיים לאוכלוס
דרור יוסף
מלאי ראשוני של בגדים יות נזקקות.
זיוה וישראל אינם מוו
זיוה וישראל בן ארצי ובנו ריהוט בסיסי כדי לאחסן
ממושב חרב לאת בעמק חפר את הבגדים ,והחלו בהפעלת תרים על אף יום עבודה
זכו במגן שר הרווחה והשי החנות .החנות גדלה במהלך בחנות ,שניהם אחראים על
רותים החברתיים ,מאיר השנים וכיום מוכרת לכלל מתנדבים הפועלים בה,
כהן ,על הצטיינות בפעילו התושבים בעלות סמלית ,מדריכים אותם ודואגים להם
כעובדים שלהם ,והחנות
תם לרווחת הקהילה .את מגן ביגוד ,כלי בית ומשחקים.
ההוקרה קיבלו בטקס מרגש
הכנסות החנות משמשות מהווה בית גם למתנדבים.
שהתקיים בבית הח
לפני שלוש שנים
ייל בתל אביב.
הצטרפו לפרויקט
זיוה וישראל ,הו
סטודנטים המקב
רים לארבעה ילדים
לים מלגות לי
וסבים ל 12נכ
מוד ממועצת עמק
דים ולשישה נינים,
חפר.
מתנדבים במסגרות
בטקס שבו הו
חברתיות שונות ומג
ענק לבני הזוג
וונות במשך  14שנה.
המסורים אות הה
לפני עשר שנים נענו
צטיינות אמר ראש
לפנייה של אגף הר זיוה וישראל בן ארצי עם רוני אידן 14 .שנות התנדבות המועצה רני אידן:
ווחה להקים חנות
וישראל
"זיוה
יד שנייה לנזקקים בעמק לתמיכה במשפחות בקהי מייצגים תושבים אכפתיים,
חפר ,אשר מקדמת גם את לה במצבי משבר וחולי ,גם מעורבים ,תורמים ,אשר לא
נושא איכות הסביבה ומח באלה אשר אינן עומדות מתעייפים גם ברבות הש
זור באמצעות קבלת מוצרים תמיד בכללי הזכאות של נים ועוסקים בעבודה קשה,
והעברתם לנזקקים להם.
משרד הרווחה .כמו כן ,הח סיזיפית מתוך תחושת אח
ללא תמיכה ,למעט עזרת נות מסייעת להקמת פרו ריות ושליחות אמתית".

תיקון
בגיליון הקודם נשמטו בטעות מהכתבה "המילה האחרונה"
שם הכתבת ,מירי דג ,ושמו של צלמנו ,בועז לניר .עמכם הסליחה.

חינם אין כסף
יריד שבו אין מכירות ,רק
מסירות והחלפות  -כל מי
שרצה הביא זרעים ופקעות
שאסף בגינתו והציעם למבקרים
האחרים בשוק קחתן בחוות הנוי
שליד כפר רופין
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רואה את האור
המצב הסוציואקונומי בארץ
עדיין בכי רע  -הפערים לא
מצטמצמים ,למחאה החברתית
יש מעט הישגים ,אבל אישה
יוצאת דופן רצתה להראות
שאפשר אחרת ,ששולחת אליכם
גלים של אהבה ואור

במיוחד בחורף ,עושים
את הקניות בצרכניה!
רק-

15.90

₪

לק“ג

עוף מס‘  3קפוא עוף עוז

רק-

רק-

17.90

29.90
לק“ג

₪

לק“ג

כרעיים קפוא עוף עוז
כ

סטייק טונה תנובה

10.90

10

₪

7.90

₪

מי עדן שישייה

סוכר חום סוגת

7290000688732

7290001990094

8076800315479/8076804765546

 1ק“ג

 500גרם

11

₪

ב-

ג‘חנון אפוי

שונים
משקה ג‘אמפ טעמים שונ

7290006741271

+7290000136721מקבץ

+7290006251275מקבץ

יח׳

 1.5ליטר

21
תה ירוק במגוון טעמים
עמים

2
11

4
11

ב-

₪

 700גרם

₪
 400גרם

7290003514007

₪

וופל במילוי שוקו קואופ שופ
 200גרם

11

יח׳

11

₪

₪

שקדי מרק מנה

יח׳

7290106340480

2
15

ב-

₪

ליח׳

פסטה ברילה

 1.5ליטר

₪

מקסימה
אבקת כביסה סימה
 1.25ק“ג

+7290000288109מקבץ

₪

ארומהה
 7ארומתחליב רחצה נקה 7
ניחוחות שונים  750מ“ל

+7290104960239מקבץ

המבצעים בתוקף בין התאריכים 25.11.14-18.11.14 :או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם( .הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע .המבצעים בחנויות
קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד .הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת .התמונות להמחשה בלבד .אין מכירה סיטונאית .ט.ל.ח.
קואופ שופ בכפרדרום וערבה-איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה חדש! | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | יושיביה חדש! |קיבוץ כיסופים | כפר מימון | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עוזה | עידן | עין הבשור | קדש ברנע | שחר | שלווה | תומר | תקומה
שפלה-בית גמליאל | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב“ם חדש! | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל“י | ניר בנים | עטרת | תימורים | תלמי מנשה | מרכז-אבני חפץ | אלון מורה חדש! | אלישיב | קיבוץ בחן | בית הלוי
גאולים | גבעת חן חדש! | חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה-כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קרית ענבים | קיבוץ רמת רחל | שורש | חיפה והסביבה-אלון הגליל | אלייקים
קיבוץ בית רימון חדש! | קיבוץ החותרים | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה“ג -אביבים | אחיהוד | קיבוץ אילון | אלי עד | אליפלט חדש! | אמנון | אניעם | בוסתן הגליל | בית הלל | בית יוסף | גבעת אלה | גבעת יואב | קיבוץ גשור | דבורה | קיבוץ חוקוק | טל אל
יובלים | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כפר שמאי | לימן | מורשת | מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | נאות גולן | נווה זיו | נטור | עצמון | צורית | קורנית | קלע אלון | רמות | רמת מגשימים חדש! | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | שפר | תל עדשים

שירות לקוחותmmm$_ihW[b$Yeef | 110-709-700-1 :
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חדשות
שהשקט בעוטף עזה
לא יטעה אתכם

"הכול שקט ,אבל אסור לנו לשכוח מה עבר על
תושבי עוטף עזה לפני מספר חודשים ספורים
בלבד" ,הזהיר מאיר צור בפתח מועצת תנועת
המושבים שהתכנסה בנתיב העשרה .מנכ"ל
משרד החקלאות רמי כהן מבטיח לחברי המושב:
"צריך להביא לכאן אנשים חדשים ואנו ניתן את כל
הכלים להמשך" .עיקרי הדברים מישיבת מועצת
תנועת המושבים
מערכת "קו למושב"

כ 200חברי תנועת המו
שבים ,חברי כנסת ,בכי
רים במשרד החקלאות,
ראשי מועצות וראשי ארגונים חק
לאיים התכנסו השבוע בישיבת מו
עצת התנועה ,שנערכה במושב נתיב
העשרה .מטרת קיום הישיבה במושב

ואנחנו מנסים לשנות זאת בכנסת.
מאיר צור ,מבחינתי ,הוא שותף
אמתי ,כן ואנחנו משתפים פעולה
יחד עם משרד החקלאות בכדי לה
צעיד שינויים".
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח
הכפר רמי כהן" :העבודה שנעשתה
בנתיב העשרה היא הדוגמה של מה
זה התיישבות .המלחמה התקיימה

בישיבת מועצת התנועה בנתיב העשרה .תכניות עבודה חמששנתיות לכל מושב

קעות ואגודות שיתופיות; מסמך
מדיניות תכנון ופיתוח הכפר; חברה
וקהילה.

התקדמות בחכירה לדורות
במושב הראשון בישיבת המועצה
הוצג דוח של המזכ"ל צור על פעי
לות התנועה בשנה החולפת והי
שגיה .בתחום אחריותו של ראש אגף

עו"ד מירון הכהן ,מאיר צור ,צביקה כהן ,ח"כ זבולון כלפה ויאיר פרג'ון" .אנחנו משתפים פעולה יחד עם משרד החקלאות"

שהיה תחת איום של מנהרות
ופצמ"רים היא הבעת הוקרה של
התנועה לתושבי הדרום על עמידתם
האיתנה בימי הלחימה בצוק איתן.
הישיבה נוהלה עלידי עו"ד עמית
יפרח ,יו"ר אגף הקרקעות ואגודות
שיתופיות בתנועת המושבים.
מזכ"ל התנועה מאיר צור ,שפתח
את הכנס דברי ברכה ,אמר" :אמנם
אנחנו יושבים כאן היום והכול שקט,
אבל אסור לנו לשכוח מה עבר על
תושבי עוטף עזה לפני מספר חוד
שים ספורים בלבד".
ח"כ זבולון כלפה ,יו"ר השדולה
החקלאית בכנסת ,אמר לנוכחים:
"ההיאחזות בקרקע לאורכה ולרוח
בה והמפגש עם אנשים איכותיים
לא מקבלים מספיק ביטוי ציבורי,
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כ 50יום ובזמן שהצבא לוחם ,התו
שבים נשארו כאן .ניצחון במלחמה
זה חיזוק הדמוגרפיה .צריך להביא
לכאן אנשים חדשים ואנו ניתן את
כל הכלים להמשך".
יו"ר ועד המושב המארח ,בן יעקב
יעקב" :ההתיישבות המושבית היא
ההתיישבות הנכונה .מה שקרה
בנחל עוז כשאמרו שהם עוזבים את
המקום ,זה שבר ,ואני מקווה שנדע
לעקוף אותו .לתנועה שלנו יש הרבה
חשיבות ומה לעשות" .יו"ר המועצה
האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון,
הוסיף בדבריו" :צריך להמשיך ולפ
עול לחיזוק המושבים ותנועת הנוער
בני המושבים".
ארבעה מושבים היו בישיבת
המועצה :דוח מזכ"ל התנועה; קר

הקרקעות ואגו"ש ,עו"ד עמית יפרח,
הודיע צור כי חלה התקדמות בנושא
הפיילוט על חוזה חכירה לדורות
מול רשות מקרקעי ישראל וביישום
החלטה  979בחלקות המגורים במו
שבים .כמו כן ,קודם יישום ההחלטה
על איוש נחלות פנויות במושבים.
בנוסף ,נסקרו פסקי הדין בעתירות
לבג"צ שבהן התנועה השתתפה.
באגף המשק ,שבראשו יושב פלג
אוריון ,פעלו השנה בתנועה בתחום
עובדים זרים )כמות ,הורדות ניכויים
בגין מגורים ,מס מעסיקים ,הסכם
קיבוצים ונקודות זיכוי( .בתחום
עובדים ישראליים נאמר שיש "לחזק
את העבודה של החקלאים הישרא
לים בידיים עובדות ,שכן זהו הקשר
שלנו לארץ וזה החינוך ,וזאת יש

לעשות בין השאר באמצעות עבודה
מועדפת".
בתחום החלב – "עלפי 'מתווה
לוקר' ,כ 140רפתות נסגרו מתוך
 .800להערכתנו ,קיים פער גדול
ברווחיות בין רפת מושבית לקיבו
צית ,שמצריכה טיפול" .צור דיבר
על תקנון התאחדות מגדלי הבקר,
על מינוי מנהל לשולחן החלב ,על
יבוא עגלים ,על הקמת שולחנות
פרחים ויצואנים בתנועה.
המזכ"ל הפתיע את החברים כשא
מר" ,שלא כמו בעבר ,שהממסד תמך
באופן קבוע במועצות הייצור ,אנחנו
נבחן כל מועצה לפי פעילותה ולא
ניתן למועצות להתנהל ולהתקיים
מבלי לראות את התועלת אל מול
העלות שאנו החקלאים משלמים".
על "מבט מושבים" ,בניהול יוגב
שריד ,אמר צור" :בנינו מוצר ציבורי
לטובת המושבים' .מבט' תהיה הסמן
הימני בשירות ובמחיר בפעילותה
לטובת כולנו :יישום החלטות רמ"י;
טיפול בעובדים זרים; התקשרות
עם בנק לאומי לטובת הטבות למו
שבים ולחברים; הסדרת פל"ח דרום
עם המועצות האזוריות; הצרכניות
במושבים; מיצוי זכויות רפואיות".
עוד נמסר ש"מבט מושבים" נמצאת
במשא ומתן בעניין ביטוח בריאות.
על פעילות אגף חברה וקהילה,
בהנהלת אילנה יוגב ,נאמר שבפעם
הראשונה יתקיים סמינר משולב של
תרבות ,נוער וקהילה ,בשיתוף תנועת
הנוער בני המושבים .הסמינר יתקיים
בימים  .8.1.146פעילויות נוספות
של האגף" :תנועה במסע"  -זו השנה
הרביעית שתנועת המושבים מוציאה
מסע לפולין; אירוע הוקרה לקק"ל
ולפעילות של קק"ל; הכשרת ארכיו
נאים לשימור המורשת וההיסטוריה
בקורס שנפתח השנה בפעם השלי
שית; "קמנו ועשינו"  -אירוע הוק
רה למתיישבים שהקימו את מחנות
העולים ,באגף עובדים על הכנת סרט
תיעודי; הנצחה ב"יד לבנים" של כל
החיילים שנפלו בעת שירותם ונפגעי
הטרור מן המושבים.
לפי הודעת מזכ"ל התנועה המיי
שבת ,גדל היקף הפעילות בבני

המושבים ,תנועת הנוער המנוהלת
עלידי עו"ד שירי ארדיטי נחום.
לימי הפעילות המסורתיים של
חברי התנועה ,תלמידי כיתות
ט'י"ב ,המוקדשים לזכרו של סגן
אלוף יוסי יָ ֶפה )יופה( ,בן מושב חרות,
הגיעו השנה כ 2,000חניכים .יפה
ז"ל פעל במשך שנים רבות במסגרת
בני המושבים ,בתחילה כרכז מפע
לים ולאחר מכן כמרכז בני המוש
בים )ועדת הנוער( .הוא נהרג כאשר
עלה רכבו על מוקש ב 28בפברואר
 ,1977י' באדר תשל"ז ,באזור ניצנה
שבנגב.
על מחלקת התיירות הכפרית,
שבתנועה מנוהלת ע"י צורית וידה
מיקיי ,אמר צור" :התיירות הכפרית
היא חלק מהתעסוקה החלופית במו
שב ,והיא חשובה מאוד ויש לטפל בה
בצורה משמעותית".
במחלקת דוברות ,תקשורת והס
ברה ,שלמנהלתה מונתה לפני זמן
לארב דפנה כהןנוריאל ,רואים
חשיבות במיתוג מחדש של המוש
בים והמרחב הכפרי וביצירת תדמית
חיובית  -הן בתקשורת הארצית והן
בתקשורת המגזרית .כדי לקדם את
האג'נדה הזו ,יצרו במחלקה את קמ
פיין הרדיו המשותף עם הקיבוצים,
ששודר לפני מספר שבועות.
על תכניות אחרות בתחומים נוס
פים אמר צור" :אנו בונים מרכז ידע
והדרכה בתנועה ,שיהיה מרכז הידע
לכל המושבים הפעילים והוועדות
השונות במושב .דבר נוסף עליו אנו
מתכוונים לעבוד השנה :תכניות
עבודה חמששנתיות לכל מושב.
זה שלב נוסף וחשוב בקשר ובחי
בור בין התנועה למושבים" .מזכ"ל
התנועה ציין את החיבור של התנ
ועה לממסד ,לשטח ומעמד התנועה
בכל מקום .בדברי הסיכום הדגיש
את חשיבות החיזוק של דור ההמשך
במושבים ובחקלאות" :יש לחזק את
הערכים שלנו .רק באמצעות הער
כים שלנו אנו נשמור על המושבים,
החקלאות והחברה .אנחנו הסמן הי
מני של החברה .דבר זה נותן לנו את
הכוח ,המוטיבציה ומראה שאנחנו
בדרך הנכונה".
המשך בעמוד 6
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חדשות
המשך מעמוד 4

קרקעות ואגודות שיתופיות
מושב שני של הכנס דן בקרקעות
ובאגודות השיתופיות ובו הרצה יו"ר
אגף קרקעות ואגו"ש בתנועת המו
שבים ,עו"ד עמית יפרח ,על פעילות
האגף שבראשותו.
נביא את הדברים בנקודות" :פיי
לוט חוזה חכירה"  -במסגרת יישום
הסדרת חוזי החכירה במושבים הוח
לט עם רשות מקרקעי ישראל על
פיילוט בשלושה מושבים .הפיילוט
החל במושבים אומץ וקידרון במרכז
הארץ ,שלהם פרופיל מתאים ,ובכ
פר מימון בעוטף עזה" .יש לנו 150
מושבים שכבר יש להם את דרישות
הסף" ,אמר עו"ד יפרח" ,אנחנו עושים
מאמצים לקדם במהירות האפשרית
את הפיילוט על מנת שיהווה גשר
ברזל לשאר מושבי התנועה .החוזים
לחלקות א' וב' מוכנים ,ואנו ממתי
נים כעת לסיום הכנת המיכון מצד
המינהל".
בבג"צ מטה יהודה הסביר יפרח
ש"מדובר בהישג למושבים ,שכן
בית המשפט חייב את המינהל לה
קים ועדה שתבחן פעם נוספת את
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עו"ד עמית יפרח" .החוזים לחלקות א' וב'
מוכנים ,ואנו ממתינים כעת לסיום הכנת
המיכון מצד המינהל"

סוגיית השכרת הפל"ח בחלקות
המגורים במושבים".
בנושא הרגיש" ,חוק ועדות
קבלה" ,עדכן עו"ד יפרח את הנו
כחים ,כי בית המשפט פסק שמותר
לקיים ועדות קבלה בנגב ובגליל
ודחה את העתירה אשר תקפה את
החוק .תנועת המושבים הייתה משי
בה בעתירה זו.

בהמשך דבריו התייחס
יפרח לאפשרות בניית הבית
השלישי בנחלה" :יישום
החלטה  1355נחסם על
ידי תמ"א  35בכל הקשור
ליכולת בעל הנחלה לבנות
את הבית השלישי .הנושא
בטיפול ויגיע שוב למועצה
הארצית לתכנון ובנייה .אנו
נערכים יחד עם מרכז המו
עצות האזוריות לכינוסה
הקרוב של המועצה הארצית
לתכנון ובנייה".
הדובר הבא היה מנהל
האגף החקלאי ברמ"י ,עו"ד
אסף ראפלד ,אשר הציג
לראשונה בפני חברי המועצה
את הוראות האגף המאושרות
בעניין איוש נחלות פנויות,
הן באזור המרכז והן באזור
מאיר צור" .לא ניתן למועצות להתנהל ולהתקיים
הגליל )החלטה .(1317
מבלי לראות את התועלת אל מול העלות"
"בשנת  2003החליטה
הנהלת מנהל מקרקעי יש
"לפי ההחלטה ,בטלות הנחלות
ראל לעצור את איוש הנחלות" ,אמר
עו"ד ראפלד" ,עד ימינו אין איוש הלאמאוישות במרכז .בפריפריה,
של נחלות במינהל ,למעט קו עימות המשך איוש נחלות בתשלום .נח
ונחלות ששווין לא יעלה על  440לות שיבוטלו ,אגודות יוכלו להמירן
למגרשי מגורים .באזורי עדיפות
אלף ש"ח.

לאומית ניתן יהיה לשווק את הנ
חלות למומלצי אגודה ,אך בתמורה.
יישום ההחלטה כפוף לתמ"א .35
הרשות מתמרצת אגודות שיבצעו
ביטול נחלות באמצעות תשלום של
עד  25%מהתמורה הכספית".
כמו כן ,מנהל האגף ענה על שא
לות חברי המועצה בנוגע למערכת
היחסים בין רשות מקרקעי ישראל
והמחוזות לבין המושבים וחברי הא
גודות .אחריו סקר עו"ד מירון הכהן,
רשם האגודות השיתופיות ,את פעי
לות הרשם בשנה האחרונה בתחומים
אגודות שיתופיות וקואופרציה.
במושב השלישי של ישיבת המו
עצה הציגה ד"ר רותי פרוםאריכא,
סגנית בכירה למנהל הרשות לתכ
נון במשרד החקלאות ,מסמך שנוסח
לפני שנתיים ומטרתו גיבוש מדי
ניות תכנון אחידה ומייצגת עבור
המרחב הכפרי.
במושב הרביעי ,סקרה אילנה
יוגב את פעילות אגף חברה וקהי
לה שבאחריותה במהלך "צוק איתן".
בהמשך ,שמעו הנוכחים את דבריה
של נציגת מושב נתיב העשרה ,אשר
סיפרה את אשר חווה המושב תחת
האש והלחימה.
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חדשות
דרור יוסף

"ניתן לייבא גם ראש ממשלה מחו"ל שיעלה פחות
למשלם המסים ויהיה הרבה יותר טוב"
תמיכת ראש הממשלה בהפחתה ובביטול של מכסים על יבוא מוצרי מזון מעוררת את כעסם של
החקלאים .יו"ר התאחדות חקלאי ישראל צור" :אני ממליץ ומבקש מראש הממשלה להתחיל לעסוק
בדברים המשמעותיים כיום  -הכלכלה ,החברה והביטחון"

הקרב על מכסי המגן" :אם
נתניהו התחיל את מסע
הבחירות שלו ,אז שלא
יעשה זאת על הגב של החקלאים.
נתניהו הוא הראש ממשלה היחידי
בעולם שקם בכל בוקר וחושב כיצד
עליו להילחם בייצור המקומי" -
תגובת מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
להחלטת ראש הממשלה לפעול
לקידום הפחתה וביטול של המכסים
על יבוא מוצרי המזון שולחת יותר
מעקיצה לכיוון נתניהו" :אפשר,
באותה המידה ,לייבא גם ראש ממ
שלה מחו"ל שיעלה פחות למשלם
המסים ויהיה הרבה יותר טוב .אנח
נו ,החקלאים ,אינם הבעיה .כל עלות
המזון מסך ההוצאה המשפחתית
הממוצעת היא  16%כאשר מתוך
ה ,16%החקלאות הישראלית הנה
פחות מחצי.
"המוצרים החקלאים יוזלו מש
מעותית אם ממשלת ישראל תטפל

בפערי התיווך בכל האמצעים
העומדים לרשותה ,למשל :המש
מעות של יבוא ביצים  -יסגור
כ 3,000משקים ,שהם כ3,000
משפחות של מגדלים שזו פרנסתם
היחידה ,וישלח אותם ישירות למח
לקות הרווחה .כל משק כזה מרוויח
כ 6,000ש"ח בחודש וזוהי פרנסתו
היחידה.
"אני ממליץ ומבקש מראש הממ
שלה להתחיל לעסוק בדברים המש
מעותיים כיום  -הכלכלה ,החברה
והביטחון ,ולא בכל פעם שיש לו
בעיות פוליטיות להכריז הכרזות
פופוליסטיות כנגדנו ,החקלאים
והיצרנים".

"המדינה  -שחקן מרכזי
בהתמודדות עם המציאות"
האמירה שהסעירה את רוחו
של יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכ"ל תנועת המושבים נאמרה
בישיבת ממשלה ,שבה חבריה שמעו

סקירה של עולם העבודה והתעסוקה
בעתיד ,מפיו של יוג'ין קנדל ,ראש
המועצה הלאומית לכלכלה במשרד
ראש הממשלה.
קנדל הציג בסקירתו נתונים על
תמורות בשוק העבודה ב 100הש
נים האחרונות ועל השפעת הטכנו
לוגיה ,הגלובליזציה ,כניסת נשים
לשוק העבודה ופתיחת שווקים על
עולם התעסוקה .הכלכלן התייחס
גם למצב שוק העבודה בישראל
על מאפייניו ועל השינויים שחלו
בו בשנים האחרונות .כמו כן ,הציג
יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה
את המגמות האפשריות שלקראתן
צועד שוק התעסוקה והציג פרמט
רים להתמודדות עם השינויים הע
תידיים .קנדל ציין ,כי המדינה היא
שחקן מרכזי בהתמודדות עם המצי
אות המשתנה וכי מתחייב תיאום בין
כל הגורמים העוסקים בהון האנושי
והתאמה של מערכות שונות ,בעי
קר מערכת החינוך ,להתמודדות עם

הצרכים החדשים.
באותה ישיבה ,בהתבטאות נדירה,
התייחס ראש הממשלה בנימין נתנ
יהו ליוקר המחיה ולעבודה שנעשית
בימים אלה בלשכתו בנוגע לביטול
מכסים על יבוא מזון .בדבריו עקץ
נתניהו את שר האוצר יאיר לפיד
כאשר אמר ,כי הדבר פתיר "בחתי
מת צו של שר האוצר".
"צריך ואפשר להפחית ואף לבטל
את המכסים על יבוא מזון .ניתן
לעשות את זה בחתימת צו של שר
האוצר" ,אמר נתניהו" .זה צעד שיי
צור תחרות מידית ויוריד מחירים.
אם קופת המדינה תצטרך השלמה
בעקבות הצעדים האלה ,או אם יהיה
צורך בסבסוד גופים שייפגעו ,ניתן
יהיה לגייס לפחות חלק מהסכום
ממיסוי מחזיקי שלוש דירות ומע
לה".

בנימין נתניהו" .צעד שייצור תחרות מידית
ויוריד מחירים"

"אירוע דליפת
ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת האמוניה במפעל הוד
חפר הוא פרומו"
החוק לפיקוח על מחירי פירות וירקות

אם תתקבל ההצעה לצמצום מרווח השיווק בין החקלאים לקמעונאים,
הפיקוח על מחירי הפירות והירקות עשוי לחסוך למשפחה  300600ש"ח בנטו
הצעת החוק לפיקוח על
פערי השיווק בפירות וי
רקות ,שאושרה לפני זמן
קצר בוועדת שרים לחקיקה ,נולדה
משיתוף פעולה בין נציגי החקלאים
והצרכנים באמצעות תנועת המוש
בים ,התאחדות האיכרים וארגוני
המגדלים והמועצה הישראלית
לצרכנות .יוזמי הצעת החוק מערי
כים ,כי אם תתקבל כל משפחה תח
סוך כ 300עד  600ש"ח נטו – שב
מקסימום הם משכורת וחצי בשנה,
 7,200ש"ח ,במונחי שכר מינימום
חודשי ) 4,300ש"ח(.
מטרת ההצעה היא לאפשר מחי
רים הוגנים לצרכן ,כך שכל אזר
חי ישראל יוכלו ליהנות מתוצרתה
הטרייה של החקלאות הישראלית
ותצמצם את מרווח השיווק בין
החקלאים לקמעונאים ,שיש בו כדי
להכתיב את ההיצע והביקוש ואת
רמות המחירים  -גבוהה לצרכן
ונמוכה לחקלאי.
על ההצעה חתומים :ח"כ כלפה
)הבית היהודי( ,ח"כ איציק שמו
לי )עבודה( ,עמר בר לב )עבודה(,
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יעקב מרגי )ש"ס( ,משה גפני )יהדות
התורה( ,עדי קול )יש עתיד( ,איילת
שקד )הבית היהודי( ,יפעת קריב )יש
עתיד( ועליזה לביא )יש עתיד(.
ח"כ כלפה ,יו"ר משותף של הש
דולה החקלאית" :בשש השנים הא
חרונות זינקו מחירי הירקות בארץ
ב ,30%בעוד שבמדינות גוש האירו
עלו המחירים באותו הזמן ב12%
בלבד ,קצב ההתייקרות הזה מדאיג
מאוד.
"הצעת החוק שהגשנו תשים סוף
לחזירות של המתווכים ,שמרוויחים
על חשבון החקלאים והצרכנים .אני
שמח שוועדת השרים מצאה לנכון
לתמוך בחוק שנתמך עלידי חברי
כנסת מכל קצוות הקשת הפולי
טית".
מנכ"ל המועצה הישראלית לצר
כנות ,עו"ד אהוד פלג" :ההצעה
תשים קץ לפערי התיווך הגבוהים
המקפחים את החקלאים ואת הצרכ
נים כאחד .כשאין ריסון עצמי דרוש
ריסון חיצוני ,להבטחת שוק הוגן
בישראל של פירות וירקות".
ח"כ עמר ברלב ,יו"ר משותף

של השדולה החקלאית" :מדובר
בצעד חשוב שיביא להוזלת מחירי
המוצרים החקלאיים ובדבבד ,יס
ייע לחקלאים במאבקם הצודק כנגד
פערי המחירים הבלתינסבלים.
הצעת החוק הזו היא הדרך האפקטי
בית להביא להורדת מחירי הפירות
והירקות ולחשוף בפני הציבור מי
עומד מאחורי המחירים הגבוהים
הנגבים ממוצרים אלו".
נשיא התאחדות האיכרים ביש
ראל ,דובי אמיתי" :פער התיווך
הוא החוליה המרכזית בשרשרת
יוקר המחיה .מדובר בחיסכון של
משכורת וחצי בשנה במונחי שכר
מינימום .הצעת החוק תשים קץ
לחזירות הקמעונאית ולכשל השוק
בגינם הצרכן משלם מאות אחוזים
יותר על מוצרים בסיסיים כמו פי
רות וירקות מהמחיר אותו מקבלים
המגדלים .כל ניסיון להוזיל מחי
רים ללא פיקוח ,כמו יבוא למשל,
מועד לכישלון והוכחנו זאת כבר
עם מחירי התפוחים והבקר המיו
באים במחיר מוזל ונמכרים לצרכן
במחירי עושק".

ראש מועצת עמק חפר בוועדת הפנים :אם
יוצבו מתקני הגז ביבשה ,האסון שבו קופחו
חיי כבאי ועשרות אזרחים נפגעו עלול להיות
רק הקדימון לאסון גדול הרבה יותר

בדיון בדרכים להקטנת הסכנה שבשימוש במכלי אמוניה
ברחבי הארץ ,שהתקיים בוועדת הפנים של הכנסת בראשות
חברת הכנסת מירי רגב ,השתתפו ח"כים ,מנכ"ל המשרד לה
גנת הסביבה דוד לפלר ,ראש המועצה האזורית עמק חפר ,בכירים בר
שות הכבאות וההצלה ,נציגי משטרה ,נציגי משרדי הממשלה רלוונ
טיים ,ראשי עמותת צלול ונציגי המפעל.
"אירוע דליפת האמוניה במפעל הוד חפר הוא פרומו למה שעלול לק
רות אם מתקני הגז אכן יוצבו ביבשה .אני חרד ליום שבעקבות החלטת
הממשלה יוצבו מתקני הגז באזורים מאוכלסים ואנו נשב שוב בוועדת
הפנים ,נדון בכשלים ונבכה על אבדן חיי אדם" ,אמר ראש המועצה הא
זורית עמק חפר רני אידן בישיבת הוועדה ,בדיון שזימנה ח"כ רגב בד
ליפת האמוניה במפעל העופות "הוד חפר" בפארק תעשיות עמק חפר.
עוד אמר אידן ,כי די לראות מה עשה סדק קטן בצינור אמוניה קטן כדי
להבין מה יקרה במקרה דומה במתקן הגז.
ח"כ רגב ציינה ,כי מטרת הדיון היא למנוע את האסון הבא וביקשה
מהנוכחים למצוא בהקדם דרכים להקטנת הסיכונים ממכלי האמוניה,
שנמצאים במפעלים רבים בארץ ,שיפור של הקשר בין גורמי הכיבוי
והמפעלים ושיפור של כושר ההתמודדות עם מצבי קיצון.
חברי הכנסת דב חנין ותמר זנדברג ומנכ"לית עמותת צלול עו"ד
מאיה יעקובס תמכו בדברי אידן וח"כ זנדברג אף אמרה ,כי בנושא הצבת
מתקני הגז ביבשה אישרה המדינה את האסון הבא .בתום הדיון ,הכריזה
ח"כ רגב על כוונתה לכנס דיון נוסף בניסיון למנוע את הצבת מתקני
הגז ביבשה.
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באה
לעזרה

המקצוע של רותי ראובני ממושב רמות ייחודי:
היא מעצבת אביזרי עזר לנכים .מי שפונה אל
רותי עובר עמה תהליך ארוך ,שבו מתייעצים עם
הרופא ועם הפיזיותרפיסט ,מנסים ,בונים ,משנים,
מתאימים ובונים שוב .לכל אחד היא יוצרת את
האביזר הנחוץ לו ,באופן אישי
דפנה מאור ,מושב רמות
צילומים :מיכל גאנח,
האלבום הפרטי

החייל שרותי פגשה רצה
להמשיך לעסוק בטיפוס
הרים .הוא מטפס מנעוריו,
אלא שעכשיו נפצע בשירותו בצבא
ואיבד את כל אצבעות יד ימין .חלק

חות( .בסיום התהליך ,הבחור הצעיר
חזר להיות מטפס הרים.
זה המקצוע של רותי ,הייחודי
והמיוחד .היא מעצבת אביזרי עזר
לנכים .אל תטעו .אין לה חנות ובה
מבחר מכשירים .לרותי יש בית מל
אכה ובו מחרטה ,מסורים חשמליים
שונים ,קפיצים ,חלקי עץ ,צינורות
אלומיניום וכלי עבודה רבים ושו

רותי ראובני בסטודיו שלה .מתכננת אביזרים על האדם עצמו ,בניגוד למהנדס שמתכנן קודם על מחשב

להיראות עם הליכון  -כזה שלא
השתנה שנים רבות ,ארבע רגליים
מאלומיניום .לא רצתה להיראות
קשישה.
רותי חשבה היכן אנשים הולכים
עם עגלות באופן טבעי  -בשדות
תעופה ,בשוק .היא בנתה עגלה
יפה ,קלילה ,על שלושה גלגלים,
מבוכים שבהם מניעים כדור .משחק
לילדים וגם פיזיותרפיה

מכף היד נותר ושורש כף היד חי וב
ריא .למרבה הצער ,אי אפשר להת
קין פרוטזה על היד ,אלא אם יכרתו
את כף היד ,הסביר הרופא .לכך רותי
לא הסכימה.
היא שוחחה עם החייל הפצוע,
התייעצה עם הפיזיותרפיסט ,חקרה
את נושא הטיפוס  -היכן הלחץ,
הכובד ,מהן הסכנות ,איך צריכות
לתפקד הידיים .יחד עברו תהליך
ארוך עד שרותי יצרה את המתקן
המתאים בדיוק ליד הפגועה של
החייל :מתקן בעל יכולת אחיזה בב
ליטה על מצוק ,יכולת דחיפה למטה
כדי להעלות את הגוף ,אפשרות
התפרקות מהירה במקרה של נפילה
)במקום אצבעות הידיים שהיו נפת
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נים .מי שפונה אליה עובר עם רותי
תהליך שבו מתייעצים עם הרופא
ועם הפיזיותרפיסט ,מנסים ,בונים,
משנים ,מתאימים ובונים שוב .לכל
אחד רותי מתאימה את האביזר הנ
חוץ לו באופן אישי .לפעמים בתש
לום ,לפעמים בהתנדבות.

לא רצתה להיראות עם הליכון
לפני שנים הכירה רותי אישה
צעירה מאוד ,אם לילדים קטנים,
שחלתה בניוון שרירים .בהליכתה
נשענה על עגלת התינוק .כשגדל
התינוק ויצא מהעגלה המשיכה אמו
הצעירה ללכת עם העגלה ,כאילו זה
עתה הורידה את התינוק בפעוטון
והיא שבה הביתה .כל כך לא רצתה

רותי ואחד מאחיה,
מהנדס מכונות ,בנו
כיסא גלגלים מיוחד,
קטן וקל מאוד ,בעל
כושר תמרון גבוה.
הכיסא ארוז בתיק
נשיאה וניתן להרכבה
מהירה וקלה ביד
אחת בלבד .זהו בעצם
כיסאאסלה ,שמרכז
המושב שלו מתפרק
ויוצא .מתיישבים
עליו ונכנסים
לשירותים רגילים,
בכל מקום

שכוללת תיק ונראית כמו עגלה
לשוק ,נאה ומודרנית .לאם הצעירה
היה הליכון לצאת אתו  -שלא נראה

כמו הליכון .להורה נכה בנתה רותי
"סלקל" שמתחבר לכיסא הגלגלים.

מטפס וכפפת הטיפוס .בזכות המתקן שרותי יצרה לאחיזה בבליטות ,הבחור הצעיר חזר
להיות מטפס צוקים

בחלק מימי השבוע
נוסעת רותי לחיפה,
לעבוד במפעל של אבא
)מי מזלזל בפחחים
ובבעלי מקצוע?(.
מלבד העבודה במפעל
של אבא ובסטודיו
שלה ,רותי לימדה
במכללת הדסה
בירושלים ,במחלקה
לעיצוב תעשייתי.
הנושא שבו עסקה
הוא עיצוב שמתחשב
בסוגים רבים של
אנשים
משחק לילדים עיוורים ורואים

רותי עבדה עם גן ילדים מיו
חד בירושלים" ,גן משי" ,ובשיתוף
פעולה של הגננות והסייעות בנתה
משחקים לילדים .המטרה  -שהיל
דים יצליחו לשחק ,ייהנו מהמשח
קים ובדרך גם יעשו פיזיותרפיה ,אם
צריך .היא בנתה משחק זיכרון ליל
דים עיוורים ,שבו הם יכולים לשחק
עם ילדים רואים .חלק מהמשתתפים
רואים בעיניים וחלק "רואים" באצב
עות; היא יצרה מתקן להנחת קלפים
שקל להרימם ,עבור ילדים שמתק
שים בתנועת תפיסה והרמת קלף; או
כדור שמניעים אותו במבוך .המבוך
בנוי על לוח עץ שזז לכל הכיוונים
והילד שאוחז בלוח ומסיע את הכדור
במבוך מתרגל בינתיים פיזיותרפיה,
תוך משחק.
רותי נולדה בחיפה למשפחה יו
צרת .להוריה שמונה בנות ובנים
שעוסקים במכונאות ,בקרמיקה,
בהנדסה ובתכשיטנות .לכולם ידי
זהב .אביה של רותי למד מכשירנות
ויש לו מפעל יחידי במינו לליטוש
חלקים לתעשייה כבדה או לתעש
יית הצ'יפים ,שמביא חלקים לדיוק
של אלפית מילימטר.
באופן טבעי ,לאחר השירות הצ
באי למדה רותי עיצוב תעשייתי.
היא עבדה בהתנדבות ב"מילבת",
עמותה המספקת אמצעי עזר לנכים,
לקשישים ולבעלי צרכים מיוחדים,
שפועלת מבית החולים "שיבא" בתל
השומר .כך התקרבה לעולמם של
הנכים .היא פתחה סטודיו בדרום תל
אביב ולשם הגיעו אנשים רבים.

קיר טיפוס בחדר הילדים
לפני כשמונה שנים הגיעה רותי
לרמת הגולן ,לבילוי עם קבוצת
חברים .אז פגשה את גיא ראובני,
מהבנים הראשונים של מושב רמות.
מאז הפגישה ההיא ,הספיקו גיא ורו

תי לבנות יחד בית במושב ,להוליד
ארבעה ילדים ולהקים לרותי בית
מלאכה ,כאן ,במושב רמות בגולן.
בביתם החדש ,רותי בנתה את מי
טות הילדים בעצמה וגם יצרה בחדר
הילדים קיר טיפוס.
בחלק מימי השבוע נוסעת רותי
לחיפה ,לעבוד במפעל של אבא
)מי מזלזל בפחחים ובבעלי מק
צוע?( .מלבד העבודה במפעל של
אבא ובסטודיו שלה ,רותי לימדה
במכללת הדסה בירושלים ,במחל
קה לעיצוב תעשייתי .הנושא שבו
עסקה הוא עיצוב שמתחשב בסוגים
רבים של אנשים ,ביותר תחומי יכו
לת או חוסר יכולת ,עיצוב שמאפשר
להרבה יותר אנשים להשתמש בנו

עגלה קלילה
ומודרנית .לאם
הצעירה היה הליכון
 שלא נראה כמוהליכון

עשהאל שבו יושב בכיסא הגלגלים שרותי ואחיה תכננו ובנו .קטן וקל מאוד ,מרכז המושב מתפרק

חות בכיסא ,במכונית או במקלחת.
זהו "עיצוב מכליל" ,חלק מתורת
הארגונומיה .אין ספק ,דרוש רכב
ארגונומי מאוד לגברת הנוסעת מדי
שבוע מהגולן לירושלים ,כאשר
בחלק מהזמן היא בהריון.
לאחרונה ,רותי נתקלה בבעיה
של נכים על כיסא גלגלים ,בעיית
השירותים .לא תמיד אפשר להגיע,
לא בכל מקום יש ,ובעיקר הנשים
סובלות ממחסור בשירותים .הפת
רון :לא לשתות ולא לצאת מהבית.
רותי חיפשה פתרון ידידותי יותר.
בשיתוף פעולה עם אחד מאחיה,
מהנדס מכונות ,בנו השניים כיסא
גלגלים מיוחד ,קטן וקל מאוד ,בעל
כושר תמרון גבוה .הכיסא ארוז
בתיק נשיאה וניתן להרכבה מהי
רה וקלה ביד אחת בלבד .זהו בעצם
כיסאאסלה ,שמרכז המושב שלו
מתפרק ויוצא .מתיישבים עליו ונכ
נסים לשירותים רגילים ,בכל מקום.
הכיסא מתלבש על האסלה הקיימת
)הם גם הקימו לו אתר אינטרנט:

 .(Seatara.comהכיסא מתאים
לשימוש גם ברחצה במקלחת .תחי
לה ,רותי בנתה כיסא מאלומיניום
ושיפרה אותו בבנייה מחלקי פל
סטיק קשיח.
בסטודיו שלה ,רותי מתכננת
אביזרים על האדם עצמו ,בניגוד
למהנדס שמתכנן קודם על מחשב.
לעתים ,היא עצמה מודל לנסות
אביזרים שונים ,על היד או על הרגל
או על כל אבר אחר .בונה ,מנסה,
מתאימה ,עד שיש מוצר טוב ויעיל.
לצפון אמנם מגיעים פחות אנשים
מאשר לסטודיו שהיה לה פעם בתל
אביב ,אבל מי שנזקק שומע עליה
ובא לאחר שכבר עבר מקומות רבים
וניסיונות רבים .הוא צריך להתגבר
על החשדנות  -האם אישה תוכל
לתכנן ולבנות? הוא גם צריך סבל
נות ושיתוף פעולה בתהליך התכנון,
הניסוי ,ההתאמה והבנייה הסופית.
הראש היצירתי יחד עם הידיים
המעולות הביאו את רותי לשפר
מאוד את חייהם של נכים רבים.
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מה נאה

חולקים
ביופי
חוות הנוי ליד מדרשת
רופין ,שנמכרה לחברה
פרטית ועמדה בפני
דרישה לפנות את כל
הצומח בשטחה ,פועלת
כגן בוטני וכמרכז
מבקרים .מתחת לעצים
שנשארו באדמה ולשמע
ציוץ הציפורים שמקננות
בין התארח יריד החלפת
זרעים ,בצלים ופקעות
ברכוכבא מדרשי

בט"ו בשבט ראש השנה
לאילנות .בא' בתשרי ראש
השנה לזרעים ופקעות .כך
על כל פנים נוהגים הגננים ובעלי
הגינות .מספר ימים לפני ראש השנה,
לפני כחודש וחצי ,התקיים ב"חוות
הנוי" שליד מדרשת רופין יריד החלפת
זרעים ,בצלים ופקעות.
את פני הבאים ליריד קידמו עצים
מצלים ,עבותי גזע וגבוהי צמרת ,שצי
פורים מכל המינים בונות את קניהן בין
ענפיהם .חלק מהעצים ניטעו עוד לפני
שכל יישובי עמק חפר עלו על אדמתם.
בצל הוצבו שולחנות וכסאות ,וכל אחד
הציג את פרי גינתו ואדמתו.
כוונת היריד היא שכל החפץ יביא
זרעים ופקעות שאסף בגינתו מכל
פרח וירק בעונתו ,ויציעם חינם אין
כסף לעמיתיו ,שגם הם הביאו מיבול
גינתם .ואכן ,זרעים של כובע נזיר

יריד זרעים בצל עצי חוות הנוי .פקעות של סייפנים הוחלפו בפקעות של פרזיות

הוחלפו בזרעי תורמוס ההרים וזרעי
ירקות כמו פטרוזיליה ,צנונית וצנון
החליפו בעלים .פקעות של סייפנים
הוחלפו בפקעות של פרזיות ועוד .גם
מספר סוקולנטים ואפילו שתילי קאנה
אינדיקה ,שאחד מהם כבר מלבלב
בגינתי ,עברו לייפות חצרות בתים
אחרים.
המארגנים לא יכלו לבחור להם
מקום טוב יותר לקיום היריד מאשר
חוות הנוי ,שמאחוריה היסטוריה
גננית .אחד מהם ,אילן למדני מכפר
חיים ,שהזמין אותי כאורח ואולי גם
ככתב ,מקנא באדיקות לחווה ,מארגן
בה מפגשים ועוד.
בשנת  1949הוסבה החווה לגן אקלום
והדגמה לזנים שהובאו מרחבי העולם,
וענף הגינון בארץ בתחילת שנות
המדינה התבסס על המידע שנצבר בגן.
היום החווה היא גם אתר למורשת ענף
הגינון.
כפי שאולי זכור לקוראים ,החווה

כל החפץ יביא זרעים ופקעות שאסף בגינתו
מכל פרח וירק בעונתו ,ויציעם חינם אין כסף
לעמיתיו ,שגם הם הביאו מיבול גינתם .ואכן,
זרעים של כובע נזיר הוחלפו בזרעי תורמוס
ההרים וזרעי ירקות כמו פטרוזיליה ,צנונית וצנון
החליפו בעלים
עברה מספר טלטלות ואף עמדה בפני
סכנת סגירה :בשנת  2013ניצבה חוות
הנוי בראש מאבק שאיים על קיומה
באופן שבו פעלה בעבר .כותב שורות
אלה ביקר בחווה פעמים רבות לאו
רך השנים ,ככתב של ביטאוני מגדלי
פרחים ובעלי גינות ,וצפה באירועים
הענפיים שהתקיימו בה :תערוכות
שזירת פרחים ,תצוגות של זנים,
מכירת שתילים ועצים ,הרצאות של
אגרונומים ושאר בעלי מקצוע בענף
הגינון.
בשנת  2007אירעה "רעידת האד

מה" שהחריבה כמעט את חוות הנוי.
מדרשת רופין נמכרה לחברה פרטית
והיזמים החלו לתבוע את פינוי הצומח,
בנימוק שהשטח נמכר להם ביחד עם
החווה .מאז ,במשך כשש שנים ,עמדה
חוות הנוי במרכזם של מאבקים ומאמ
צים לשימור העצים וגן הנוי.
כחלק מהמאבק ,הוקמה ועדה של
אנשי מקצוע ואנשים שאכפת להם
משימור חוות הנוי .הופנו בקשות לכל
הגופים הנוגעים בדבר ,ובשנת 2013
הושג הסכם :חוות הנוי תישאר על כנה
כגן בוטני וכמרכז מבקרים.

להשגת ההסכם הרצוי הזה אחראים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,מועצה
אזורית עמק חפר ומדרשת רופין .לפי
הסיכום ,באחריות משרד החקלאות
לתמוך בחווה וללוות אותה מבחינה
מקצועית ,כשם שהוא מסייע לכלל
הגנים הבוטניים בישראל.
ומי יצא נשכר מהפשרה? קודם
כל ,העצים שיישארו וימשיכו לגדול
ולהצל על באיהם ,ויספרו למבקרים
את סיפור החווה בשפתם :שפת הרוח
המאווששת בין העפאים ,שפת הצי
פורים וציוץ הגוזלים ,שפת הולכי על
ארבע החוסים בצלם וכמובן ,גם הולכי
על שתיים שביטלו את רוע גזירת פי
נוי החווה.
ייהנו התלמידים שבאים ללמוד ול
עשות עבודות גמר בביולוגיה )"ביו
טופ"( ,ייהנו המטיילים וייהנה כל מי
שנפשו פנויה להתפעל ולהרים את
עיניו אל הצמרות ולומר" :מה נפלאו
מעשיך ,האל!".
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כתבה שהתפרסמה ב"קו למושב"  .24.10.2013 ,806בסוף המאבק החווה הוכרה כגן בוטני וכמרכז מבקרים

לכל החקלאים שלום,
לאור השינויים בגיוס העובדים בחקלאות ,החל משנת  2012וכניסתו לתוקף של הסדר ,TIC
חברת "מבט מושבים  -עובדים זרים" פועלת לגיוס וליווי העובדים הזרים לחקלאות.
כל זאת ,על מנת לתת לחקלאים את המענה הטוב ,היעיל וההוגן ביותר.

להלן סל השירותים אשר אנו מספקים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הגשת בקשה לעובד חדש לפי נהלי .TIC
קבלת העובד בשדה התעופה )עלות הסעה ע"ח החקלאי(
שירותי תרגום לחקלאי ולעובד.
סיוע בפתרון בעיות בין החקלאי לעובד.
סיוע בהחלפת עובדים ופתרון בעיות בשטח.
סיוע לעובדים מאושפזים ותרגום לצוות הרפואי ולעובד.
ניוד עובדים בכפוף לנהלים.
סיוע בהוצאת העובד לאינטר ויזה.
סיוע בחידושי דרכונים לשגרירות.

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

סיוע בהסדרת ביטוחים רפואיים.
סיוע באיזוני תיקים.
הזמנת כרטיסי טיסה לתאילנד )לעובדים חדשים
עלות הכרטיס ע"ח העובד(.
מתן ייעוץ בנושא חוקי העבודה ותלושי שכר.
מתן ייעוץ וליווי בנושא תביעות עובדים.
העברת משכורות לתאילנד.
עדכונים שוטפים לחקלאים בכל הנושאים
הרלוונטים להעסקת עובדים.

עלות השירותים הנ"ל לעובד חדש:
 500ש"ח תשלום חד-פעמי לכל תקופת שהותו בישראל
* המחירים אינם כוללים מע"מ

רכזי שטח:
רכז צפון משה וייצמן  | 050-4434400רכזת מרכז אפרת כוכבי 050-7316855
רכז דרום דובי בורגן  | 052-8664417רכזת אשכול רינה רחמים 054-7966612
טלפון משרד 03-6099300

ליאונרדו דה-וינצ'י  ,19ת"א ,מיקוד  ¤ 64733טל ¤ 03-6099300 .פקס 03-6099200
WWW.MBTM.ORG.IL ¤ ovdim@mbtm.org.il
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אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

בניגוד לפסימיות שנחתה
עלינו בשל המצב הכלכלי־
חברתי במדינה ,ולאחר גלי
המחאות שגאו ושקעו ,זכיתי
לפגוש לאחרונה באישה
מיוחדת .היא בעד עשייה ,לא
דיבורים ,ופועלת בחייה לפי
הכללים :תמיד יש אופציה,
אסור לקבל את הרע כגזירה,
יש לזכור שתמיד יש בחירה
חופשית .אולי אנחנו עדיין לא
בשלים ,אבל היא מאמינה בנו

הדי המחאה החברתית משנת 2011
אולי שככו ,אבל המצב הסוציואקו
נומי בארץ עדיין בכי רע .נראה כי
הפערים לא רק שאינם מצטמצמים ,אלא מת
רחבים אף יותר ,ולפי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה –  30%מהילדים בארץ ,עד גיל
 ,17מוגדרים עניים .גם מי שרוצה להתעלם
ממצוקותיהם של האחרים ולהתרכז בחייו מת
קשה לקבל את הנתון הזה.
האופטימיות הזהירה שבה נקטנו כשיאיר
לפיד נבחר לשר אוצר התחלפה לה בפסימיות
אפרפרה ,כזאת שאתה מחזיק בה אבל עדיין
מקננת בך תקווה שיקרה משהו טוב .וכר
גיל ,כשהמצב רע לא חסרים אנשים שיושבים
בכורסתם כל ערב מול הטלוויזיה ומקוננים,
מקללים את המצב במדינה.
גם טובי בנינו מצביעים ברגליהם ויוצ
אים לרעות בשדות נכר ,ואין צורך להזכיר
את "מחאת המילקי" שהייתה כאן לאחרונה
והתחילה בברלין .בין כל האנשים ,הדעות
והמצוקות האלה זכיתי לפגוש לאחרונה באי
שה מיוחדת ,אבן יקרה וזוהרת שמסרבת לקבל
את המצב כמות שהוא ואינה מסתפקת בלשבת
ולקטר כמו רובנו .היא בעד עשייה ,לא דיבו
רים ,וככלל ,יש כללים מסוימים מאוד שמ
נחים אותה בחייה; אחד מהם הוא שתמיד יש
אופציה; אסור לקבל את הרע כגזירה ,אלא יש
לזכור שתמיד יש בחירה חופשית.
ליהלום הזה קוראים טלילה מור ,והיא ממו
שב שדה יעקב .למען האמת ,היריעה כאן קצרה
מדי מכדי לספר על האישה הנפלאה הזאת
ועל פועלה הרב ,טלילה אוחזת בסיפור חיים
מדהים שיכול למלא חיים שלמים של מספר
אנשים .לא ארחיב את הדיבור על חייה כפי
שהייתי רוצה ,אבל אשתף אתכם במספר תח
נות משמעותיות בחייה :טלילה נולדה בשנת
 ,1945מיד עם סיום מלחמת העולם השנייה,
נצר למשפחת האצולה האיטלקית פינצי קונ
טיני ,והתגוררה בתל אביב.
כשהייתה בת שלוש ,אמה התאהבה בגבר
אחר ונטשה את טלילה ואביה .כשהייתה בערך
בת חמש ,הייתה לאב חברה וטלילה "בחרה בה"
להיות האם שלה" .הבחירה שלי בה כאמא היא
בעצם דגם שמלווה אותי כל חיי .אני תמיד
מגיעה ממקום של בחירה .לא רואה טעם לתת
לחיים לשאת אותי כרצונם ,אלא מעדיפה לב
חור את החיים שיהיו לי .אני חושבת שזה מגיע
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הפגנה על יוקר המחיה .האם העם היושב בציון באמת היה בשל למהפכה?

מהמקום בו אני מבינה שעליי לדאוג לעצמי .לונדון לטובת מינכן .בעיר הגרמנית גרה אמה
הבן אדם שהכי היה אמור לדאוג לי ,נטש אותי .הביולוגית של טלילה ,אתה חידשה את הקשר
אם לא אדאג לעצמי ואעשה החלטות נכונות כשהייתה בת ) 17סיפור בפני עצמו( ,והיא הז
בקשר לחיי ,איש לא יעשה זאת עבורי".
מינה את טלילה להתגורר עמה.
בגיל שמונה עברה טלילה עם משפחתה
טלילה מצאה את אמה חיה בדירה קטנה
לנתניה ושם התגוררה עד גיל  .18היא היי ונוחה במרכז מינכן באזור מבוסס ,נשואה
תה אמורה להתגייס לצבא עם חבריה לגרעין לאדם מחוספס ולאקל .טלילה ישנה על מיטה
"השומר הצעיר" ,אבל שבועיים לפני הגיוס מתקפלת והשתדלה לא להיות בבית יותר מדי
החליטה שלא מתאים לה ללכת עם העדר על מנת לא להתחכך בבעלה החדש של אמה.
ולהפוך לתוצר של התנועה וחבריה .להפתעת היא למדה גרמנית ופסיכולוגיה באוניברסיטה
כולם ,היא הודיעה שהיא עוזבת את הגרעין האמריקנית בעיר במשך שנה ולמרות הצעת
והתגייסה לצה"ל.
אמה להמשיך ול
כחיילת שובצה בקי
גור אתה ,טלילה
בוץ גינוסר ,חתמה עוד "מאז ומתמיד לא ייחסתי
החליטה לנסוע
לארה"ב עם חברה
חצי שנה ונשארה כחב לחומר כוח שאמור לנהל את
רה בקיבוץ .התקופה
טובה אמריקנית.
הזו החיים או את ההתנהלות
זכורה לטלילה כתקופה
טלילה התקבלה
מאושרת שבה הרחיבה שלי בעולם .כך הגעתי לחו"ל ללימודים בשתי
אוניברסיטאות
את אופקיה מאוד .היא עם מאה דולר בכיס ועבדתי
קיבלה צריף משלה בקי
ברקלי
יקרות,
לממן
כדי
עבודות
בשלוש
בוץ ובפעם הראשונה מזה
שבקליפורניה ו
שנים רבות ,היה לה "חדר את עצמי שם ,וכך גם היום.
שבניו
NYU
יורק.
משלה" .ממלכה פרטית תמיד הרגשתי עשירה"
שאומנם לא כללה שי
בניגוד לתכ
רותים ומקלחת ,אבל בה
נית שלה ללמוד
הבינה והרגישה את ערך הפרטיות.
בברקלי ,נשארה בניו יורק חמש שנים ,עבדה
היא הלכה לכל אירוע תרבות שהיה בקיבוץ במגוון עבודות בוזמנית כדי לממן את לימו
או בסביבה  -כל קונצרט ,הצגה וסרט ,ונפת דיה ומחיה בסיסית ,חייתה שנתיים עם בן זוג,
חו לה אופקים חדשים .בקיבוץ היא גם הכירה למדה וטיילה בכל אמריקה ,קנדה ומקסיקו
מתנדבים מחו"ל ,בעיקר מאירופה ,ומיד לאחר בטרמפים .רק על הטיול שעשתה עם שתי חב
השחרור ,שוב להפתעת כולם ,היא הודיעה רות במקסיקו אפשר לכתוב ספר הרפתקאות
שהיא לא נשארת בקיבוץ .ימים ספורים אחר שלם .אני ממש מקווה שהוא ייכתב יום אחד.
כך עלתה על האנייה "ניל"י" והפליגה לאירו אני בטח אקרא אותו בשקיקה.
פה עם סכום כסף זעום בכיסה ,התירוץ הרשמי
במהלך שהותה בניו יורק ,יצאה עם אמה
היה שהיא רוצה ללמוד אנגלית בלונדון.
הביולוגית לשיט באירופה ופגשה על הסיפון
לעיר הבירה הבריטית היא הגיעה ללא רי בחור בשם וינס .הם התאהבו ,וכשטלילה חזרה
שיון עבודה ,ובמשך שנה הצליחה איך שהוא לניו יורק מטיוליה ברחבי היבשת ,היא חידשה
להסתדר וללמוד באוניברסיטה ספרות אנ עמו את הקשר והם החליטו לעבור לגור יחדיו
גלית קלאסית .לאחר שנה החליטה לעזוב את בבוסטון .את השנה האחרונה לתואר עשתה

צילום :פייסבוק

כבר בהרווארד וסיימה שם את התואר הרא
שון.
כשטלילה הייתה בערך בת  26היא ווינס
החליטו להתחתן בבית העירייה והביאו ילדה
לעולם ,אורלי .במקום לנסוע לטיול בדרום
אמריקה שהם תכננו ,הם עזבו את הקומונה
שבה חיו ושכרו דירה .וינס עשה דוקטורט
במחקר חברתי וטלילה עשתה מאסטר בלס
לי קולג' ,שהייתה אז אוניברסיטה אוונגרדית
מאוד .לאחר סיום התואר והסטאז' הם הגיעו
לארץ ושכרו דירה בשכונת רמות בירושלים.
אחרי שנה הם נפרדו ,וינס חזר לארה"ב וטלי
לה ואורלי נשארו בירושלים.
כפסיכולוגית קלינית ,טלילה עבדה בפרו
יקט "קלט" שבו טופלו בני נוער שנפלטו
ממסגרות רגילות ובנתה שם מודל עבודה
מצליח .אחרי מספר חודשים שבהם חיו היא
ואורלי בגפן ,צלצל הטלפון בביתן .מהע
בר השני נשמע קול צרוד .זה היה רפי ,בנה
הצעיר של משפחתה המאמצת מגינוסר .הוא
הגיע לארץ אחרי ארבע שנים שבהן טייל
בעולם ושמע על העבודה שלה עם בני נוער.
"אנחנו חייבים להיפגש" ,הוא אמר "בכל זאת,
אחות יש לי רק אחת" .לאחר  14שנים שבהן
לא התראו הוא הגיע לירושלים .הוא היה גבר
צעיר בן  26וטלילה בת  ,34גרושה ועם ילדה
בת שש ,ומאז דרכיהם לא נפרדו.
ובחזרה לנושא המחאה החברתית" .אני יוד
עת היטב מהו מחסור ,מכיוון שחלק מחיי בי
ליתי בעבודה קשה על מנת לפרנס את עצמי",
מסבירה טלילה" .ייתכן שהשנים בהן עבדתי
על מנת שיהיה לי לחם לאכול וקורת גג לישון
מלוות אותי גם היום כשמצבי הכלכלי טוב
יותר ,אבל עשירה אף פעם לא הייתי ,וכנראה
שכבר לא אהיה.
"מהמקום הזה ,בו אני מכירה מצוקה ומוד
עת לקושי של אנשים בכלל וצעירים בפרט
להתמודד כלכלית ,הייתי מעורבת בכל הפ
גנות המחאה החברתית של שנת  ,2011כולל
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תערוכת SIMA

22-26/02/2015

התערוכה הבינלאומית לענף החקלאות  ,SIMAה 76-במספר ,מתקיימת
בפריז אחת לשנתיים והיא מבין החשובות ביותר בענף החקלאות.
התערוכה תתקיים בין התאריכים  22עד  26בפברואר  2015בפארק התערוכות וילפינט בצפון פריז,
צרפת .תערוכת  ,SIMA 2015צפויה להיות עתירת חידושים ותצוגות ייחודיות.
תערוכת  ,SIMAהתערוכה הבינלאומית הגדולה ביותר של עולם החקלאות לציוד ומיכון חקלאי ,למגדלי
פירות ,ירקות ,פרחים ,גד"ש וגידול בעלי חיים
תערוכת  SIMAבמספרים*
  1,700מציגים מהם  50%מציגים בינלאומיים מ 42-מדינות
 248,800מבקרים מקצועיים ,מהם  100,000מבקרים בינלאומיים מ 145 -מדינות
 330משלחות זרות
* מקורSIMA 2013 :

להתרשמות ראשונית מהתערוכה  :ניתן לבקר באתר התערוכה http://en.simaonline.com :

קוראי עיתון ”יבול שיא“ יקבלו כרטיס כניסה חינם
למשך כל ימי התערוכה )הטבה בשווי  35יורו(
כיצד מתבצע הרישום המוקדם

כנסו לאתר האינטרנט ולדף הרישום http://en.simaonline.com
הזינו פרטים אישיים באנגלית ,תחומי עיסוק והדפיסו את כרטיס הכניסה האישי שלכם.
לצורך ארגון הנסיעה נבחרה חברת "פיירוטל" המציעה חבילות נסיעה לתערוכה,
להזמנת חבילת נסיעה ומידע על שירותים נוספים נא לפנות לחברת פיירוטל -איש קשר זהבה

טלHome office +972-77-7660398 | 03-5269982 | 03-5269986 :

info@fairotel.co.il | fairotel@fairotel.co.il | Zehava@airtour.co.il

נפגשים בתערוכה!..
20.11.2014
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תשבץ היגיון
צילום :עמוס בר זאב

טלילה מור" .אם לא אדאג לעצמי ואעשה החלטות נכונות בקשר לחיי ,איש לא יעשה זאת עבורי"

מס' 99
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נוכחות ארוכה במאהל רוטשילד .הרגשתי
רצון וצורך לתרום ככל האפשר מהכישורים
והאידיאלים שלי".
היא מביעה דעה שונה מעט מהמקובל:
"אנשים לא חושבים כך ,אבל לדעתי המחאה
כן הצליחה .היום יושבים כמעט בכל ועדות
הכנסת נציגים חברתיים ,שמהווים את 'כלבי
השמירה' של קול העם .זהו פשוט תהליך,
שייקח לו יותר זמן מ'זבנג וגמרנו' ,אבל הת
חיל פה תהליך ואני בטוחה שימשיך ויעשה
שינוי".
כזו היא טלילה :בזמן שרובנו מכלים את
עתותיהם בקיטורים ,היא מנסה לח
שוב חיובי ולבחון את המצב
בעיניים "אני יודעת היטב מהו מחסור,
אובייקטיביות ככל האפשר .אבל
עבודתה לא מסתיימת בדיבורים מכיוון שחלק מחיי ביליתי בעבודה
על שינוי" .אני יזמית ,תמיד חוש קשה על מנת לפרנס את עצמי",
בת קדימה .לא מאמינה בפער
בין מסבירה טלילה" .ייתכן שהשנים
מחשבה למעשה .מי שרוצה משהו,
בהן עבדתי על מנת שיהיה לי לחם
שידאג שהוא יקרה".

הח
טלילה
הזה
בדיוק מהמקום
לאכול וקורת גג לישון מלוות אותי
ליטה לפני כחצי שנה להקים שתי
מסעדות חברתיות שנשאו את השם גם היום כשמצבי הכלכלי טוב יותר"
"פודיקס" .שלא כמו רוב היזמים
והעסקנים ,המחשבה שעמדה מאחורי הפרו "היום קיבלנו החלטה קשה  -לסגור את פודי
יקט הזה לא הייתה "לעשות את המיליון" ,קס .הרעיון נולד ממקום טהור ואמיתי ,מתוך
אלא להרבות טוב .בעולם העסקים הציני רצון לעשות טוב לציבור גדול של אנשים.
שהתרגלנו לראות מסביבנו טלילה יוצאת היות שלא אנשי הון וממון אנחנו ,לא הייתה
דופן ,כמעט עוף מוזר .ברור שלא רצתה או לנו יכולת להחזיק את המקום ללא היענות
התכוונה להפסיד מהמיזמים שלה ,אבל לא רצינית של הציבור לבוא לאכול ולתמוך בנו.
הרווח הוא שהניע אותה קדימה .היא ,בעלה לצערנו ,ההיענות לא הייתה גדולה מספיק.
רפי ושותף נוסף ,שלושתם אנשים לאצעי חשוב לנו לציין שכאנשים חברתיים ,לא נש
רים שידעו זמנים אחרים שבהם החיים היו איר עובד או ספק ללא תשלום .כל חובותינו
הוגנים וזולים יותר ,באו מתוך כוונה לעשות ישולמו מיידית .אצלנו אין תספורות ואין
משהו טוב למען החברה .כמו בכל דבר בח פשיטת רגל .אנו רוצים להודות לכל האנשים
יים שלה ,גם הפעם טלילה רצתה להראות הנפלאים שפגשנו בדרך ,לכל אלה שתמכו,
שאפשר אחרת ושתמיד יש אופציה ,תמיד יש התנדבו ,התלהבו ועזרו לנו לכל אורך ההקמה
בחירה חופשית ותמיד יש לרוח האדם סיכוי של המיזם המקסים הזה.
לנצח את הקשיים.
בדרכי האופטימית ,אני מאמינה שאנרגיית
"תמיד הייתי מחוברת לשפע" ,אומרת טל הרעיון תישמר ותשפיע הלאה .שולחים לכם
ילה" ,ואני לא איזו רוחנית .פשוט מאז ומת גלים של אהבה ואור,
מיד לא ייחסתי לחומר כוח שאמור לנהל את
רפי יוסי וטלילה".
החיים או את ההתנהלות שלי בעולם .כך הג
הייתי שמחה לפרוש בפניכם יותר מחייה
עתי לחו"ל עם מאה דולר בכיס ועבדתי בש של טלילה ,אבל היא בצניעותה ביקשה ממני
לוש עבודות כדי לממן את עצמי שם ,וכך גם לצמצם את היריעה ,ככל האפשר ,ולהתרכז
היום .תמיד הרגשתי עשירה .לא חשתי שמ בעיקר במסרים החברתיים שניסתה להעביר
שהו בעולם נחסך ממני עקב חוסר בכסף".
דרך המיזם שלה .טלילה יקרה ,אני שולחת
ואולי כאן הבעיה :טלילה היא שונה באמת ,לך בחזרה גלים של אהבה ואור ,מאחלת לך
בן אדם פרטי לחלוטין שמחובר בכל נימיו עוד שנים רבות של יצירתיות ועשייה ומק
ואבריו לסביבה החברתית ולעם .מבחינתה ,ווה שכולנו נדע להעריך יותר אנשים נדירים
היא באה לעשות שינוי מתוך אמונה שהחברה כמוך.
בשלה לקראתו .אבל האם העם היושב בציון
שאינו שבע רצון מהשיטה הפוליטיתחבר
תית באמת היה בשל למהפכה כזאת? מתברר
שהחשדנות הבסיסית והמקובעת של האנשים
מנעה מהם להיכנס למסעדה שמצהירה מראש
על מחירים זולים ) 20ש"ח לארוחה מלאה(,
ובכך בעצם ויתרו מראש על תמורה טובה
למחיר הוגן ,מה שלמענו נלחמו במחאותיהם
הקולניות.
בפוסט שהעלתה טלילה לעמוד הפייסבוק
של המסעדות כשהבינה שהמיזם נכשל והיא
צוברת הפסדים נוספים מדי יום היא כתבה:
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מאוזן:
 .1יניחו הנכשל במדבר ) .4 ;(6ריטואל סמיך בארה"ב )) .8 ;(4עם  3מאונך( יחי הערוץ!
) .9 ;(4יורקים על מקרטני וברטון ) .11 ;(6כשסרט הפעולה יוקרן הפוך הם ישנו דתו
של השרוי בתענית ) .12 ;(3,4נעמי חזרה עם בעל מקצוע ) .13 ;(3דגנים בגבורה );(3
 .15השילוב בין טמפרטורות גבוהות וממטרים עושה סטלה ) .18 ;(3,4לזאת שנתנה
המעופפת השחורה יש מוצא מגוון ) .19 ;(6ראו  20מאונך;  .21מאיזה קיבוץ נדרוש את
כספנו? ) .22 ;(4פס שתפקידו להגביל הולך טוב עם קפה )כ"ח( ).(6

מאונך:
 .1ירביץ לאבן ) .2 ;(5יחזרו אל זה שהמושיע בתוכו ) .3 ;(5ראו  8מאוזן;  .5שרון טוענת
שפה ממתינים )ש( ) .6 ;(5קרלי שלחה איתות ) .7 ;(5אופנה ומנגינה ) .10 ;(7בזזו צמד
בתים של הבשלן ) .13 ;(4,3נימול חמצמץ ) .14 ;(5התלוננו על שיעורי הבית שנתן
הזהיר ) .16 ;(5מחלה במעלה ההר ) .17 ;(5דמוי השור גרם להשפלתן )) .20 ;(5עם 19
מאוזן( תחליף לי בשובך לכסף קטן ,קרניבור! ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :98
מאוזן .1 :אוצרים;  .4ממרק;  .9פנדורה;  .11פיתגורס;  .12שבי;  .13דתם; .15
צחי הלוי;  .18גמלאים;  .19נענש;  .21הומר;  .22משודרת.
מאונך .1 :אגרוף;  .2צנצנת;  .3יוצא;  .5מנומש;  .6קלהרי;  .7פנטסטית; .10
מוחצנים;  .13דוגמה;  .14מולים;  .16לסעוד;  .17יודפת.
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