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הניסיון שלנו, העתיד שלכם

התקשרו למומחים לפיצול נחלות במושבים
054-4269297 טל.  שעות   24
www.nach la t - avo t . co . i l

הקרקע שלך
!שווה הון

ועדי מושבים,
לחיזוק המושב  

חברת נחלת אבות מחפשת 
מושבים שיוכלים לקלוט 

קבוצות צרפתיים )דתים לאומים(, 
משפחות עם ילדים,

למושבים עם אורח חיים הולם 
לקניית בית )דגמים( + מגרש

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
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היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

אתם 
שולטים 

בתנועה...
ראו פרטים בעמ' 13

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

אתם 
שולטים 

בתנועה...
ראו פרטים בעמ' 9

אזרחי ישראל אוספים ושולחים לחיילי צה"ל כל מה שנדרש להם, מביעים את אהבתם אליהם, רוצים להקל עליהם 
את ימי הלחימה ולהודות להם על מסירותם למשימה. כשלוחמי "עוצבת ברק" של חיל השריון יצאו מרצועת עזה 
להתרעננות המתינה להם הפתעה: ארוחה עשירה שהכין להם יואב צור, רפתן ותיק מבאר טוביה. יואב ומשפחתו 
"אימצו" את הגדוד שבו שירת בנם איתמר, שנפל במלחמת לבנון השנייה מפגיעת טיל בטנק שלו * עמ' 2
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

מן המודפס בעיתון הזה.

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

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■
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  ■
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 2369058־073 פקס' 2369088־073  

מזכירת הפקה סניף דרום: 	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום: 	■
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי 	■
מודעות: 	■

dorin.segev@tmags.co.il
"קו למושב" גם באינטרנט:

תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:

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

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

תוכן

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

 הצעת חוק חדשה עשויה 
לתקן את בעיית פערי השיווק 

או לפחות לחשוף בפניכם 
כמה הסופר מרוויח על חשבון 

החקלאי

שקיפות בדוכן הירקות

 פיטר סנדרס, חבר תלמי יוסף 
מאז שעלה מדרום אפריקה 

ב-82', דואג לאשתו ולפועלים 
מתאילנד. במושב פנו בבקשה 

להקים ממ"ד, וכבר התחילו 
לעבוד, אבל המבצע חדל אותם

12

בלי ממ"ד

 “ביל הפרא" מארצות הברית 
הרחוקה מצדיע לישראל 

במלחמתה בחמאס

תמיכה אמריקנית

16

הערבות ההדדית נשמרת

תנועת המושבים ממשיכה בפעילות 
נמרצת למען מושבי עוטף עזה שנמצאים 

בטווח הטילים.

התנועה והמועצות האזוריות והמושבים 
בצפון ובמרכז הארץ ממשיכים לשתף 

פעולה באירוח עשרות משפחות ומאות 
בני נוער בטיולים, בהפעלות, באירוח עם 
לינה, ביקור באתרים ועוד, תוך חיבור של 

מעגלי מתנדבים רבים לעשייה. השבוע 
80 בני נוער מהמועצה האזו־ -התארחו כ

רית לכיש במועצה האזורית גלבוע ובילו 
חלק מזמנם בסחנה.

מטה תנועת המושבים ממשיך לבקר 
במועצות וביישובים בדרום על מנת לחזק 
את העושים במלאכה מסביב לשעון, ועל 
מנת לעמוד על הצרכים היישוביים בזמן 
חירום. מזכ"ל התנועה מאיר צור וחברי 

המטה ביקרו הפעם במועצות האזוריות 
לכיש ובני שמעון ובמושבי האזור.

יוצאים למרחבים ממרחבים

־תנועת הנוער של האיחוד החקלאי נר
תמה למען ילדי הדרום.

מאז תחילת המבצע מקיימים חברי גרעין 
אחים, שנמצאים במסגרת שנת השירות, 

־פעילויות לילדי הדרום מהיישובים הכפ
ריים שבמועצה האזורית מרחבים.

נטע סיזל, רכזת שנת השירות: "לאור 
־העובדה שעשרות אלפי ילדי הדרום סגו

רים בבתיהם ולא יכולים ליהנות מהחופש 

הגדול, החליטה תנועת האיחוד החקלאי 
למקד את פעילות הגרעינרים בסיוע 

למאות ילדים באמצעות העברת פעולות 
לכל גילאי בית הספר ולאורך כל היום, 

בקרבת מרחבים מוגנים".

הפירות לצה"ל

־ תנועת המושבים וחקלאי המועצות הא
זוריות מעלה יוסף ומרום הגליל, בשיתוף 
"חקלאות חברתית ישירה", תרמו לילדי 
הדרום ולבסיסים צבאיים כשלושה טון 

־תוצרת חקל
אית - אגסים, 
־תפוחים, נקט

רינות, שזיפים 
ואפרסקים - וגם 
מצרכים ומוצרי 

היגיינה.
־התוצרת הועב

רה מהמושבים 
צוריאל, עלמה, 

אלקוש, אביבים, 
מכפר גוש חלב 

ומיישובים אחרים 
על-ידי תנועת המושבים לילדים ולנוער 
מהדרום, אשר מתארחים בכפר הנוער 

ניר העמק במועצה אזורית גלבוע, ולחיילי 
צה"ל בנקודת הרענון הפעילה והגדולה 

שהקימו תושבים ואזרחים במושב מסלול 
)על הפעילות המבורכת במסלול תוכלו 

לקרוא ב"אם החיטה", עמ' 16(.

שבעים ומרוצים

יואב צור, רפתן ותיק ומוכר מבאר טוביה, 
אינו נח לרגע מסיוע ללוחמים. צור הוא 

מפקד פלוגת שריון במילואים ואב שכול, 
שבנו איתמר נפל בקרב סמוך לכפר 

רג'מין במלחמת לבנון השנייה, כשהטנק 
שלו ספג פגיעה ישירה מטיל.

74 בח־  צור, שנמצא בקשר ישיר עם גדוד
טיבה 188 שבו שירת בנו ז"ל, הגיע לשטח 
הכינוס של הטנקים באזור הגבול הדרומי 

ועם יציאתם מעזה, לאחר ליל פעילות 
־עמוס ומעייף, הכין לחיילים ארוחה בש

רית עשירה, כיד המלך. "הם כמו הבנים 
שלי, החיילים האלו, דאגתי שיהיו שבעים 

ומרוצים", אמר צור.

למען החיילים 
ותושבי הדרום

בני נוער מלכיש בסחנה. מבלים במים

 רחוק
מהבית

ילדי מרחבים בפעילות חברתית. שינוי שגרה

ארגזי הפירות שתרמו מושבי 
הצפון. חולקו בתחנת הרענון 

במושב מסלול

חיילי השריון בארוחה שהכין יואב צור. בשר כיד המלך

6

M
athKnight and Zachi Evenor :צילום
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חדשות
דרור יוסף

החקלאים  אלה  בימים  גם 
פעילות  לקיים  ממשיכים 
של  שגרתית  יום־יומית 
אך  השדות,  ועיבוד  השקיה  קטיף, 
אין  הגידול  שטחי  של  גודלם  בשל 
להיכנס  להספיק  אפשרות  להם 
למרחבים מוגנים בעת אזעקה. ב־23 

קיטי נהרג  הבוקר,  בשעות  ־ביולי, 
מתאילנד,  זר  עובד  נרקורן,  אנגל 

־מפגיעת פצצת מרגמה בנתיב העש
רה במועצה האזורית חוף אשקלון.

הלובי  יו"ר  כלפה,  זבולון  ח"כ 
החקלאי בכנסת, הביע צער על מותו 
“בהיעדר  והוסיף:  הזר  החקלאי  של 
מיגוניות לחקלאים, האסון הבא הוא 

ממש בהחלטת  זמן.  של  שאלה  ־רק 

סירב  שעבר  בשבוע  שהתקבלה  לה 
תקציב  להקצות  הביטחון  משרד 

התוצ וזוהי  החקלאים,  מיגון  ־עבור 
להתעשת  לממשלה  קורא  אני  אה. 
לשדות  מיגון  אמצעי  מיד  ולשלוח 
השטחים  נטישת  בדרום.  החקלאים 
כלכליים  לנזקים  תגרום  עכשיו 
בתוצרת חקלאית  עצומים, למחסור 

ולעלייה במחירים".
־כזכור, בהחלטת ממשלה שהתקב

לה בשבוע שעבר, שבה הועברו 417 
הד יישובי  לטובת  שקלים  ־מיליון 

הביטחון להקצות  סירב משרד  רום, 
־מימון למיגון החקלאים בדרום בט

מספר  לפני  תקציב.  חוסר  של  ענה 
ומשרד  ההחלטה  השתנתה  ימים 

שנאבק  כלפה,  לח"כ  הודיע  האוצר 
בשבועיים האחרונים למיגון חקלאי 
הדרום, כי יקצה מיד שלושה מיליון 
וחצי שקלים לטובת הצבת מיגוניות 

בשטחים החקלאיים בדרום הארץ.
היום:  אמר  כלפה  זבולון  ח"כ 
נעתר  מרובים  מאמצים  “לאחר 
את  ומצא  לבקשתי  האוצר  משרד 
הדרך להקציב שלושה מיליון וחצי 

לחקל מיגוניות  לטובת  ־שקלים 
יהיה לאפשר  ניתן  אים בדרום. כך 

־לחקלאים המסורים להמשיך בעבו
לסכן  מבלי  החשובה  החקלאית  דה 
להגיע  שנאלצנו  חבל  חייהם.  את 
חיי  קיפוח  של  העגומה  למציאות 

אדם".

חיבוק לדרום

מעוטף עזה לעמק יזרעאל
בני מושבים הקרובים לרצועת עזה 

מתארחים ביישובי העמק הצפוני, שתושביו 
ממשיכים לאסוף חבילות לחיילי צה"ל

הדרום  חם לתושבי  חיבוק  להעניק  יזרעאל ממשיכים  בעמק 
־ומארחים משפחות וקבוצות. לילך כהני, רכזת החינוך החבר

ישיבות  נערכות  יום  ומדי  הפניות  את  מרכזת  במועצה,  תי 
לאורחים  מיטבי  מענה  להעניק  כדי  הקהילות  נציגי  בשיתוף  במועצה 
נוספים  ולמשפחות  ליישובים  גורם  בדרום  המתמשך  המצב  מהדרום. 

לחפש מקומות אירוח בצפון.
יישובי  בקרב  נקלטו  נוער  ובני  ילדים  ממאה  ויותר  משפחות  כ־55 
30 משפחות מהקיבוצים מפלסים וארז מתארחות בפ־ ־העמק הצפוני. כ

נימיית ויצ"ו נהלל; כ־10 משפחות מתארחות בבסיס מחנה יהודית, כ־15 
משפחות נוספות מתארחות בקיבוץ מזרע. ילדי כפר עזה, שמתארחים 
בפנימיית ניר העמק, נקלטו במערכת החינוך ברמת דוד, כ־15 בני נוער 

מקיבוץ גבים מתארחים בקיבוץ אלונים.
השבוע הגיעו לקיבוץ יפעת 55 ילדים ובני נוער ממושב בני עזרא 
שהתארחו בקיבוץ, עוד 25 בני נוער ממושב ניר ישראל הגיעו השבוע 
למושב בית שערים, ביישוב הקהילתי שמשית אירחו השבוע ליום פינוק 
וכיף קבוצה גדולה מגן יבנה ובקיבוץ גניגר מתארחות משפחות בחדרי 

אירוח באופן רציף.

ילדות מהדרום במוזיאון יפעת. כולם מתגייסים לטובת המאמץ

לילך כהני, שעוסקת בתיאום האירוח: “בכל היישובים המון אנשים 
־טובים מארחים בבתים וביחידות, בסיוע רב של מערכות החינוך הקול

טות את הילדים. התושבים שלנו, אתרי התיירות, קהילות עמק יזרעאל, 
ופרטיים, כולם מתגייסים לטובת המאמץ, תורמים ציוד או  בתי עסק 
פעילות, ולצד ההשקעה של המועצה האזורית, אנחנו בהחלט מצליחים 
להעניק מענים מגוונים לכל הצרכים ולסייע לכל המשפחות שנאלצות 

בקיץ הזה לחיות רחוק מביתם".
חבילות  באיסוף  השבוע  גם  המשיכו  וביישובים  האזורית  במועצה 
לחיילים מהדרום. תושבי המועצה השתתפו בלוויית החייל הבודד שון 
כרמלי זכרו לברכה שנטמן בחיפה. גם הספרייה האזורית בנהלל פתחה 
את שעריה בפני תושבי הדרום ומאפשרת להם לבלות בספרייה, לצפות 

בסרטים ולהשתמש במחשבי הספרייה.
ראש המועצה, אייל בצר: “אני מבקש להודות לכל תושב ותושב, לכל 
בית עסק או אתר תיירות, לאנשי המועצה, כולם־כולם נרתמים ועושים 
זאת במסירות ובאהבה. העשייה הקהילתית וההתנדבותית הנה אבן יסוד 
בעמק שלנו ועם זאת, זה איננו מובן מאליו וראוי להערכה. בימים קשים 
אלו, בהם לבנו עם הנופלים והמשפחות השכולות, וכמובן עם חיילינו 

בדרום, ההתגייסות הקהילתית והאזורית מרגשת במיוחד".

עובד זר נהרג; 3.5 מיליון ש' 
יוקצו למיגוניות

עובד זר מתאילנד נהרג מפגיעת פצמ"ר במושב במועצה האזורית 
חוף אשקלון. משרד האוצר הודיע שהקצה תקציב לטובת מיגון 

החקלאים בדרום

שת"פ תחת אש
בזמן שצה"ל נלחם בחמאס בעזה 

סוחרים מחברון עשויים לקנות ירקות 
מעוטף עזה שלא נקטפו במועד

ירי הטילים על היישובים ועל השדות בעוטף 
עזה, סגירת הכבישים וההתראות הרבות מפני 
חדירות פוגעים ביכולת של החקלאים לעמוד 

בקצב הנדרש לקטיף עגבניות.
ישראל כחלון, חקלאי ממושב שובה שבעוטף עזה, הוא 

בין החקלאים שנמצאים 
בימים אלו במירוץ נגד 
השעון, במטרה להספיק 
העגבניות  את  לקטוף 

הקש אף  על  ־במועד 
שהמצב  הרבים  יים 

בפני מציב  ־הביטחוני 
יתעכב  הקטיף  אם  הם. 
על  יבשילו  והעגבניות 
מנוס  יהיה  לא  השיחים 
מהפנייתן לתעשייה או 
פלסטיניים  לסוחרים 

השיח  על  הנותרות  עגבניות  של  החיים  אורך  מחברון. 
־ומאדימות יתר על המידה קצר ביותר ולכן אינן מתאי

מות לשיווק בשוק הישראלי.
דניאל לב, מנכ"ל אגודת “יופי של ירקות", שבה חבר 
גם כחלון: “האגודה מחויבת לספק לרשתות ולסיטונאים 
שעובדים אתה ירקות ברמת איכות גבוהה עם אורך חיי 
מדף. אם הירקות לא עומדים ברף הנדרש מוצאים להם 
פתרון אחר בתעשייה או בשוק הפלסטיני, כדי שהחקלאי 

יקבל לפחות חלק מההשקעה בגידול הירקות.
המובילים  של  הלוגיסטיות  והמערכות  “החקלאים 
ובתי האריזה עושים מאמץ רב למנוע מצב של מחסור 
החיים  סכנת  אף  וזאת על  בשווקים,  פירות  או  בירקות 
של החקלאים והנהגים. בשונה מעבודות אחרות שניתן 

רגיעה, החקלאים ממשיכים בע אותן לתקופת  ־לדחות 
בודה שלהם מתוך מחויבות לצרכנים ולתוצרת, שעלולה 

לרדת לטמיון אם לא תיקטף במועד".

 “פשטו את
הליכי הפיצוי"

במזכ"ל האיחוד החקלאי מבקש משרי האוצר והחקל
אות להפחית את הביורוקרטיה שעל החקלאים לעבור 

כדי לקבל את הפיצוי המגיע להם
־במכתב לשר האוצר יאיר לפיד ולשר החק

עו"ד  כתב  יאיר שמיר  הכפר  ופיתוח  לאות 
דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי, כי יש 
חקלאים שטרם קיבלו פיצויים בגין עמוד ענן עד היום 
ואף  לקשיים  נקלעו  חלקם  הקודם  מהמבצע  וכתוצאה 

לסגירת המשק החקלאי.
הלחימה  השפעת  קודכמן,  שכתב  הדברים  על־פי 
עם  הנמנים  ביישובים  לחקלאים  הזיקה  עזה  ברצועת 
כפרי התנועה )וכמובן, לא רק להם, ד"י(, אשר חלקם 

־יתקשו להתמודד עם הנזקים הנאמדים במיליוני שק
לים אם הם לא יפוצו לאלתר.

“מבצע ‘צוק איתן' הינו מלחמה מוצדקת, לאור המצב 
הביטחוני אליו נקלעה מדינת ישראל, וכולנו עוקבים 
חיילינו",  לשלום  ומתפללים  המתרחש  אחר  בדאגה 
את  לתת  עלינו  והקושי,  הכאב  “למרות  קוכמן.  כתב 
ק"מ   40 עד  המרוחקים  החקלאים  של  למצבם  הדעת 
מעזה לפי ההכרזה של משק לשעת חירום 0־40. לפני 
מספר ימים הוכרז מצב מל"ח )משק לשעת חירום, ד"י( 
החקלאים  את  לפצות  היתר  בין  אפשרות  שמשמעותו 

בגין נזקיהם...
עד  ידיעתנו,  למיטב  כי  להדגיש,  מבקשים  ..."אנו 

־היום חלק מהחקלאים עדיין לא קיבלו את הפיצוי המ
גיע להם מ'עמוד ענן' בגין נזקיהם, זאת בעוד מגזרים 

־אחרים במשק קיבלו את הפיצוי המגיע להם אנו מבק
שים לתת מענה דחוף לפגיעה הכלכלית, שהחקלאים 

אינם מסוגלים לעמוד בה".
החלקאי  האיחוד  ליו"ר  נשלחו  מהמכתב  העתקים 
כהן,  רמי  החקלאות  משרד  למנכ"ל  דלג'ו,  מוטי  ד"ר 
ליו"ר מרכז המועצות האזוריות שמואל ריפמן, למנכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל אבשלום )אבו( וילן ולמזכ"לי 

תנועות ההתיישבות.

אינן  השיח.  על  בשלות  עגבניות 
מתאימות לשוק הישראלי



31.7.2014  || 45 ||  31.7.2014

קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

קנט מציעה ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.

אם הבננות לא יכולות להגן על עצמן, כדאי שיהיה להן ביטוח בקנט.
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במבצע צה”ל ברצועת עזה, “צוק 
 2014 ביולי  ב־8  שהחל  איתן”, 
רקטות  ירי  התגברות  בעקבות 
נפלו  הדרום,  יישובי  כל  לעבר  מהרצועה 
נגד  שלחמו  וחיילים,  נגדים  קצינים,   43
ובניסיון  לישראל  שהסתננו  חמאס  אנשי 

לחשוף ולפוצץ מנהרות תת־קרקעיות.
־מאז החל המבצע תקף צה”ל, בעיקר באמצ

אלפים  משלושת  יותר  האוויר,  חיל  עות 
ביולי הצטרפו  וב־17  עזה  ברצועת  יעדים 

־ללחימה כוחות קרקעיים של הצבא במט
ההרוגים  בין  הטרור.  במנהרות  לפגוע  רה 
בשורות צה”ל חיילי סדיר ומילואים, מכל 
הארץ, שנמנו עם חטיבות החי”ר והשריון 
11 מההתייש־ יחידות מיוחדות, בהם  ועם 

בות הכפרית - בני מושבים, חברי קיבוצים 
את  בהם  שקבעו  ומי  קהילתיים  ויישובים 
עירוניים,  יישובים  תושבי  ו־32  מגוריהם 

ואלו שמותיהם:
מאבב  21 ב ן מנדלוביץ',  עוז   סמלבראשו ן 

טליו ן.
מכפר   20 ב ן  פומרנץ,  דניאל  סמלבראשו ן 

אז”ר.

סמלבראשו ן אור ן נח, ב ן 22 מהושעיה.
רבבסמל עודד ב ן סירא, ב ן 22 מניר עציו ן.

רבבסמל ראשו ן אוהד שמש, ב ן 27 מבית 
אלעזרי.

סר ן ליעד לביא, ב ן 22 מתלמי יוסף.
מפוריה   21 ב ן  שאול,  אורו ן  סמלבראשו ן 

עילית.
סג ן פז אליהו, ב ן 22 מעברו ן.

סמלבראשו ן שחר דובר, ב ן 20 מגניגר.
סמלבראשו ן גיא בויילנד, ב ן 21 מגינוסר.

26 מירושלים ומגב  סר ן דמיטרי לויטס, ב ן
שור.

סמלבראשו ן אית ן ברק, ב ן 20 מהרצליה.
סמל אדר ברסנו, ב ן 20 מנהריה.

 45 ב ן  גרינברג,  אמוץ  )במיל'(  רבבסר ן 
מהוד השרו ן.

סג ןבמשנה בר רהב, ב ן 21 מרמת ישי.

סמלבראשו ן בניה רובל, ב ן 20 מחולו ן.
רבבסר ן צפריר בר אור, ב ן 32 מחולו ן.

סר ן צבי קפל ן, ב ן 28 מקדומים.
מקרית   21 ב ן  יעקבי,  גלעד  סמלבראשו ן 

אונו.
21 מרעב  סמלבראשו ן ניסים שו ן כרמלי, ב ן

ננה.
סמלבראשו ן משה מלקו, ב ן 20 מירושלים.

סג ןבאלוף דולב קידר, ב ן 38 ממודיעי ן.
מראשו ן   21 ב ן  יפרח,  טל  סמלבראשו ן 

לציו ן.
סמלבראשו ן יובל דג ן, ב ן 22 מכפרבסבא.

מבאר   23 ב ן  גולדמכר,  נדב  סמלבראשו ן 
שבע.

39 מנב  רבבסמל בכיר בייניסיא ן קסהו ן, ב ן
תיבות.

סג ןבמשנה יובל הימ ן, ב ן 21 מאפרת.
22 מאשב  סמלבראשו ן ג'ורד ן ב ן סימו ן, ב ן

קלו ן.
סמל מקס שטיינברג, ב ן 24 מבאר שבע.

סמלבראשו ן שחר תעשה, ב ן 20 מפרדסיה.
סמל שו ן מונדשיי ן, ב ן 19 מתלבאביב.

סמל ב ן וענונו, ב ן 19 מאשדוד.
סמלבראשו ן אביתר תורג'מ ן, ב ן 20 מבית 

שא ן.
סג ן נת ן כה ן, ב ן 23 ממודיעי ן.

סמלבראשו ן לי מט, ב ן 19 מאילת.
ב ן  אשכנזי,  יאיר  )במיל'(  ראשו ן  רבבסמל 

36 מרחובות.

סמלבראשו ן גיא לוי, ב ן 21 מכפר ורדים.
מירושב  20 ב ן יאורי,  עמית   סמלבראשו ן 

לים.
סג ן רועי פלס, ב ן 21 מתל אביב.

 21 ב ן  גרינצויג,  אברהם  סמלבראשו ן 
מפתחבתקווה.

סמלבראשו ן גל בסו ן, ב ן 21 מחולו ן.
רנ”ג רמי כחלו ן, ב ן 39 מחדרה.

רבבסמל )במיל'( ברק רפאל דגורקר, ב ן 27 
מג ן יבנה.

יהי זכרם ברוך.

43 חיילי צה”ל נפלו בקרבות ברצועה
מחיר כבד בנפש ללחימה ברצועת עזה במהלך מבצע “צוק איתן”. 11 בני 

ההתיישבות הכפרית נהרגו במניעת טרור ביישובי הדרום ובחיסול מנהרות חמאס

סמל־ראשון אורן נח מהושעיה. נהרג מפגיעה בכלי 
משוריין של צה”ל ברצועת עזה

צילום: אלבום המשפחה 

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.
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מציאות עוינת
אל תחתכו בבשר החי )של 

החקלאים(

אייל בצר

אב  בתי  בישראל מפרנס מאות  ענף הבשר 
בתעשייה  רבים  ועוד  העובדת  בהתיישבות 
החקלאים  בפריפריה.  בעיקר  החקלאית, 
שטחים  על  לשמירה  תורמים  הבקר  את  המגדלים 
פתוחים ועל קיומה של החקלאות בישראל, במציאות 

שלא פעם עוינת אותם.
שטחי  על  החקלאים  שומרים  שנים  ממאה  יותר  כבר 
מרעה פתוחים, ריאות ירוקות וביטחון מזון החיוני כל כך 
לכל מדינה. כל אלה נעשים ללא תמורה לרווחת כל תושבי 
המדינה. עם השנים, התפתח כאן הון אנושי של החקלאים 

והחקלאות מתקדמת ומועשרת באמצעים טכנולוגיים.
כל מדינה מערבית מכירה בערך קיומה של החקלאות, 
בערכה הכלכלי והנופי ובחשיבות הביטחון שמקנה ייצור 

־מזון עצמי, ולכן היא מתגמלת את חקלאיה במישרין. לצע
בעולם  מהנמוכים  החקלאות  לענפי  הסיוע  בישראל  רנו, 
המערבי: המים היקרים בעולם, על החקלאות מוטלים מסי 
עבודה שאינם מוכרים כלל בעולם והומלץ על־ידי ארגון 

OECD לבטלם.
בוטל לחלוטין השנה  בענף  המכס על תוצרת חקלאית 

־ומאפשר יבוא עצום של עגלים המתחרים בתוצרת החקל
אות המקומית. המכס שנותר ועדיין שריר וקיים מוטל רק 

־על מוצרי הבשר הטרי, כלומר: היבואנים, התעשיינים וה
משווקים מייבאים עגלים במכס אפסי ונהנים מהגנת מכס 
על מוצריהם, בגובה 190%. המשמעות היא שהמדינה מגנה 
במסיה על התעשייה ועל מערכות השיווק ולא על החקלאי 

בפריפריה!
השנה.  עצמה  הכפילה  לארץ  שיובאו  העגלים  כמות 
יבוא פרוע של עגלים, הפגיעה בחקלאי  כאשר מתאפשר 
גורם להפחתת מחיר הבשר החי -  ישראל אנושה. היבוא 
הוא נמכר היום במחירי הפסד וגורם להתמוטטות כלכלית 
ומשק  שהצרכן  שקיווה  למי  בישראל.  רבים  חקלאים  של 

הי למרות  לא־נעימה:  הפתעה  נכונה  מכך  ירוויחו  ־הבית 
בוא הפרוע והפגיעה במאות בתי אב של חקלאים שעובדים 
קשה מאוד לפרנסתם ולשמירה על החקלאות וענף המזון 

בישראל, מחיר הבשר לצרכן לא ירד!
המדינה היחידה המאפשרת יבוא פרוע במחירי היצף מכל 
מקום בעולם שבו נוצר עודף זמני כזה או אחר היא מדינת 
ישראל. המדינה, לצערנו, מקטינה את ההיצע, מקטינה את 
התחרות ומרכזת את הייצור בידי יבואנים גדולים ובעלי 
עניין אחרים המקבצים את שרשרת הערך ומשאירים את 

־מלוא התמורה בכיסם, נהנים מפטור על יבוא בשר חי כע
גלים ומהגנה במכס על בשר טרי כמוצרים.

שגורפים  הגבוהים  התיווך  בפערי  מצוי  הבעיה  מקור 
היבואנים ורשתות השיווק, ולא אצל החקלאים שמייצרים 
בשר טרי במחירי הפסד ועומדים בפני קריסה. אם יימשך 
ביבוא  יהיה  ייצור הבשר  תהליך ההתמוטטות, כל תהליך 
בלבד בעוד שנים מעטות. תהליך כזה צופן בחובו סכנות 

־רבות: הוא יגרום לייקור הבשר ועלול להביא לפגיעה בט
ריות הבשר ובזמינותו. מדינת ישראל תאבד חלק מביטחון 

המזון שחיוני לכל מדינה עצמאית.
־אני מזמין את הציבור הרחב לראות את האופן שבו מיי
־באים עגלים מאוסטרליה. הם מגיעים לנמלי ישראל דחו
־סים במכלים, לאחר הפלגה ארוכה מאוד. צורת יבוא מח

פירה ומזעזעת זו לבדה הייתה צריכה לגרום לביטול היבוא 
האכזרי. להביא לארץ בשר מאוסטרליה הרחוקה כשחקלאי 
ארצנו נאבקים כאן על פרנסה ועל דור המשך בחקלאות 
זה אבסורד מהדהד. האם כך מבקשים לעודד כאן צעירים 

שימשיכו את המשקים החקלאים של הוריהם?
אנחנו קוראים לממשלת ישראל להיכנס לעובי הקורה 
הוגן  בשר  מחיר  על  לשמירה  והגון  הולם  פתרון  ולהביא 
את  הגוזרים  החקלאים  לא  לצרכן.  הוגן  ומחיר  לחקלאי 
הקופון השמן ולצערנו, גם משקי הבית שלהם ושל כולנו 
וגם של  יהיה של כולנו  ירוויחו מיבוא פרוע. ההפסד  לא 

הדורות הבאים.
עמק  האזורית  המועצה  ראש  הוא  הכותב 

יזרעאל ויו"ר מרכז חקלאי העמק

הצעת חוק לפיקוח על 
מחירי פירות וירקות
הוגש לכנסת: חוק שיחייב רשתות שיווק 

לפרסם את מחירי התוצרת החקלאית והקנייה 
מהחקלאי ואת עמלת התיווך המותרת

הצעת חוק לפיקוח על פערי המחירים בשיווק פירות וירקות הוג־
־שה לכנסת על־ידי יושב ראש משותף של השדולה החקלאית בכנ

סת, חבר כנסת זבולון כלפה )הבית היהודי(, בתמיכת חברי הכנסת 
יצחק וקנין )ש"ס( איציק שמולי )עבודה( עמר בר־לב )עבודה( ועדי קול )יש 

עתיד(.
על פי ההצעה, שרי האוצר והחקלאות יגבילו את הסכום שיותר למשווקים 
או  פרי  לכל  מהמגדל  התוצרת  רכישת  מחיר  על  בנוסף  מהצרכנים  לגבות 
ירק, כך שמרווח זה לא יהיה פרוץ והמתווכים, רשתות השיווק או הספקים, 
לא יוכלו להעלות או להוריד אותו כרצונם. בהתאם להצעה, רשתות השיווק 
יפרסמו את מחירי התוצרת החקלאית במקום המכירה באופן בולט וברור, את 
החוק  פי  על  המותרת  התוספת  ואת  מהחקלאי  התוצרת  נרכשה  שבו  המחיר 

כמחיר תיווך מותר.
קביעת פער השיווק עשויה ליצור הגנה על כיסו של הצרכן: במקרה שבו 

־רשת שיווק או ספק ימכרו תוצרת חקלאית במחיר גבוה מהמחיר שמכר החק
יהיה רשאי לתבוע  לאי את הסחורה, בצירוף המרווח המרבי המותר, הצרכן 

מהם פיצויים על־פי חוק הגנת הצרכן.
הצעת החוק, שנולדה בשיתוף פעולה בין נציגי צרכנים וחקלאים - המועצה 
הישראלית לצרכנות והתאחדות האיכרים בישראל – עשויה לאפשר קביעת 
תוצרת  את  לרכוש  יוכלו  ישראל  אזרחי  שרוב  כך  הוגנים,  סופיים  מחירים 
החקלאות הישראלית. כמו כן, החוק המוצע יוכל לצמצם את מרווח השיווק 
בין החקלאים לקמעונאים, שבו יש כדי להכתיב את ההיצע ואת הביקוש ואת 

רמת המחירים הגבוהה לצרכן והנמוכה לחקלאי.
ח"כ זבולון כלפה: "שוק הפירות והירקות בארץ מורכב משלושה קטבים - 
החקלאי, הצרכן והמתווך שבאמצע שגוזר את הקופון. מדובר בחזירות לשמה, 
וצריך לשים לה סוף. באים אליי חקלאים עם דמעות בעיניים, מספרים כמה 
הם משקיעים בגידול התוצרת ובסופו של דבר, הופכים לכלי משחק בידיהם 
לגבות  שפחות,  כמה  לחקלאי  לשלם  שמעדיפים  הקמעונאים  המתווכים  של 

מהצרכן כמה שיותר ומההפרש לגזור נתח שמן לעצמם.
"הצעת החוק שהגשתי נתמכת גם בעשייה בשטח. 'מחאת הפלפלים', שאני 
מלווה מראשית היווסדה, מאגדת את החקלאים ישירות מול הצרכנים, ללא 
תלות בגורמי התיווך. אלה דברים שלצערי לוקחים זמן, אבל זה מתחיל לנוע 

והגיבוי מהשטח הוא אדיר".
־מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי "ההצעה תשים קץ לפע

רי התיווך הגבוהים המקפחים את החקלאים ואת הצרכנים כאחד. כשאין ריסון 
עצמי דרוש ריסון חיצוני, להבטחת שוק הוגן בישראל של פירות וירקות".

נשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי: "בשנים האחרונות, חוליות התיווך 
בשרשרת השיווק ובראשן רשתות השיווק הגדולות איבדו כל רסן והמחירים 
לצרכן האמירו לפער של מאות אחוזים מהמחיר לחקלאי. הצעת החוק תשים 

קץ לחזירות הקמעונאית על חשבון הצרכן והחקלאי גם יחד".

תנועת המושבים, התאחדות 
התנועה  ישראל,  חקלאי 
החלב,  ויצרני  הקיבוצית 

־הבקר והצאן בתנועות המיישבות סיכ
ישתנה  לא  כי  האוצר,  נציגי  עם  מו 
תום  עד  והדגים  הצאן  ענפי  תכנון 

הלחימה ברצועת עזה.
הקרקעית  הכניסה  עם  ביולי,  ב־15 

החקל הודיעו משרד  לעזה,  צה"ל  ־של 
בק להעביר  בכוונתם  כי  והאוצר  ־אות 

הממ בתמיכת  החברתי־כלכלי,  ־בינט 
שלה, החלטה המפחיתה את המעורבות 
שמשמעותה  הצאן,  בענף  הממשלתית 
היא ביטול התכנון בענף ובעיני נציגי 

והחקלאים, משמ ־תנועות ההתיישבות 
עותה המעשית היא חיסול הענף.

החד־צדדית  ההחלטה  קבלת  לאחר 
נציגי  התכנסו  הממשלה  משרדי  של 
כל  ינהלו  לא  כי  והודיעו,  החקלאים 

והאו החקלאות  עם משרד  ומתן  ־משא 

צר בנוגע לניסיונם החד־צדדי לפירוק 
־ולתכנון ענף הצאן. מאז התקיימה הת

והחקלאות  האוצר  משרד  מול  נהלות 
שבסופה הגיעו לסיכום, לפיו לא יעשו 
חד־ צעד  שום  הממשלתיים  המשרדים 
שתס עד  והדגים  הצאן  בתכנון  ־צדדי 

תיים הלחימה.
צור:  מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 

־"אני מברך על כך שמשרד האוצר התפ
צעדים  עושים  שלא  להבין  והשכיל  קח 

המו"מ על עתיד ענף הצאן ימתין לסוף "צוק איתן"
 תנועת המושבים, התאחדות חקלאי ישראל ומגדלי הצאן והבקר לחלב ולבשר סיכמו עם הממשלה:

"לא יתקיים כל שינוי חד־צדדי בתכנון הצאן והדגים עד לסיום הלחימה"

לענף  גורל  הרות  והחלטות  חד־צדדיים 
־הצאן והדגים על חשבון החקלאים, בעי

קר בעת לחימה. אני מודה למנכ"ל משרד 
החקלאות, רמי כהן, על שהפעיל שיקול 

־דעת ושם את כל כובד משקלו בכדי לד
חות את הדיונים עד לאחר הלחימה".

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבו 
רועמים,  כשהתותחים  זו,  "בשעה  וילן: 
בצד  המחלוקות  כל  את  לשים  צריך 

הקיבו לשגרה.  כשנחזור  בהן  ־ולטפל 

צים והמושבים בעוטף עזה עובדים בקו 
הראשון ואנו מגבים אותם יחד עם כל 

ישראל בכל דרך אפשרית".
־מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, אבי

משמעותו  התכנון  "ביטול  דותן:  תר 
מתנג אנחנו  ולכך  הצאן,  ענף  ־חיסול 

דים. עם זאת, אנו מכירים בכך שצריכה 
להיעשות הסדרה בענף, אך שההסדרה 

־תיעשה בשיתוף פעולה ובחשיבה משו
תפת עם המגדלים"

פרות דחוסות במכל שיועלה על אנייה. צורת יבוא מחפירה 
צילום: רויטרס ומזעזעת 
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 חדר
אורחים

אשר "דוגרי"

שטורח  מי  לכל  שלום 
לקרוא את מה שאני כותב 

־כאן. נעים מאוד, לי קור
אני  כי  דוגרי",  "אשר  אשר,  אים 
חושב ישר ומדבר דוגרי, בלי לסנן, 

־מהלב. אני לא איזה גנרל או פולי
טיקאי משופשף, אני בן אדם פשוט, 
שעובד קשה להביא פרנסה הביתה. 
אנשים,  הרבה  ושומע  רואה  אני 
טוב  מכיר  שאני  להגיד  ואפשר 
איך  את  מאוד,  טוב  ומרגיש  מאוד, 
שהעם חושב ומרגיש. אפשר אפילו 
לקרוא לי "מדד הרגשות של העם".
ובט ברדיו  שומע  אני  הזמן  ־כל 

ומומחים,  פרשנים  מיני  כל  לוויזיה 
שלנו  ישמע  העולם  שצועקים שכל 

־אין בכלל מלחמה עם העם הפלסטי
ני. זה רק מול ארגוני הטרור. לדעתי, 
האמירות האלו, שהמטרה שלהן היא 
ובעיני  עצמנו  בעיני  אותנו  להציג 
העולם כאנשים הגונים וטובים שלא 
רוצים מלחמה, הן אמירות שמזיקות 
אלו  רוב  ולדעתי  מהכול,  יותר  לנו 
שאומרים אותן לא באמת מאמינים 
תתפסו  מהפה.  להם  שיוצא  למה 
בשיחות  האלו  החכמולוגים  כל  את 
על  שבאחד  פתאום,  ותראו  סגורות 
רוצה  אני  אחרת.  מדברים  הם  אחד 
לדעתי  למה  מילים  בכמה  להסביר 

הפל בעם  כן  היא  שלנו  ־המלחמה 
אם  גם  לקרוא  תפסיקו  אל  סטיני. 
אתם חושבים אחרת. תהיו פתוחים, 

תקשיבו ואז תחליטו.
קחו את צה"ל לדוגמה, הצבא הכי 
בעצם  זה  מי  בעולם.  ואנושי  מוסרי 
הבנים  שלנו,  החיילים  זה  צה"ל? 

שתומ והאימהות  האבות  זה  ־שלנו, 
בהם,  שתומך  הציבור  זה  בהם,  כים 
צבאי  לשירות  שמחנכת  המדינה  זו 
כסף  שנותן  האוצר  זה  משמעותי, 
זה  הגדנ"ע,  זה  צה"ל,  את  ומתקצב 

־העורף שדואג להם למשלוחים ואו
זה  גדול,  חיבוק  אותם  ומחבק  כל 

־החבר'ה הצעירים שעוד מעט יתגיי
־סו וילכו באותה דרך שבה הלכו הא

חים הגדולים שלהם, והאבות שלהם 
צה"ל  שלהם.  הסבים  אפילו  ואולי 

המדינה  כולנו.  זה  צה"ל  אנחנו.  זה 
כולה.

ומי זה חמאס? בעינינו, אולי הוא 
ארגון טרור רצחני ובלי מוסר, ארגון 
אוכלוסייה  מאחורי  שמתחבא  פחדן 

לה קטנים  ילדים  שמאמן  ־אזרחית; 
יות לוחמים; שממלכד אנשים ושולח 

־אותם למשימות התאבדות; שמשת
מש באוכלוסייה שלו בתור מגן חי, 

־אבל בעיניהם של הפלסטינים, הח
מאס הוא גאווה. הוא מקור של כוח, 
הוא הצבא שלהם שממרר את החיים 

התק הוא  החמאס  הציוני.  ־לאויב 
הציוני  האויב  את  לגרש  שלהם  ווה 
מישראל ולהחזיר להם את האדמות 
שרק  חושבים  אתם  שלהם.  והבתים 
יהודים חלמו אלפיים שנה על חזרה 

לישראל?
מגיל  לומדים  הפלסטינים,  גם 

הציו והחזירים  ־אפס שבני הכלבים 
ניים לקחו להם את האדמות והבתים 
הביתה",  "לחזור  רוצים  והם  שלהם, 
מה שנקרא, למרות שרובם בכלל לא 
גרו בבית הזה אי פעם. הם חיים על 
שהיו  היהודים  כמו  ממש  הסיפורים 
בגולה כל השנים עד להקמת מדינת 

ישראל.
נורבגים?  לחמאס?  מתגייס  ומי 
משלם  ומי  הפלסטיני.  העם  לא. 
ומי  מסים לחמאס? העם הפלסטיני. 

הפלסטי העם  החמאס?  ברוח  ־מחנך 
ני. ומי מתפלל שהתינוק שלו יהיה 
שאהיד? העם הפלסטיני. ומי מחביא 
הפלסטיני.  העם  חמאס?  לוחמי  את 
העם  חמאס?  של  נשק  מחביא  ומי 
לו  שימלכדו  מרשה  ומי  הפלסטיני. 
את הבתים, את גן הילדים ואת בית 
וסמטאות  החולים  בתי  ואת  הספר 
הפלסטיני.  העם  ומסגדים?  מגורים 

ממת ומחלק  ברחובות  רוקד  ־ומי 
אזר פה  כשחוטפים  וסוכריות  ־קים 

ומי  הפלסטיני.  העם  וחיילים?  חים 
רוקד על הגגות כשיורים פה טילים? 

אות מאשים  ומי  הפלסטיני.  ־העם 
העם  עם?  רצח  מבצעים  שאנחנו  נו 
מרוב  מדעתו  יוצא  ומי  הפלסטיני. 
העם  חיילינו?  של  מוות  על  שמחה 

הפלסטיני.
ואיפה מפחדים שאם ישראל תצא 

נכון, ביהודה ושומ ־חמאס ישתלט? 
זה  רק  לא  הפלסטיני,  העם  כי  רון, 
שומרון  ביהודה  אלא  בעזה,  שיושב 

הא בהתנגדות  מאמין  בארץ,  ־וגם 
בלי  מציע.  שחמאס  והמזוינת  לימה 

־התמיכה הענקית של העם הפלסטי
ני לא היה כוח לחמאס. לא היה נשק 
לחמאס. בלי העם הפלסטיני לא היה 

חמאס.
לכל פלסטיני יש קרוב משפחה - 
בן, אח, בן דוד, אבא, אחות, או אולי 
בעזה,  בחמאס  קרובי משפחה  הרבה 
אצלנו  ואפילו  ובשומרון,  ביהודה 
הילדים  את  מביא  החינוך  בישראל. 
כי  למה?  לחמאס.  להתגייס  לשאוף 

וח כוח,  זה  גאווה. חמאס  זה  ־חמאס 
מאס זה כסף. וכמו שצה"ל זה אנחנו 

- חמאס זה הם.
רוצים  לא  אצלנו  למה  יודעים 
חושבים  כי  החמאס?  את  למוטט 

במ יותר  גרוע  משהו  יבוא  ־שבטח 
הפל העם  בגלל  יבוא?  למה  ־קומו. 
ומק רוצה  שהוא  מה  זה  כי  ־סטיני. 

ומחר  חמאס  זה  היום  בשבילנו.  ווה 
מישהו אחר. לא צריך להיות חכמים 
אבל  זה,  את  להבין  בשביל  גדולים 
צריך להיות מספיק אמיצים והגונים 

עם עצמנו בשביל להודות בזה.
אז כשאנחנו אומרים כל הזמן ובכל 

־מקום שאין לנו מלחמה עם העם הפ
אנחנו  חמאס,  עם  רק  אלא  לסטיני, 
משקרים  הפלסטיני,  לעם  משקרים 
לעצמנו.  משקרים  ובעיקר  לעולם 
יש לנו מלחמה עם העם הפלסטיני, 
ועוד איך. ולהם יש מלחמה אתנו - 
בעולם, בשטחים, וגם בתוך ישראל. 
מאז  כי  שלנו,  הארץ  את  רוצים  הם 
שלהם,  שהיא  אותם  לימדו  שנולדו 

שאנחנו גירשנו אותם ממנה.
את  לתקוע  יכולים  אנחנו  אז 
הראש באדמה ולעשות כאילו אנחנו 
לא רואים, לא מבינים ולא יודעים, 

־אנחנו יכולים להתחנף לעצמנו ול
עולם ולשחק אותה אוהבי אדם שלא 
רוצים לפגוע בעם הפלסטיני, אלא 
הוא  כרגע  חמאס  אבל  בחמאס,  רק 
שככה  הזמן  והגיע  הפלסטיני  העם 
לא  בדוגרי,  לזה.  נתייחס  אנחנו  גם 

ככה?

"מגש הכסף" 
מתרחק?

האם מגש הכסף הופך, ובקצב מזורז, להיות 
עניין של זיכרון מתרחק? שאלות רבות ותשובה 
אחת היכולה להסביר את ההססנות בהחלטה 

על היציאה לפעולה קרקעית
צביקה סקורצרו

צה"ל,  חיילי  גבורת  את  נס  על  ומעלים  חוזרים  אנחנו  שנה  בכל 
אשר שימשו כמגש הכסף עליו ניתנה עצמאות ישראל ובזכותו היא 
בקצב  מאתנו  שמתרחק  לזיכרון  הופך  הכסף  מגש  האם  נשמרת. 

הולך וגובר?
יכולתה,  את  מיצתה  אווירית, אשר  מפעולה  לעבור  ההחלטה  דחיית  האם 
הוא רק  קודמתה,  ויכולה להמשיך את  היחידה המשלימה  לפעולה קרקעית, 
עניין של מדיניות חוץ נבונה? או אולי שקלול מרכיבי משוואה, שחלקם זר 

־לחלוטין לדרך קבלת ההחלטה, אך הפך למשמעותי לנוכח חולשת העם, חול
שת המנהיגות?

האם יש יותר ממסקנה אחת היכולה להסביר את הדיסוננס החריף שבין צבא 
־יקר ומצויד היטב, לעם שאינו יכול להכיל מותם של חיילים, שנפילתם בפעי

לות מבצעית הוא הביטוי הלוגי החריף, אך גם הטבעי, לרציונל הקמת הצבא 
חולשה מתמדת  ישירה של  תוצאה  אינה  הלוגית  הסתירה  האם  מלכתחילה? 

הסימפ אשר  חברה  של  מוסרית,  ומושחתת  נהנתנית  חברה  של  ־ומתמשכת 
טומים לחולשתה קיבלו את ביטוים החריף מיד לאחר רצח שלושת הנערים 
בקריאות להשתקת דעת המיעוט, במימוש יצר הנקמה ורצח הנער הפלסטיני 

ובצונאמי ההתלהמות שבאה מיד לאחריו?
קריאות המבטאות את רצונו ואת דרישותיו של מרכיב משמעותי בחברה 
הישראלית, שדרך ביטויו העיקרית היא דרכו של אספסוף, שפעם היה בשולי 

־החברה, הפכו למיינסטרים הישראלי במקביל למניותיהם הצונחות של הע
רכים.

ולא רק זאת, אלא שאותו מרכיב שולי לשעבר שהפך למייצג הזרם המרכזי 
הוא גם בעל משקל אלקטוראלי משמעותי ומספיק המוצא את ביטויו בדרך 
החשיבה הלקויה של הדרג הקובע. בשטח, כך נמנעת התערבות קרקעית, או 

־לכל הפחות, נוצר רקע המשדר "עשיתי ככל יכולתי למנוע התערבות קרק
עית, אך לא הצלחתי למונעה".

מעורבים  יהיו  משמעותיים  קרקעיים  כוחות  המאמר  פרסום  שעד  ייתכן 
זאת, הרעיון שמאחורי הדברים תקף: עיקר מטרת ההשתהות  ובכל  בלחימה 
הוא יצירת התנאים המאפשרים הישרדות פוליטית של האליטה השלטת גם 
לאחר התרוממות גל ההתלהמות של הרגע שאחרי, העתיד להתרגש עלינו 
מיד לאחר שיתברר כי גם התערבות קרקעית, ככל צורת לחימה מול המציאות 
העזתית הכופה עצמה עלינו, לא יספק את שיגיונות הפלח חברתי המתלהם, 

־שתעתועיו תלושים לחלוטין מהמציאות. סופו ביציאה החוצה מהביצה העז
תית ורגע לאחר היציאה, יירה טיל בודד על־ידי חמאס, להוכחת ניצחונו.

־זו לולאה סגורה, אשר עצמת השפעתה שוות ערך לחולשת המנהיגות העו
הישרדות  לשם  האלקטוראלי  האספסוף  רצון  את  לרצות  מנת  על  הכול  שה 
פוליטית ולא על־פי אמות המידה הנכונות. וכך, במקום לבחור בדרך השלום 
הקשה, היחידה שיכולה להעניק סיכוי לחיים לאזרחי ישראל בטווח הארוך, 

־בעיקר למי שמתגוררים בעוטף עזה, בוחרת אותה מנהיגות בדרך אחרת, החו
סכת התמודדות פנימית קשה ומעדיפה את דרך המלחמה עם גורם חיצוני, 

הקלה והנוחה מבין שתי האפשרויות.
הטיפול במורסה חריפה אינו יכול להתבצע בעזרת אקמול. רק טיפול שורש 
בשינוי  המשכו  מרכזיים,  חינוך  מערכי  בשינוי  שתחילתו  ומשמעותי,  עמוק 
סדרי העדיפויות, בצמצום המתחים ובסגירת פערי אי השוויון ובמקביל, קיום 
משא ומתן עמוק ורציני עם הרשות הפלסטינית יכולים להוות בסיס לשינוי 
משמעותי ולשפר את יכולת שרידותה של החברה הישראלית במרחב העוין 

של המזרח התיכון.
המצב הנוכחי, המשתקף ברמת ערכיות צונחת, בשחיתות ציבורית ובחוסר 
שוויון קיצוני, שהפכו לחלק מנורמות החיים שתוצאתן הישירה הוא החשש 

מהפעלת הכוח הצבאי, סופו ידוע מראש ושלא בטובתנו.

אין לנו מלחמה 
עם העם 

הפלסטיני?
פרשנים ומומחים צועקים ברדיו 

ובטלוויזיה שאין לנו בכלל מלחמה עם 
העם הפלסטיני, רק מול ארגוני הטרור. 

האמירות האלה, שמטרתן להציג אותנו בעיני עצמנו ובעיני העולם כאנשים 
הגונים וטובים שאינם רוצים מלחמה, מזיקות לנו יותר מכול

רצחני;  טרור  ארגון  בעינינו,  לחם.  בבית  חמאס  של  הפגנה 
בעיניהם של הפלסטינים - מקור של כוח"
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לפצות  חובה  חלה  המדינה  על 
־את תושביה בגין הנזקים שנגר

או  איבה  ממעשי  כתוצאה  מו 
פעולות מלחמה )חוק מס רכוש 
וקרן פיצויים, התשכ"א־1961(. 
בין  הבחין  המחוקק  זאת,  עם 

מל "נזק  המכונה  ישיר"  ־"נזק 
חמה" ל"נזק עקיף". על־פי החוק, נזק מלחמה נגרם 

־"לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה על־ידי הצ
איבה  פעולות  עקב  או  האויב  של  הסדירים  באות 

אחרות נגד ישראל או עקב 
על־ידי  מלחמה  פעולות 

צבא הגנה לישראל".
הנכסים שהמדינה מפצה 
להם:  שנגרם  נזק  בגין 
חקלאית  קרקע  "קרקע, 

בנ שעליה,  היבול  ־לרבות 
בנייה,  בתהליך  מבנה  יין, 

־מטעים, מלאי וציוד הנמצ
אים בשטח המדינה וכן כלי 
הרשומים  טיס  וכלי  שיט 

ברי החייבים  או  ־בישראל 
אינם  אם  אף  בישראל  שום 

לב מנת  על  בה".  ־מצויים 
חון את מידת הנזק שנגרם 
לרכוש, סמוך לזמן האירוע, 
מגיעים אנשי קרן הפיצויים 

ברשות המסים למקום הפגיעה.
לפיצוי  בעליו  זכאי  למבנה,  נזק  נגרם  כאשר 

לקדמו המצב  את  להשיב  במטרה  המדינה  ־מטעם 
־תו. כאשר הנזק נעשה לחפצים בבית מגורים, זכ

אים הבעלים לפיצוי מטעם המדינה בהתאם לשווי 
התיקון. במקרה שבו החפץ אינו ניתן לתיקון לדעת 
בהתאם  יהיה  הפיצוי  שווי  הפיצויים,  קרן  מנהל 
לערכו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו. לא יינתן 
תכשיטים  והמחאות,  מזומן  כסף  אבדן  בגין  פיצוי 

וחפצי אמנות שנפגעו באירוע.
יהיה  בציוד  פגיעה  עבור  הפיצוי  ניזוק,  כשעסק 
בהתאם לשוויו בשוק, במצבו לפני הפגיעה. חשוב 
התכולה  על  הבעלות  את  להוכיח  יש  כי  לזכור, 
יהיה  עסקי  למלאי  שנגרם  הנזק  כיסוי  שנפגעה. 
בהתאם לשווי עלותו )ללא מע"מ(. אין לפנות ציוד, 
מלאי או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום 

מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים.
בתוך  שבועיים  תוך  לדווח  יש  הנזק  על  ככלל, 
יש להגיש את תביעת הפיצויים. ההחלטה  יום   30
חודשים  שישה  בתוך  מתקבלת  פיצויים  בתביעת 
 30 תוך  לניזוק  ישולמו  הפיצויים  הגשתה,  מיום 
יום לאחר מתן ההחלטה בעניינו. על אומדן השמאי 
נודע  שבו  מהיום  יום   30 תוך  ערר  להגיש  אפשר 

לניזוק על ההחלטה.
לעומת נזק ישיר, נזק עקיף לפי החוק הוא "הפסד 
או מניעת רווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום יישוב 
ספר, או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים 

על־ידי  מלחמה  פעולות  עקב  ספר,  יישוב  בתחום 
הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה 
אחרות נגד ישראל, או עקב פעולות מלחמה על־ידי 

צבא הגנה לישראל".
בהתאם לחוק, מפעל שנמצא בתחומו של "יישוב 
ירידה  או שחלה  איתן"  "צוק  בזמן  ולא עבד  ספר" 
ברווחיותו יוכל לטעון, כי נגרם לו נזק עקיף עקב 
המבצע והוא זכאי לפיצוי בגינו. יישוב ספר מוגדר 
בחוק: "יישוב ששר האוצר, באישור ועדת הכספים 
של הכנסת, הודיע עליו שהוא יישוב ספר וכן אזור 
באישור  האוצר,  ששר 

־ועדת הכספים של הכ
נסת, הודיע עליו שהוא 
לתקופה  ספר  יישוב 

קצובה שקבע".
זכאות  לכך,  בהתאם 
לקבל פיצויים עקיפים, 
המפעל  השבתת  נוכח 
הביטחוני,  המצב  לאור 
המקום  אם  תתקיים 
המפעל  מצוי  שבו 
ספר".  כ"יישוב  יוכרז 
"עמוד  מבצע  לאחר 

היישו הוכרזו  ־ענן" 
בשטח  שנמצאים  בים 
ק"מ   40 עד  שמרוחק 
כיישובי  עזה  מרצועת 

־ספר, ונקבע מנגנון למתן פיצויים עקיפים ליישו
וקרן פיצויים.  בים אלו במסגרת תקנות מס רכוש 

כך נעשה גם לאחר מבצע "עופרת יצוקה".
יאיר לפיד  כי שר האוצר  לפיכך, אפשר להניח 

־ינהג באופן דומה בסיום סבב הלחימה הנוכחי. בהת
אם לפרסומים בתקשורת, השר אף הבטיח בוועדת 
את  לפצות   2014 ביולי  ב־9  שהתקיימה  הכספים 
כל מי שייפגע מבחינה כלכלית במבצע של צה"ל 
שהתקיימה  בפגישה  לפרסומים,  בהתאם  ברצועה. 
ובה השתתפו  ביולי,  ב־20  לאחר שלושה שבועות, 

ונ העסקיים  הארגונים  ההסתדרות,  האוצר,  ־נציגי 
על  היתר,  בין  הוחלט,  התעשיינים  התאחדות  שיא 
הקמת צוות עבודה משותף שידון בסוגיית הפיצויים 
העקיפים לעסקים ולתושבים המתגוררים ביישובי 

הדרום בטווח של עד 40 ק"מ.
עוד סוכם בפגישה, כי בשלב זה יינתנו פיצויים 
בגין חודש יולי 2014 לתושבי הדרום בעקבות "צוק 
שניתנו  העקיפים  הפיצויים  מתווה  על־פי  איתן", 
בעקבות מבצע "עמוד ענן". נציגי המדינה והמשק 
הסכימו, כי ככל שהמבצע יימשך ייפגשו הצדדים 

־על מנת להסדיר את הנושא. מתווה זה הוסכם במט
רה לאפשר פיצוי מהיר לעסקים בדרום, המתמודדים 

עם ירידה בהכנסותיהם בעקבות הלחימה באזור.
שיתופיות,  באגודות  עוסקת  הכותבת 

־בתחום המסחרי־חקלאי וליטיגציה. המי
דע כללי בלבד ואינו משמש במקום חוות 

דעת או ייעוץ משפטיים מוסמכים.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו"ד איילת רייך־מיכאלי

פיצוי בגין נזקים עקב 
"מבצע צוק איתן"

האם המדינה חייבת לפצות את התושבים על הנזקים 
שנגרמו במהלך "צוק איתן"? אנחנו כל הזמן שומעים על 

הבחנה בין נזקים ישירים לעקיפים, מה ההבדל ביניהם?

לאחר מבצע "עמוד ענן" 
הוכרזו היישובים שנמצאים 
בשטח שמרוחק עד 40 ק"מ 
מרצועת עזה כיישובי ספר, 

ונקבע מנגנון למתן פיצויים 
עקיפים ליישובים אלו במסגרת 
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. 

כך נעשה גם לאחר מבצע 
"עופרת יצוקה". לפיכך, אפשר 
להניח כי שר האוצר יאיר לפיד 

ינהג באופן דומה בסיום סבב 
הלחימה הנוכחי

דף הבית
עדי קמחי

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

המבצע, או המלחמה, או איך שלא 
לבלות  אותנו  שלח  לזה,  קוראים 
בצפון אצל משפחה וחברים. קרובת 
אחד  של  בהרחבה  סיור  לי  עשתה  משפחה 
הקיבוצים בגליל המערבי, שם הם בונים את 
בבתים  לסייר  כיף תמיד  עבורי,  הבא.  ביתם 
בבנייה, בשלב שהם עדיין נחלת הכלל. אולי 
זה יצר המציצנות ואולי זו הזדמנות מקצועית 
וללמוד  הטובות  מהדוגמות  השראה  לקבל 
פחות.  המוצלחות  הדוגמות  של  מהטעויות 

אולי שילוב של השניים.
גולת הכותרת של הסיור הייתה ביקור בשיא 
השיאים של ממלכת הכיעור. כבר מן הכביש 
הבחנו בכאוס האדריכלי, נדמה שבמבנה אחד 
ליקטו את כל האלמנטים האפשריים. מה לא 

־היה שם? קשתות, מפלסים, קווים ישרים וא
פר נישות,  עמודים,  אבן,  חיפויי  ־ליפטיים, 

גולות, מרפסות ועוד.
כאשר נכנסנו פנימה גילינו שערב רב של 
סגנונות וחומרים נבחרו בשלב הגמר. היו שם 
שלא  שונים,  וחיפויים  ריצופים  עשרה  אולי 
היו קשורים זה לזה. הסיור בבית הריק, שטרם 
נסגר בחלונות ובדלתות וטרם אובזר בריהוט 
הגמור  ההפך  והיה  לסחרחורת,  גרם  ובציוד 
כולם  ליושביו.  לתת  אמור  שבית  מאווירה 
אבל  יותר",  הוא  "פחות  הביטוי  את  מכירים 
בהקשר הזה, זו הייתה דוגמה מצוינת ל"יותר 

הוא פחות".
עורר  האדריכלי  האסון  המקצועי,  בתחום 
הוביל  מי  כזה?  בית  תכנן  מי  שאלות:  אצלי 
לעינינו?  שנחשף  המזעזע  העיצובי  הקו  את 
מי המשפחה שאמורה לגור בבית המכוער? מי 
אחראי לבחירות, לשגיאות ולקטסטרופה הזו?
בין  דעות  חילוקי  שיש  קורה  אחת,  לא 
שכולם  תחום  נחשב  עיצוב  ללקוח.  אדריכל 
מבינים בו ולכולם הזכות להביע דעה. הרי לא 

הרו עם  יתווכח  שפציינט  הדעת  על  ־יעלה 
פא שלו על הטיפול הנכון, אך עם האדריכל 
הגבולות  מהם  בהחלט.  לכך  לגיטימציה  יש 
בפני  להציב  אמורים  המעצב  או  שהאדריכל 
הלקוח? הלוא בסופו של דבר הוא נותן שירות 

לבעל הבית.
אני נוהגת לחלק את אי ההסכמות בין לקוח 
אחד, כשהמחלוקת  סוג  סוגים.  לשני  למעצב 
נוגעת להוראות החוק או למידות מינימום או 

־לנושאים הקשורים להנדסת אנוש, אני נעמ
לדרישות  ומסרבת  האחוריות  רגליי  על  דת 
שנוגדות את הכללים הללו. לכן, לעולם לא 

אסכים לתכנון כזה.
באחד הבתים, הלקוח ואני התווכחנו לא מעט 
על תכנון המטבח שלו. אני סירבתי למקם את 
המקרר בצלע הצרה של המטבח, הואיל ופשוט 
זה לא היה נכנס שם יחד עם המדיח והכיור. 

־בסופו של דבר, הלקוח השתכנע ולימים כש
זכיתי למסרון ממנו:  אף  התקינו את המטבח 

"תודה שהצלת לי את המטבח".
באס קשור  הנושא  כאשר  זאת,  ־לעומת 

האחר  הסוג   – אישי  בטעם  בצבעים,  תטיקה, 
אני משתדלת לכבד את  חילוקי הדעות,  של 
דעתי,  את  שאביע  כמובן  הלקוחות.  בחירת 
אבל נושאים כאלו אינם בבחינת "ייהרג ובל 

יעבור".
מה הלקוח  של  )אשתו  לקוחה  לי  ־הייתה 

קרמיקות  למטבחה  שבחרה  הקודמת(  דוגמה 
שלא היו בדיוק "כוס התה שלי". אמרתי לה 
זאת, אך בסופו של דבר, הלקוחה בחרה ללכת 
עם האמת שלה. אני כיבדתי זאת ואף סייעתי 
לה בסידור פריסת האריחים שבחרה, ובניפוי 

אחדים.
שבעת  הייתה  הלקוחה  ראשית,  והתוצאה? 
רצון וזה חשוב בהחלט, אפילו אני למדתי עם 
הזמן לחבב את הבחירה, מה גם שהיא התבררה 
החלוקה  תמונה(.  )ראו  בצילומים  כפוטוגנית 
הזו לא תמיד פשוטה, הלוא הבתים והעיצובים 

־שלנו, האדריכלים והמעצבים, הם חלון הרא
ווה שלנו, וכאשר לקוח בוחר בניגוד לעמדתנו 
מבחינה  אותנו  "תביך"  שהתוצאה  חשש  יש 
מתלווה  לא  בבית  לסיור  וכידוע,  מקצועית, 

־קול מתקליטור הדרכה שמפרט אילו מהבחי
רות היו של האדריכל ואילו של הלקוח...

־המורכבות הזו הופכת את התחום הזה למ
רתק ומאתגר. לא משעמם אצלנו.

צילום: עדי דורון אריחי קרמיקה שאינם "כוס התה שלי". הלקוחה בחרה ללכת עם האמת שלה 

עניין של גבולות
קורה שיש חילוקי דעות בין אדריכל או מעצב ללקוח. עיצוב 

נחשב תחום שכולם מבינים בו ולכולם הזכות להביע דעה. 
נדיר שפציינט יתווכח עם הרופא שלו על הטיפול הנכון, אך 

מול האדריכל הוא יעמוד על שלו
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היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

 אתם שולטים

בתנועה...

התקשרו עוד היום לקבלת נתונים טכניים והתייעצות לפני קנייה, להתאמה מלאה למגבלות ולצרכים שלכם

דו-מושבי

 קלנועית S11 זן במחיר 9,500 ₪
באספקה מיידית, אופצייה לתשלומים

עכשיו 
במבצע!

office@cruiser770.com :דילרים וסוכנים, לפרטים

 המכירה
ובסיטונאות ליחידים

לתיאום פגישה בבית 
הלקוח נא להתקשר ל:

03-5019903
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 "תחושות
קשות מאוד"

מאיר יפרח, בן 42, נשוי ואב 
לחמישה ילדים, סגן ראש 
מועצת אשכול, חי באוהד.

מה הכי מטריד אותך בימים אלו?
אבל  מאוד,  קשות  "תחושות 
אנחנו נעבור את זה. יש פה חששות 

בט שנמצאים  יישובים  ־בחמישה 
ווח מעל שבעה ק"מ ולכן אין להם 
מיגון, על אחת כמה וכמה ביישובי 

־הגדר, שיש להם מנהרות מתחת לחדר האו
כל ובית הילדים.

־"חשבו שזה לא יקרה, אבל הנה, ברגע שנ
פתח הפיר הראשון, הם השתמשו בהן כנראה 

־לפני הזמן, כי אני מניח שהייתה להם תכ
נית. זה נס שהם לא הסכימו להפסקת האש 

ויכולנו לנצל את התקופה הזו".

במה שונה המבצע הנוכחי?
"אף אחד לא רוצה להתרגל, אבל האזור הזה 
כבר שבע ממבצעים ופעילויות של קסאמים 
גם בזמן שאין מבצעים. בשגרה היומית תמיד 

־יש מדי פעם קסאם, אבל צריך לצאת לפעי
זרים,  לויות של חקלאות עם 2,500 עובדים 

־שגם עליהם צריך לשמור על מנת שלא יעז
בו. בלעדיהם, לא נוכל לעמוד באחריות שלנו 
ולשאר  לצה"ל  הירקות  של  טרייה  לתוצרת 
האוכלוסייה בארץ, ואוי לנו אם נהיה תלויים 
בתוצרת חוץ. לא יעלה על הדעת שהחקלאות 

גדולה, מכיוון שבשט כך  ־סובלת ממכה כל 
חים החקלאיים אין סיכוי להתמגן".

איך אתה צופה את המשך המבצע?
כי  האיום,  ירד  שבמנהרות  הן  "הציפיות 
שמישהו  במחשבה  ילדים  לגדל  ניתן  לא 
הילדים.  בבית  או  השינה  בחדר  לך  יצוץ 
צה"ל יעשה את העבודה, כי זה האיום מספר 
אחת וברגע הפקודה, יכול היה לקרות אסון. 
בבת אחת, יכלו להוציא פיגוע גדול שישנה 
חג  ערב  בזמן  בהפתעה  התיכון  המזרח  את 
כשכולם בבתים - פשוט מטורף לחשוב על 

תסריט כזה.
מאוד  להרבה  הפסקה  להשיג  "חייבים 
דמוגרפית,  לצמיחה  ביקוש  יש  כי  שנים, 
האזור  ביישובים  קליטה  שתהיה  כדי  אבל 
גם  המדינה  של  ואהבה  חום  לתמיכה,  זקוק 
לשקם  שוכחים  כלל,  בדרך  הלחימה.  אחרי 
אותנו מבחינה כלכלית והנזקים הם בלתי־

המשקים  של  המחירים  כך  גם  כי  הפיכים, 
יהיה מאוד קשה,  במצב לא טוב. לחקלאים 
זה אם משרד  אבל אני מאמין שנעבור את 
החקלאות ומשרד האוצר יהיו נדיבים ויפצו 

אותנו באהבה".

 "אי אפשר
לתפקד כרגע"

אורי גריביאן, בן 59, הוא מנהל האגודה של יישובי חבל שלום )החברה באיחוד 
החקלאי(, ממייסדי המושבים באזור, שחי כיום בתלמי ביל"ו.

אילו תחושות מלוות אותך בשבועות האחרונים?
לי ספק שאי אפשר לתפקד כרגע. האגודה מאבדת את  אין  היישובים,  "כמנהל אגודת 
היכולת לעבוד ב־10,000 דונם מהשטחים הפתוחים ואלף דונם מהפרדסים. מי שדחוף לו 
מגיע, אבל הרוב נמנעים, כי השטחים נמצאים בטווח של בין שני קילומטר וחצי לחמישה 

קילומטרים ובשטחים אלו, כידוע, נופלים פצמ"רים.
או  מרגמות  ירו  כבר  שם  וגם  מצרים  גדר  עם  גובלים  דרומיים  יותר  שקצת  "השטחים 
קסאמים מכיוון מצרים. חלק מהתושבים יצאו להפוגה מחוץ לאזור, בייחוד אלו עם הילדים 

הקטנים שהפכו מפוחדים בגלל הדי הפיצוצים".

מצליחים להתרגל לזה?
"מאז 'עמוד ענן' היה תמיד טפטוף באזור החממות, אז זה ממש לא חדש. עכשיו שומעים 
יותר את ההפגזות של חיל האוויר והתותחנים, אבל החשש הגדול כאן, בחבל שלום, הוא 
מחדירה של מחבלים. היה לנו ניסיון מר עם המחבל שחדר לפני חודשיים עם רימון לכרם 

שלום, אך למזלנו, הוא אותר ונעצר על־ידי הסיירים שלנו על גבול רפיח".
מה הציפייה המרכזית שלך מהמבצע?

"אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה חיסול המנהרות, כי זה העניין הכי מדאיג. אחרת, 
המצב לא בהכרח ייפתר".

 מדברים
מהשטח

מבחינה  אותנו  לשקם  שוכחים  כלל,  "בדרך  יפרח.  מאיר 
כלכלית"

שריפה בשדה חקלאי. הנפילה הציתה את האש
מיקי נירון

פתוחים,  בשטחים  נפילה  "אותרה 
אחד  הוא  נפגעים"  על  ידוע  לא 
המשפטים השכיחים ביותר שנשמעו 

וביי ־מפי קרייני החדשות בשנים האחרונות, 
23 ביו־ ־חוד במבצע הנוכחי, ולא סתם: נכון ל

רקטות   2,160 נורו  צה"ל,  דובר  על־פי  לי, 
על־ידי  יורטו  שיגורים   422 לישראל,  מעזה 
מערכת "כיפת ברזל"; 1,698 נפילות התרחשו 
93 מהן בשטח בנוי ו־1,605 נפי־  בכל הארץ,

לות אירעו בשטחים פתוחים.

החצי השני של אותו משפט, "לא ידוע על 
הנפי אולי תוצאות  אותנו.  ־נפגעים", מעניין 

מיד,  נודעת  אינה  ה"פתוחים"  בשטחים  לות 
אבל גם כתוצאה מהן יש המון נפגעים - חקלאי 
הדרום. על הפגיעות שאינן מגיעות לכותרות 
מהדורות החדשות מספרים חמישה תושבי חבל 
שלום, מרחבים ואשכול, שמתגוררים ומעבדים 

מת הם  ולסכנה.  עזה  לרצועת  קרוב  ־אדמות 
ארים מנקודת מבטם את "צוק איתן", שמטרתו 
להשיב את השקט לאזור מגוריהם, ומשתפים 
ובתחושות  הצבאי  מהמבצע  בציפיות  אותנו 

שלהם לגבי חייהם בעתיד באזור.

מתוך 2,160 הרקטות הראשונות שנורו על ישראל, 1,605 מהן 
נפלו ב"שטחים פתוחים". לחקלאים שגרים בקרבת רצועת עזה 

ברור מה עומד מאחורי הביטוי, "שטח פתוח". פעמים רבות, 
אלה לולים או רפתות, או השדות שבהם הם מגדלים ירקות 

ופירות ומהם פרנסתם. הם יזקקו לחום ולאהבה של המדינה 
גם אחרי הלחימה
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 "מבליגים על
הרגעים הקשים"

ירון סולומון, נשוי )רעייתו, חני סולומון, היא כתבת 
"קו למושב"( ואב לשלושה ילדים, בן 62, גר 

בכפר אביב ובמשך שנים רבות מלווה את יישובי 
חבל שלום כמנהל המחלקה להתיישבות באיחוד 

החקלאי.

אילו תחושות אתה מקבל מהחקלאים בימים אלו?
־"רוב האנשים חווים כרגע רגשות מעורבים. ברור שכו

את  לנהל  שמנסים  העובדה  ואת  המצב  את  מבינים  לם 
־המבצע פעם אחת כמו שצריך, ולא נצטרך לחזור על הסי

פור בעוד מספר חודשים. הרבה מהחקלאים מבליגים על 
הרגעים הקשים, גם אם חוו נזקים ולא מדברים יותר מדי 
או חולקים את הרגשות, כי כשהתותחים רועמים, המוזות 

שותקות.
"אני מתאר לעצמי שכאשר המלחמה תיגמר יהיה ניתן 

־לשתף ברגשות ולהתחיל למצוא פתרונות. זה עניין אינ
דיווידואלי אמנם, אך לא נעים לדבר כשנהרגים חיילים, 

בייחוד כשמדובר בנושא הפיצויים".

במה מתמקדת הפעילות שלך בימים אלו?
־"אני אחראי ליישובים בכל הארץ וכמובן גם לאלו הש

כדי  המידע,  כל  את  כרגע  מרכז  אני  עזה.  לעוטף  ייכים 
שבהמשך נוכל להשיג את הפיצויים הטובים ביותר עבור 

־החקלאים במסגרת האפשרויות. ריכוז החומר נעשה בשי
־תוף פעולה מלא עם כל רכזי הוועדות החקלאיות במוע

צות האזוריות.
ואין  תובנות  להרבה  הגענו  ענן'  'עמוד  מבצע  "לאחר 
ביניהן  שהמרכזית  טעויות,  אותן  על  לחזור  כמובן  עניין 
הייתה שרק מי שגר בטווח של שבעה ק"מ מהגבול קיבל 
פיצויים. הפעם, מדובר בחקלאים שנמצאים בטווח 40 ק"מ, 
אם לא יותר מזה, מכיוון שיש נזקים ישירים ועקיפים. אז 
יש פה בעיה מורכבת. לא מדובר בסתם אנשים, אלא במלח 

הארץ, לכן גם רובם לא מתעסקים כרגע בפתרונות".

איך לדעתך יסתיים המבצע?
לקברניטים  נותן  ולכן  קטן',  'חייל  שנקרא,  מה  "אני, 
למעשה  הם   - להחליט  הלגיטימציה  את  הביטחון  ולשר 
בדיוק  ונקבל  וקדש'  'ראה  שנגיד  כך  הדבר,  על  הופקדו 
את הכיוון שלהם. הנבואה ניתנה ל'חכמים' וכרגע, זה לא 
הזמן לפרשנויות. מבחינתי, הדגש כרגע הוא על היערכות 

ותיעוד כל הנזקים, כדי להיות מוכנים ליום שאחרי.
הגנה  צבא  חיילי  את  לחזק  רוצה  אני  זו,  "בהזדמנות 
להחזיר  בניסיון  העוסקים  הביטחון  כוחות  וכל  לישראל 
את השקט והביטחון לכל החקלאים ואזרחי מדינת ישראל, 
ומשתתף בצער המשפחות אשר שכלו את בניהן, שנלחמו 

לאפשר לנו לחיות בשקט ובביטחון".

 "לא ויתרתי על
אף יום עבודה"

צביקה ענבל, בן 57, נשוי ואב לשלושה ילדים, מגדל 
הדרים שעבר לפני ארבעה חודשים מקיבוץ סופה 

לאור הנר בנגב המערבי.

אילו תחושות מלוות אותך מאז תחילת המבצע?
היי כל  את  רואים  אנחנו  כי  קשות,  מאוד  תחושות  ־"יש 
שומ ובלילה  המרכז,  לכיוון  מעזה  שיצאו  והטילים  ־רוטים 

עים את רעם התותחים מעמדת התותחנים שנמצאת בסמוך 
־למקום מגורינו. בכל בוקר, הייתי צריך לנסוע לשטחי הפר

דסים תחת אש ולעבור מחסומים, אבל לא ויתרתי על אף יום 
עבודה. רוב העובדים מגיעים מנתיבות, אז גם הם שותפים 

להתמודדויות הנוראיות".

מצליחים להתרגל לזה?
־"בלית ברירה, כן. זה לא המבצע הראשון שלנו, אבל לרא

שונה, בשל המעבר הייתי הרבה בדרכים על כביש 232, אז 
־נתקלתי בשיירות הצבאיות ובין לבין, נאלצתי לעצור ולש

כב על הכבישים בזמן האזעקות ולשמוע נפילות. כשכל זה 
־ברקע, המשכנו להשקות, לגזום ולקטוף במקביל, כדי שהפ

רדס ימשיך לחיות".

איך אתה רואה את המשך המבצע ומה ציפיותיך ממנו?
"אני מכיר טוב מאוד את הפועלים הפשוטים מעזה, כי אני 
עובד איתם כבר קרוב ל־30 שנה. מדי בוקר, אספתי אותם 
לעבודה ממחסום ארז והם אנשים מצוינים שרוצים רק שקט, 

ובימי שלום יכולנו לפרוח בשני הכיוונים.

"יחד עם זאת, אני שמח שסוף־סוף החליטו ללכת עד הסוף 
תחשוב  ככה.  לחיות  אפשר  אי  כי  יושמדו,  שהמנהרות  כדי 
שילדים בני 15 נולדו לתוך זה וסובלים מחרדות מצבע אדום, 
זה פשוט בלתי־אפשרי! אני איש שמאל במקורי, אבל לא ניתן 
להמשיך ככה. יש לי משפחה בנירעם, אז מכיר מקרוב את 
החרדות כשמתחתיך חופרים מנהרה בזמן השינה, ואני נורא 
היו  הממשלה  ואנשי  הצבא  שלנו,  המודיעין  שכל  מתפלא 
לפתור  כדי  נערים  שלושה  ויהרגו  שיחטפו  לחכות  צריכים 

את כל זה.
"במשך כל השנים, אני רואה את כל המשאיות שעברו את 
הגבול בכרם שלום, העבירו את כל הבטון והברזל שנועדו אך 
יודע  ולכן  העזתיים,  עם  בקשר  אני  המנהרות.  לבניית  ורק 
להם  אין   - מסכנים  הם  המנהרות.  מלבד  כלום  נבנה  שלא 
כלום, כי החמאס לקח הכול לבניית המנהרות. ידעתי את זה 
ובטוח שגם במודיעין ידעו את זה. חבל שזה לא נעצר לפני 

כן, אבל מוטב מאוחר"...

 "מרגישים עליית
מדרגה בתלמי יוסף"

פיטר סנדרס, בן 62, מגדל פרחים לייצוא וחי בתלמי 
יוסף מאז שעלה מדרום אפריקה בשנת 82'.

אתה חושש מהמצב עדיין, או התרגלת לסיטואציה?
"זו סיטואציה שנמשכת המון שנים, אבל מרגישים עליית 
מדרגה בתלמי יוסף בשבועות האחרונים. בסופה, למשל, או 

־מערבה משם כבר התושבים לגמרי רגילים. בשבועיים האח
רונים המלחמה ממש בתוך הבית שלי.

"לי לא מפריע, אבל אני דואג בעיקר לאשתי ולתאילנדים 
שאני צריך להיות אתם כל הזמן. עכשיו יצאתי קצת צפונה, 
בנתיב העשרה,  היה  מה  סיפרתי לתאילנדים  כן  לפני  אבל 
וכעת הם יודעים כיצד לנהוג בעת חירום. קשה לנהל כך את 

המשק, גם ככה החקלאות על הפנים".

איך אתה רואה את עתיד האזור?
"רוב האנשים בכל היישובים בחבל אשכול לא חקלאים, אבל 
אלו שכן בתחום נתקלים בקשיים ענקיים בעשור האחרון. יש 
כמה דברים שדורשים טיפול מידי, לי למשל אין ממ"ד נכון 
הממ"דים  על  לעבוד  התחילו  פנייה,  הגיש  המושב  זה.  לרגע 

־לפני המבצע, אך בשל סכסוך עם הקבלן, הפרויקט נפסק. המר
חב המוגן הוא בקומה התחתונה בעיקרון, אבל הנחיתה מגיעה 

עוד לפני שחולפות 15 שניות, אז זה לא באמת משנה".

מה יהיה התסריט הכי טוב מבחינתך לתקופה הקרובה?
"לא ניתן להשיג את כל המטרות בלי לחסל את המנהרות 
ההתקפיות. צריך לדעתי לעמוד על כביש 232 )שקטע ממנו, 
בין הצמתים סעד־גבים, נסגר לתנועה למשך חצי יממה בעת 

־ששתי חוליות מחבלים חדרו לישראל, מ"נ( ולחסום את הש
יירות של המשאיות העמוסות בחומרי בנייה.

"אני חושב שצריך לסבסד את החקלאות בעוטף עזה לזמן 
־מה, אחרת ייסגרו משקים כמו השלושה שכבר נסגרו בשנ

תיים האחרונות. נשארנו בקושי עשרה בסביבה ובכלל, כל 
ענף הפרחים במצוקה, אז אלמלא הסבסוד, המשקים ייעלמו 

להם בזה אחר זה".

ירון סולומון. "הרבה מהחקלאים מבליגים על הרגעים הקשים" צביקה ענבל. "המשכנו להשקות, לגזום ולקטוף במקביל, כדי שהפרדס 
ימשיך לחיות"

פיטר סנדרס ורעייתו. "אני דואג בעיקר לאשתי ולתאילנדים"

פיטר סנדרס, תלמי יוסף: "אני חושב שצריך לסבסד את החקלאות בעוטף עזה 
לזמן מה, אחרת ייסגרו משקים כמו השלושה שכבר נסגרו בשנתיים האחרונות. 

נשארנו בקושי עשרה בסביבה ובכלל, כל ענף הפרחים במצוקה, אז אלמלא 
הסבסוד, המשקים ייעלמו להם בזה אחר זה"
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machita106@gmail.comמירי דג

הימים ימי מלחמה. 
המחשבות מתקשות 

לצאת החוצה 
ולהתגבש למילים, לא כי אין 

כאלו, אלא מכיוון שיש כל כך 
הרבה. המחשבות רצות בראש 
הלוך ושוב, כמו להקת יצורים 

היפראקטיביים, נתקלות 
בחרדות, פוגשות פחדים 

ומתחברות למועקה ענקית 
שיושבת על הראש והחזה 

והלב. אני אומרת לעצמי שאם 
אצליח לחשוב על המשפט 

הראשון אולי יהיה אחר כך קל 
יותר. זה נוהל רגיל אצלי כשאני 

כותבת טור, מוצאת משפט 
ראשון ומשם רצה קדימה, אבל 

קשה לי עכשיו, קשה מאוד. 
אולי אתחיל בדברים לא שלי, 
אלא של גיבור ישראל, אלוף 

משנה רסאן עליאן, מח"ט גולני: 
"פעולות יש בצופים, מבצעים 

יש בסופר, בעזה יש רק 
מלחמה".

מרים פרץ, אהבתיך

איני מחסידות תכניות האירוח 
קבטלוויזיה, בטח לא אלו שמוג
שות בבוקר, אבל הטלוויזיה 

דלוקה עכשיו רוב הזמן, ובאחת 
מתכניות הבוקר ראיינו אברי 
גלעד והילה קורח את מרים 
פרץ, ששכלה שניים מבניה 

קבעת שירותם הצבא: סגן אורי
אל פרץ )22(, מפקד מחלקת 

הסיור בגדוד 51 של חטיבת 
קגולני, נהרג ממארב בדרום לב

נון; ב-26 במארס 2010 נהרג בנה 
השני, רס"ן אלירז פרץ )32(, סגן 

12 בגולני, בהיתקק  מפקד גדוד
לות בחוליית מחבלים ברצועת 

עזה. כל ניסיונותיי לתאר מה 
קהאישה הזאת גורמת לי להר

גיש יחווירו לעומת האמת, ולכן, 
אשתמש שוב במילים שאינן 

שלי.
בסוף הריאיון, אברי גלעד פנה 
קלהילה, שותפתו להגשת התכ

נית )אני דולה מהזיכרון את רוח 
הדברים( ואמר: "אני מחשיב 

את עצמי בסך הכול לאדם בעל 
ערך, אבל על יד האישה הזאת 

אני מרגיש כפרעוש"... ואם 
אברי היקר חש כפרעוש, הרי 

אני חשה כגרגר של אבק נטול 
אופי וקיום. אם לא יצא לכם 

עד היום לשמוע את מרים פרץ 
מדברת, נסו לעשות זאת בפעם 

הבאה שבה מראיינים אותה. 
אהבתיך בכל לבי, מרים.

מנהרה בראש

אם היה לי כישרון איור כמו 

למשל של המאיירת דניאלה 
דקל, הייתי מצרפת לטור הזה 

קריקטורה ובה עומדים מאחורי 
קדמותי פרשנים, כתבים ופוליטי
קאים עם כפית בידם ו"אוכלים 
לי את הראש". כן, אני ג'נקי של 

חדשות בשבועות האחרונים.
מדי פעם אני נוזפת בעצמי 

ומנסה להתנתק מהטלוויזיה, 
מצליחה, ואחרי דקה מוצאת 
את עצמי מול מסך המחשב 

או הסמארטפון, בין דפי עיתון 
או מתעדכנת בכל אמצעי 

תקשורת אחר. השתמשתי פה 
בדימוי של כפית ולא של את 
חפירה רק בגלל הקונוטציות 

האחרונות, אבל התחושה שלי 
קלפעמים היא שחופרים בי מנ

הרה, שתחילתה בראש וסופה 
מי ישורנו?

דגל וגאווה

קבתכנית אירוח אחרת ששו
דרה השבוע התוודעתי לרם 
שמואלי, תושב כפר יהושע, 

טייס חיל האוויר לשעבר ופעיל 

"צוק איתן" בכל 
מקום: בתכניות הבוקר 

בטלוויזיה, ברדיו, 
בעיתונים, בסמארטפון, 

ואני לא מפספסת 
דבר. ג'נקי של חדשות. 

המבצע בעזה הוציא 
מאתנו זעם ולא מעט 

שנאה, אבל מבליט 
את המיטב שבמדינה: 
גדולת הנפש של אם 

שכולה, גאווה לאומית, 
הקרבה עצמית למען 

הדמוקרטיה, מושב 
אחד שסוחף אלפי 
ישראלים להקדיש 

מזמנם ומכספם 
לחיילינו ולתושבי 

הדרום

מרים פרץ. "על יד האישה הזאת אני מרגיש כפרעוש"

דגל ישראל בחצר ביתו של רם שמואלי. נתן 
לי השראה לצאת לחצר בחצות אותו יום 
צילום: פייסבוק ולתלות דגל 

"ביל הפרא למען אמריקה". תמיכה מרגשת 
מארצות הברית
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מאוד למען אחדות העם. 
דבריו חלחלו לאוזניי, שכמהות 

לשמוע שיח ודברים אתם אוכל 
להזדהות.

בהשראתו של רם יצאתי לחצר 
בחצות אותו יום ותליתי את 
דגל ישראל. שתבינו, היו ימי 

עצמאות שלא תליתי דגל, כי 
כעסתי, התמרמרתי או הרגשתי 
לא שייכת, אבל השבוע, בחצות 

הלילה, תליתי אותו בגאווה 
גדולה. זאת הייתה דרכי הצנועה 
להצהיר בפני כל רואה, ובעיקר 

כלפי עצמי, שאני ישראלית 
גאה.

כמה שנאה

כמה אהבה יוצאת מאנשים 
בימים אלו של מלחמה, אבל 

לצערי, גם השנאה מרימה 
קראש. הרשתות החברתיות מל
קאות בשנאות, בניאוצים ובאיחו

לים ללכת לעזה ולא לחזור לכל 
מי שאינו חושב כמו הכותב. 

נדמה שאסור ולא כדאי לבטא 
קעמדות שקצת שונות מהקונצנ

זוס בעד המלחמה.
לא אכחיש ולא אנסה להיראות 

יפת נפש יותר ממה שאני, יש 
פעמים שגם אני כועסת מאוד 

על דברים שאנשים אומרים. 
קהלוואי וכולנו יכולנו להיות כאו

תו טייס, שאמר כמה כואבים לו 
דבריו של גדעון לוי על הטייסים, 

אבל הוא יילחם עד טיפת דמו 
האחרונה כדי להבטיח שגדעון 

לוי ימשיך לכתוב את דבריו.

קול העם

קאני יודעת שיש אנשים שהת
נתקו מפייסבוק בעקבות 

ההתלהמויות, אבל אני נשארתי. 
זה מקום טוב להתעדכן בו 

על כל מה שקורה, ולהתרגש 
מפוסטים ומסרטונים שנושאם 

העיקרי הוא הלחימה בעזה 
והסברה פרו-ישראלית. חוץ 

מזה, חשוב לי לשמוע את קולו 
של העם ולדעת מה הלך הרוח 

של אנשים שונים ממני.
הנה כמה קישורים לפוסטים 

ולסרטונים ששיתפתי בדף 
קהפייסבוק שלי. במקביל, במס

גרת גל האהבה לעמי ששוטף 
אותי, אשמח לצרף חברים 

חדשים לפייסבוק שלי. הנה 
www. :הקישור למי שמעוניין

facebook.com/dagmiri
סרטון מרגש שהוריד דמעות 
התרגשות אפילו ממני )רגע 

מביך לציניקנית כמוני...( הוא 
ק"כפיר מציע נישואים לעמ

ליה". כן, כך תחפשו אותו, אולי 
בוואיינט.

מסר לאחדות ולא לשנאה 
מהשחקנית והזמרת מירה עווד: 

www.bit.ly/1qy1YrB
תמיכה מרגשת מארצות 

הברית. חפשו ביו-טיוב סרטון 
Go Israel go" שבו מוק "בשם 

פיע אמריקני עם כובע בוקרים, 
"ביל הפרא למען אמריקה" 

 ,)Wild Bill for America(
קשמצדיע לישראל באחד מסר

טוניו.
קאסיים בקישור שקיבלתי מח

ברתי המדהימה אסתי תירוש 
)אסתי, ראית איך קידמתי את 
עצמי בסולם החברתי אפילו 

בלי לבקש את רשותך?( לסרטון 
קעל תחנת רענון לחיילים שנ

www.( פתחה במושב מסלול
 .)Youtu.be/HGKnxl3FSAY

ולמה אכביר במילותיי אם 
אני יכולה לצטט את מילותיה 
המדויקות והיפות של אסתי? 

"תודות מאוד, ובכנות וברצינות, 
המתרחש שם מדי יממה )שם 

'ֶּפְרֶּפטּום מֹוִּביֶלה', ללא הרף( 
– ראוי לסיקור וסיפור. היום, 

למשל, הגיעו שפים ממקומות 
רבי מוניטין ביפו, לבשל ברמה, 
לחיילים, והתקשרו מ'מאסטר 

שף' לבשר שיבואו...
"וניצב על משמרתו אתנו רב 
חב"דניק ממושבנו, שבטרם 
נעשה ירא שמים חווה את 

הודו כמרבית צעירינו, ולכן יש 
קלהם שפה משותפת... ונפת

חה עמדת מספרה מאולתרת. 
והגיע מעסה עיוור, נכה צה"ל, 

קלטפל ולהפיח אנרגיות בחיי
לים. ובאו... חתן וכלה מדימונה, 

בבגדי חופתם, להצטלם עם 
קהחיילים... ובכל יום נעשה ססגו

ני יותר מבחינה אנושית...
"היום השקני מדי פעם בכוס 
משקה קר )בא גם 'גזלן' עם 

קרון גלידה, אך מרכולתו לכל 
צמא במתנה...( בחור חמוד 

ונפתחה עמדת מספרה 
מאולתרת. והגיע מעסה עיוור, 

נכה צה"ל, לטפל ולהפיח אנרגיות 
בחיילים. ובאו... חתן וכלה 

מדימונה, בבגדי חופתם, להצטלם 
עם החיילים... ובכל יום נעשה 

ססגוני יותר מבחינה אנושית...

חובש כיפה מ... לונדון. הוא בא 
לשבוע בארץ, נחשף איכשהו 

לקסם המיזם, והוא שם.
"היום ֵהַכּנּו בשולחן בו צּוַוְתתי 
אני מאות כריכים )מן התחנה 
יוצאים אלפי כריכים מדי יום, 

קועוד מעדנים ופינוקים ותכ
קשירים היגייניים ותקצר הירי

עה...(, אך לפתע הופסקנו, ומה 
שהספקנו נשלח לחיילים ש'היו 

בתור' לעוד מעט, והתחלנו 
מהתחלה לשלב בלחמניות 

חדשות נתחונים של בשרים 
ממונגלים 'גלאט כושר', ומיד 
צצו משגיחי כשרות במדים... 
הכול כשר, כמובן, אך נדרש 

הכשר למהדרין לנח"ל החרדי 
שמסתבר שגם הוא במערכה...

"די להסתכל בזריזות הידיים של 
קנשים בשלות בשביסים מאופ
קים, ושל פרגיות צעירות מן 

'השומר החדש' - כולן מכינות 
קכריכים ועוטפות וסופרות בזרי

זות המזכירה את צ'ארלי צ'פלין 
ב'זמנים מודרניים'".

תודה לך אסתי ולכל תושבי 
מושב מסלול, ולכל אלפי ואולי 
קעשרות אלפי הישראלים, שמק

דישים מזמנם ומכספם ונותנים 
את לבם למען חיילינו ותושבי 

הדרום. מי ייתן ונדע ימים יפים 
"והארץ תשקוט ארבעים שנה".

תחנת הרענון במושב מסלול. "די להסתכל בזריזות הידיים 
של נשים בשלות בשביסים מאופקים, ושל פרגיות צעירות 

מן 'השומר החדש'"
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מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

הוא  העולם"  ליד  "שעות 
של  השני  שיריו  ספר 
קדם  ברג.  יונתן  המשורר 
לו "מפרשים קשים", שפרסם בשנת 
2012 ועליו זכה בפרס יהודה עמיחי 

בשנת 2013.
לקורא",  "מכתב  הראשון,  השיר 

לה ברג  שרצה  התדמית  את  ־מתאר 
ציג בספר, וסיומו הוא מספר שורות 
של מודעות עצמית, המתאימות לכל 

־הספר היטב: "אני אהרוס את זה בא
נמלץ,  תמיד   /  - העצמי  על  מירה 
תמיד מתוחכם, שירי, אם כן, / שובל 
/ של מה שלאמיתו  אחד, מטושטש, 

אוזנ על  ללחוש  רציתי   / דבר  ־של 
כם".

מייצגות  הללו  שהשורות  מצער 
־את "שעות ליד העולם", מכיוון של

מעניינת,  התבוננות  יכולת  יש  ברג 
הוא   - כותב  שהוא  כפי  ממש  אך 
מנסה יותר מדי פעמים להראות איזו 

נמלצות או התפעמות.
נמ הכותב  של  למאמץ  ־דוגמה 

גם  המופיע  "התגלות",  בשיר  צאת 

על כריכתו האחורית של הספר 
נשבר  "היום  בשורות:  ומתחיל 

־אל האור הטמיר של רמת הגו
בערוצים.  רותחים  המים   / לן. 
כדגלי  עומדים  הזיכרונות   /
תפילה בהר סחוף הרוח", שקשה 
כתיאור  ברצינות  לקחת  מאוד 

כח באמת  לא  גם  אך  ־אותנטי, 
וויית התגלות מיסטית.

התפעמות־נמלצות־מאולצת 
בסדרת שירים של  גם  עולה  זו 

ציור שו ־ברג לכבוד תערוכות 
שנכ השירים  שכמרבית  ־נות, 

תבו עד כה על יצירה פלסטית 
ואינם  מדי  יותר  מתפייטים   -

מתארים אותה היטב.
קריסה משמעותית מתקיימת 
למשוררים  המוקדשים  בשירים 
ואינם   - ופחות  יותר  ידועים 
שירית  אמירה  ליצור  מצליחים 

בתוכן  מתבטא  הטשטוש  מעניינת. 
של  שיריו  צורנית,  מבחינה  ובצורה. 

־ברג בספר זה עמוסים עד כדי אמור
בספרי  נפוצים  עריכה  כשלי  פיות. 

־שירה היום, אך בהחלט ייתכן שבמק
רה זה מדובר בבחירת עריכה. כמעט 
כל שירי הספר חסרי מוזיקה כלשהי, 
מרבית השירים היו יכולים להיכתב 

־כמכתמים קצרים, ללא "קיצוץ השו
רות" השירי.

יש שמבדילים בין "שיר" ובין "לא 
־שיר". אני במפלגת המקלים, שטוע

נים שמה שנקרא שיר הוא שיר, אך 
־יש לשאול, במקרה זה ובמקרים אח

רים, לגבי שיר שלצורתו השירית אין 
ערך מוסף, האם הוא שיר מוצלח?

קיים  הערפול  תוכנית,  מבחינה 
מורכבים  "יחסים  על  בקלישאות 

יח על  שירים  בסדרת  ־במשפחה" 
ובזיכרונות  סיו עם הוריו ועל הוריו 
ילדות מעורפלים או של מקרי אבל, 
לא ברור כמעט בשום מקרה מה רוצה 
הוא  שירים  בכמה  לומר.  המשורר 
הספרדי"  הכנסת  "בית  על  מספר 
שבו התפלל, אך לא ברור מה מיוחד 

דת־חי אשכנזים־ספרדים,  יחסי  ־בו: 
הנראטיב  או אפילו כפרט בתוך  לון 
"תהילים",  בשיר  למשל  כך  האישי? 
נמלצות מתערבבת עם קרמבו,  שבו 
ושבת  תפילות  עם  אב־בן,  יחסי  עם 
ללא  כללי,  זיכרון  ומייצרת  נכנסת 

אמירה כלל.

שמבצבצות  היחידות  האמירות 
אל  מתייחסות  הספר  שירי  מבין 

ואל שירותו הצ ־ילדותו בהתנחלות 
באי, כמו בשיר "מפה", המייצג יחס 
בהתנחלות,  חיים  כלפי  אמביוולנטי 
"מדוע  החוזר  במשפט  נמצא  שחלקו 
מופיע  הדו־ערכי  היחס  בעצם?".  לא 
גם בשיר "אחיי", שבו הוא מתאר את 
אחיו שבחרו חיים אחרים משלו ואת 
או  פליטים"  ב"מחנה  בהם.  קנאתו 
למדי  הטובים  הלוחם"  של  ב"דבריו 

המורכ הצבאית  המציאות  ־מתוארת 
בת, אם כי התמה הלעוסה של "יורים 
ובוכים" הופכת גם את השירים הללו 

לקלישאתיים.
זקוק  היה  העולם"  ליד  "שעות 
לעורך המסוגל ומוכן לערוך. זה ספר 
שדרושה בו יד מכוונת וסינון קפדני 
יותר, אז אולי יכול היה להיות ספר 

ראוי ומעניין.

יונתן  העולם",  ליד  "שעות 
לשירה.  קשב  הוצאת  ברג. 

2014. 116 עמודים.

תמיד נמלץ, תמיד מתוחכם
"שעות ליד העולם", ספרו השני של יונתן ברג, שמעיד באחד משיריו על נמלצות כתיבתו ועל רצונו להתחכם, זקוק ליד מכוונת, 

שתהיה מוכנה להנחות את יכולת ההתבוננות המעניינת של המשורר
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לבדוק רוחב שדרה

דאנאקוד: 764-185
מחיר: 68 ש"ח

מהדורה ראשונה: מאי 2014

ISBN: 978-965-531-157-0 :מסת"ב

של  השני  שיריו  ספר 
ספרו  על  ברג.  יונתן 
קשים  מפרׂשים  הקודם 
עמיחי  יהודה  בפרס  זכה 

לשירה לשנת 2013.

על העטיפה: 

Anna Ticho 
Silent Landscape, 1969-70

התגלות 

ַהּגֹוָלן. ל ָרַמת  ִמיר ׁשֶ ר ֶאל ָהאֹור ַהּטָ ּבָ ִנׁשְ ַהּיֹום 
ֲערּוִצים. ּבָ ִים רֹוְתִחים  ַהּמַ

ָהר ְסחּוף ָהרּוַח. ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ִדְגֵלי  ּכְ ְכרֹונֹות עֹוְמִדים  ַהּזִ
רֹות ַהֹחֶרף ָהֵריִקים, ּפֵ תֹוְך  ּבְ ְחֵרר  ִרְגִעי ִמְסּתַ ָאִביב 

ו ֶאת ָהֲאִויר? ה ֵמאֹות ׁשֹוְטפֹות ַעְכׁשָ ּמָ ּכַ
ָעִמים ְלִהְתרֹוֵמם, ְלַהֲחִזיק ֶאת ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ֵבָדה? ַהּכְ יָמה  ׁשִ ַהּנְ ֶאֶבן 
ָוׁשּוב ֹוֲאִלים ׁשּוב  ּשׁ ׁשֶ ם  יר ָלֶכם, ַאּתֶ ה ֲאִני ָיכֹול ָלׁשִ ּמָ ּכַ

רּוָעה,  ּפְ ִקיָנה  ּבְ ֵהיָכן, ְמִריִמים ֶאת ָהֵעיַנִים 
ְבָעה ְנטּוַלת ָקֶצה, ּגִ ַמֲעֵלה  ּבְ ִפּלֹות  יִעים ֶאת ַהּתְ ַמּסִ

רּויֹות ּגּוף? ִניָעה ַהּקְ ַהּכְ חֹות  ִמְטּפְ ּבְ ְמנֹוְפִפים 
ב,  ֵעׂשֶ ּבָ ּלֹו  ּכֻ חּוס  ּדָ ָבר  ּכְ ַהּיֹום 

יו ֵמֹרב אֹור.  ְרּכָ ּבִ יֹוֵרד ַעל 
ל ִריק, ם ְמצּוָיה מֹוֶלֶדת ִמְסּתֹוִרית ׁשֶ ֵאי־ׁשָ

עֹוָלם ֵאיֶנּנּו. ּלְ ׁשֶ מֹו, הּוא  ׁשְ ּבִ ֵאינֹו מּוָצף  ָבר ׁשֶ ּדָ ֵאין 
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תכנית הכנס

08:00-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה 

09:00-09:15
דברי ברכה 

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

עו"ד אורן אבלה, משרד עורך דין אורן אבלה

09:15-10:45
שינוי ייעוד בקרקע חקלאית 

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

11:00-12:00
החלטות מועצה חדשות

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

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

מר אוהד עייני, שמאי רשות מקרקעי ישראל

עו"ד אורן אבלה
משרד עורך דין אורן אבלה 

מרכז אקדמי:

כנס חד יומי בנושא:
הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל 

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

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

14:15-15:45
חקלאים לאן?

מר אסף רפלד, מנהל אגף חקלאי, רשות מקרקעי ישראל 

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

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

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

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

| כניסה זוגית לבריכה ולספא מלון הרודס |

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

העלות כוללת: השתתפות בכלל ההרצאות והמושבים המקצועיים |
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את  כבש  שבט  איזה  התנ"ך,  לפי  א. 
עזה וישב בו כמה עשרות שנים?

שמעון  .1
יהודה  .2
בנימין  .3
אפרים  .4

את  שכבש  היהודי  המלך  היה  מי  ב. 
עזה והרס אותה עד היסוד )וגם לא 

לקח שבויים(
חזקיהו  .1

יהודה אריסטובולוס  .2
אלכסנדר ינאי  .3

הורדוס  .4

מתי נאלץ צה"ל לכבוש את רצועת  ג. 
עזה לראשונה?

במלחמת השחרור 1948  .1
במבצע קדש 1956  2

במלחמת ששת הימים 1967   .3
במלחמת יום הכיפורים 1973  .4

רצועת  את  ישראל  פינתה  מתי  ד. 
עזה )למעט גוש קטיף( לאחר שזו 

נכבשה ב־1967?
16.7.1974  .1
16.6.1984  .2
16.5.1994  .3
16.4.2004  .4

טריוויה למתקדמים
הרוח  ואיש  הפייטן  בין  הקשר  מה  ה. 
לבין  נג'ארה)1628-1555(  ישראל 

העיר עזה?

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

amramklein@yahoo.com

טריוויה )47(
עמרם קליין

עזה - קוץ 
ממאיר 
בדרום

א. 2 ר' שופטים א' 19-18, וגם 
יהושע י"ג 47

ב. 3 בשנת 96 לספירה
ג. 2
ד. 3

ה. ישראל נג'ארה יליד צפת 
עבר לעזה בערך ב- 1610 
ושימש בה רב ופוסק עד 
יומו האחרון. בעזה חיה 
קהילה יהודית באופן בלתי 
רציף בין 145 לפנה"ס עד 

.1929

תשובות

תשבץ היגיון מס' 85

מאוזן:
1. נטול השיער חטף מחלה ערמומית )6(; 4. הידיד שלהם היה מפקד כיתה בעל קומה 
)4(; 8. ראו 21 מאוזן; 9. פה למד עוזר הבית שלו ריקוד ספרדי )6(; 11. המזל של קרני 
מצפה ארונות )כ"ח( )7(; 12. קרחת נורווגי )3(; 13. דמיין בשנתו את זה שלפעמים 
חסר )3(; 15. השחקנית האמריקאית קיבלה משהו שהושמד ברנו )4,3(; 18. השרוי 
בתענית מחפש את יולדתו במסמיה )כ"ח( )3,3(; 19. )עם 2 מאונך( השחקן ארגן ליורם 
לק )5,2(; 21. )עם 8 מאוזן( מהלבן כמות קטנה למתקן המשאבה )2,4(; 22. מי שהגיע 

מהעמק האיטלקי גירש את רוג'רס )6(.

מאונך:
1. תמורת בשר שרקם עור וגידים )5(; 2. ראו 19 מאוזן; 3. )עם 20 מאונך( גידפו את 
זה שלא מתקשה )כ"ח( )4(; 5. בגלל אחד הענפים קוראים לי ככה )5(; 6. ספרו מטרים 
רבועים בשביל בעל החברבורות )5(; 7. בחור, הודע מראש לזמרת! )כ"ח( )3,4(; 10. 
הכלי ההודי והרכב הגדול הם של החברה הצרפתית )7(; 13. רוצים דברים )5(; 14. 
סופה הטרגי של הקבוצה הסודית הולכת עם איזו גבינה? )5(; 16. סופר צרפתי בשרוול 

בקורס )5(; 17. ברשותי מחבת קולי )5(; 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 84:
מאוזן: 1. להתעמק; 4. דאון; 9. מדליפה; 11. בוקר טוב; 13. מגף; 15. הפיג'מות; 

18. הארבעה; 19. בז; 21. הונה; 22. אכסניה.
מאונך: 1. לארוב; 2. תספיק; 3. מגהקת; 5. אסיפה; 6. נוהמת; 7. יד לבנים; 10. 

מטרה נעה; 13. מיהרה; 14. פטרון; 16. מגזין; 17. תנומה; 20. לכפר.

בניין ישיבת 
ההסדר בנווה 

דקלים
צילום: 

Mozesy2k

מטבע מימי 
אלכסנדר ינאי
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₪ 999

12V 16קיט מברגותV קיט מברגות
12V מברגה / מקדחה
12V מברגת אימפקט

2 סוללות ליתיום חזקות במיוחד
12V פנס לד ליתיום נטען

מטען מהיר
תיק נשיאה מהודר
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₪ 2099
+

מתנה

18V קיט פטישון/מברגה
18V פטישון

18V מברגת אימפקט
2.6A 2 סוללות ליתיום חזקות במיוחד

מטען מהיר
תיק נשיאה מהודר
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₪ 1499

₪ 649

₪ 999₪ 499

₪ 749

+
מתנה

+
מתנה

18V קיט משולב

1400W משור עגול

משור דיסק 400W קומפקטימשור דיסק 710W קומפקטי

710W פטישון+פוטר מתחלף

מברגה/מקדחה 18V - ליתיום
מברגת אימפקט 18V - ליתיום

1.3A 2 סוללות ליתיום חזקות במיוחד
מטען מהיר

תיק נשיאה מהודר

מגן עליון ותחתון מסגסוגת אלומיניום
החלפת להבים בשחרור מהיר

190mm קוטר משור
מהירות סיבוב 5100 ס"לד

זוית חיתוך עד 45°

גלגלי שיניים מתכתיים מלוטשים ומוקשחים
 NSK מסבים איכותיים מתוצרת

ידית אחיזה לכל זווית (360°)
אוורור משופר לקירור המנוע

SDS פוטר מתחלף אוטומטי

16V מברגה / מקדחה
 16V מברגה אימפקט

2 סוללות ליתיום חזקות במיוחד
מטען מהיר 30 דקות

תיק נשיאה מהודר

₪ 1199

+16Vחדש!
מתנה

+
מתנה

+
מתנה

+
מתנה

+
מתנה

מותאם לאחיזה חזקה ונוחה ביד אחת
אפשרות חיתוך 45°-0°

עומק חיתוך 45 מ"מ

מותאם לאחיזה חזקה ונוחה ביד אחת
התאמה קלה של מעצור העומק

כפתור נעילת ציר להחלפה קלה של הלהב
עומק חיתוך 27 מ"מ

כל בו לחקלאי מושב זרחיה 08-8584495 • כל בו לחקלאי מושב חצב 08-8596597 • כל בו לחקלאי מושב נוגה 08-6750639 • כל בו לחקלאי מושב נתיב העשרה 08-6610089 • כל בו לחקלאי מושב ערוגות 08-6750497 • כל בו לחקלאי 
מושב קדש ברנע 08-6554473 • כל בו לחקלאי מושב שדה משה 08-6847565 • כל בו לחקלאי מושב תלמי יוסף 08-9965666 • בית פלוס טללים 077-4044508 • מחסן טכני ויתקין כפר ויתקין 09-8669098 • טכנו מעגן קיבוץ מעגן 
• גל כיפוף מרכז )2001( בע"מ  נתניה 09-83388056 050-5415200 • ביג חומרי בניין בע"מ מושב גבעת יואב 04-6762516 • אחד לבניין בע"מ כפר רות 08-9760440 • מיקצועי-אלבז חומרי בניין להבות חביבה 04-6209573 
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