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שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  19  838ביוני   2014כ"א בסיון תשע"ד

תושבי הגולן שמתנגדים לחיפושי הנפט בקרבת בתיהם
הביאו את המאבק אל מושב נוב כשהפגינו מול ביתו של
יו"ר חברת "אפק" אפי איתם .בנוסף ,מטה ההתנגדות,
שטוען שהחברה אינה פועלת בשקיפות מלאה ,פנה למבקר
המדינה ולשרים להגנת הסביבה והתשתיות בבקשה שימנעו
את המשך פעילותה ברמה מיקי נירון • עמ' 4

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

■ עורך :דרור יוסף
dror.maariv@gmail.com
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כתבים :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
■ עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
■ גרפיקה מודעות :אריה אנג'ל
■ הפקה :דורין שגב
kav_daf@tmags.co.il
טל'  073-2369058פקס' 073-2369088
■ מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
■ יועצי פרסום:
דניאלה גבאי ,יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
■ מודעות לוח :זוהר מלאכי
■ מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

תוכן

מכתבים
למערכת

תגובה לידיעה על התביעה
נגד מועצת הצמחים
בגיליון קו למושב מספר  834פרסמתם כתבה או
דות מועצת הצמחים ש"זכתה" בתביעה נגדה בבית
המשפט העליון .כתבתכם ,כפי שפורסמה ,היי
תה מגמתית ושיקפה את שמועצת הצמחים רצתה
שתשקף וכלל לא התייחסתם לציבור קוראיכם
החקלאים בחשיפת מהות התביעה.
כך הגבתי לכתבה בפרסום האיחוד החקלאי
בתאריך :18.5.2014
"כתבה לא מדויקת ולא ראויה שתתפרסם כפי
שנעשה .דליתם מתוך הכלל רק את המתאים למוע
צת הצמחים נגד החקלאים )והלא היא באה לשרתם,
לא?( .ומר צבי אלון אמר בקולו ברשת ב' מיד לאחר
המשפט ,שגביית המועצה עומדת רק על שתי אג'
לק"ג .האמנם? הלא אין למועצה שמץ מידע על הכ
מות שהחקלאי קטף או מכר .אז ,כאילו ,מה?".
וכך מגיב דוגי ישראלי )שהוזכר בכתבתכם(:
"דחיית ערעור דרור מזרחי  -במכתב עילג ודמגו
גי שעסקני המועצה בראשותו של צבי אלון הפיצו
לכל חקלאי המדינה )כ 6,000מגדלים סה"כ( הם
מנפנפים בדחיית ערעורו של דרור מזרחי בתובענה
הייצוגית שהגיש.
"התובענה הזו הייתה טכניתמשפטית .עיקרה:
שלאחר תיקון החוק בשנת  2007מועצת הצמחים לא
קבעה כללים נחוצים )עובדה שבית המשפט העליון
מאשר( ,ולפיכך גבתה כסף ללא סמכות .בעתירה
דרש דרור מזרחי שהמועצה תחזיר לו את הכסף
עבור השנתיים האחרונות שהוא שילם20102009) .
אם אינני טועה(.
"בלוליינות משפטנית ,בית המשפט אכן הכיר
בטענה כי המועצה אינה פועלת על פי החוק ,אך

בכל זאת דחה את העתירה .צבי אלון והעסקן השני
החתום על אותו מכתב מנכסים את הערעור הזה
ל'דוגי ישראלי ועמיתיו'.
"והרי הדברים כהווייתם :אני )דוגי ישראלי(
וחבריי – 'דוגי ישראלי ועמיתיו' )כ 3,100חקלאים
מתוך  6,000סה"כ( לא משלמים היטלים מאז שנת
 .2006לפיכך גם לא תבענו כל החזר על כך.
"מלחמתנו כנגד המועצה הינה עקרונית –
אנחנו דורשים חופש .איננו אריסים של המועצה,
ולא נסכים לעולם להיות כאלה .בכל העולם )ע"פ
מחקר עדכני שמשרד החקלאות עשה לאחרונה(
החקלאים אינם משלמים היטלים ,בוודאי לא לגו
פי עסקנים בולשביקים המוצצים את דמם דוגמת
מועצת הצמחים ,וגורמים להם להפסדים ולפערי
תיווך הכי גבוהים בעולם .יתר על כן ,בכל העולם
משלמים לחקלאים סובסידיות במיליארדי דול
רים .בישראל אפס! אכן תמכנו בתובענה הייצו
גית של דרור מזרחי כשם שכל החקלאים תמכו.
גם להבא נתמוך בכל חקלאי אחר שיילחם על
חייו וחירותו.
"מספרי האמת אצלנו הם :מגדל פירות או ירקות
משלם למועצה כל שנה כ 20%מהרווח השנתי שלו!
ללא קבלת כל תמורה .לא יאומן! וזאת ע"מ לפרנס
עסקנים דוגמת צבי אלון ,הנהנים ממשמני העסקנות
עשרות שנים ,בכספי המגדלים ועל חשבונם )צבי
אלון ומאיר יפרח  -עוד ארכיעסקן ,היו הדירקטו
רים של מועצת הצמחים באגרקסקו ,ועד היום לא
נתנו את הדין על מה שקרה( .המועצה היא שריד לא
רלוונטי מתקופה אחרת ,וסופה קרב ובא".
אוגד איתן ,מושב רמות ,חקלאי

סיפור יהודי ישן וחכם מספר על אדם המגיע הבי
תה וסוטר לבנו על פניו.
 "על מה זה? מה עשיתי?" מקונן הבן המוכה- .
"בכל העיר מספרים שאתה מעשן ,מהמר וגם מתרו
עע עם שיקסעס" עונה האב.
 "אבל זה לא נכון ,אבא .אני לא מעשן ולא מהמר
ולא הולך עם בנות" מייבב הבן" .ברור" ,עונה האב,
"חסר שזה גם היה נכון".
כאשר עולות בכלי התקשורת הידיעות הרודפות
זו את זו על החשדות והכספים והדירות ,אי אפשר
שלא להגיב כפי שהגיב האב מהסיפור :חסר שכל זה
גם נכון .אוי לנו ,אפילו אם רק חלק מזה נכון.
מאז שהחל המירוץ לתפקיד הציבורי הנכבד
ביותר ,נשיא המדינה ,מלאה התקשורת בסיפורים
מטרידים על חלק מהמועמדים .מתלונות ישנות על
הטרדות מיניות ועד לדירות פאר שמקורן לא ברור
וכספים במזומן בכספות סודיות .כל אלה פורסמו עד
שעת כתיבת השורות האלה ואין לדעת מה עוד ייח
שף עד פתיחת הקלפיות.
פרסום החשדות עורר גם תגובות נגד .היו מי שח
שבו שהרחקנו לכת בחדירה לפרטיותם של המוע
מדים .היו מי שחשבו שהליכי הבחירה גוררים את
המועמדים למאבק מלוכלך ויצרי ועל כן ,יש לשנות
אותם.
כאיש ציבור ,אני מבקש לדחות את שתי הטע
נות :הבעיה איננה בחיטוט התקשורתי ולא בהליכי
הבחירה .הבעיה היא ,כנראה ,בנורמות שהשתלטו על
חלקים בשירות הציבורי .חובה להקדים ולומר :לא

כל שמועה שדבקה באיש ציבור היא אמת ,ולא די
בחשדות המועלים נגד כדי לפסול מועמד למשרה
ציבורית .אבל אחרי שאמרנו זאת עלינו לשאול את
עצמנו :האם לא השתרשו בחיים הציבוריים שלנו
– או לפחות בחלק מהם – נורמות ירודות .עלי
נו לשאול את עצמנו ,איך קרה שהפוליטיקה שלנו
קיבלה תדמית ירודה כל כך?
אין שום ספק :התדמית הזאת עושה עוול לחלק
גדול מ"העוסקים בצורכי ציבור" העושים את עבוד
תם נאמנה ,אבל כמו בסיפור ,הבעיה היא מה מספ
רים בעיר .אפשר להאשים את התקשורת שממהרת
להשחיר ולפגוע ,לעתים גם בלי בסיס .אפשר למתוח
ביקורת על רשויות החוק ,על דרך פרסום החקירות
ועל עינוי הדין .אבל לאחר כל אלה ,אסור לנו להת
עלם מהתדמית הבעייתית שדבקה בפוליטיקה.
האמון שאנחנו מבקשים מהציבור הבוחר בנו מחייב
אותנו להפגין נורמות התנהגות גבוהות יותר מבכל
תחום אחר ,לגלות רגישות רבה והקפדה גמורה בני
הול ענייני הציבור .המירוץ לנשיאות מחייב חשבון
נפש לא רק בנוגע לדרך שבה נבחר נשיא המדינה,
אלא גם בכל הקשור לניהול הציבורי ,במישור הארצי
ובמישור המוניציפאלי.
אני מאמין בחפותו של חה"כ בן אליעזר ואני
מתפלל ,כי יימצא הסבר מניח את הדעת גם לשאר
הסיפורים שנקשרו במירוץ לנשיאות .מה שאנחנו
צריכים להשיב עליו ,כמו הבן בסיפור היהודי ,הוא
למה קל כל כך לציבור להאמין לסיפורים האלה.
שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים

חשבון נפש  -במזומן

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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10

מה לרפתן ומה לשאר?
האם יחידות ההשתתפות
בתנובה ,שהוקצו באופן יחסי
לאגודות על-פי החלטת ועידת
תנובה ,הן נכס של הרפתנים
בלבד ,או גם של היצרנים
בענפים הנוספים?

12

סיפור אישי
כמו כל עם אחר" ,עם הספר"
אוהב סיפורים ,ולכל אחד
מאתנו יש סיפור משלו .בדרך
כלל ,אנחנו לא שמים לב שהוא
מפריע לנו להתקדם בחיים.
מירי דג הפכת דף

14

לא בשבת
שינתה כיוון :יונה מלכי
ממושב פדויים ,שהייתה גננת
במשך  25שנה ,היא היום גבנת
שמאכילה ממעשי ידיה מבקרים
מכל הארץ ,בימי חול בלבד
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חדשות
מיקי נירון

השיח הגולני בוער

המאבק בקידוחי הנפט ברמה"ג מחריף :טענות נגד הסכנות
שבשיטת הקידוח ,הפגנה רועשת התקיימה מול ביתו של אפי
איתם בנוב .יו"ר "אפק"" :המתנגדים הפרו את השיח הגולני",
"'אבירי האקולוגיה' אמורים לכבד את חוק הרעש ולא להפר אותו
באמצעות תופים ורמקולים בלילה" .יוחאי גרוס ,ממובילי המאבק:
"גורמים בתוך רשות המים לא הבינו את גודל הסכנה למקורות
המים" .איתם" :הכול בגדר ספקולציה"
שיא המאבק בקידוחי
נפט בדרום רמת הגולן,
שבהם תחל בקיץ הקרוב
חברת "אפק" ,כפי שכבר דווח ב"קו
למושב" לפני כחודש ,הגיע במוצאי
שבת 7 ,ביוני ,לפתח ביתו של שר
התשתיות לשעבר ,תתאלוף במיל'
אפי איתם .איתם מרכז את הפרו
יקט כיו"ר הדירקטוריון של חברת
"אפק" ,חברת בת של החברה הא
מריקנית "ג'יני אנרג'י" ,ומתגורר
במושב נוב ברמה.
התושבים שגרים ביישובים
הסמוכים לתחנות הקידוח המתוכנ
נות החריפו בשבועות האחרונים את
מחאתם ,לקראת דיון בוועדה המחו
זית המתקיים השבוע ) 19ביוני(,
שיכריע אם קידוחי הניסיון יוצאים
לדרך .הרישיונות לקידוחים אושרו
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כבר בפברואר .2013
מעבר לחששות של המתנגדים
מפני הנזק הסביבתי וטיעוני ההכר
חיות של קידוחי הניסיון מהצד השני,
העימות בין שני הצדדים נסוב סביב
אמון ,או ליתר דיוק  -חוסר אמון.
המתנגדים פועלים בתחושה שנעשה
מחטף מתחת לאפם ושהחברה נהגה
בחוסר שקיפות בנוגע לאופן הקידוח
ולאינטרסים שעומדים מאחוריו.
מנגד ,איתם טוען ,שהפעילים נגד
הקידוחים אינם מדייקים כלל בפר
טים והכול אושר כדין לאורך הדרך
מול כל הגורמים הרלוונטיים.
אחת השאלות המהותיות שניצ
בות במרכז הדיון היא באיזה סוג של
נפט מדובר? חברת "אפק" מבהירה
בכל הזדמנות ,בעיקר בעלון מידע
המחולק בימים אלו לתושבי הגולן,

כי "החברה פועלת אך ורק בחיפוש
נפט נוזלי קונבנציונאלי ברמת
הגולן .הרישיון אותו העניקה מדינת
ישראל לחברה מאפשר חיפוש נוזלי
בלבד".
אם כן ,מדוע חברת "ג'יני אנרג'י"
ציינה בדיווחים שונים באתרים בין
לאומיים )האחרון פורסם בחודש
שעבר( ,ביניהם אתר הבורסה הא
מריקנית לניירות ערך נאסד"ק,
שהחברה תפיק פצלי נפט )Tight
 ?(Oilסוג זה של נפט כלוא ואינו
קונבנציונלי וכדי לחלץ אותו יש
להשתמש בשיטות מורכבות.
גלי פוקס ,תושבת כפר חרוב
וממובילי המאבק ,סבורה שכך החב
רה מסתירה את מטרתה האמתית
משום שהיא מתכונת להשתמש
בשיטות נתונות במחלוקת ומסוכ

אחד המפגינים וכרזה נגד הקידוחים" .אנחנו נעשה את כל המאמצים לעצור את
צילום :עומר לוצקי
הפרויקט"

נות" :הכוונה היא לנפט שנמצא
בתוך הסדקים של הסלע ,לא בתוך
מאגר רציף .כדי לשחרר אותו צריך
להשתמש בלחץ אדיר של מים ולזה
קוראים 'פראקינג' ),(Fracking

שיטה שהחברה )אפק( לא מזכירה,
אלא עושה מניפולציה להגדרות.
"שיטת ה'פראקינג' אמנם בשימוש
בשנים האחרונות ,אך היא מקבלת
המון ביקורת בארצות הברית ,מכמה
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סיבות :היא דורשת כמויות
עצומות של מים ,שאליהם מחדירים
כימיקלים שלפעמים מאופיינים גם
כמסרטנים ואסורים בסביבה של מי
שתייה .אחרי שמוציאים את המים,
הם מלאים ברעלים האלו ותהיה
סכנה שזה יביא לשחרור יסודות
בסלע כמו אורניום ,כלומר לא ניתן
להשתמש במים ,גם לא לקולחין".
דוקטור יובל בר טוב ,הגיאו
לוג הראשי של חברת אפק ,מבקש
להפריך את טענותיה של פוקס:
"אין קשר בין שני המושגים ,שהם
קונבנציונליות ההפקה ומצב המ
אגר מבחינת הפרמאביליות שלו.
המושג  tight oilמתייחס לפרמא
ביליות של הסלע המכיל את ההי
דרוקרבונים )פחמימנים  -תרכובות
אורגניות המכילות אך ורק אטומי
פחמן ומימן ,מ"נ( .מנגד ,המושגים
הקשורים בקונבנציונליות המא
גר מתייחסים לטכנולוגיה הקיימת
להפקתו .לכן ,אין כל התנגשות בין
שני המושגים .כמו כן ,חשוב לציין,
כי בכל הדיווחים של החברה לבור
סה ולמשקיעים נאמר במפורש כי
מדובר בנפט קונבנציונאלי ומעולם
לא נאמר אחרת".
בדוח שהוגש ליושב ראש הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון,
פרופסור )אמריטוס( עקיבא פלכ
סר מאוניברסיטת תל אביב ,נקבע:
"באזור רמת הגולן קיים פוטנצי
אל גדול למציאת נפט באמצעות
פצלי שמן .יחד עם זאת ,קיומם של
גופי מים עיליים ותתקרקעיים וכן
המבנה השבור של המסלע מציבים
אתגרים לאפשוטים לחיפוש נפט
ופיתוח עתידי.
"באזור רמת הגולן ,בסמיכות
לבקע הסוריאפריקני ,קיימים סי
דוק ושבירה של המסלע .דבר זה
גורם לכך שאין רציפות בין גופי
הסלע השונים .מדובר ב'פסיפס' של
שברים .עובדה זו עלולה להקשות
על פיתוח עתידי באזור".
חשוב לציין :עיקר הטענות של
המתנגדים ובעיקר זו המתייחסת
לשיטת הקידוח יהיו רלוונטיות
הרבה יותר בעוד שלוש שנים ,לאחר
שתסתיים תכנית קידוחי הניס
יון בעשר הנקודות ברמת הגולן,
שהמדינה אישרה בשלב זה ,כפי
שמסביר אפי איתם ,מנהל הפרו
יקט" :חברת גיאופרוספקט כתבה
את המסמך הסביבתי עבור התכנית
במשך שנה .לאחר התכתבות ארוכה
של שינויים והערות ,כונסה הוועדה
המחוזית עם כל משרדי הסביבה; גם
הארגונים הירוקים תמכו בפרויקט
ולאחר מכן הוצאנו פרסום להתנג
דויות.
"חברת אפק קיבלה בשלב זה רי
שיון חיפוש בלבד .לגבי תהליך הה
פקה ,הכול בגדר ספקולציה וכרגע
אין סיבה להתייחס לזה ,כי בשלב
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אפי איתם" .גם הארגונים הירוקים תמכו בפרויקט"

השני ,אם יהיה כזה בעוד שלוש
שנים ,נידרש לתהליך סטטוטורי
מלא ,כולל מסמך סביבתי חדש".
בשיחה שהתקיימה עם איתם

להפגנה שהתקיימה בערב הקודם
)מוצ"ש 7 ,ביוני( מול פתח ביתו.
"חוסר האמון" שציין איתם הוא
הדדי ,אם לשפוט לפי המקרה שבו

איך עולה בדעת מישהו להפוך דיון
ציבורי ביזמות מסחרית להפגנה
לילית והכפשה אישית נגד תושב
מושבנו?...אין ולא הייתה כאן הסת
רה כלשהי.
"חברת אפק בחרה להופיע בפני
ציבור התושבים ובכך בחרה להע
מיד עצמה חזיתית מול הביקורת.
בעיניי ,מהלך זה ראוי לשבח .מותר
גם לנהל קמפיין ציבורי נגד תכנית,
אבל תוך שמירה על כללים הוגנים
וללא ירידה לרמה אישית ומכוע
רת.
"בשלב זה האחריות היא דו
צדדית  -יש להקשיב באמת לשני
הצדדים ולנהל דיון ציבורי אמתי
וכן ...אני מציע למתנגדי התכנית
לכבד את זכותו של כל יזם לפעול
בדרך ישרה מול רשויות המדינה
ואל תיגררו לשיטות פסולות שאינן
ברוח הגולן .רק פעילות משותפת
של תושבי הגולן יחד עם המועצה
האזורית תוביל לפיתוח הגולן ,ללא
פגיעה בסביבה".
יוחאי גרוס ,ממובילי המאבק,
אינו רואה דרך אחרת לעצירת המ
הלך ,שלדעתו ימיט אסון על האזור:
"אנחנו נעשה את כל המאמצים לע
צור את הפרויקט ,מתוך ידיעה שא
נשים שחתמו ואישרו אותו לא הבינו
על מה הם חתמו .עדויות ממדענים
וגורמים בתוך רשות המים יודעים
היום שזה חייב להיעצר ונעשתה

יהודה גליקמן מנוב פרסם בדף הפייסבוק שלו מכתב
למתנגדים" :חשבתי הרבה האם להגיב למידע שאתם
שולחים ונמנעתי עד היום מלעשות כך ,אבל דומה שאתמול
בערב נחצה קו אדום :איך עולה בדעת מישהו להפוך דיון
ציבורי ביזמות מסחרית להפגנה לילית והכפשה אישית נגד
תושב מושבנו?...אין ולא הייתה כאן הסתרה כלשהי"
בתחילת השבוע ניכר הביטחון הרב
שלו בתחזית האופטימית ,לפיה לא
ייגרם שום נזק סביבתי לאזור בעת
קידוחי הניסיון ולראיה ,הוא מצביע
במפה על תחנת הקידוח החמי
שית ,הממוקמת קרוב יחסית לביתו
שבמושב נוב.
במקביל ,איתם נפגע עד עמקי
נשמתו מהאופן שבו המתנגדים
לקידוח "הפרו את השיח הגולני"
כפי שהגדיר .לדבריו ,הם קבוצה
קטנה מאוד וקיצונית ,שלא נעים
להיתקל בה" :הסגנון של חלק מה
מתנגדים הוא לא מכובד וגובל
באלימות מילולית ,חוסר אמון וח
שדנות .גם מי שעוסק בדבר חשוב
כמו איכות הסביבה צריך לשמור על
הסביבה האנושית' .אבירי האקולו
גיה' אמורים לכבד את חוק הרעש
ולא להפר אותו באמצעות תופים
ורמקולים בלילה" ,התייחס איתם

עובר אורח תושב האזור הגיע למ
אהל המחאה וביקש מהמתנגדים
הסבר מפורט על האירועים .לאחר
מכן התברר ,שאותו אדם הוא עובד
של חברת אפק ולטענת המתנג
דים ,הוא לא טרח כלל לציין זאת
כשדיבר אתם.
מחברת אפק נמסר בתגובה" :עובד
החברה הציג את עצמו כתושב גבעת
יואב ומעולם לא ניסה להסתיר את
זהותו ,שהרי הוא גר בשכנות לחלק
מהמתנגדים".
בנוסף לנציגי החברה ,גם תושבי
המושב נוב הופתעו מהחרפת צעדי
המחאה שהפרו את השקט הגולני
הידוע .אחד מהם הוא יהודה גל
יקמן ,שפרסם בדף הפייסבוק שלו
מכתב למתנגדים" :חשבתי הרבה
האם להגיב למידע שאתם שולחים
ונמנעתי עד היום מלעשות כך ,אבל
דומה שאתמול בערב נחצה קו אדום:

טעות ,כי לא הבינו את גודל הסכנה
למקורות המים.
"כבר היום לחקלאים בגולן אין
מים ולראשונה אי פעם יש שאיבה
הפוכה מהכנרת לגולן ,כי אין במה
להשקות .באזורנו תמיד יש סכנה
לתזוזה של האדמה ,כפי שניתן לר
אות בכבישים המשובשים ,ומחקרים
מראים שזה יאיץ רעידות אדמה
ופליטת גזים במעמקי הקרקע .ברור
לגמרי שמדובר באסון לפני ועדות
חקירה.
"כביכול ,הכול נעשה בדרך חו
קית ,אך העובדה שהשר להגנת הס
ביבה דרש רק לאחרונה חוות דעת
ממנהלת הכנרת מעידה על חובבנות
וזלזול .שום מומחה בעולם לא יכול
להגיש תוך מספר שבועות דוח כזה
חשוב".
גרוס ממשיך ותוהה אילו אינ
טרסים משרת הפרויקט" :יש כאן

בעייתיות מובנית ,כיוון שמשרד
האנרגיה ,התשתיות והמים זה אותו
משרד שמקדם את הפרויקט ומצד
שני ,גם אותו אחד שאמור לשמור על
מקורות המים בישראל .איך אפשר
לדחוף לפיתוח של משאב אחד וב
מקביל ,לפגוע במשאב השני?
"מי שקיבל את הרישיון זו חברה
אמריקאית עם אינטרס כלכלי צר,
אז שיפסיקו לספר סיפורים .איפה
המדינה שאמורה לשמור על אינט
רסים יותר רחבים כמו צביון ירוק
ובריאות האזור? אין לנו עודף אג
מים בארץ ,רק אחד ,וזה פשוט בלתי
נתפס שקיימת סכנה שהיופי הזה
ייהרס".
בזמן כתיבת שורות אלו נכתב
הדוח של המכון לחקר ימים ואג
מים שנועד לפרסום ב 17ביוני )יום
שלישי השבוע( ,יומיים בלבד לפני
הדיון המכריע בוועדה המחוזית.
גורם רשמי במכון ,שסירב לענות
באופן רשמי ,הודה שלא היה מודע
כלל למהלך עד שתושבי הגולן באו
וביקשו לקבל חוות דעת מגורם מו
סמך .אותו גורם אישר ,שבהחלט
מדובר בטווח זמן קצר מדי מכדי
להכין דוח מורכב כל כך ובסיטו
אציה אחרת ,אפשר היה להעמיק
הרבה יותר.
באשר לטענת המתנגדים על
אודות האינטרסים העומדים מא
חורי הפרויקט ,מחברת אפק נמסר
בתגובה" :למרות הסיכון העצום
הקיים בהשקעה בחיפושי נפט )אחוז
גבוה מהחיפושים מסתיים בכישלון(,
החליטו בעלי החברה להשקיע את
מיטב כספם במדינת ישראל ולא
במדינות אחרות בעולם ,מתוך שאי
פה לחזק את עצמאותה האנרגטית
של מדינת ישראל.
"כיום ,לצערנו ,אספקת הנפט של
מדינת ישראל תלויה במדינות שאין
לנו אתן אפילו יחסים דיפלומטיים.
מצב זה מסוכן ואנו מקווים ,כי
מציאת מאגר נפט משמעותי בגולן
תשנה את המציאות הזו.
"מציאת מאגר נפט משמעותי
בגולן היא משימה בעלת חשיבות
לאומית עצומה .אנו מכבדים את
התושבים שמביעים עניין בפרויקט,
שואלים שאלות ואף מתנגדים ,זהו
חלק מההליך הדמוקרטי הנכון והר
אוי .אנו שמחים ,כי המשרד להגנת
הסביבה ,רשות המים ,רשות הטבע
והגנים ,מקורות ,המועצה האזורית
גולן וגופים רבים נוספים אישרו את
תכניות העבודה לאחר בדיקה מע
מיקה ויסודית ונתנו לפרויקט את
ברכת הדרך".
בעת פרסום שורות אלה ,סביר
להניח ,שכבר התקבלה החלטה בבית
הדין .תהיה ההחלטה אשר תהיה,
חשוב לשמור על איכות החיים הס
ביבתית בגולן ועל השיח הגולני
הידוע בנעימותו.
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חילופי גברות בדוברות התנועה

דפנה כהןנוריאל מונתה למנהלת מחלקת דוברות ,תקשורת והסברה של תנועת המושבים במקום מיכל
דותןלוין ,שמילאה את התפקיד בשבע השנים האחרונות .דותןלוין יוצאת עם משפחתה לשליחות בתאילנד
החל מתחילת השבוע ,לאחר תפ
קידה כסגנית דובר ההסתדרות
וכממלאת מקומו ,דפנה כהןנו
ריאל תנהל את מחלקת דוברות ,תקשורת
והסברה של תנועת המושבים במקומה של
מקימת המחלקה בבית התנועה ,מיכל דותן
לוין.
כהןנוריאל תנהל את הדוברות וההסב
רה של התנועה באמצעות תכנית טלוויזיה
בערוץ המקומי ,עיתון "המושב" ובאמצ
עי התקשורת .עד היום ,כהןנוריאל עסקה
בתחום במשך  13שנים  -מחציתן בתפקידי
דוברות באגודת הסטודנטים של אוניברסי
טת תל אביב ובמאבק הסטודנטים נגד "ועדת
שוחט" ,הייתה דוברת ראש עיריית אשדוד
לשעבר אינג'ניר צבי צילקר ובתפקידים
דומים אחרים ,בשש וחצי השנים האחרונות
הייתה סגנית ומ"מ דובר ההסתדרות.
במסגרת עבודתה בהסתדרות ,דבררה
כהןנוריאל באופן שוטף את הארגון ואת
אגפיו במאבקים תקשורתיים וציבוריים על
תקציבי מדינה ולמען עובדי הקבלן" ,חוק
פנסיה" ,התאגדויות עובדים כגון "פלאפון"
ו"ויטה פרי הגליל" ועוד .יש לה תואר ראשון
בהצטיינות יתרה במדע המדינה ובתקשורת

מיכל דותןלוין" .מודה על הזכות שנפלה בחלקי"

דפנה כהןנוריאל" .הגיע הזמן להמשיך הלאה"

ותואר שני בדיפלומטיה ,בהתמחות בשפה
הערבית ,מאוניברסיטת תל אביב .כהןנו
ריאל נבחרה פעמיים כאחת מ 120המנהי
גים הצעירים היהודיים בעולם של קרן לין
וצ'ארלס שוסטרמן.
בהודעה על תחילת תפקידה מסרה כהן
נוריאל" :לאחר כשש שנים וחצי בהן עב

דתי בהסתדרות בתפקיד מאתגר ומורכב,
במסגרתו הובלתי מאבקים תקשורתיים
וציבורייםלאומיים ,החלטתי כי הגיע הזמן
להמשיך הלאה .בתקופה בה המושבים בכלל
והחקלאות בפרט עוברים שינויים מרחיקי
לכת ותמורות ,אני גאה ונרגשת לייצג את
תנועת המושבים".

כהןנוריאל מחליפה את מיכל דותןלוין,
שהקימה וניהלה את מחלקת הדוברות בתנו
עה בשבע השנים האחרונות .הדוברת היו
צאת תשהה עם משפחתה בבנגקוק במסגרת
שליחות ממלכתית בתאילנד .בסיום תפקי
דה אמרה דותןלוין" :אני מודה על הזכות
שנפלה בחלקי להקים מחלקה יש מאין ,תוך
גיבוי ותמיכה ממזכ"ל התנועה .מאחלת
למחליפתי הצלחה בתפקיד ,ומי ייתן ותדע
לדברר ריחו של תלם אביבי ראשון ומגעה
של תבואה טרייה שזה עתה נקטפה .בהז
דמנות זו ,מחזקת את ידי החקלאות הציונית
וההתיישבות הכפרית ,שקובעות את גבולות
המדינה עוד טרם קומה".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
החקלאים בישראל ,מאיר צור ,מסר" :אני
מודה למיכל שהובילה את תחום התקשו
רת לרבות השנים ועשתה עבודה מצוינת,
ומאחל לה הצלחה בשליחות בחו"ל .נשארנו
ברמה הגבוהה ביותר והבאנו מחליפה מצוי
נת ,שתעמוד בצורה הטובה ביותר בפני את
גרים גדולים מאוד שניצבים בפנינו בתקופה
הקרובה ,הן בפעילות החקלאית והן בפעי
לות הקרקעות .אני מאחל לדפנה הצלחה
בדרכנו המשותפת".

בימים אלה הישוב אלון פותח שעריו לקליטת משפחות חדשות!
זוהי הזדמנות נדירה עבור כל מי שמחפש חיי קהילה ושכנות ,לצד אפשרות לרכוש בית עם נוף
מדברי במחיר בר-השגה ורק רבע שעה מירושלים.
אלון הוא ישוב קהילתי צעיר המקיים שיתוף ייחודי
של דתיים ,חילונים ושאר הזהויות היהודיות על
רצף זה ,החיים יחד לא רק מתוך שכנות טובה,
אלא מתוך רצון אמיתי לחיות חיי קהילה ותרבות
משותפים על אף הבדלים בהשקפה ובאורחות
החיים.
באלון מתקיימת פעילות ענפה של תרבות,
חוגים ופעילויות שונות למבוגרים לילדים ולנוער,
במטרה ליצור קהילה עשירה ברוח ובעלת חוסן.
באלון מערכת חינוך איכותית ולצידה מסגרות
חינוך בלתי פורמלי ,ספריה שוקקת חיים ומרכז
מחזור וחינוך אקולוגי.
מרבית התושבים עובדים בירושלים ובמעלה
אדומים הנמצאים במרחק נסיעה קצרה
מהישוב .לצד זאת ,לתושבי אלון מגוון
אפשרויות תעסוקה בסביבת הישוב :באזור
תעשייה מקומי ובו מספר מפעלי תעשייה קלה ,בבתי
הספר ובמסגרות החינוך בסביבה וכן ביוזמות תיירותיות מגוונות.

 www.cometoalon.com
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דף הבית

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

עדי קמחי
אדריכלות ועיצוב פנים

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:

home@adikim.com

מה מגיע לרפתן
ומה לאגודה?

הרהורים על סלון
ופינת משפחה

האם יחידות ההשתתפות בתנובה שהוקצו לאגודות הן נכס
של האגודה או של קומץ חברים?

שני חללים שנועדו לבילוי שעות הפנאי דורשים עוד מקום
בבית .היכן נמקם את הטלוויזיה? מה עדיף – מסך בגודל 42
אינץ' או מסך שגודלו  46אינץ'?

פדיון יחידות ההשתתפות
בתנובה וחלוקתו מסעירים
את המושבים זה מספר שנים,
מאז נמכרה תנובה )לראשו
נה( לחברת אייפקס .פסק דין
שניתן לאחרונה בבית המש
פט המחוזי בחיפה ,במסגרתו
בוטלה החלטת אספה כללית
בעניין חלוקה שוויונית של יחידות ההשתתפות
בין חברי המושב ,מהווה פרק נוסף במסכת הדי
ונים בנושא זה.
כזכור ,בנובמבר  ,1999במסגרת כינוס ועידת
תנובה ,התקבלה החלטה בדבר הקצאת יחידות
השתתפות בתנובה בין האגודות השיתופיות
החברות בה .נקבע שיחידות ההשתתפות יוקצו
לאגודות על פי שני מפתחות :א 50% .מכלל
יחידות ההשתתפות יחולקו באופן שווה בין כל
האגודות )להלן" :המפתח האחיד"( ב 50% .מכלל
יחידות ההשתתפות יוקצו לאגודות על פי "הג
בייה להון מניות כפי שבוצעה במשך השנים",
כלומר :כל אגודה ,בהתאם להיקף שיווק התוצרת
החקלאית לתנובה לאורך השנים )להלן" :המפתח
היחסי"(.
ב 6במארס  2007הוחלט בוועידת תנובה
למכור את החברה ל"אייפקס" ,וכל אגודה נדר
שה להודיע אם היא מעוניינת לממש את יחידות
ההשתתפות שהוקצו לה .ב 17באפריל החליטה
האספה הכללית של אגודת בית חנניה ,פה אחד,
כי היחידות שהוקצו לאגודה על פי המפתח היחסי
יחולקו באופן שוויוני בין כל  64חברי האגודה.
בתגובת נגד להחלטה זו פנו מספר רפתנים חברי
מושב לבית המשפט המחוזי בחיפה.
בתביעתם ,נסמכו הרפתנים על קביעת בג"צ
 - 861/07קמחי נגד רשם האגודות השיתופיות
שדן בשאלה האם יחידות השתתפות בתנובה,
שהוקצו באופן יחסי לאגודות ,הן נכס מנכסי
האגודות או שיש לזקוף אותן באופן יחסי לזכות
חברי האגודה ששיווקו במהלך השנים את החלב
באמצעות תנובה .במילים אחרות ,אם מניות
תנובה הן חלק מהון האגודה במושב ניר בנים או
יש לשייך אותן לרפתנים.
בית המשפט העליון פסק באותו עניין ,כי יחי
דות ההשתתפות בתנובה נצברו לזכות האגודה
בניר בנים לא בשל עצם חברותה בתנובה ויח
סיה עם תנובה ,אלא כפועל יוצא של כמות החלב
ששווקה על ידי הרפתנים .האגודה שימשה מעין
"צינור" בינם לבין תנובה והעבירה ליצרני החלב
את כל תמורת החלב ששולמה על ידי תנובה,
בניכוי ההוצאות והחיובים שלה ובהפחתת הוצ
אות האגודה .כלומר ,הנכס שהוא יחידות ההש
תתפות בתנובה נרכש אך ורק מכספי התמורה
שקיבלו הרפתנים עבור תוצרתם ,ללא השתתפות
כלל חברי האגודה.
לפיכך ,נקבע שיש לראות ביחידות ההש
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תתפות קניינם של הרפתנים החברים באגודות.
התובעים מבית חנניה טענו ,כי אין הבדל בין
המקרים שנדונו בבג"צ ניר בנים לבין עניינם.
עם זאת ,בבג"צ ניר בנים נקבע שיש לבחון כל
מקרה לגופו על פי נסיבותיו ,כל אגודה בהתאם
לתקנונה ,להסכמים בין חבריה ,להחלטות האספה
הכללית במהלך השנים ,לרישום בספרי האגודה
ובכרטיסי החברים במהלך השנים ועוד.
ואמנם ,לאחר בחינת הנסיבות בענייננו קובע
בית המשפט ,כי אף אגודת בית חנניה שיווקה
את תוצרת החלב של הרפתנים לתנובה ,ואת
ההוצאות הכרוכות בכך גבתה מהרפתנים .לכן,
ההון שנזקף לזכותה עקב כך אינו שייך לאגודה.
נקבע ,כי יש להבחין בין נכס המהווה מעצם טבעו
חלק מ"הון האגודה" לבין נכס שנרכש על ידי
חלק מחברי האגודה חלף התמורה המגיעה להם
עבור תוצרתם.
זכותם של הרפתנים בהון מניות תנובה ,שנר
כשו בדרך של ניכוי מהתמורה עבור תוצרתם
ובזיקה ישירה אליה ,אינה יכולה להיחשב בגדר
ההון הקבוע של האגודה .וזה העיקר :האגודה
אינה מוסמכת לדון בשאלת החלוקה של יחידות
ההשתתפות שהוקצו לפי המפתח היחסי ,שכן הון
האגודה אינו כולל את נכסיהם של חברי האגודה.
משמעות הדברים היא שההחלטה באספה הכל
לית של האגודה לגבי נכס זה התקבלה בחוסר
סמכות.
עם זאת ,בית המשפט מדגיש ,כי תנובה שיוו
קה באמצעות האגודות השיתופיות לא רק חלב,
אלא גם פירות ,ירקות ,עופות וביצים .בתקופה
הקובעת נעשתה גבייה להון מניות תנובה בכל
הענפים  -ביצים ,עופות ,ירקות ,פירות ,פר
חים ,בקר וחלב .רכישת מניות תנובה נעשתה
בדרך של ניכוי מהתמורה המגיעה בגין תוצרת
החלב ובגין כל תוצרת חקלאית אחרת ששווקה
באמצעות תנובה על ידי האגודה .כלומר ,יחי
דות ההשתתפות בתנובה ,שהוקצו באופן יחסי
לאגודות השונות על פי החלטת ועידת תנובה,
הן בגדר נכס לא רק של החברים יצרני החלב,
אלא גם של היצרנים בענפים הנוספים ,שגם להם
חלק במניות בתנובה .אלא שהתובעים לא הצליחו
להוכיח את חלקם ביחידות ההשתתפות שהוקצו
לאגודה על פי המפתח היחסי לגבי כל התקופה.
בסופו של דבר ,התביעה התקבלה בחלקה :מחד
גיסא ,החלטת האספה הכללית בדבר חלוקה שוו
יונית של כספי פדיון מניות תנובה בוטלה .מאי
דך גיסא ,התובעים הצליחו להוכיח מה היה חלקם
ביחידות ההשתתפות ,וכפועל יוצא את התשלום
המגיע להם ,רק לגבי חלק מהתקופה.
הכותבת עוסקת באגודות שיתופיות,
בתחום המסחריחקלאי וליטיגציה.
המידע כללי בלבד ואינו משמש במקום
חוות דעת או ייעוץ משפטיים מוסמ
כים.

פעם הדברים היו
פשוטים .היה סלון
ובו הייתה טל
וויזיה .המבוגרים ראו "ערב
חדש" בחמש ,והילדים "בית
קטן בערבה" בחמש וחצי.
כשבאו אורחים ,הם ישבו
בסלון ושתו תה.
אחר כך לסלון נולדה
אחות קטנה" ,פינת משפחה"
שמה .נוהג חדש החל להש
תרש :קיום של שני חללים
בכל בית ,סלון ופינת משפ פינת משפחה וסלון .שני חללים לשעות הפנאי ,זה מול זה צילום :עדי דורון
חה ,לפי הצרכים הנפרדים.
הסלון הפך להיות חלל לאירוח ,לעתים רשמי
בתמונה שלפניכם  -הצצה לביתי שלי .מי
יותר ומעונב ,ואילו פינת המשפחה ,מטבע מין ,פינת המשפחה ומשמאל ,הסלון .ברהיט
שמה ,הפכה למקום משפחתי ,יוםיומי ,מין המפריד בין החללים הצבנו שתי טלוויזיות,
פינת רביצה ,משחק ופנאי.
עבור שני החללים .כן ,אני מודה ,לעתים
הדואליות של שני חללים שיועדו לשעות הן עובדות בוזמנית .אצלנו ,החלוקה היא
הפנאי דרשה כמובן עוד מקום ,לכן פעמים שהילדים משחקים ,קוראים ,אוכלים וצופים
רבות הסלון נשאר גדול ומרווח בעוד שע בפינת המשפחה ,ואילו "הגדולים" צופים,
בור פינת המשפחה נותר שטח מצומצם וקטן קוראים ומשוחחים בסלון .הבן שלי אומר:
יותר ,וכשמה כן היא ...פינה.
"אסור לאכול בסלון הלבן של אימא" .צודק.
סלון לבן?! כן ,השתגעתי ,אבל זה נושא
אז היכן הטלוויזיה?
לכתבה נפרדת.
יש משפחות שאצלן יש שתי טלוויזיות,
אחת בסלון ואחת בפינת המשפחה ,וכך יש מה גודל המסך?
איך נבחר את גודל הטלוויזיה? גודל
שני אזורי בילוי וצפייה )וגם פחות ויכו
חים .(...לעומתן ,יש בתים שבהם הטלוויזיה המסך מותאם למיקום הטלוויזיה .אל תתפתו
עברה לפינת המשפחה בעוד שהסלון נותר לרכוש מסך גדול מדי לחלל שלכם ,כי זה
ייצור חוויית צפייה לאנעימה .כדי למצוא
כחלל אירוח חף מטכנולוגיה.
ניצול נכון של חלל הבית שלנו פירושו ,את גודל המסך המיטבי יש נוסחה פשוטה:
שאנו מבלים את מרב הזמן שלנו במרב השטח תחילה ,מדדו את המרחק מהצופה לתצוגה.
של הבית .הרעיון הוא ,שיהיה יחס ישר בין כעת ,הכפילו את המרחק בעשר וקבלו את
גודל החלל לבין הזמן ומספר האנשים שמב גודל המסך המתאים :מרחק בין צופה לתצוגה
לים באותו חלל .גם כאן ,כמו במטבח ,הכול )במטרים(  = X 10גודל המסך באינצ'ים.
ההמלצה הזו היא כללית ויכולה להשתנות
קם ונופל על צרכים .בדקו את שגרת היום
והערב שלכם ,איך כל אחד מבני הבית מבלה בהתאם להעדפות הצפייה של כל אחד .בנו
סף ,אם מקור השידור הוא מסך בהפרדה גבו
את זמנו והיכן.
בעידן האח הגדול ומאסטר שף קורה שאנו הה ) ,(HDניתן לבחור מסך גדול יותר .הנה
מבלים את הערבים שלנו ,רחמנא לצלן ,מול טבלה עם טווחי מינימום ומקסימום ,המבוס
המסך .אני פוגשת משפחות שמצטופפות סת על חישוב מורכב יותר:
בחדר משפחה קטנטן ,ולעתים צדדי ומבול
טווח מרחקי
גן ,ערבים שלמים ,בעוד הסלון המרווח עומד
מרחק מיטבי
צפייה
גודל מסך
שומם וממתין למשפחת המלוכה שתבוא
מומלץ  2.6מטר
 3.32מטר
 26אינץ'
להתארח .במקרה זה ,ההמלצה שלי היא לה
מומלץ  3.2מטר.
 42.4מטר
 32אינץ'
עביר את הטלוויזיה לסלון!
מומלץ  3.7מטר
 4.72.8מטר
 37אינץ'
לעומת זאת ,יש משפחות שלטלוויזיה אין
מקום משמעותי בשגרה שלהן ,ובני הבית
מומלץ  4מטר
 53מטר
 40אינץ'
מרבים לבלות את שעות הפנאי שלהם בקרי
מומלץ  4.2מטר
 5.33.2מטר
 42אינץ'
אה ,באירוח או עם הלפטופ .עבור משפחה
מומלץ  4.6מטר
 5.83.5מטר
 46אינץ'
כזו ,אכן מקומה של הטלוויזיה יכול להיות
תתחדשו!
בפינת המשפחה.
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אם החיטה
machita106@gmail.com

מירי דג

מה הסיפור שלי?
"שבוע הספר העברי" מזכיר לי את ימי עבדותי בחנות ספרים .אין לכם מושג כמה קשה לעבוד בחנות ספרים גדולה ,להמליץ
בחום על ספרים שגם אם תשלמו לי לא אקרא .פרידה מהסיפור האישי ,משהו חדש מתחיל
"שבוע הספר העברי" שוב
כאן .וכאילו המילים הס
תתרו היכן שהוא כל
השנה ,מבלי שתהיה לנו התשוקה
לגלותן ,ננהר אל הכיכרות ואל הח
נויות כדי למלא את השקיות בספ
רים שמוצעים לנו ב"הנחות משמ
עותיות" .הידד ,כעת נוכל לומר
שגם אנחנו חלק מ"עם הספר".
"חודש הספר" מזכיר לי את ימי
היותי שפחה "שואבת מים וחוטבת
עצים" .ברזומה שלי ,בין שאר המש
רות שבהן עבדתי ,אפשר למצוא גם
מספר שנות עבודה באחת מרשתות
הספרים הגדולות )ויש רק שת
יים כאלו  -אז מובטחים לכם 50%
הצלחה בניחוש איזו מהן( .הגעתי
למשרה לאחר שנות עבודה ארוכות
בתחום פרארפואי העוסק בהתפת
חות הילד ,אז הגעתי למסקנה שאני
צריכה שינוי .עזבתי את המקצוע
שלי מבלי להביט לאחור והתחל
תי לעבוד כמוכרת באחת מחנויות
הדגל של הרשת.
כאוהבת ספרים ואדם ,חשבתי שזו
יכולה להיות העבודה המושלמת
עבורי ואכן ,הרבה יתרונות התגלו
בה ,ביניהם הקרבה לספרים ולריחם
הייחודי ,העובדה שידעתי על כל
הספרים החדשים שיוצאים  -ויוצ
אים המון ,מדי יום  -והאפשרות
להשפיע על צרכן הספרים הישר
אלי הממוצע ,מתוך אמונה תמימה
שאני בעצם "מכתיבת תרבות" ולא
סתם מוכרת .יתרון נוסף לעבודה
היה צוות של מוכרות ,חלקן לפחות
היו ב"ראש" דומה לשלי ,שהפכו
לחברות טובות מאוד שלי.
לדאבוני ,הרשת ראתה אותי
באור שונה לחלוטין .ראשית ,עבד
לצרכיה .אין לכם מושג כמה קשה
לעבוד בחנות ספרים גדולה ,ואני
מתכוונת לקשה במובן של עבודה
פיזית בלתי אפשרית לעתים .חויב
תי לפרוק מאות ארגזי ספרים מספר
פעמים בשבוע ,לפנות להם מקום
בחנות במקום אלו שסידרת רק
אתמול ,לשנע הכול ממקום למקום,
לשמור על מדפים מסודרים ויפים
ועל מלאי שמנוהל בקפידה ,וכל
זה תוך מתן שירות מקצועי ואדיב
לאנשים ,שחלקם לא היו ראויים אף
לשמץ מכך.
בנוסף ,ואין זה סוד ,היינו אמורות
להמליץ בחום של "מבינות עניין"
על ספרים שהרשת רצתה לקדם
בגלל כל מיני הסכמים עם הוצאות
הספרים .ספרים ,שגם אם תשלמו
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דוכני "שבוע הספר" .כאוהבת ספרים ואדם ,חשבתי שזו יכולה להיות העבודה המושלמת עבורי

לי לא אקרא .על מנת להמתיק את
הגלולה המרה ,הרשת נקטה בשיטה
של תמריצים ותחרויות בין המוכ
רים ובין החנויות ,שהצליחו ,לצערי,
להפר לעתים את ההרמוניה המש
פחתית כמעט שהייתה בחנות .אם
נוסיף לזה את העבודה במשמרות
ואת התגמול הכספי הנמוך ,נבין
למה זאת לא יכולה להיות העבודה
החלומית אותה חיפשתי .וכך ,לאחר
מספר שנים ולאחר שהרסתי את
הגב שלי במזוכיזם שיטתי ,נפרדתי
מעולם מכירת הספרים ,ולא הבטתי
לאחור שוב.

לכל אחד יש סיפור
"עם הספר" אוהב סיפורים כמו כל
עם אחר ,ולכל אחד מאתנו יש סי
פור משלו .בדרך כלל ,הסיפור שלנו
מלווה אותנו שנים ארוכות ואנחנו
כל כך מאמינים בו ,מתחזקים אותו
ומזדהים אתו עד שאנחנו לא שמים
לב שהוא כבר לא משרת אותנו
ומפריע לנו להתקדם בחיים.
למה כוונתי? אתן לכם דוגמה

מעולמי שהיה צר כעולם נמלה
בכל הקשור לסיפור שלי ,לפיו
העובדה שהוריי לא טיפחו אותי
היא הסיבה היחידה לכך שלא ממש
הצלחתי לפרוץ בחיים .האמנתי
בכל לבי בסיפור הזה וכמהתי לסי
פור אחר ,שבו ההורים שלי מזהים
את הפוטנציאל שבי ומטפחים אותו
באהבה.
בכל סיפור יש אולי שמץ של
אמת ,אבל תחושת ההתקרבנות
שליוותה אותי במשך שנים הלכה
והכבידה עליי יותר ויותר .כמובן
שה"פריצה" שלי התעכבה עוד ועוד,
מכיוון שפריצה לא בדיוק יכולה
לקרות בחללים סגורים כאלה ,ושלא
להזכיר כעסים קולוסאליים כלפי
הוריי ,שהפכו אותי לבת ביקורתית
מאוד ולא מרוצה .הסיפור הלך ונ
עשה יותר ויותר מעיק ,ובתהליך
גמילה כואב שנמשך שנים ארוכות
ניסיתי להיפרד ממנו לטובת סיפור
חדש  -אני האחראית הבלעדית )או
הראשית לפחות( להצלחותיי ולכי
שלונותיי בחיים.

השירה נגישה פחות

מדף השירה בחנות שבה עבדתי
היה קטן יחסית לשאר המדפים ,ועם
הזמן עוד הלך והצטמצם .כן ,השירה
לא מקבלת את אהבתו הגורפת של
הקהל כמו פרוזה טובה .ייתכן שזה
קורה ,כי החרות שהמשורר נותן
לעצמו בביטוי הרעיון אישית הרבה
יותר ובעלת מעוף אסוציאטיבי
שמתיר לו הכלי הזה ,ועל כן ,השי
רה נגישה פחות להבנתו של הקורא
)דוגמה קטנה :שירה של יונה וולך
"תת הכרה נפתחת כמו כמניפה"(,
או שהקוראים מעדיפים סיפורים
אפיים על פני רעיון שמובע במספר
מילים מצומצם יחסית.
אני דווקא יכולה להבין זאת,
וגם במדף הספרים שלי מקומה של
השירה מצומצם יחסית .עם זאת ,אני
אוהבת שירה ומדי פעם חוטאת גם
בכתיבת שירים למגירה .בכל מקרה,
אני יותר משמחה להביא כאן חלק
משיר של אחת מהמשוררות האהו
בות עליי ,זוכת פרס נובל לספרות
לשנת  ,1996ויסלבה שימבורסקה,

שמציג את הכוח הרב הנתון בידיו
של המושך בעט.
לאן רצה האיילה הכתובה דרך
היער הכתוב?
לשתות מים כתובים ,שישקפו כנ
ייר העתקה את פיה הזעיר?
מדוע היא זוקפת ראש ,האם היא
שומעת משהו?
שעונה על ארבע רגליים קטנות
שהושאלו מן האמת
מתחת לאצבעותיי זוקפת אזניה,
שקט  -גם ביטוי זה מרשרש בנייר
ומפלס דרכו בסבך
הענפים שיצרה המילה "יער".
][....
בטיפת דיו יש מלאי גדול
של ציידים ,עינם האחת עצומה,
נכונים לרוץ במורד התלול של
העט,
לכתר את האיילה ,לכוון לירייה...
)קטע מהשיר "שמחת הכתיבה"
מתוך ספרה של ויסלבה שימבורסקה
"בשבח החלומות" ,הוצאת "קשב
לשירה"(
חג ספר שמח לכולנו.
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ארץ זבת
חלב

יונה מלכי ממושב פדויים ,שהייתה גננת במשך
 25שנה ,שינתה כיוון בחיים והיום היא גבנת.
החלב מהרפת המשפחתית משמש אותה להכנת
הגבינות ,שהן רק חלק אחד מהחוויה שמעניקים
יונה ובעלה דני למבקרים במשק שלהם ,בימי חול
בלבד .תיירים מכל הארץ מגיעים לטעום מאכלים
תימניים ביתיים ולהתנסות בפעילות חקלאית
מסורתית ,ונותנים ליונה ולדני תחושה שהם
שגרירים של הנגב
כתבה וצילמה :חני סולומון

יונה ודניאל מלכי ממושב
פדויים פתחו את משקם
שמבקשים
למבקרים,
להתנסות בפעילות חקלאית לפי
עונות וחגי השנה .ב"חוויית יונה"
של בני הזוג ,באווירת חג השבו
עות  -קוצרים חיטה ,אוספים תפוחי
אדמה מהשדה ומכינים גבינות ,רגע
לפני החמסינים.
יש תחנות בחייו של אדם ,שרק
בדיעבד הוא מבין מדוע עבר בהן.
לפעמים ,אנשים פונים לצד זה או
אחר ,עוצרים בתחנה זו או אחרת,
באופן בלתיצפוי .כך מצאו את
עצמם זוג הורים לשישה ילדים,
סבים לשלושה נכדים ,משנים כיוון
בחייהם.
יונה מלכי ) ,(62גננת במקצו
עה ,הגיעה למושב פדויים בנגב
המערבי לפני כ 30שנים ,בעקבות
נישואיה לדני )דניאל( ,בן המושב.
לאחר  25שנות עבודה בגני המועצה
האזורית מרחבים ,התגלתה אצלה
בעיה בברך ,והיא נאלצה לעבור
ניתוח .ההחלמה מהניתוח נמשכה
זמן רב ויונה חיפשה במה למלא את
זמנה" :יצאתי לחופשת מחלה ארו
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כה ,שנמשכה כשנה .כאישה מאוד
פעילה ,היה לי קשה לשבת בבית".
בחוזר שהמועצה שלחה לתושבים
היא מצאה את מבוקשה  -פרויקט
"מעברים" ,שמטרתו להכשיר תו
שבים לפתח יזמות עסקית בתחומי
המשק" .אמרתי לעצמי :מה יש לי
להפסיד ,נלך לשמוע.
"במפגשים הראשונים עדיין לא
עלה בי שום רעיון חדש .הדב
רים התחילו להתגבש במחשבות,
במיוחד כשהוצמדה לנו מנחה מק
צועית ,ובמשך הזמן הבנו שיש לנו
בהחלט מה להציע במשק לטובת
התחום החדש שהועלה' ,תיירות
כפרית'.
"דני בעלי היה שותף מלא לכל
החלטה ,למרות שלא השתתף בקורס.
התחלנו להכין רשימות ,מה יש לנו
במשק למיזם? מסתבר שהמשק
שלנו נמצא מיוחד בכמה מישורים.
אין ספק שהיה צורך לשנות ,לשדרג
ולהוסיף כדי להכשירו ,שיהיה ראוי
כענף תיירותי".
"אני גאה להמשיך לעבוד במשק
ולהוציא גידולים מוצלחים מהאד
מה הזו בנגב" ,מספר דני מלכי ),(62
חקלאי במשרה מלאה ,בנם של מיי
סדי המושב בשנת  ,'50רומיה ז"ל

יונה ודני מלכי" .זהו אתגר חדש  -להסב את אופי המשק לתיירותי"

ויששכר מלכי שהגיעו מתימן" .זהו
אתגר חדש  -להסב את אופי המשק
לתיירותי".
בכניסה למשק המשפחתי מתרש
מים מיד מקבוצת העצים ,גבוהים
ונמוכים ,השתולים בצפיפות ,עץ
אחד מכל סוג ומין .זהו התחביב של
דני" :במשך השנים ,שתלתי כ120
עצים אקזוטיים ,רובם מאוד מיוח
דים ולא מוכרים בארץ .זה השיגעון
שלי מזה שנים רבות .את רובם אני
קונה ב'משתלת רגב' במושב בית
אלעזרי" .הזהות של חלק מהעצים
אינה ידועה לדני ,משום שהתוויות
שהניח לידם נעלמו" .היופי" ,הוא
מוסיף בגאווה כשהוא מצביע על
כמה מהם" ,שברשותנו עצים המני
בים בחלקם הגדול פרי למאכל אדם,

אך לכל אחד מהם מועד אחר להב
שלת פירותיו".
מלכי נהנה לסייר בבוסתן המופ
לא ולהציג את עציו ,לחלקם שמות
מיוחדים :שעועית הגלידה ,צימוק
יפני ,תפוח הוורד ,עץ הקפה ,מק
דמיה ואחרים" .יש עצים ,שהפרי
שלהם הפך לנושא פעילות ,בדומה
ל 20זנים שונים של עצי התפוזים
 המבקרים קוטפים וסוחטים בעונהתפוזים למיצים.
"בכלל ,כשמכשירים משק חקלאי
למיזם תיירותי ,הציר הראשי צריך
להיות במציאת פעילויות מגוונות
ומעוררות עניין ,כך שההתנסויות
שיעברו יישארו כחוויה .היתרון
שלנו :שטח החלקה הקרוב לבית
משתרע על שניים וחצי דונם מתוך

משק של  20דונם .לכן ,יש גידולים
קבועים כמו הזיתים למסיק ולהפקת
שמן וגם להחמצה ,מספר שיחי הגפ
נים לבציר ולהכנת היין ,ויש חלקות
שאני זורע ושותל בהן צמחיים עונ
תיים כמו חלקת גידול תפוחי אדמה,
מתוך רעיון שהמבקרים יאספו אותם
ממקום גידולם הטבעי ,מתוך האד
מה".
אצל יונה ודני מכינים מטעמים
מתפוחי האדמה שקוטפים המבקרים
בידיהם ,או מתנסים בתהליך הארוך
של הכנת לחם :קוצרים חיטה במגל,
מפרידים את הגרעינים ,טוחנים
אותם ובקמח משתמשים לאפיית
פיתות .כמו במשקים אחרים שפתחו
את שעריהם למבקרים מן החוץ ,גם
כאן מחכות פעילויות נוספות בכל

יונה" :במשך הזמן הבנו שיש לנו בהחלט מה להציע במשק לטובת
התחום החדש שהועלה' ,תיירות כפרית' .דני בעלי היה שותף מלא
לכל החלטה ,למרות שלא השתתף בקורס .התחלנו להכין רשימות,
מה יש לנו במשק למיזם? מסתבר שהמשק שלנו נמצא מיוחד
בכמה מישורים"
זווית ופינה במשק :פינת חי להאכ
לת ברווזים ,תרנגולים מסוגים שו
נים וטווסים.

לא ויתרה לעצמה
השנים הרבות של יונה בחי
נוך וביצירה לא נעלמו והיא בחרה
ללמוד מקצוע חדש ,גבנות ,שהיא
חולקת עם המבקרים" .מיד ידעתי
שזה ישתלב מצוין ,מאחר ויש לנו גם
רפת ,אמנם לא במשק שלנו  -זוהי
הרפת של חמי יששכר ובעלי עובד
בה  -כך שיש לנו חלב כמוצר גלם".
מלכי לא ויתרה לעצמה :היא הש
תתפה בקורס יזמות עסקית במכל
לת ספיר ובמשך שנה וחצי נסעה

פעם בשבוע ללמוד גבנות במשרד
החקלאות בבית דגן .בקורס למדה
להכין גבינות קשות ,חצי קשות,
גבינה צפתית ,לבנה ועוד .במשק,
הגבינות מעשי ידיה משתלבות
בחוויה קולינרית מהמטבח התימני:
מלכי מגישה בידיה קובנה טרייה
וחמה וג'חנון ולצדם גבינות לסוגיהן
וסלטים" .אני מלאת סיפוק ,שאפ
שר ליישם במשק את כל הקורסים
שלמדתי ובמקביל ,גם ללמד סדנ
אות להכנת גבינות ,מאפיים תימנ
יים ,שוקולד ועוד .מאחר ואנו מושב
עם צביון דתי ,המוטו שלנו הוא
'תיירות באמצע השבוע' .מתברר
שאפשר לפתוח את המשק ולא רק

בסופי שבוע.
"אין ספק שהקורס ב'מעברים'
הזניק אותי ואת המשק קדימה.
הייתי היחידה מהמושב שהשתתפה
בו ,אשמח שנשים נוספות במושב
ובאזור יעזו לשנות ולפתוח מיזמים
חדשים במשקיהן".
"חוויית יונה" משתתף בפסטיבל
תיירות חקלאית" ,מהשדה לצלחת",
שיימשך עד  7ביוני .יונה שמחה על
ההזדמנות שיש לקהל חדש להגיע
מכל הארץ אליהם ,לנגב – "להכיר
את המקומות בהם צומחת ופורחת
חקלאות במיטבה .אנו ,כמו רבים
מהמשתתפים בפסטיבל ,מרגישים
כשגרירי תיירות לנגב המפתיע".

גבינות שהכינה יונה" .אני מלאת סיפוק ,שאפשר ליישם במשק את כל הקורסים שלמדתי"

יונה ודני מלכי .פותחים את שערי המשק למבקרים מכל הארץ

19.6.2014

|| 15

ספרות
זהר נוי

ירה
מוֹשׁב ַה ִשׁ ָ
ַ
www.readbooks.co.il

עמיר סגל

madorshira@gmail.com

פורץ המחסומים

מסדרת מחדש

משנת הרבי נחמן מברסלב מגויסת לפריצת מחסומים
רגשיים שנערמו על לב בני הדור הנוכחי ,שבו יש לא מעט
ציניות וניתוק רגשי .אוסף סיפורים שהם רסיסי ילדות מיוחדת
ספוגה בסלנג מיוחד ובחברות אמיצה .ספר בישול לילדים
ולבני נוער ,לכל מתכון מתלווים צילומים נהדרים ואיורים
הומוריסטיים

שרי שביט ,בספרה החדש "ומה יש עוד" ,מצליחה להשתמש
בצורה מרשימה דווקא בקלישאות ולבנות מהן סיפור מורכב

בדרך אל הטוב
בדור שלנו ,שבו יש לא מעט ציניות וניתוק
רגשי ,רבים אינם מצליחים לפרוץ את המח
סומים שנערמו על לבם .הספר "סוד הנקודה
הטובה" מאת רן ובר מנסה לקחת את הקור
אים למסע בנפתולי חכמה יהודית עתיקה אל
עומק הטוב.
ובר מפגיש את הקורא עם משנתו של רבי
נחמן מברסלב במטרה לפוגג את המסכים
המסתירים את הטוב המבוקש וללמוד להתח
בר למציאות של קשר וחמימות .המחבר
השתדל לא להתעלם מהמקומות השליליים
ומהתפיסות הציניות כדי שהמילים "למצוא
את הטוב" לא יישארו ברמת ה"סטיקר" ,אלא
יירדו למעשה לחיים שלנו.
הספר משלב השראה ועידוד עם עצות
ותרגילים מעשיים לחיים שלנו מתוך כוונה
לעזור לנו לבחון אמונות שליליות שאולי
מעכבות אותנו ומראה כיצד הן משתקפות
במפגשים שלנו עם הסביבה )איורים :עדי
כץ ,דני ספרים הוצאה לאור 224 ,עמודים(.

סיפורי חיים
הספר "דברים שרציתי לומר" מאת רמי בר
אדון הוא אוסף של עשרות סיפורים קצרים,
סיפורי החיים של המחבר ,ואנקדוטות מת
חומי הדמיון מעורבות במציאות מדי פעם.
הספר אינו רומן ואף לא סיפור מתח ,לא
דרמה ולא ביוגרפיה.
הסיפורים הם בעצם רסיסים ,רסיסי ילדות
מיוחדת במינה בצפון הישן של תל אביב,
בואך הנמל ,שהיה שוקק חיים .סיפורי שכו
נה ,סיפורי מקומות שהם משאת דמיונו של
כל ילד ובעיקר סיפורי בית ,הווי המשפחה
והסלנג המיוחד ששלט בבית ומחוצה לו.
בר אדון מספר על ענייני דיומא ועל דברים
שכולנו נתקלים בהם ביוםיום מבלי משים.
החברות בספר היא ערך עליון ,והמחבר מנסה
להעביר אותו כמיטב יכולתו בסיפורי רעות
ולוחמים ,אבדן חברים קרובים ועוד )הוצאת
אוריון 315 ,עמודים(.

פעילות משותפת במטבח
"ביסים קטנים – לבשל כמו גדולים" הוא
ספר בישול לילדים שני של הילה קריב.
בספר עשרות מתכונים קלים להכנה ,ברי
אים וטעימים ,בתוספת טיפים שיעזרו לי
לדים ולהוריהם ,בפעילות משותפת ומהנה,
להכין בקלות ובמהירות מאכלים לכל ארוחה
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ולכל אירוע :ארוחות בוקר ,מנות עיקריות,
תוספות וסלטים ,מתכוני חגים וכמובן קינו
חים ומאפים.
בין המתכונים בספר :ארוחת סנדוויצ'ים
עם פרצופים ,רוטב
פסטו ,לזניה גבינה
ברוטב עגבניות ,מרק
תירס מיוחד ,פשטי
דת גבינות וירקות,
עוף במרינדת סילאן
קציצות
וג'ינג'ר,
צלויות או מטוגנות;
ארטיקים ,סורבה כמו
בגלידריה ,קרמבל
)מאפה פירות ופירו
רים( ,כדורי שוקולד,
כדורי דבש ,אוזני
המן ,עוגת שוקולד
לפסח ,לביבות מצה
עם בצל וגבינה ,עוגת
גבינה בשכבות.
יוכלו
הילדים
לרכוש מיומנויות
בסיסיות
בישול
ושיטות עבודה ול
עקוב בקלות אחר
ההוראות ,לכל מת
כון מתלווים צילו
מים נהדרים ואיו
רים הומוריסטיים.
ספר כיפי לשימוש,
שיתרום בוודאי גם
לבוגרים ולבני הנוער שמעולם לא בישלו.
המתכונים כשרים .בתיאבון )איורים :מיכל
פדלון ,צילומים :הילה קריב ,הוצאת כתר,
 138עמודים(.

הזמיר והקיסר
כשנודע למלך סין כי בגן הארמון שלו חי
זמיר ששירתו נפלאה ונוגעת ללב ,הוא מצ
ווה למצוא אותו ולהביאו אל הארמון .הזמיר
האפור נכלא בכלוב זהב ,ובכל עת שהמלך
מבקש הוא שר לו משירו הערב .געגועיו של
הזמיר אל היער ואל החופש עזים מאוד ,אך
נאמנותו למלך גדולה שבעתיים.
"הזמיר של מלך סין" ,המעשייה היפהפייה
של הנס כריסטיאן אנדרסן ,במהדורה מחו
דשת של בינה אופק יצאה בלבוש מרהיב,
מעשה ידיה של המאיירת הצעירה אלאמר
סטרוז )הוצאת ספריית פועלים 35 ,עמודים,
מנוקד(.

ספר שיריה של המשוררת והסופרת שרי תמונות יוםיומיות של הכנת אוכל ,הפע
שביט" ,ומה יש עוד" ,יוצא לאור לאחר קובץ לת מכונת כביסה ויציאה מהבית מרכיבות
הנובלות "ברוריה הפקות" מ 2009והרומן נוסטלגיה של ילדות.
"הכל זריז" מ .2012לפני כל דבר אחר ,זה
בשיר המצוין "נשים יפות מהן" מתואר
ספר מצומצם בגודלו ,דק למדי  -דבר חיובי המשך תהליך ההתבגרות תוך שימוש מתו
לאור המגמה של עיבוי ספרי שירה ,פעמים חכם ומרשים בקלישאות על נשיות ובצורה
רבות על חשבון איכות השירים .כך שככלל ,שבה הן נתפסות ,תוך יצירת זרם תודעה
עדיף ספר דק ומדויק מאשר ספר עבה ולא גועש ,סוחף .אחריו מגיע שיר ללא שם על
ממוקד.
ספק חברות ישנה,
הספר נפתח בשיר
ספק מאהבת של גבר
"אם אמא של אלכס"
נשוי המתארת קריסה
המביא קול ילדי ההו
בורגנית של חיי מש
פך לטרגי ומתחיל
פחה ,המסתיים במיל
בשורות" :אם אמא
ים" :מביטה בך ,מנסה,
של אלכס היתה אמא
 /שלא אראה איך כל
שלי אז  /הייתי גדלה
העצב הזה / ,ממשיך
בבית לבן  /סוכריות
לשנות את הצורה של
צבעוניות על מיטתי".
הגוף שלך / .את צורת
הוא ממשיך בפנטזיות
הפנים והגבות".
ילדיות על צבע עיניים
שרי שביט מתארת
אחר ובפנטזיות נשיות
את כל אלו בצורה
על גבריות מתפרצת,
טובה ,אך כמה מה
אך מסתיים בשורות:
שירים בספר קלישא
"יכלתי לישון תחת
תיים ,כך למשל השיר
מצבה במטולה  /ולא
שגדלתי
"השכונה
לשאת שום מבט אל /
בה" על מעבר מש
אימהות אחרות".
כונת ילדות נעימה
"ומה יש עוד" .ביוגרפיה אישית מאוד ,אך גם
לאחר שיר זה מופי כללית מאוד
צילום :כריכת הספר אל "שכונות גבוהות
עים שני שירים ללא
מגדלים" .כך גם
שם המתארים גם הם
בשיר "אלנבי בלי
יחסי בתאם וגם גבר
לה" .בשירים אחרים,
אישה .שרי שביט מצ
שביט מצליחה להש
ליחה לתאר היטב את
תמש בצורה מרשימה
המתיחות בין אם לבת
דווקא בקלישאות
הנמשכת שנים והופכת
ולבנות מהן סיפור
לאחד ממרכיבי הזהות:
מורכב ,כמו בשיר
"אם אמי היתה גוערת
"בין געש לים" ,שהיה
בי היטב  /תהיי נחמ
יכול ליפול בקלות
דה וחייכנית לאחותך.
אל המלכודת של
 /אספי את הפירות.
שורת השיר "קילו
תטאטאי את הסלון/ .
מטר או שניים של
תכבי את האורות .תל
אספלט חרוך" ,אבל
טפי את השעון / .אבל אני לבד ,עומדת / ,ניצל ממנה כשהוא הופך לאמירה על מער
שומרת על תנופת המסדרון".
כות יחסים ,על התבגרות ועל בדידות.
כך גם בשיר "נגיד" ,שבו כאבי הגדילה
שלוש התמות הללו – מערכות יחסים,
והבדידות המתלווה להתבגרות הופכים לחלק התבגרות ובדידות – מניעות את ספר השי
בלתי נמנע של הילדות והבגרות" :בשלב רים הזה .שרי שביט הצליחה לייצר ביוגרפיה
מסוים נגמרת הילדות / ,ונדרשות ערים אישית מאוד ,אך גם כללית מאוד .נשית,
שלמות שיקיפו את גופך הזעיר / ,והנופים ישראלית ואפילו אמיצה ומרעננת .נדרשות
מסתובבים כמבט של אדם שיכור  /ורמזורים קריאה או שתיים כדי "להיכנס" אל הספר,
מתאמצים מחליפים צבעים / ,ברגעים שאין כדי להבחין ביופי שהניחה בו שביט דווקא
אף אחד ברחוב / .אומרים שתהיה שוב רעידת תוך שימוש בקלישאות מוכרות ,שבהן היא
אדמה / ,שתזעזע את אצבעות רגלינו".
משחקת ואותן היא מסדרת מחדש בספר קצר,
הפרידה מהאם ומהילדות נמשכת לכל ממוקד ומעניין.
אורך הספר .כך בשיר "ונציה" ,שבו שיט
בגונדולה מציף פחדים מטביעת האם; בשיר
"ומה יש עוד" ,שרי שביט ,הוצאת
הארוך )האמת ,מעט ארוך מדי( "במטבח" ובו
אחוזת ספרים 39 .2014 ,עמודים.

בשיר המצוין "נשים
יפות מהן" מתואר המשך
תהליך ההתבגרות תוך
שימוש מתוחכם ומרשי
בקלישאות על נשיות
ובצורה שבה הן נתפסות,
תוך יצירת זרם תודעה
גועש ,סוחף
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עמרם קליין

היכן מתגוררים
בעלי התפקידים?

הרצל אבידור ,מנכ"ל מועצת הדבש

תשבץ

 amosquitoz@gmail.comעמוס צימרמן ©

היגיון מס' 80

ארז ויסמן ,מנכ"ל אגודת עובדי המים

מועצת

ד .איציק כהן ,מנכ"ל אגודת מגדלי
פירות בישראל ,הוא חבר המושב:
 .1רמות השבים.
 .2מלאה.
 .3רמות נפתלי.
 .4רמות מאיר.

ב .ארז ויסמן ,מנכ"ל אגודת עובדי
המים ,מתגורר ביישוב:
 .1כרמיאל.
 .2זבדיאל.
 .3עזריאל.
 .4אביאל.

ה .עמי עמיצור ,מנכ"ל התאחדות
מגדלי הצאן בישראל ,הוא חבר
המושב:
 .1כפר יחזקאל.
 .2כפר יהושע.
 .3כפר ויתקין.
 .4כפר מל"ל.

ג .בועז כנות ,מזכ"ל ארגון מגדלי
הדבורים בישראל ,הוא חבר
המושב:
 .1אביגדור.
 .2אביטל.
 .3אדירים.
 .4אדרת.

תשובות

א.4 .
ב.1 .
ג.1 .
ד.3 .
ה.2 .

א .הרצל אבידור ,מנכ"ל
הדבש ,הוא חבר המושב:
 .1סגולה.
 .2ספסופה.
 .3סלעית.
 .4סתריה.

4
אונות

מאוזן:
 .1חיילים מתים עם היתרון בבית על החוף ) .4 ;(6נתחלק וניפול בגלל זה שישן לנצח
) .8 ;(4ברח עם הקפה ) .9 ;(2נכסיו של אקשטיין הלכו לאירופאי ) .11 ;(6הקרש של
נועם מולך לבדו ) .12 ;(7ראו  3מאונך;  .13חודורוב תורה ) .15 ;(3באיזה יישוב דמיינו
חברים? ) .18 ;(7טיפלה בשיערה והורתה להזיז הצידה את צד הראש )) .19 ;(6עם
 20מאונך( ונורא ממשי ) .21 ;(4תבלין עם תכנית אירוח משלו ) .22 ;(4זאת שעלתה
מעלה ציוותה להחליף את הנאות ).(6

מאונך:
 .1סטיוארט ישן ומלך על בבל ) .2 ;(5הזיזו משם קוף מלא בשמפו )) .3 ;(5עם 12
מאוזן( יחנך הכלבה בכך שיקרא לאחד עשר להגיע ) .5 ;(5לקחת חתיכה קטנה
לבדיקה ברוורס ייצור משהו מנופח ) .6 ;(5עני קפדן גרם לשריפה ) .7 ;(5באיזה רחוב
גר זה שסיים לימודיו בשנית? ) .10 ;(7החרק שטף אזור ללא בעלות ) .13 ;(4,3הרזה
נפטר בעודו נלחץ אט אט ) .14 ;(5נקשקש ליד האיקס בעוד אבני אוגר כוחות );(5
 .16מוחמד ,מספיק להיות קרוב אלי! ) .17 ;(3,2מה שהיא תלבש כשקר זה למעשה
הונאה ) .20 ;(5ראו  19מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר : 79

איציק כהן ,מנכ"ל אגודת מגדלי פירות בישראל
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עמי עמיצור ,מנכ"ל התאחדות מגדלי הצאן
בישראל

מאוזן .1 :פיה רעה;  .4מגלן;  .9גמליאל;  .11שמן תירס;  .12הוד השרון; .13
עוד;  .15חומר גלם;  .18מתכייל;  .19אברך;  .21הגנה;  .22ככר לחם.
מאונך .1 :פרעוש;  .3עורב;  .5גלימה;  .6נחליד;  .7עמוס תמם;  .10מייחלים; .13
עגינה;  .14דרכון;  .16גרביל;  .17משעמם.
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עופותשנים(מנוסה3 ת)לפחות/מגדל
לרילוקיישן רווקות לאפריקה
g_mozer@012.net.il :קו"ח
050-5973357 :גיורא
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