העניבה של דני קושמרו
מסכת פוליפונית ל־ 28קולות וקולות רקע

דני קושמרו ,מגיש חדשות ,ערוץ :2

 3,550עלתה החליפה ,אחרי הנחה .שיקפצו לי .דנה מ“רכש :הלבשה והנעלה“ הודיעה שיתנו  700החזר,
לא גרוש יותר .לא מתווכח .לא איתם [ .]...השקרניות האלה“ ,זאת הפעם הראשונה שאנחנו באות.“...
בסדר ,בסדר .מה הן רוצות בסך הכל ,המסכנות? להתפרנס? זה אנחנו שלא נותנים להם ]...[ .אוקי,
לפתוח ידיים הצדה ,להזדקף ,רגוע ,הנהון .זהו.

אלירז ינאי ,במאי טלוויזיה ,ערוץ :2

דניל‘ה ,תפתח ידיים .ותיזהר שהעט לא יעוף לך .קצת אחורה ,זהו ,תזדקף ,רגוע ,הנהון ,צא! [ ]...סחתין
על החליפה .סידרנו לך אחלה רקע עם הסגול של הקוצים האלה .זה שתי דקות שמונה שניות ,אחרי
זה האייטם על “נר לעיוור“ וגמרנו ]...[ .בוא הנה ,ראיתי אותך שלשום באברקסס .לבד .מה קורה אתך
דני?

שגיא בשן ,כתב טלוויזיה ,ערוץ :2

זה היה הרעיון שלי – “מלחמה וקוץ בה“ .על משקל אליה וקוץ בה :משהו טוב ,שמשהו אחר מקלקל
אותו .גם השוט של ה־ 4X4עם האבק זה אני .האמת? זה אשכרה מלחמה .עשרה טונות בשבוע הוא

אמר .זה מה?  500שקים? זה אומר איזה 400־ 300נשים ,נניח ,ו־ 250חמורים .לא משחק ילדים .פחות
אוהב את “מלחמה על חייו“ שאלירז הכניס .נראה לי מוגזם קצת.

פרופ‘ שלמה מור יוסף ,מנכ“ל

בית החולים הדסה עין כרם ,ירושלים:

“ :10.1.06ערב טוב ,רופאי הדסה ,החל מיום רביעי בלילה נאבקים על חייו של ראש הממשלה בתקווה
שמצבו ישתפר ושהוא ייצא מכאן בריא .בכל התקופה הזאת נמנענו מלהתייחס לכל הביקורות
שהושמעו על ידי מומחים שונים על הטיפול בראש הממשלה באשפוז הראשון ובאשפוז השני .הנהלת
הדסה ממשיכה בקו זה .רופאי הדסה לא יתייחסו לכל הערות וביקורות על הטיפול עד שלא נסיים את
המאבק להצלת חייו של ראש הממשלה ,אריאל שרון“.

הלל עזרן ,מנהל מרחב מרכז ,הסיירת הירוקה ,רשות הטבע והגנים:

יפה ייצא בטח המבט הזה עם המשקפת ,לאט ,לאט ,שמאלה ,ואז חותך ימינה להגה .אריק בתעלה.
לפעמים זה נראה אבוד .עוד פעם ועוד פעם תובעים אותם – וכלום .לא זוכר בכלל כמה פעמים הייתי
בבית משפט להעיד .מתי היתה הפעם הראשונה? ב־ 2003אולי ,עוד כשהייתי פקח ,דווקא זוכר טוב
מאוד את השמות :עאמר ,סאלמה ואל דין – ציד לא חוקי .הראש של הצבי בפח אשפה במבקיעים – אני
לא אשכח את זה בחיים .ואחר כך כריות חול וציד של כל דבר שזז ,והעכוב .הטבע בשבילם זה כלום,
פרנסה וזהו .לא יודע איך מסבירים את זה לציבור :זה לא פחות חמור מהטילים על שדרות ולא פחות
גרוע מהאיום האירני .אבל שגיא היה על הכיפאק ,אולי זה יעשה משהו.
איבתיסאם נידאל ,קוטפת עכוב:

אינען דינאק ,המניאק .עוד היום אני חוזרת! “עשאן אל ‘טבע‘!“ ...שמעתי אותו טוב מאוד כשהוא צעק
לי ברמקול ,אבל אני לא עוצרת בשבילו .שיבוא הוא אלי .לא ממש האמין לי כשאמרתי שזאת פעם
ראשונה שאנחנו באות .נלך ,נחזור ,נקטוף מה שנקטוף ,נעלה קצת מחירים למסעדות־או־לבישול־
בבתים־פרטיים־שמכינים־מטעמים־מעכובית־הגלגל ונפצה במשהו על ההפסד של הבוקר .אני אקח
את סביון ,מכבים וראש העין ,עביר את השרון ועמק חפר .כמה קטפנו השבוע – עשר טונות? לא נורא,
נסתדר.

עביר מנאא ,קוטפת עכוב; תגריד חסין ,קוטפת עכוב:

בסדר ,נלך תגריד ואני לשרון ועמק חפר“ .עשאן אל ‘טבע‘ .“...שיסתכל על כל השכונות האלה עם הגגות
רעפים והקניונים והכבישים ויספר לי על שמירה על הטבע .זה לא בא להגן על שום דבר ,אלא לסלק
– אותנו .קודם חיסלו את הזעתר ,עכשיו את זה .אבל שמעתי שבאשדות יעקב – נדמה לי שאיחוד ,לא
סגורה על זה ב־ – 100%המציאו עכוב חדש ,אחד שפורח לפני העכוב־בר .כל הכבוד .אז הכל בסדר.
לקחו את האדמות של אל־דלהמייה לקיבוץ שלהם? עכשיו שיתנו לנו קצת שקט .מספיק.

יאיר נאמן ,שוטר מג“ב:

עוד שניה אני מביא לה כאפה ,לזקנה הזאת ,הגנבת .והחננה הזה מהרשות עוד מסביר לה יפה .מכיר
אותה ואת החברות שלה ואת כולם .שקרנים ,גנבים .נשבע ,אם אני רואה אותה במחסום אני אישית
דואג שזו תהיה הפעם האחרונה שלה שם .שתעוף מפה עכשיו ותגיד תודה שלא לקחו לה את החמור.

פקד דוד מרציאנו ,דובר מג“ב דרום:

“בימים האחרונים פעלו לוחמי פלוגה ל“ו של מג“ב דרום בשטחי האש (מטווח  )35הסמוכים לקו התפר
בשיתוף עם פקחי רשות הטבע והגנים .השוטרים אכפו את תופעה של קטיפת צמח ‘עכובית הגלגל‘ .צמח
העכובית נחשב מעדן בשווקים הערביים (כמו ארטישוק) .מדובר בצמח מוגן ,אשר נמצא בהכחדה.
בתקופה זו מגיעים הערבים אל השטחים הפתוחים שבהם צומח העכובית (עפ“י הערכות של רשות
שמורות הטבע ,הצמח נכחד כמעט לגמרי בצפון הארץ ,והערבים הצפונים משמשים כקבלנים אשר
מביאים כמויות של אנשים לקטוף בדרום) “ומנקים“ את השטח .לוחמי פלוגה ל“ו ( רביעי־)12.03.08
בשיתוף עם פקחי רשות שמורות הטבע ,פעלו למניעת התופעה אשר גורמת לסיכון חיי אדם כיוון
שהקטיף נעשה בשטחי אש פעילים של ‘בא“ח  ‘35ומזיקה לצמח המוגן שנמצא בהכחדה .לוחמי מג“ב
דרום הגיעו לגבעות שטחי האש וצפו במחזה מעניין ,פשוט עסק משומן :שלושה כלי רכב ו־ 27שוהים
בלתי חוקיים ,תושבי הכפר דיר אל עאסל ,פרוסים בגבעות במשימה מטורפת של קטיף העכובית.
הלוחמים תפסו את השב“חים שהספיקו כבר לקטוף ולמלא  15שקים מלאים בצמח המוגן ובמשקל של
חצי טון .החשודים הועברו לטיפול של חקירות מג“ב דרום וסיירת ירוקה“.

שגיא תמיר ,פקח ,מרחב מרכז ,הסיירת הירוקה ,רשות הטבע והגנים; בוריס
גודונוב ,פקח ,מרחב מרכז ,הסיירת הירוקה ,רשות הטבע והגנים:

מת על איך שהוא אומר “יאללה“ בוריס ,עם ה־ל‘ הכבדה הזאת .חיזוק גדול הרוסים ,בכל התחומים.
השק הזה מאוד כבד ,לא יודע איך הן שמות אותו על החמור .המסכן ,מה שהוא צריך לסחוב! צער בעלי
חיים .אין מה להגיד ,הלל יודע לדבר אתם .יקח זמן עד שהן יעזו לחזור לפה .המג“בניק נראה לי מחומם
לגמרי ,עוד שניה היה מכניס כאפה לזאת עם הסגול .אבל זה לא דרך .בשביל זה יש בתי משפט .אנחנו
מדינת חוק .לא ,בוריס?

אלירז ינאי ,עורך טלוויזיה ,ערוץ :2

תחזיר רגע ,תחזיר .מה הוא אומר ,זה מהסיירת הירוקה? “אספו את זה בשקים“? לשניה שמעתי “עשו
את זה בסכין“ ]...[ .אתה יודע מה? נלך על זה .יותר מעניין .לך על זה ,מוצא חן בעיני .בואו נכתוב:
“עשו את זה בסכין“ .דבר שני ,בעניין לאקיה – שהיא אומרת לו שהן מלאקיה ,אם בכלל זה מה שהיא
אומרת .לא מעניין אותי ,שגיא .אתה מדבר על ערבים מהשטחים ,לא מתקרב במקל לטריטוריה של
הקו הירוק .בדווים זה בלגן ,זה עניינים .לא אצלנו .נשאיר את הלאקיה שהיא אומרת ,מסובך לערוך
את זה החוצה עכשיו ,אבל תמשיך עם הקו של השטחים .חד משמעי .ה־ 4X4עם האבק זה טוב .ליד זה
אני רוצה לונג שוט של השדה .ואת החמורים נעביר לסוף.

סרגיי קוטוזוב ,ספק מזון:

‘סתכל‘ ,סתכל ,הם כבר יבשים לגמרי .לא לוקח! פעם הבאה תעשה טובה ,אל תביא בכלל .אין מסעדה
אחת שתיקח את זה ככה .כמה יש פה בכלל? טון וחצי? היית מביא את הסחורה של הבוקר ]...[ ...זה
מהבוקר? [ ]...יאללה שים ,אבל בחייאת – פעם אחרונה שככה .למי הצ‘ק ,תזכיר לי? זה לא ‘רשות הטבע
והגנים‘ שכתוב לך על החולצה ,נכון? “ממשלת ישראל ,המשרד לאיכות הסביבה“? – מכובד.

דוד כהן ,מו“פ צפון; שאול גרף ,מדריך לגידול ירקות ,שירות ההדרכה והמקצוע,
משרד החקלאות; פרופ‘ רות בן אריה ,המעבדה לאחסון; אלי גלילי ,חקלאי ,קיבוץ
איילת השחר:

“טיפול אחר קטיף של עכובית הגלגל“ :מטרת המחקר היא למצוא מענה לשאלות הבאות :מהם התנאים
המיטביים לשמירת צמח העכובית לאחר האסיף אך לפני רחיצתו ואריזתו לשיווק ,ומהו משך הזמן
המירבי לשמירתו בקירור? מהם גורמי ההתכלות הקובעים של משך חיי המדף של העכובית לאחר
הכנתה לשיווק ? מהם התנאים המיטביים לשמירת איכות העכובית לאחר הכנתה לשיווק ומהו משך
האחסון המירבי?
גורמי התכלות העכובית לאחר האסיף עלולים להיות פתולוגים ו/או פיזיולוגיים .גורמים פזיולוגיים
עלולים להיות [.]...

סיכום:
נבדקה השפעתם של  4גורמים על כושר השתמרות עכובית הגלגל לאחר הקטיף – שיטת הניקוי ,טבילה
לאחר האסיף לחיטוי או למניעת השחמה ,סוג האריזה וטמפרטורת האחסון .נמצא שכל גורם עשוי
לתרום לשמירת איכות התוצרת.
[]...
שילוב מיטבי של כל הגורמים עשוי לאפשר אחסון עכובית במשך כחודש ימים לאחר האסיף .יהיה
צורך לוודא זאת בשנת המחקר הקרובה.

נסים בוזגלו ,סוחר שקים:

כמה יש פה? עזוב ,אלה חתוכים לגמרי .זרוק ,זרוק .חמישים ושבע שק? מה אני יעשה איתם? [ ]...יאללה,
שים .יבוא מנשה מ“ללא־בעלים :מכלים ואחסנה“ יקח אותם .איי ,נדקרתי! מה היה בפנים? [ ]...קוצים?
בשביל מה מישהו צריך כל כך הרבה קוצים? [ ]...אוכלים את זה?! בחייך...

חיים ארז ,עוזר מנהל מחלקת דקרון ,ענף הרכש :הנעלה והלבשה ,רשות הטבע
והגנים; סומג‘אי סטאבול ,פועלת טקסטיל ,טייפה ,טייואן; אנופונג פאוצ‘ינדה,
מנהל מחלקת שיווק לעולם המערבי ,מפעל “תאילנד טקסטיל“ ,טייפה ,טייוואן:

מה היא אמרה?
שהיא לא מבינה איך החיילים שלכם לובשים את זה אם כל כך חם שם .זה נילון .אצלם בכפר ,שלא כל
כך חם ,השוטרים לובשים כותנה וזה גם בצבע כחול .יותר יפה לדעתה.
זה לא חיילים ,אבל לא חשוב .איפה הכפר שלה?
בערך  30קילומטר מטייפה .הם כולם עובדים אצלי – היא ,ושני אחים שלה ,ואחות שלה הקטנה ואני
רוצה להביא גם את ההורים .כמו משפחה אנחנו.
מכיר .גם לנו במשק יש משפחה כזאת ,מלאקיה ,ככה קוראים למקום שלהם .עובדים אצלנו  25שנים,
כבר שלושה דורות .חתונות ,לידות ,לויות – הכל .כמה אתה משלם לה?
שניים־שלושה דולר ,תלוי.
לשעה?
מה קורה לך? ליום .ביום טוב.

דוביק רז ,נוטרי הסביבה ,מועצה אזורית הר גלבוע:

בזהירות בזהירות ,חבר‘ה .זה אירוסים ,רבותי ,לא איזה סביונים! הנשמה יצאה עד שהם הסכימו
שנעביר את הפקעות לצד שלנו .עוד רגע הדי  9היה עולה עליהם .ומה שלא העברנו לארץ ,מה שנשאר
מהצד השני של הגדר – הלך עליו .אצלם לא יידעו בכלל מה לעשות עם זה ]...[ .תכיר בומבק ,זה אורי
קייזר מקו התפר ,ומושיק הרציון מהרשות .איזה מבצע ,אה?! אני אומר לכם ,עוד שנה הכל פה מכוסה
מרבד סגול ,עוד יותר יפה מקודם .רק האירוס הצהוב אבוד .הפרימיטיבים האלה באו עם קלשונות
מהבית והוציאו את הפקעות האחרונות לווילות שלהם בגן־נר או מגן שאול או אני לא יודע איפה.

צמחיית ישראל ברשת ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,גירסת הרצה:

עכובית הגלגל (:)gundelia tournefortii
צורת חיים :המיקריפטופיט (עשב רב־שנתי)
בית גידול :בתות ,ערבות־שיחים
חודשי הפריחה :מארס ,אפריל ,מאי
ביתיות ומיניות :פרחים דו־מיניים בלבד
צבע הכותרת או העטיף :צהוב ,ארגמן

סידור העלים :מסורגים (עלה אחד בכל מפרק) ,שושנת עלים
טיפוס העלה :גזור ,מנוצה פעם אחת או פעמיים
שפת העלה או העלעל :משוננת או מסורית
עלי־לואי :ללא עלי לואי
קוצניות :עלים ,חפים
בשרניות :לא בשרני
טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
תפוצה בישראל :ים־תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
שגיא בשן ,כתב חדשות ,ערוץ :2

סליחה ,הוא גדל רק בקו התפר בדרום!
עמידות למלח :גדל בקרקעות שאינן מלוחות
זיקה לבתי גידול מופרעים :גדל בבתי גידול טבעיים בלבד
מיכאל אשר ,מגדל עכובית הגלגל ,אשדות יעקב איחוד:

סליחה ,אצלנו מגדלים אותם בשדות ,וגם באיילת השחר.
הסרת הנוף בעונה הקשה :בן חלוף
אחידות המנבגים או הזרעים :זרעים ופירות אחידים

אריאל שרון ,ראש הממשלה וממלא מקום השר לאיכות הסביבה:

כ“ה בטבת תשס“ה:6.1.1995 ,
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
ערכי טבע מוגנים (התשס“ה־)2005
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א‘ לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים אתרי

הנצחה (התשנ“ח־ )1998אני מכריז לאמור:
[]...
אכרזה על ערכי טבע מוגנים
[]...
 .2ערכי הטבע המפורטים בתוספת מוכרזים בזה ערכי טבע מוגנים בכל הארץ אלא אם כן צוין
לצדם אחרת.
[]...
סייג לתחולה .3 .אכרזה זו לא תחול על צמח תרבות שהוא ערך טבע מוגן מן המנויים בחלק א‘ (צומח)
של התוספת לעניין זה“ .צמח תרבות“  -צמח שנזרע או נשתל בידי אדם בגידול חקלאי או בגינת נוי
ושאיננו ,כולו או חלקו ,מן הבר.
ביטול .4 .אכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים) התשל“ט־ 1979בטלה.
תחילה .5 .תחילתה של אכרזה זו  30ימים מיום פרסומה.
(תיקון התשס“ט) תוספת
(סעיף )2
חלק א‘ :צומח:
 .1צמחים עשבוניים בעלי פרחים ושרכים:
מחלקת השרכניים...
משפחת הסחלביים...
אדמונית החורש...
אזוב מצוי
הסוג אירוס
[]...
עכובית הגלגל
מיכאל אשר ,מגדל עכובית הגלגל ,אשדות יעקב איחוד:

אריק ,זה מיקי ,מתקשר כדי להבהיר בעניין האכרזה על ערכי טבע מוגנים :הפרויקט שלנו לא קשור
לזה ,נכון? אנחנו מדברים על צמח תרבות .תחזור אלי בבקשה .וד“ש לגלעד.

דב גרינבלט ,דובר החברה להגנת הטבע:

מבתי הספר שדה גולן וחרמונים של החברה להגנת הטבע מבקשים מתושבי הגליל והגולן הנתקלים
בקוטפי העכובית לדווח על כך למייל לבתי הספר שדה גולן וחרמונים .04-6965030

גלעד אלטמן ,מנהל הסיירת הירוקה בדימוס:

“לכבוד מר יאיר מעיין ,חבר וחבר לדרך .היום נפרדים ממך כל אנשי הסיירת הירוקה ]...[ .היכרותנו
רבת השנים יצרה חברות אמיתית של אמון מלא ,של היכולת לסמוך אחד על השני ,וכל אלה מתוך
אמונה אמיתית בחשיבות הרבה שבשמירה על אדמות המדינה .הנפת אותנו קדימה בתקופת כהונתך
כננכ“ל משרד התשתיות הלאומיות ]...[ .הסיירת הירוקה מוקירה את פועלך הרב למענה ולמען הנושא
שבו היא עוסקת ,וכמתנת פרידה מתפקידך (לא ממך) – הנני מקדיש לך את ‘מבצע שמיים  ‘3שביצענו
היום ,2.4.034 ,ובו פינינו פלישה מ־ 6,500דונם שנזרעו על ידי בדואים בדרום ,וזאת באמצעות ריסוס
מהאוויר .עלה והצלח בהמשך דרכך ,הנני בטוח שתרומתך הרבה לשמירת אדמות המדינה ,כמו תרומתך
גם בתחומים אחרים ,תמשיך ותשפיע לטובה על צביונה של מדינת ישראל.
שלך,
גלעד אלטמן ,ראש הסיירת הירוקה“.

[נכתב לערב עיון במסגרת התערוכה של רלי דה פריס עכובית הגלגל וחברת העשבים הרעים ,גלריה זוכרות ]2009

