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"אתה רוצה מדרכות מסודרות, 
כבישים תקינים ומסומנים, אתה 
רוצה סביבה יפה ובעיקר, שיהיה 
טוב לילדים לגדול במקום שאתה 

גר", מספרת סימה חסון, חברת ועד 
בפדויים. לא תאמינו: היא האישה 

הראשונה שמכהנת בתפקיד זה 
16

צילום: דני בלר

האם אתה בגיל 60 ומעלה?
הינך זכאי לקצבה

מעל ₪4,500 בחודש?
התקשר לשמוע על ההטבה שמגיעה לך.

1700-700-587 

ומ

לללך שמגיעה

מעלה?מעלה?

ראה עמ' 19
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 לא
למגירה

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

כל הזכויות שמורות.   
אין להעתיק, לתרגם, לשדר 

בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם 
או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס 

בעיתון הזה.
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בר־כוכבא מדרשי, דפנה מאור, 
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נירון, עמרם קליין, עמיר סגל, 

עמוס צימרמן
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

המילים שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש 

בו מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 

לסיפורים ולשירים שכתבתם, 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 

ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 
הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

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

נענשים בכיס
מזכ"ל האיחוד החקלאי, 

דודו קוכמן: "הנוהל ליישום 
החלטה 1317 'מעניש' את 

המושבים ואת הכפרים 
השיתופיים כך שלא יקבלו 

פיצוי"

לא בחרתם? חבל!
לא תמיד אנחנו בוחרים 

מ"אהבת מרדכי". לפעמים, 
אנחנו בוחרים מ"שנאת 

המן" וה"המן" הזה, שאת 
או אתה שונאים, התחזק 

משום שבחרת לא להצביע

מנגנים בהרמוניה
כ�40 זמרים ונגנים בני 

18�13 מחוף השרון 
ומהקונסרבטוריון 

הפוליפוני בנצרת יופיעו 
ב�22.3 בנצרת

תוכן
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,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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מדוע עליזהמדוע עליזה

כהן אינה עובדת 
כהן אינה עובדת

עוד בהתאחדות
עוד בהתאחדות 
עוד בהתאחדות

חקלאי ישראל?
חקלאי ישראל?

00עמ'עמ' 6060

 

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר

כה רמי "ל המנ • בית מעצ

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן

נעצר לשבוע
נעצר לשבוע

88עמ'עמ' 1818

עצתעצת 
רוערוע 

ריס?ריס?

לרישוםמשבצו במרכז אורה ל להונאה חשד

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך

משפטי מול המרכז החקלאי 

ךמשפטי מול המרכז החקלאי הל פ ברמן צ
ך

ן

(שבראשו עומד שלום שמחון)"

(שבראשו עומד שלוםשמחון)"
חקלאי מרכז  ט מול ש

ק
00עמ'עמ' 1010

גיליון 102 • דצמבר 2014

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

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

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

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

03-61339450
מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא

ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

םם ממללטפררטט מלליםם פפררטטיםפפררטטפפררטטיםם

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

CE  FDA

מדיפדיה

eepWeaver

       תנועת המושבים

         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים

     אופק

     קיבוצניק

הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327

www.ihaklai.org.il 

www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx

www.ofek-israel.org.il

www.kib.org.il/yarok.html

www.israel.agrisupportonline.com
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הנוטרים רוכבים שוב
לצד משטרת נהלל ההיסטורית בעמק יזרעאל הוצב פסל - צללית של נוטרים רכובים 
על סוסים – שנועד להחיות את זכר הנוטרים ואת מורשתם יום�יום בפני הנוסעים על 
הכביש הסמוך. יוצר הפסל הוא הנפח אלי מור יוסף. הבסיס לפסל הצלליות הוקם על�
ידי צוות שימור כפר קמא, במסגרת "ציוניוני הדרך" - פיתוח מיזמים קטנים באתרי 
הממשלה,  ראש  במשרד  והנצחה  מורשת  אגף   - דרך"  ל"ציוני  המשותף  המורשת, 
למשרד התרבות והספורט ולמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. במועצה האזורית 
עמק יזרעאל בירכו על התוספת החדשה: "לנוטרים ולמשטרת נהלל יש מקום חשוב 
במורשת העמק. הפסל החדש מושך קהל להיכנס וללמוד עוד על התקופה וגיבוריה".
צילום: דוברות מועצת עמק יזרעאל

מזג אוויר הפכפך
מזג אוויר הפכפך,

אופייני לאביב,
היום יהיה כך וכך...

ומחר נוח, חביב.

חציו של שבוע חם ויבש
בהרים ובארץ בפנים,

חציו השני יפה ו"הורס",
כך דיווחו מלוויין צילומים.

לאורך החוף ייתכנו ערפילים,
הראות תהיה לקויה,

כי כך זה בטבע, כמו בגלים,
אין לנו, אין שליטה. 

מעונן חלקית עד מעונן,
תהיה עלייה בלחות,

גם אם אינך תמיד מעוניין
תצפה בו בוודאות.

עננים בגובה רב בינוני
ואולי גשם, טפטוף מקומי,

כי כך זה מן הסתם,
מתהפך לו המזג פה וגם שם.

צביקה ביקל, כפר מל"ל

איבדתי את דרכי 
בסופרמרקט הענקי

של החיים
כל כך הרבה היצע

מוצפת
שפע של גירויים.

מסונוורת
איבדתי כיוון

ועכשיו
מחפשת דרך חזרה

למכולת השכונתית
לדברים

שאני מכירה,
מוצע  הכול  לא  בו  למקום 

למכירה
מה שיש - מספיק

ואני לא פסיק קטן.
מקומי - כאן.

איריס בן�צבי, כפר יהושע

יפי הטבע
עונת החיזור והקינון החלה, הטבע במלוא הדרו 
פרנקולין  נראה  רם�און  מושב  בשדות  ויופיו. 

בחיזור נמרץ אחרי נקבה צעירה ונאה.
רוני רדלי, אלוני אבא

ֶּגֶׁשם

ִנְתֵזי ַמִים קֹוְלִחים
ִּבְמֻׁשָּתף ׁשֹוְטִפים

רֹוְקִדים ַעל ַהִּמְדָרָכה
ְּבַצֲעֵדי ֲאגּוָדל ּוְטִפיָפה
ְמחֹול ִטּפֹות ְמבֹוְססֹות
ְּבִתְפזֶֹרת ִמְתַעְרְסלֹות

ִמְמַטר חֶֹרף ְּבעֹוָנתֹו
ִׂשְמָחה ָיִביא ְּבִצְקלֹונֹו.

איציק רייכר, עין ורד
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E-mail.info@modelhome.co.il
www.modelhome.co.il

בהזדמנות !!!
בית מוכן, 108 מ"ר,
לאספקה מיידית.
מחיר מיוחד!!!
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הפיצו תשלומי  3סיכום 
בעונת  הדרים  למגדלי  יים 
הקרן  שערכה   201532014

3לביטוח נזקי טבע בחקלאות לקראת חי
דוש הביטוח לעונה הקרובה מציג עלייה 
בהיקף: בעונה האחרונה ספגו המגדלים 
נזקים שבעדם תשלם הקרן כ233 מיליון 
ש"ח, בדומה לעונה הקודמת, אבל הרבה 
בעונות  למגדלים  שולם  מאשר  יותר 

201232011 ו2013320123.
שני  אירעו   2015 שנת  תחילת  מאז 
בראשית  האחד,  גדולים.  נזק  אירועי 

3ינואר והשני במהלך חודש פברואר. אי
עזה  גשמים  בסופת  אופיינו  אלו  רועים 
חזקות,  ורוחות  קרה  ברד,  עם  בשילוב 
אשר גרמו לנשר פרי וברד שפגע בפרי. 
האירוע השני שהתרחש במהלך פברואר 
מקרה  כתוצאה  ההדר  בפרי  לנזק  גרם 

וברד.
האחרו בשנים  רואים  הביטוח  3בקרן 
3נות גידול משמעותי בנזק הנגרם למג

הפיצוי   1232011 בעונת  ההדרים.  דלי 
של קנט למגדלים היה כשמונה מיליוני 
על  עמד  הפיצוי   1332012 בעונת  ש"ח, 

 1432013 ובעונת  ש"ח  מיליון  כ13.53 
הנז3 מרבית  ש"ח.  מיליון   22 כ 3שולמו 
קים נגרמו בעקבות סערות, אירועי ברד 

וקרה ומקרי שרב שפקדו את ישראל.
רכש  הצמחים  במועצת  ההדרים  ענף 
עבור כלל המגדלים, הרשומים במועצה, 
ביטוח בסיסי נגד נזקי טבע ואסונות טבע 
לפרדסים מניבים בלבד לעונת הביטוח 
כיסוי  נותן  הבסיסי  הביטוח   .1632015
מעלויות  לחלק  רק  נזק  בעת  ביטוחי 
מהביטוח  נמוכים  פיצוי  וסכומי  הייצור 
המורחב. קנט מאפשרת לרכוש, ישירות 
דרכה, ביטוחים מורחבים כנגד נזקי טבע 
טבע  אסונות  וכנגד  מניבים  למטעים 

למטעים מניבים ושאינם מניבים.
3הביטוח המורחב כנגד נזקי טבע מע

ניק הגנה עבור מלוא היבול הצפוי, כך 
פיצוי  החקלאי  יקבל  נזק  של  שבמקרה 
בביטוח  במלואן.  הייצור  הוצאות  בגין 
בגין  רק  פיצוי  החקלאי  יקבל  הבסיסי 
משקף  שאינו  נמוך,  נורמטיבי  יבול 

בהכרח את יכולת הייצור של הפרדס.
3בנוסף, הביטוח המורחב מאפשר למג

ליבול  המבוטח  היבול  את  להתאים  דל 

בנפרד.  חלקה  כל  עבור  בפרדס  הקיים 
המגדל גם יכול לבחור בין מספר רמות 
הפיצוי  סכומי  את  המגדילות  מחירים 
תשלום  נזק,  של  ובמקרה  לטון  המרבי 
ישירות  ויועבר  מהיר  יהיה  הפיצויים 

3למגדל, בניגוד לביטוח הבסיסי בו הפי
צוי מגיע למגדל באמצאות המועצה.

טבע  אסונות  כנגד  המורחב  הביטוח 
מכוסים  נזקים אקלימיים שאינם  מכסה 

3בביטוח נזקי טבע וכן נזקי מזיקים ומח
אזורי  בהיקף  היא  שפגיעתם  לפרי  לות 
וגורמים לנזק כמותי ליבול. הביטוח גם 

מכסה נזק לעצים מניבים.
המורחב  בביטוח  הקרן,  הודעת  ע"פ 

המבו היבול  את  להגדיל  יכול  3המגדל 
טח לפי ממוצע היבולים המשווקים שלו 
בין  ולבחור  האחרונות  העונות  בארבע 
של  במקרה  זן.  לכל  פיצוי  רמות  שתי 

3נזק, תשלום הפיצויים יהיה מהיר ויוע
בר ישירות למגדל. בנוסף, ניתן לרכוש 
פרדסים  עבור  גם  ביטוח  בקנט  ישירות 
שאינם מניבים, בניגוד לביטוח הבסיסי 

שמיועד לפרדסים מניבים בלבד.

70 שנה אחרי אושוויץ:

בני המושבים בפולין
במלאת שבעה עשורים לתום מלחמת העולם השנייה 
ביקרו נציגי "בני המושבים" במחנות ההשמדה בפולין, 

במסגרת משלחת של תנועות הנוער
הזיכרון  יום  יעמוד  השנה 
 70 בסימן  ולגבורה  לשואה 
מידי  אושוויץ  לשחרור  שנה 
כאב  המלחמה,  וסיום  הנאצים 

מש לחיים.  והחזרה  3השחרור 
ממדינת  יוצאות  רבות  לחות 
ומבקרות  פולין  אל  ישראל 
וההשמדה  הריכוז  במחנות 
תנועות  משלחת  אדמתה,  על 
הנוער, ובה חניכי תנועת בני 
המושבים, יצאה גם היא למסע 

בשבוע שעבר.
הנוער  תנועות  משלחת 
הספר  מבתי  בשונה  לפולין, 

היוצאים גם הם לביקור במדינה, נותנת לבני הנוער נקודת מבט שונה על תקופת השואה, 
שכן במלחמת העולם השנייה התרחשו מעשי גבורה שביצעו בני נוער, אשר לקחו אחריות 

ואף הנהיגו אחריהם אנשים אחרים.
המשלחת מורכבת ממדריכים בתנועות הנוער בארץ ולכן השיח שהם מנהלים במשלחת 

3מושפע מפעילותם כמנהיגים צעירים. שני נציגי הגלבוע במשלחת היו מתן (מרטין) אגרו
נוב, תלמיד כיתה י"ב מכפר יחזקאל, ואריאל אוסטר, תלמיד כיתה י"א מגן נר. איתי פאר, 
רכז בני המושבים במועצה האזורית גלבוע, מספר כי "מדובר במשלחת שמאפשרת לחניכים 

3לקבל חוויה שונה ומרתקת. החניכים סיפרו לי על חוויה מיוחדת בה סיפרו להם על התאר
גנות בני נוער מתוך בית כנסת שיצאה להילחם במשטר הנאצי".

תחזית מתוקה:

15%ייצור הדבש יגדל ב
מועצת הדבש הודיעה, כי בעקבות הגשמים והיקפי פריחה גדולים מהרגיל יסתכם השנה 
ייצור הדבש בכ3,5003 טון. התוצרת הצפויה גדולה ב15%3 מתפוקת הדבש השנתית. במועצה 
מקווים שהעלייה הצפויה בייצור, כ5003 טון יותר מאשר אשתקד, תגרום לצמצום היבוא 

בשיעור 30% ביבוא הדבש השנתי, כ7003 טון דבש.
במועצה הודיעו, כי מחיר הדבש הגולמי, כ183 ש"ח לקילוגרם לדבוראי, לא ישתנה. 

צילום: תקשורות יעל שביט כוורות מוצבות בשטחי פריחה בגליל. במועצת הדבש מצפים ל�3,500 טון 

בעונת 20142015 יפוצו מגדלי 
ההדרים בכ23 מיליון ש"ח

הקרן לנזקי טבע תפצה מגדלים בגין נזקים שנגרמו לפרדסים בינואר 
ובפברואר 2015, בגין סופת גשמים עזה, ברד, קרה ורוחות חזקות, אשר 

גרמו לפגיעה בפרי ולנשר

חניכי בני המושבים בפולין. "משלחת שמאפשרת לחניכים לקבל 
חוויה שונה ומרתקת"

ה203,  לכנסת  הבחירות  לאחר 
ישראל,  חקלאי  התאחדות  יוצאים 

החק וארגוני  ההתיישבות  3תנועות 
החקלאות,  עתיד  על  למאבק  לאים 

החק את  "מצילים  הכותרת  3תחת 
 15 ראשון,  ביום  בישראל".  לאות 
חקלאי  התאחדות  הודיעה  במארס, 
ישראל על הפגנה שתתקיים בשבוע 
בתל  חמישי,  יום  במארס,   26 הבא, 

אביב.
שנים  מספר  מזה  חווה  החקלאות 
אשר  שלמים,  אזורים  קשה.  משבר 

חקל על  מושתתת  פרנסתם  3כל 
קיומית  בסכנה  היום  נמצאים  אות, 
ומוחשית וחקלאים רבים איבדו את 
רווחיות,  חוסר  בשל  היצירה  חדוות 
מפעל  את  סוגרים  עצמם  ומוצאים 

חייהם.
היציאה  ההתאחדות,  הודעת  ע"פ 
לממשלה  להבהיר  נועדה  למאבק 
היא  שאתו  העיקרי  שהנושא  הבאה 
הבחירות  לאחר  להתמודד  תצטרך 

יע במדינה.  החקלאות  עתיד  3הוא 
נוספים של ההתאחדות, שבהם  דים 

הגא את  "מחזירים  לעמוד:  3ישאפו 
לחקל ומאפשרים  לחקלאים  3ווה 

אים להתפרנס בכבוד; מורידים את 
לחקלאים  מחזירים   – התיווך  פערי 

מסדי לו;  ראויים  שהם  הכבוד  3את 
נושא העובדים הזרים: אנו  רים את 
המעסיקים.  מס  ביטול  את  דורשים 

החק עלויות  הפחתת  את  כן,  3כמו 
באשר  זרים,  עובדים  המעסיק  לאי, 
להלנה ותנאי השכר. והגדלת כמות 
מורידים  במדינה;  הזרים  העובדים 

את מחירי המים.
החקל שלנו,  במאבק  3"מדובר 

אים, על העתיד שלנו, על הפרנסה 
שלנו וביטחוננו התעסוקתי. אך אין 
זה רק המאבק שלנו. מדובר במאבק 

בי למען  כולה  ישראל  מדינת  3של 
טרי  בריא,  מזון   - המזון שלה  טחון 
נכתב  כחול3לבן",  תוצרת  ואיכותי 

בהודעה.
להתגייסות  מצפים  בהתאחדות 
של כל החקלאים: "ב26.3.153 אמנם 
זו תהיה יריית הפתיחה למאבק, אבל 
זה יום משמעותי עבורנו ואנו מצפים 
מכל אחת ואחד מכם לקחת אחריות 
ועל  מיקום  על  פרטים  ולהתייצב". 

3מועד ההפגנה יפורסמו באתרי התנ
ועות והארגונים ובדואר אלקטרוני.

התאחדות חקלאי 
ישראל יוצאת למאבק

 ב�26 במארס יפגינו ההתאחדות, תנועות 
ההתיישבות וארגוני החקלאים בתל אביב 

במטרה להציב את החקלאות כמשימה עיקרית 
לממשלה שתורכב לאחר הבחירות. "מדובר 

במאבק שלנו, החקלאים, על העתיד שלנו, על 
הפרנסה שלנו וביטחוננו התעסוקתי"
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בעי האחרונים,  3בשבועות 
מקר רשות  דרישות  בשל  3קר 

שטחי  את  לסמן  ישראל  קעי 
3המשבצות של האגודות החקל

איות במושבים ובקיבוצים, אנו 
קרקע  מהי  פעם  לא  נשאלים 
להלן  מרמ"י.  לקבלה  אפשר  וכיצד  עונתית, 

סקירה תמציתית בנושא.

מהי השכרת קרקע חקלאית 
לזמן קצר?

לזמן  חקלאית  קרקע  השכרת  כלל,  בדרך 
או  שדה  בעל,  גידולי  למטרת  נעשית  קצר 
שלחין. תקופת ההשכרה לא תעלה על שלוש 
שנים או לא תעלה על תקופה של שנה אם 

מאפ אינה  הרשות  מרעה.  למטרת  3הושכרה 
שרת גידולים בקרקע שתקופת גידולם עולה 

3על משך ההשכרה. בדרך כלל, תקופת ההש
כרה תימשך מ13 בספטמבר עד 31  באוגוסט 

בשנה לאחר מכן.

מה עליכם לעשות?
כדי לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר, על 
רמ"י  למשרדי  בכתב  בקשה  להגיש  השוכר 
הרלוונטיים שבתחומם נמצא השטח המבוקש. 
יש לפנות למחלקת חוזים חקלאיים במשרדי 
המתאימים  הטפסים  את  להוריד  או  הרשות, 

מאתר האינטרנט של רמ"י.
לכתוב  להקפיד  יש  הטופס,  מילוי  בעת 
את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת 
זהות, כתובת, טלפון ועיסוק; מטרת הבקשה 

הנימו להשכרה;  המבוקשת  התקופה  3ואורך 
למשלח  להתייחס  (יש  השטח  להקצאת  קים 
היד וכן לשטחים נוספים שמעובדים על3ידי 

המבקש, אם קיימים שטחים כאלו).
אם השטח מבוקש למרעה, יש לציין מה סוג 
העדר ומה מספר הראשים בו. בנוסף, עליכם 
לצרף את תשריט השטח המבוקש להשכרה, 
על רקע מפת גושים וחלקות, או לחילופין - 

גודל השטח  מיקום,  גוש,  פרטים על השטח: 
בדונמים.

מה צפוי לאחר הגשת 
הבקשה?

מצוי  המבוקש  השטח  אם  תבדוק  הרשות 
לשימוש  מיועד  השטח  אם  הרשות,  בניהול 
ואם אין לגביו התחייבות  למטרה המבוקשת 
לגורמים אחרים. אם השטח המבוקש מושכר 
זמנית לגורם אחר, הרשות תבדוק את הבקשה 

לגופו של עניין.
בקשתכם תובא לדיון בפני ועדת ההשכרות 

3המחוזית, שתבחן את הבקשה ותגיש את המ
לצותיה לאגף החקלאי. רמ"י תודיע לכם אם 
תנאים.  ובאילו  נדחתה  או  אושרה  בקשתכם 
אם נדחתה הבקשה, אתם רשאים להגיש ערר 
ולאחר  חקלאיים  לחוזים  המרחבי  לאחראי 
קבלת התשובה על ההשגה הראשונה, תוכלו 

לערער פעם נוספת בוועדת ערר עליונה.
השוכרים  יידרשו  ההשכרה  תקופת  בתום 
כחלק  לרשות.  ולהחזירו  השטח  את  לפנות 
המחוז  המלצת  גם  דרושה  הבקשה  מתהליך 
הרלוונטי במשרד החקלאות, אשר הוא הגורם 

3המקצועי, ואף חבר בוועדת ההשכרות. למג
ההשכרות  בוועדות  נציגים  יש  החקלאי  זר 
המחוזיות ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה 

עונתי מר 3או בקשה שעניינה שכירת שטח 
שות מקרקעי ישראל.

�הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו
דות שיתופיות בתנועת המושבים.

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע 
כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ 
או חוות דעת משפטית. המחבר או 
באחריות  נושאים  אינם  המערכת 

נדר ואלה  הקוראים,  כלפי  �כלשהי 
כל  לפני  מקצועית  עצה  לקבל  שים 

�פעולה המסתמכת על הדברים הא
מורים.

המדריך להשכרת קרקע 
חקלאית לזמן קצר

צילום: שאטרסטוק שדה חקלאי. אם נדחתה הבקשה, אתם רשאים להגיש ערר 

חדשות
דרור יוסף

19.3.2015     || 6

כתובת לתגובותיכם
editor_kav@tmags.co.il

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

צלילים מגשרים
תלמידים יהודים ממועצת חוף השרון ותלמידים ערבים 

מהעיר נצרת משתפים פעולה בשני קונצרטים
ונגנים ממגמת  פרויקט מוזיקלי מיוחד מחבר כ403 תלמידים בני 18313 - זמרים 
המוזיקה של בית החינוך המשותף במועצה האזורית חוף השרון ומהקונסרבטוריון 
פוליפוני בנצרת - לשני מופעים משותפים. המופע הראשון התקיים ב13 במארס 

בכפר שמריהו, המופע הבא יתקיים ב223 במארס (שבת) בכנסיית סנט גבריאל בנצרת.
במיזם  חלק  הלוקחים  הנוער  בני 

3נפגשו מספר פעמים בחזרות משות
והתלמידים  המופעים  לקראת  פות 

חברי בבתי  התארחו  אף  3מנצרת 
של  יומיים  ולאחר  השרון,  מחוף  הם 
בימה  על  יחד  הופיעו  משותף  בילוי 

3אחת. בקונצרט החגיגי ניגנו התלמי
דים שתיים מיצירותיו הבולטות של 
המלחין ויוולדי: "קיץ" מתוך "ארבע 

3העונות" ופרקים מתוך היצירה "גלו
3ריה", המשיכו ביצירה "פנטזיה לתז

בעצמה  שהלחינה  ופסנתר"  מורת 
אורי חרוש, בת 16, ממגמת המוזיקה 
בבית החינוך המשותף וסיימו ביצירה 
לווינסון  דורון  של  לשלום"  "תפילה 

וחמוטל בן זאב.
מגמת  רכזת  קרימולובסקי,  בילי 

ויוזמת הפרו 3המוזיקה בבית החינוך 
יקט: "המטרה היא לקדם את הרעיון 
של דו3קיום דרך המוזיקה וליצור שיח 
מדברים  לא  אנחנו  בעזרתה.  משותף 
זה לא מעניין,  כי  לא  פוליטיקה  על 

3אלא מכיוון שהמטרה שלנו היא לי
צור יחד מוזיקה".

י'  מכיתה  חצוצרנית  ארז,  נגה 
"אני  הספר:  בבית  המוזיקה  במגמת 
חושבת שיש חשיבות לזה שבני נוער 
ביחד,  משהו  עושים  ויהודים  ערבים 
האחרון  שבזמן  כך  על  שמחה  ואני 

3בית הספר מנסה לארגן מפגשים בי
נינו לבין תלמידים ערבים. מה שמיוחד בקונצרט הזה הוא שכולנו מנגנים יחד כחלק מתזמורת 

אחת, כיחידה אחת, בה כולנו שווים, ללא הבדלים".
י': "אנחנו לא חושבים על הפן הפוליטי של המפגש, זה פשוט כיף  זיו כנרת מכיתה  נגה 
לפגוש בני נוער עם תחומי עניין כמו שלנו. החלטנו שנבצע הרבה חזרות ונתאמן בבית, על 
מנת שלקראת הקונצרט השני נוכל לבלות יחד יותר, ואפילו דיברנו על כך שבפעם הבאה 

שניפגש נעשה מסיבה משותפת".

ישחקו הנערים בגמר
קבוצת הכדורסל של עמק יזרעאל בליגת נערים 

לאומית העפילה לגמר הגביע
לנבחרת  הקנה   69385 סבא  כפר  הפועל  על  הגביע  גמר  חצי  במשחק  ניצחון 
נערים לאומית עמק יזרעאל, בהדרכת המאמן מאורו ספאק (כפר החורש), את 
כרטיס העלייה לגמר גביע המדינה לנערים א'. במשחק הגמר יפגשו את מכבי 

תל אביב.
150 אוהדים ומשפחות ליוו את הקבוצה לחצי הגמר שהתקיים בזיכרון יעקב. המשחק 
היה צמוד ומותח, אך לקראת הסיום ברחה קבוצת העמק לקבוצה מהשרון ופתחה הפרש 

גדול שנשמר עד הסיום בזכות הגנה חזקה.
עדי,  יזרעאל:  עמק  האזורית  המועצה  מיישובי  כדורסלנים  משחקים  הנערים  בקבוצת 
גבעת אלה, שמשית, אלוני אבא, נהלל, והאקדמיה בנהלל. משחק הגמר מול מכבי תל אביב 

יתקיים ב13 באפריל בקריית אתא ובקבוצה צופים שאוהדים רבים מהעמק יגיעו למשחק.
ארז ביטמן, מנהל מחלקת הספורט במועצה, בירך את הקבוצה ואת המועדון: "אני שמח 
וגאה שגם השנה תהיה לנו נציגות מכובדת באחד הערבים המשמעותיים של הכדורסל 
הישראלי. כמי שזכה להניף את הגביע בשנה שעברה, אני מאחל למאורו ולשחקנים שכך 

גם יהיה השנה".

הקונצרט של בית החינוך המשותף בחוף השרון והקונסרבטוריון 
הפוליפוני בנצרת. יוצרים יחד מוזיקה
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לאחרונה הוציאה המועצה האזורית דרישת 
תשלום לחברי המושב בגין היטל ביוב. לדעתי, 
מדובר בדרישת תשלום מופרזת. מה ביכולתי 

לעשות?

לתקוף  אפשר  כזה,  במקרה 
הב היטל  תשלום  דרישת  3את 

לבית  ערר  הגשת  באמצעות  יוב 
המשפט. כך נעשה במסגרת תיק 

3רלוונטי לשאלתך, שבו פסק לא
בנת השלום  משפט  בית  3חרונה 

עיקר  את  אביא  הדין,  פסק  חשיבות  לאור  ניה*. 
הקביעות שניתנו בו.

38 תושבי מושב עדנים שבתחום המועצה האזו3
רית דרום השרון, 14 מהם תושבי שכונת ההרחבה 

3שבמושב והיתר בעלי נחלות, הגישו ערר על דרי
2008. היי3  שת המועצה לתשלום היטל ביוב בשנת

תה זו הפעם הראשונה שבה תושבי המושב נדרשו 
ביוב מכיוון  היטל  לשלם 
שקודם לכן טרם הושלמה 

3התקנתה של מערכת הב
יוב. במסגרת הערר טענו 
תושבי המושב, כי תעריף 
היטל הביוב גבוה בהרבה 
מהדרוש לכיסוי העלויות 
ועל  הביוב,  מערכת  של 
כן יש לפסול את תעריף 

ההיטל.
ביוב,  היטל  תעריף 
לראותו,  שמקובל  כפי 
הוא מנה של שבר, אשר 
סך  מצויות  שלו  במונה 
מערכת  של  העלויות 

ובמכ הציבורית,  3הביוב 
המטרים  מספר   - נה 
שטחים  ושל  קרקע  (של 

3בנויים), שעליהם מועמ
סות העלויות הללו. בענייננו טענו העוררים, בין 

3השאר, כי בעלויות מערכת הביוב נכללו גם עבו
דות סלילה שאינן קשורות בעבודות הביוב, ואשר 
מגדילות באופן מלאכותי את העלויות שבתחשיב 
כן  כמו  ש"ח.  אלף  מ8703  ביותר  השבר),  (מונה 
טענו העוררים, כי אף הוצאות המימון, שהן חלק 
מעלות המערכת, נופחו באופן מלאכותי בסך שני 

האזו המועצה  היא  המשיבה,  ש"ח.  וחצי  3מיליון 
רית, דחתה טענות אלו.

(ביוב)  המקומיות  הרשויות  לחוק   3 סעיף 
1962 קובע: "בהתקנת ביוב רשאית הר3 3תשכ"ב

שות המקומית בתחומה - (1) להניח ביבים מתחת 
לכל רחוב; (2) לבצע כל עבודה במבנה או במתקן 
במידה  הכול  הריסתם,  לרבות  לרחוב,  שמתחת 
3) להניח צי3 (הדרושה להסרת מכשולים לביוב; 

ולהעביר את  נורות המחברים נכס לביב ציבורי 
3הביוב דרך כל קרקע או מתחתה, לאחר מתן הו

דעה על כך לבעלי הנכסים". בית המשפט קובע, 
3כי על מנת לכלול בעבודות הביוב גם את עבו

דות הסלילה, היה על המועצה להראות שהן באות 
בגדר אחת החלופות של סעיף 3 הנ"ל.

מלבד  כי  המשפט,  בית  קובע  בענייננו  אולם 
כתו נדרשה  "הסלילה  ביניהן  כלליות,  3אמירות 

צאה מהחפירות לצורך צנרת הביוב", לא הוכיחה 

המועצה כי אכן כך הם פני הדברים. בית המשפט 
3מציין, כי על מנת להראות את הקשר בין עבו

דות הסלילה להקמת הביוב היה מצופה מהמועצה 
להמציא מפה של המושב, שעליה סומן הרחוב או 
הרחובות שתחתם הותקן הביב הציבורי (ולאימות 
של  מפה  או  תרשים  גם  להציג  רצוי  ולהצלבה, 

מערכת הביב הציבורי).
עוד היה מצופה שמתכנן הביב הציבורי, מהנדס 
מפה  באמצעות   - ויסביר  יעיד  המועצה,  מטעם 

3ותרשים - היכן בדיוק בוצעו עבודות הביוב, והי
כן בוצעו עבודות הסלילה. אולם בפסק הדין צוין, 
מפה,  הוצגו  ולא  להצהיר  סירב  מהנדס  אותו  כי 
תרשים, או כל ראייה ספציפית אחרת, שיכולים 
להצביע על הקשר ועל השיוך של אותן עבודות 

סלילה נרחבות אל עבודות הביוב ברחוב אחד.
בית המשפט מעיר, כי מכלול הנסיבות הללו 
יוצר רושם של העדר שקיפות ומחזק את טענתם 

כי המשי העוררים,  3של 
של  בעלויות  כללה  בה 
עבודות  הביוב  עבודות 
שבוצעו  נרחבות  סלילה 
אך  הזדמנות",  "באותה 
לא היו אמורות להיכלל 
היטל  תחשיב  במסגרת 

הביוב.
הוצ בעניין  3גם 

בית  קיבל  המימון  אות 
של  טענתם  את  המשפט 
בית  לדעת  התושבים. 
המשפט, הגדלת הוצאות 
המימון נבעה, בין היתר, 
ההלוואה  החזר  מפריסת 
(שנלקחה למימון עלויות 
הקמת הביוב) על פני 20 
שנים, אף שעל3פי הנחות 

3העבודה של עורכי התח
שיב ייגבה מלוא סכום ההיטל תוך שלוש שנים. 
במצב כזה אין הצדקה לפרוס את החזר ההלוואה 
על פני 17 שנים נוספות על שלוש השנים שבהן 
ההלוואה צריכה להיפרע במלואה ולכלול בסכום 

3את הריביות הכרוכות בכך. פריסה מיותרת ויק
רה כזאת מעמיסה על מונה השבר הוצאות מימון 
ההיטל  תעריף  להעלאת  הגורמות  מלאכותיות, 

ללא הצדקה עניינית.
בית המשפט מדגיש את הכלל הידוע, לפיו לא 

3בנקל יקבל בית משפט, או בית דין מינהלי, הח
לטה בדבר אי תקינות מהותית בתחשיב ההיטל 
זאת  עם  ההיטל.  תעריף  פסילת  תוצאתה  אשר 
נקבע, כי לאור הליקויים שפורטו לעיל, אשר הם 

יותר משלושה מיליוני שק  - ניכר  3בעלי היקף 
היטל  של  מדי  גבוה  תעריף  הניבו  כן  ועל  לים, 
הביוב עד כדי אי סבירות קיצונית, יש לפסול את 

היטל הביוב.
אבנד3דוד  אילנה   331/08 (נת'3שלום)  *ו"ע 

ואח' נ' מועצה אזורית - דרום השרון.
שיתופיות,  באגודות  עוסקת  הכותבת 
וליטיגציה.  המסחרי�חקלאי  בתחום 
המידע כללי בלבד ואינו משמש במקום 

ייעוץ משפטיים מוסמ �חוות דעת או 
כים.
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איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
editor_kav@tmags.co.ilעו"ד שניר שער, רו"ח

צוואה  נחלות שמבקשים לערוך  בעלי 
את  לשתף  נכון  האם  לדעת:  רוצים 

3הילדים בעריכת הצוואה? לאחר שהמ
לצתי שלא לתת את הזכויות בנחלה במתנה לאחד 
הילדים, אלא להותיר אותן בידי ההורים עד סוף 
לבחון  יש  כעת  צוואה,  לערוך  זאת  ותחת  ימיהם 
כדאי  וכיצד  צוואה  לעריכת  הנכונה  הדרך  מה 
את  יקבל  מהילדים  מי  השאלה  עם  להתמודד 

הזכויות בנחלה.
הולך  הזוג  מבני  אחד  כאשר  כי  לזכור,  עלינו 
בשלמותן  עוברות  בנחלה  הזכויות  עולמו,  לבית 

לבן הזוג שנותר בחיים לשם 
המשק  שלמות  על  שמירה 
החקלאי. גם במקרה שבו אחד 
צוואה  אחריו  הותיר  ההורים 
בנחלה  חלקו  כי  בה,  וקבע 
יועבר לאחד הילדים, לא יהא 
תוקף להוראותיה אם בן זוגו 

בחיים.
אבא  המקרים,  באחד 
הכניס  מאשתו  שהתאלמן 

לידו שהפכה  אישה  3לחייו 
לא  הצדדים  בין  בציבור.  עה 
הזוג  ובת  ממון  הסכם  נחתם 
ילך  האב  אם  כי  הבטיחה, 
תעשה  היא  ראשון  לעולמו 
שהזכויות  כדי  שיידרש  כל 
מילדיו  יירשמו על שם אחד 
לפי צוואה שהאב ערך. לאחר 

שהאב נפטר, אצה הדרך לבת הזוג והיא העבירה 
נודע  את הזכויות בנחלה על שמה. כאשר הדבר 
התעלמה  היא  בטרוניה,  אליה  פנו  והם  לילדים 

3כליל מהבטחותיה לבן זוגה שאיננו עוד וכל ניס
יונותיהם להפוך את הקערה על פיה עלו בתוהו 

והם הפסידו את הנחלה.
הדבר מלמד אותנו, כי עלינו לאמץ חוק בעולם 
בן  לחייו  הזוג מכניס  מבני  הנחלות: בעת שאחד 

3זוג חדש, יש לחתום על הסכם ממון. במקרה שתי
ארתי קודם, הילדים שותפו בעריכת הצוואה, אך 
לנוגעים בדבר הייתה חסרה הידיעה הבסיסית, כי 
לצוואה לא יהא כל תוקף מול זכותה של הידועה 

בציבור של אביהם.
מסע  עוברים  הורים  הצוואה  עריכת  בתהליך 

מיל אחד  לבחור  שעליהם  משום  קל  לא  3נפשי 
יש  בתהליך  בנחלה.  הזכויות  את  שיירש  דיהם 
לקחת בחשבון שיקולים משפחתיים, כלכליים וכן 

3המשכיות הנחלה לדורות. לעתים, ההורים מבק
שים להוריש את הנחלה לאחד הילדים, שמעוניין 
יכולת  לו  אין  אך  בחקלאות,  לעסוק  להמשיך 
כלכלית לפצות את אחיו. מקרים כאלה מקבלים 
נטל  שבהן  הארץ,  במרכז  בנחלות  בייחוד  ביטוי 

הפיצוי גבוה.
לעמוד  כלכלית  יוכל  מי  לבחון  יש  בתהליך 
בפיצוי וכאשר אחד הילדים מחזיק בזכויות בבית 

3בהרחבה והוא מתאים לקבל את הנחלה, נוכל לע
שות שימוש במשוואה "בית בהרחבה שווה לנחלה 
נטו" ולהותיר את היורש עם הבית בהרחבה כיורש 

הנחלה.
כעת עולה השאלה, האם נכון וראוי לשתף את 

3הילדים בהחלטת ההורים? כאן נבחן שאלות מש
והתהליכים  המשפחה  נבכי  לתוך  ונביט  פחתיות 

3שעברו עליה עד קבלת ההחלטה בדבר זהות היו
3רש, לרבות הבטחות שניתנו בעל3פה לאחד היל

דים והאם נעשה תיאום ציפיות במהלך השנים.
האם  היא  אליה  להתייחס  שיש  נוספת  סוגיה 

בנ מתגורר  מהילדים  3אחד 
זכו וכיצד שומרים על  3חלה 

לקבוע  הוא  הפתרון  יותיו? 
פיצול  של  אופציה  בצוואה 
הבית מהנחלה והורשת יתרת 
אחד.  ליורש  בנחלה  הזכויות 
יותר  הנחלה  לבעלי  יש  אם 
אף  כיום  ניתן  ילדים,  משני 

לפי בצוואה  הוראה  3לקבוע 
צול של מגרש שני מהנחלה 

3אם הדבר יתאפשר ביום הקו
בע ואם לא - לקבוע מנגנון 
חוות  לפי  היורשים  לפיצוי 
עדכנית  שמאי,  של  דעת 

למועד הקובע.
3באחד המקרים ביקשה מש

של  סט  עבורה  אכין  כי  פחה 
חמש צוואות על מנת לחלקן 
לילדים, לכלות ולחתנים בארוחת ערב משפחתית. 

3הסברתי להורים את ההשלכות של דיון פתוח בצ
המוקשים  ואת  זוגם  ובני  הילדים  בנוכחות  וואה 
שעלולים לעלות בשיחה מסוג זה. לאחר שהם בחנו 
את האפשרויות, הם החליטו כי הילדים הם "מלח 
יגרום למריבות  לא  בנחלה  בזכויות  ודיון  הארץ" 
ואיחלתי  בצוואות  ההורים  את  ציידתי  במשפחה. 
שגרמה  הנוחות  אי  תחושת  למרות  הצלחה,  להם 
לי הדרך שבה בחרו. לאחר יומיים התקשרה אליי 
חוו  שהם  שהריב  לי,  והודיעה  בהיסטריה  האימא 
באותו ערב עלה על כל דמיון והיא אובדת עצות. 
זמן רב עבר מאז המפגש ההרסני אולם המשפחה 

הזו לא התכנסה שוב לארוחת ערב משפחתית.
3בעלי נחלות, זכרו: הדיון בחלוקת הזכויות בנ

חלה מעלה אמוציות מהאוב. לכל אחד מהילדים 
3יש בן זוג ופעמים רבות יש התנגשויות בין רצו

נות הילדים, שעלולות לגרום למחלוקות עמוקות 
מאוד להתגבר. לכן, בדקו פעמיים ושלוש בטרם 

3אתם מחליטים לשתף את הילדים בעריכת הצוו
אה וכמובן, שקלו היטב את ההשפעות של הבחירה 
באחד היורשים לקבל את הזכויות, לרבות שיקולי 

3מס, וקבעו הוראות ברורות כדי לשמור על המש
פחה לדורות.

ובאגודות  במיסוי  עוסקים  הכותבים 
שיתופיות

תמו הארוחות 
המשפחתיות

הורים שיתפו את ילדיהם ואת בני זוגם בתוכן צוואתם במהלך 
ארוחת ערב משותפת. הריב שהתפתח עלה על כל דמיון 

ומאז, האם אובדת עצות - ילדיה מסרבים לשבת יחד סביב 
שולחן אחד. היה אפשר למנוע את המפגש ההרסני

אם יש לבעלי הנחלה 
יותר משני ילדים, ניתן 
כיום אף לקבוע הוראה 

בצוואה לפיצול של 
מגרש שני מהנחלה אם 

הדבר יתאפשר ביום 
הקובע ואם לא - לקבוע 
מנגנון לפיצוי היורשים 

לפי חוות דעת של 
שמאי, עדכנית למועד 

הקובע

מלבד אמירות כלליות, 
ביניהן "הסלילה נדרשה 

כתוצאה מהחפירות לצורך 
צנרת הביוב", לא הוכיחה 

המועצה כי אכן כך הם פני 
הדברים. על מנת להראות 

את הקשר בין עבודות 
הסלילה להקמת הביוב היה 
מצופה מהמועצה להמציא 

מפה של המושב, שעליה 
סומנו הרחובות שתחתם 

הותקן הביב הציבורי

כתובת לשאלותיכם
editor_kav@tmags.co.il

בסימן שאלה
עו“ד איילת רייך-מיכאלי

איך אבטל את ההיטל?
מה אפשר לעשות מול דרישת המועצה האזורית לשלם היטל 

ביוב מופרז? האם יש דרך לבטלו?



9 ||  19.3.2015

לולים גדולים במחירים קטנים
התקשרו עכשיו!



עו"ד איתן מימוני

הוועדה  החלטת 
3למניעת ניגוד עניי

נים של נבחרי ציבור 
המקומיות,  ברשויות 
המשפטים,  משרד 
מ33 בפברואר 2015, 
קובעת שיש למנוע מצב שבו מנהל 

הק האגודה  ומנהל  המקומי  3הוועד 
הילתית הוא אותו אדם, אם אין זהות 

הגו שני  של  באינטרסים  3מוחלטת 
פים.

לאחר  להחלטתה  הגיעה  הוועדה 
שעורך דין יוסף פריטל עזריה, תושב 

3חורש3אילון, ההרחבה של קיבוץ אי
לון, פנה אליה (פנייה מספר 1985). 
לוועדה  הודיע  עזריה  פריטל  עו"ד 

3על הימצאותו של יו"ר הוועד המקו
מי ביישוב במצב של ניגוד עניינים 
מוסדי, נוכח כהונתו המקבילה כיו"ר 

האגודה הקהילתית ביישוב.
ניגוד הענ 3לטענת עו"ד פריטל, 

יינים נובע מהסכם שנחתם בין הוועד 

המקומי לאגודה הקהילתית, המסדיר 
את אספקת השירותים וההתחשבנות 
ביניהם, ומתחדש מדי שנה אם אחד 
הצדדים אינו מודיע בכתב על רצון 
להפסיקו. בנוסף טען, כי ההסכם לא 
לכך  הדרושים  האישורים  את  קיבל 

(מוע המקומיות  המועצות  צו  3לפי 
צות אזוריות), וביניהם: רוב של שני 

3שלישים מחברי הוועד המקומי, אי
בר ופרסום  האזורית  המועצה  3שור 

שומות.
של  דעת  חוות  התקבלו  מנגד, 
גורמים נוספים: היועץ המשפטי של 
עו"ד  אשר,  מטה  האזורית  המועצה 
בכהונה  אין  כי  אמר  בוקובזה,  אייל 
של  מצב  במקביל  התפקידים  בשני 

3חשש לניגוד עניינים משום שהאינ
והאגודה  טרסים של הוועד המקומי 
יתרה  ברובם.  משותפים  הקהילתית 
לעומד  העניק  לא  ההסכם  מכך, 

3בראש גופים אלה רווח אישי כלש
הו. עם זאת, ציין עו"ד בוקובזה, כי 
היה על ההסכם לקבל את האישורים 

המקו המועצות  צו  לפי  3הדרושים 

מיות.
לעמדה זו הצטרף היועץ המשפטי 

3של הוועד המקומי והאגודה הקהיל
לא  אף  כי  והוסיף  גושן,  עו"ד  תית, 
הוועד  בין  כפיפות  יחסי  מתקיימים 
הקהילתית,  האגודה  לבין  המקומי 
כי שני הגופים פועלים לשם השגת 

3אותה מטרה: מתן שירותים לכל תו
תקציבים  לשניהם  כי  היישוב,  שבי 
נפרדים, וכי המחוקק אף אפשר מצב 
דומה  במקרה  פרסונלית  זהות  של 
המקומי  הוועד  בין  ועדים  זהות  של 

לאגודה החקלאית.
הווע הבהירה  דבריה  3בפתח 

ואינה  מייעצת  ועדה  היא  כי  דה, 
חוות  ולפיכך  מבקר,  או  חוק  גוף 

הנבח את  להנחות  נועדה  3דעתה 
בעתיד  לפעול  עליהם  כיצד  רים 
על מנת להימנע מניגוד עניינים. 
אמנם  כי  הוועדה,  הבהירה  עוד 
הכרוכים  נוספים  נושאים  קיימים 
בשאלה העומדת במוקד הדיון, אך 
היא תחווה דעתה רק בשאלות של 

ניגוד עניינים.

לדעת הוועדה, ההסכם אשר נחתם 
האגודה  לבין  המקומי  הוועד  בין 
במצב  בראשם  העומד  את  מעמיד 
לא  מובהק, שכן  עניינים  ניגוד  של 
רק כריתתו, אלא אף ביצועו השוטף 
של ההסכם עלול לגרום למחלוקות 
האגודה  לבין  המקומי  הוועד  בין 
השירותים  לסוג  ביחס  הקהילתית, 

3הניתנים, היקפם, טיבם, גובה התש
לום תמורתם ועוד.

מעבר לכך, פירטה הוועדה מספר 
נימוקים נוספים. אחד מהם הוא קושי 
לעניין  ההסכם  של  העמום  בניסוח 
אספקת השירותים המשפטיים לשני 
הקהילתית  האגודה  כאשר  הגופים, 

היא שבוחרת את היועמ"ש.
נוגע  הוועדה  של  נוסף  נימוק 

בסכו נוקט  שאינו  ההסכם,  3לנוסח 
מים באשר לאספקת השירותים, מה 
שמעלה חשש כי הוועד המקומי אינו 
מקבל החלטות בעניין ומשאיר זאת 
לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה 

ניגוד הענ ייתכן בשל  3הקהילתית, 
יינים של העומד בראשו.

3נימוק אחר שמציגה הוועדה המיי
עצת הוא העובדה שההסכם המתחדש 
באשר  נוסף  קושי  מעורר  שנה  מדי 
לאישורים הדרושים לקבלת ההסכם 
בכל  המקומיות,  המועצות  צו  לפי 
המתעורר  העניינים  לניגוד  הנוגע 

עקב עמידה בראש שני הגופים.
אין  כי  הוועדה,  ציינה  לבסוף 
בדברים האמורים משום הטלת דופי 
אישי,  באופן  הגופים  בראש  בעומד 
הדעת  בחוות  המתואר  המצב  וכי 
עניינים  לניגוד  חשש  מעלה  אינו 
מוסדי  עניינים  לניגוד  אלא  אישי, 

בלבד.
מצב  כי  סברה,  הוועדה  לסיכום 
שבו אדם אחד עומד בראשם של שני 
גופים, שאחד מהם לקוח והאחר ספק 
שירותים מרכזי, ושאין ביניהם זהות 
מובהק  מצב  הוא  מלאה,  אינטרסים 
של ניגוד עניינים. לפיכך, אין מקום 
שהעומד בראש שני הגופים ימשיך 

ועליו לב בו3זמנית,  3לכהן בשניהם 
חור באיזה גוף הוא מעוניין להמשיך 

ולכהן.

דודו קוכמן

עו אלה  3בימים 
רשות  מועצת  מדת 
ישראל  מקרקעי 

ליי נוהל  3לפרסם 
 ,1317 החלטה  שום 

וכפ 3לפיה מושבים 
שיש  הארץ,  במרכז  שיתופיים  רים 
עדיין נחלות פנויות בשטחיהם על3
יוכ 3פי הפרוגרמה ההיסטורית, לא 

לנחלות אלה מתיישבים  לו לקלוט 
חדשים. הנוהל המוצע נועד כביכול 
במושבים  מגורים  מגרשי  ליצור 

הנ במקום  השיתופיים  3ובכפרים 
באזורים  הופסקה  שהקצאתן  חלות 

שהם ללא עדיפות לאומית.
החלטת  בעקבות  נוסח  הנוהל 
כי אפשר לשווק  המועצה הקובעת, 
שניים עד שלושה מגרשים למגורים 
במקום כל נחלה פנויה, בעלות היוון 

3מלאה והוצאות פיתוח, וזאת לתקו
פה של עד חמש שנים ממועד אישור 

ההחלטה.
"מעניש",  הנוהל  חמור.  הדבר 

3במקומות שבהם יש מגרשים מתוכ
הכפרים  ואת  המושבים  את  ננים, 
פיצוי.  יקבלו  שלא  כך  השיתופיים 

היא  אם  מסופקני  ההחלטה,  לגבי 
לדוגמה,  זה,  ישימה, משום שבמצב 
ובמקומן  פנויות  נחלות  חמש  יש 
על3 מגרשים,   10315 לייצר  אפשר 

פי אותה החלטת המועצה.
מתעלמים  הרשות  במועצת 
המרכז,  באזור  התכנוני  מהמצב 
ולמע3  35 תמ"א בתקרת   המוגבל 

שה כמעט אי אפשר לייצר מגרשים 
השלישית  היחידה  בנושא  גם  אלה. 
של  עדכון  החלטת  נדרשת  בנחלה 
תמ"א 35, שבינתיים מתעכבת. אם 
תתעדכן, תינתן במשורה רק לצורך 

3השלמת ה"מחסנית" לפי מספר הנ
מגרשים  לייצר  לא  בטח  אך  חלות, 

שהם מעבר למכסת תמ"א 35.
היא   1317 החלטה  כי  סבורני, 

המ היישוב  של  בפרוגרמה  3פגיעה 
3תוכנן שלא השלים את מכסת הנח
מתמו שאינו  נוסף  טלאי  וזהו  3לות 

דד עם מצוקת הדיור. דווקא יישום 
את  יחסוך  רמ"י  של   1355 החלטה 
הקמתן של שכונות מגורים נוספות 
שיצמצם  דבר  הכפריים,  ביישובים 
ויאפשר  חקלאיים  בשטחים  פגיעה 
ניצול מיטבי של קרקעות המיועדות 

כבר למגורים ולכן זמינות לבנייה.
לשמש  אמורה  זה  בכיוון  פעולה 

מנת שתפ על  למדינה  3גם תמריץ 
סיק לספסר בקרקעות, דבר שיסייע 
באופן ישיר להורדת המחירים בשוק 
מגרשים  קיימים  בנוסף,  הדיור. 

שאי יישובים,  בעשרות  3מתוכננים 
מועצת  החלטות  בשל  משווקים  נם 

מקרקעי ישראל.
לאומית  תכנית  לכונן  במקום 
להתיישבות, שיש בה גם ראייה של 

3חשיבות המרחב הכפרי, המדינה יו
צרת מציאות שתהיה בכייה לדורות. 
קידום  לצורך  קרקעות  של  הפקעה 
בינוי בשטחים הפתוחים מבלי לקחת 
המרחב  של  חשיבותו  את  בחשבון 
הכפרי לכלכלה, לתיירות ולשמירה 
יוצרת מציאות  על איכות הסביבה, 

3תכנונית לא הגיונית מבחינה כלכ
לית וחברתית, תכנית אל3חזור.

לא  לעולם  שכזה  קרקע  מתחם 
סוף  ולכן,  פתוח  שטח  להיות  ישוב 
מעשה במחשבה תחילה. אנו מקווים 
לראות  תשכיל  החדשה  שהממשלה 
צורכי  של  רק  לא  כוללת,  ראייה 
של  ניצולן  את  גם  אלא  הבנייה, 

3עתודות הקרקע תוך מקסום הפוטנ
ציאל של המרחב הכפרי.

�הכותב עו"ד ומזכ"ל תנו
עת כפרי האיחוד החקלאי

 חדר
אורחים

כבוד ראש הוועד, אדוני היו"ר
ועדה מטעם משרד המשפטים קבעה: כאשר אותו אדם מכהן כראש הוועד המקומי וכיו"ר האגודה הקהילתית מתקיים ניגוד עניינים

חלק ממפת ישראל לפי תמ"א 35. במועצת הרשות מתעלמים מהמצב התכנוני באזור 
צילום: מתוך חוברת הוראות תמ"א 35 המרכז 

תכנית אל־חזור
הנוהל ליישום החלטה 1317 של מועצת רמ"י "מעניש" את החקלאים. 

במקום לכונן תכנית לאומית להתיישבות המדינה יוצרת מציאות שתהיה 
בכייה לדורות
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דגם יותם
שטח אחסון 9.5 מ“ר

₪2,050 מבצע: מחיר ₪3,750מלאי 20 י“ח

דגם  מתן
שטח אחסון 7.5 מ“ר

₪2,150 מבצע: מחיר ₪3,950מלאי  30 י“ח

להזמנות 054-8183825 | 054-2008288   

מפשיטת רגל!מכירת חיסול

דגם עמרי
שטח אחסון 5 מ“ר

₪1,690 מבצע: מחיר ₪2,600מלאי 40 י“ח
* לא כולל משלוח והרכבה
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לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

דף הבית
עדי קמחי, ניר בנים

אדריכלות ועיצוב פנים

"בלוק ראשון" זה מושג, אבן דרך. 
השלד,  בניית  בשלב  חג.  יום  זה 
של  הרצפה  את  שיוצקים  אחרי 
הבית ובונים את הקירות החיצוניים ואת הגג, 

3הקבלן מסמן בעזרת שורה ראשונה של בלו
3קים את המיקום של הקירות הפנימיים שעת

כך  כל  זה  למה  הבית.  בתוך  להיבנות  ידים 
מרגש? כי זו הזדמנות ראשונה של המשפחה 

את  לחוש 
שבו  החלל 
מתע 3היא 

לגור.  תדת 
מרווח  הוא  האם 

מאוורר?  האם  מספיק? 
ואיפה  המיטה  תהיה  איפה 

יעמוד הכיור?
השורה  את  מסמן  שהקבלן  לאחר 
3הראשונה של הבלוקים מגיע האדרי

וביחד  הלקוחות,  גם  מגיעים  כל, 
מטיילים ברחבי הבית ובודקים שאכן 
ובהתאם  לתכנית  בהתאם  החללים 
לצרכים. לעתים, אפילו מחליטים על 

שינויים בעקבות הסימון הזה.
בביתי  צעדתי  שכאשר  זוכרת  אני 
שלי לאחר סימון הבלוק הראשון, הציע 
לי מנהל העבודה לוותר על קיר מיועד 
ביחידת ההורים. הקיר, על3פי התכנון, 
לחלל  השינה  חלל  בין  להפריד  נועד 
הרחצה  לחלל  שהגישה  באופן  הרחצה, 

דרך  תהיה 
ה  א ו ב מ
ארון.  ובה 

הע 3מנהל 
הש 3בודה 

תומם: למה 
ן  י ט ק ה ל
יחידת  את 
ם  י ר ו ה ה
חת  ו ו המר
י  ד י 3 ל ע
הלוא  קיר, 

עו 3כולם 
מקל 3שים 

חת ישירות מחדר השינה, אז לא חבל?!
מק בעבר:  זה  על  כתבתי  חבל.  לא  3לא. 

היא  שלה,  הרומנטי  לקונטקסט  מעבר  לחת, 
גם מקור לרעשים ולריחות סימפטיים פחות, 
היום  בסדר  מסונכרנים  לא  הזוג  בני  וכאשר 
שלהם, זה די מבאס להתעורר לרעשי צחצוח 
כשאת  יותר)  קשות  דוגמאות  (ויש  שיניים 

בשיאה של שנת היופי שלך.
3ונחזור לבלוק שלנו. לפני חודשיים הוזמנ

את  לבשתי  ראשון".  "בלוק  של  לטקס  תי 
ויצאתי  במטר  הצטיידתי  שלי,  החג  בגדי 
לאתר הבנייה. במקום היו כבר הקבלן, מנהל 
העבודה וכמובן הלקוחות. עשינו סיור ברחבי 
הבית, מדדנו, סימנו, דמיינו, חלמנו. שמחתי 

למצוא אתר בנייה נקי ומסודר, צוות בנאים 
פדנט ומנהל עבודה שזוכר את המידות בעל3

פה. 146 ס"מ בתכנית הם 146 ס"מ גם בשטח. 
תענוג. מידה היא מידה. הכול ישר להפליא.
3לא תמיד זה ככה. היה לי מקרה שבו הגע

תי לאתר בנייה, הבלוקים היו מונחים ברישול 
 - הביתה  לפרוש  מאוד  רצה  העבודה  ומנהל 
לא  אפילו  הקבלן  ארוכה.  נסיעה  עוד  לו  יש 
טרח להגיע. בשטח גם התברר לי שהמפקח, 
והורה  יזמה  לקח  הוא,  אף  במקום  נכח  שלא 
לדלתות  הפתחים  כל  את  להרחיב  לבנאים 

לע אבל  נחמדה,  יזמה  זו  בבית.  3הפנים 
תים יש השלכות לשינויים כאלה, כמו 

3למשל כנף של דלת שתיתקל במי
טה או באסלה כשפותחים אותה, 

בגלל שהיא גדולה יותר.
אנשי  מכך?  למדתי  מה 

הכרח מעולים  3מקצוע 
הבנייה  לתהליך  יים 
או השיפוץ, גם כדי 
כמו  יצא  שהבית 
למען  וגם  שצריך 
הנפש  בריאות 

לאחרו 3שלכם. 
לקוחה  פגשתי  נה 
שיפוץ.  של  בסיומו 

שמתח לי  סיפרה  3היא 
שק להם לבנות בית חדש, 

שהייתה  מדהימה  חוויה  בזכות 
להם עם הקבלן שהיה גם מקצוען, גם אכפתי, 

ועמד במילה שלו.
החלו נבחרת  את  אט3אט  לי  מטפחת  3אני 

מות שלי, אליה אני אוספת רק אנשי מקצוע 
של  גבוהים  בסטנדרטים  שעומדים  אלופים, 
מקצועיות ולצדה שירותיות. יש לי כבר קבלן 
אלומיניום,  מתקין  נגר,  אינסטלטור,  כזה, 
ועוד. אגב, בנבחרת כמו בנבחרת,  גבס  איש 

אם אתה מפשל - אתה בחוץ.
נבחרת  את  מאגדת  הייתי  אוטופי  בעולם 

3החלומות שלי לצוות קבוע ויחד היינו מתכ
ננים ובונים בתים למשפחות שהיו חיות בהם 
באושר ועושר. אבל כמו שאימא שלי אומרת: 

3"החיים זה לא פיקניק" - יש אילוצים ושיקו
3לים, כמו לקוח שמתעקש על דוד שלו החש

מלאי או קבלן לא זמין בגלל עבודות אחרות 
שמבריז מהנבחרת.

בלוק ראשון
שורה ראשונה של בלוקים בתוואי שבו יקומו הקירות 

הפנימיים בבית ממחישה למשפחה את החללים שבהם יחיו. 
כדאי לבדוק: האם הם מתאימים לתכנית ולצרכים? מרווחים 

מספיק? מאווררים?

צילום: שאטרסטוק

הכול ישר להפליא. שמחתי למצוא צוות בנאים פדנט 
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המבצעים בתוקף בין התאריכים: 23.3.15-17.3.15 או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם). הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. המבצעים בחנויות 
 קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

חדש!  חדש! | יושיביה | קיבוץ כיסופים | כפר מימון | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | פארן  | פריגן | קדש ברנע | שדה ניצן  איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | גילת | הודיה  דרום וערבה-  קואופ שופ בכפר
אבני חפץ  חדש! |  תימורים | תלמי מנשה | מרכז- חדש! | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב“ם | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל“י | ניר בנים | עטרת | פדיה  בית גמליאל | בית עוזיאל  | שחר | שלווה | תומר | תקומה | שפלה-
בית אל | כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קרית  חדש! | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה- אלון מורה | אלישיב | קיבוץ בחן | בית הלוי | גאולים | גבעת חן | חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | נופים | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | שער אפריים 
חדש! | אלי עד | אליפלט | אמירים | אמנון | אניעם  חדש! | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה“ג- אביבים | אחיהוד | קיבוץ אילון | אילניה   אלון הגליל | אלייקים | קיבוץ בית רימון | קיבוץ החותרים | קיבוץ מעין צבי   ענבים | קיבוץ רמת רחל | שורש חיפה והסביבה-
| מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה  בוסתן הגליל | בית הלל | בית יוסף | בצת | גבעת אלה | גבעת יואב | קיבוץ גשור | דבורה | דובב | חוסן | קיבוץ חוקוק | טל אל | יובלים | קיבוץ יחיעם חדש! | יעד חדש!  | יערה | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כפר שמאי | לימן | מורשת

| צורית | קורנית | קלע אלון | רמות | רמת מגשימים | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | שפר | תל עדשים קיבוץ מרחביה חדש! | נאות גולן | נווה זיו | נטור | עין יעקוב | עצמון

 קונים ב- ₪250 ומעלה ויכולים לזכות 
בחופשה מפנקת באירופה*!

  שלנו ועשו לנו  , ספרו לנו סיפור משעשע מארוחת החג, 
 כנסו לדף ה-

*בכפוף לתקנוןואולי אתם תיהיו הזוכים המאושרים...

 מאגדת מצופים 
 שוקו בבנה וניל 600 גרם

6681904

ם
ל

₪19.90 

 ספרינג טעמים שונים
 1.5 ליטר

260839+מקבץ

שונייםםםםםםשונייםםםםםםם

יח׳2
10₪  ב-

 תירוש ענבים
 750 מ"ל | קואופ שופ

7290013126771

 ₪10
 מיקס מיני טעמי 
 ומקופלת בשקית

175 גרם |  7290106665507

מימי
קית

 ₪10
חטיף ציפס מארז 

 1+3חינם 
7290000073835

ארזארז 

 ₪10

0שוקו בבנה וניל 600 גרם
6681904

 ₪10
 סנו אנטי קאלק 4 באחד

  750 מ"ל
7290011598211

 משחת שיניים אורביטול
 בוב ספוג 75 גרם

7290011765446

 אבקת כביסה קולון 101
  1.25 ק"ג

7290011607180

 רביעייה מברשות שיניים
 אורביטול
7290012116612

וןון 101111101

 ₪10
שינישינייםםםםם

 ₪10
טול רביטולללללללרב

יח׳2
10₪  ב-

 ממרח השחר העולה
 500 גרם

7290000416021

עולה

₪10.90 

 מצות ראשון
 1 ק"ג

7290000591728

 ₪10

Like כנסו ועשו לנו שירות לקוחות:  | 1-700-709-110

 שישיית מים נביעות
  1.5 ליטר

7290002331322

נב עותשישייתמים ביעותב

₪10.90 



אתם תקראו את הטור הזה 
כבר לאחר הבחירות, אבל 

3כשאני שוקלת את הצבע
תי לפני היום הגורלי, רצות בראש 

3שלי אין3סוף מחשבות על הפוליטי
קה הישראלית. נראה לי שלא אגזים 
אם אכנה את התחושה שיש לי בלב 

3כ"תקווה". האם זה הופך אותי לנאי
בית? אולי לטיפשה? ייתכן, אבל אני 
התקווה  על  לוותר  שלא  מעדיפה 
לשינוי. תכלס, בכל מערכת בחירות 
אני מרגישה לפני אותו הדבר ובדרך 
מכן.  לאחר  מאוד  מתאכזבת  כלל, 
וזה לא משנה במי בחרתי ומי נבחר, 
להישאר  עדיין  מעדיפה  אני  אבל 
טוב  יהיה  שהפעם  ולהאמין  נאיבית 

יותר.
בחבריי  "הטובים  בקלישאה  כמו 
הם", גם אני יכולה לומר שהטובים 

פרו ובקהילתי  במשפחתי  3בחבריי, 
הפוליטית  הקשת  כל  פני  על  סים 
באידיאולוגיה  ראיתי  לא  ומעולם 

3מפלגתית גורם שעלול לפלג ביני
וגם  אני בעד אחדות.  קודם כל,  נו. 
נבחר,  לו  הצבעתי  שלא  מישהו  אם 

החיו הדברים  את  לראות  3אשתדל 
כולם  לא?  למה  ובעצם,  שבו.  ביים 
אחד  כל  פשוט  טוב.  לעשות  רוצים 
שמה  קבע  ומי  שלו.  בדרכו  מאמין 
שאני חושבת לטוב הוא הנכון עבורי 
ועבור העם שלי? ומעבר לכך - רוב 
וזאת  ובמישהו  במשהו  בחר  העם 

תמצית הדמוקרטיה כולה.

מותר לקטר
לכם  מותר  מרוצים?  לא  אתם 
זקפו  כך  אחר  אבל  זה.  על  לקטר 
יכולים  אתם  "מה  וחשבו  ראשיכם 
לפעמים,  המדינה".  למען  לעשות 

במפלגה  שנמצא  שלך,  לשכן  חיוך 
יריבה לשלך, זה מספיק. אז אחרי כל 

3החפירה הזאת, הנה מחשבות שעוב
ששמ ודברים  אלה  בימים  בי  3רות 

הבחירות  על  סביבי  מהאנשים  עתי 
ועל המתמודדים אליהן (או בקיצור, 

חפירות נוספות).

קבלה עולמי בתל אביב, שניקז אליו 
שונות,  מדינות  מ633  קבלה  דורשי 
לא  זה  עכשיו,  ולא3יהודים.  יהודים 
ונסו  קבלה,  על  דעתכם  מה  משנה 
להשכיח מלבכם את עניין המזלות, 
זו  כי  למיניהן,  ומיסטיקות  קמיעות 

הקב בבסיסה,  המהות.  לא  3ממש 
פשוטה  חיים  בתפיסת  אוחזת  לה 
זו  כמוך".  לרעך  "ואהבת  מאוד:  עד 

3המהות, זה העניין, זה התיקון והתק
ווה לעתיד טוב יותר. אני לא יודעת 
מי  יודעת  שאינני  ובטח  נבחר  מי 
ירכיב את הממשלה, אבל אני ממש 
מקווה שהעם היושב בציון, גם אני, 
ולא  האחר  את  לאהוב  סיבות  ימצא 

רק לשנוא ולכעוס.

של הבית, לכן לא מיהרתי לשפוט 
אי3שביעות  על  נתניהו  שרה  את 
אני  הממשלה.  ראש  מבית  רצונה 

הממש ראש  שאשת  מקווה  3רק 
לה, תהיה מי שתהיה, תדאג בשל 
מצב הסדקים באומה יותר מאשר 
בשל מצב הסדקים בבית. אפרופו, 
בין  שנתגלעו  הסדקים  כי  נראה 
דורשים  נתניהו  שרה  לבין  העם 
שפכטל יסודי, אפילו יסודי יותר 

בפוטו לה  שהעניקו  3מהשפכטל 
שופ המדובר שלה (ובו היא נראית 

נפלא. שאפו שרה).

משתמשים  טובים  אנשים  שגם 
חבטות.  כבשק  נתניהו  בשרה 
שרה נתניהו היא הבטן הרכה של 
בית ראש הממשלה, ה"קלפאטע" 
אני  גם  לשנוא.  אוהבים  שכולנו 
אבל  הגברת,  על  "מתה"  לא 
רוצה להיות במקומה.  האמת, לא 
אני גם חושבת שמישהו שזורקים 
ותולים  רפש  הרבה  כך  כל  עליו 

3עליו כל כך הרבה תגיות לא3מח
3מיאות, לא תקל עליו הדרך החו

צה מהמנהרה החשוכה הזאת וסופו 
שתדמיתו תואפל ותחליף את מי 
מרחמת  באמת  אני  באמת.  שהוא 

על האישה הזאת.

טלוויזיה או שומעים רדיו שומעים 
נפתלי   - "נפתלים"  מיני  כל  על 

3בנט, מני נפתלי. נמאס מכל הנ

הנפתלי  נמאס.  למיניהם.  פתלים 
עליו  לשמוע  מוכנה  שאני  היחיד 
כרגע הוא הילד מ"סיר הסירים", 

שחנו לא סר בעיניי.

אג'נדה  שמציג  מי  לכל  להקשיב 
שאע חשבתי  הבחירות,  3לקראת 

שה מאמץ (עילאי) ואקשיב למירי 
רגב. אבל בוא'נה, מי יכול להקשיב 
לצרחות שלה? מירי, ניסיתי, אבל 
להזכירך,  הניסיון.  לי  צלח  לא 

דברי חכמים בנחת נשמעים.

מישהו  מראיינת  כשאת  היקרה, 
שימי לב ללהט שעולה ממך. עזבי 
שתביעי  יאה  שלא  הרעיון  את 
עמדה כה ברורה, פשוט אי אפשר 

לשמוע אותך או את המרואיין.
3

"יום  בכנס  ישי?  אלי  של  חרונה 
חילקו  יחד  מפלגת  של  האישה" 
ועל צדן  לנשים חפיסות שוקולד 
האחורי פורטה "שיטת הניקיון של 
ישי לקראת פסח" הכוללת חלוקה 
ני3 20 משימות  ל הניקיונות  3של 

יום. לפי השיטה,  קיון, אחת בכל 
היומית  במשימתה  שמצליחה  מי 
אלי  שוקולד.  קוביית  לה  מגיעה 
יקר, אני מציעה לך לספור עד 20 

מח את  אתנו  חולק  3לפני שאתה 
תצ אם  השוביניסטיות.  3שבותיך 

ליח בכך - מגיעה גם לך קוביית 
שוקולד. ודרך אגב, רק מהעצבים 
שורה  חיסלתי  שלך  הדברים  על 

שלמה.

ללבי  מאוד  קרוב  המגדר  נושא 
שמק מה  כל  על  מברכת  3ואני 

לי  חשוב  הנשים.  מעמד  את  דם 
המפלגה  נבחרי  שברשימת  מאוד 
שתקבל את קולי יהיה ייצוג נשי 
נכבד, גם כי אני רוצה לקדם את 
המגדר וגם כי אני מאמינה, באמת 
לחולל  נשים  של  בכוחן  ובתמים, 
שינויים לטובה, בעיקר בתחומים 

החברתיים.

מק שלא  פיסטוק,  גלידת  3הרבה 
פיד עם העוזרת על אבק ופאנלים 
ועדיף שיסתפק בכורסה במחלקה 
עם  לטוס  ידרוש  ולא  הראשונה 

מיטה זוגית.

שוב  להיבחר  לו  דחוף  כך  כל 
לראש ממשלה? לא נמאס לו מכל 
הכניסה  המניפולציות,  התככים, 

שמטי הרפש  הפרטיים,  3לחייו 
בסגל ההתעסקות  באשתו,  3חים 

machita106@gmail.com
אם החיטה

מירי דג

לבנה וזהובה או שחורה וכחולה?
פוליטיקה מזכירה לי את השמלה שמשגעת את הרשת: שני אנשים מסתכלים על אותו דבר וכל אחד מהם רואה דבר אחר. 

מחשבות על הנבחרים ועל מערכת הבחירות בישראל

צילום מסך השמלה שבמחלוקת. האמת עדיין סובייקטיבית בדברים שנראים ברורים 

19.3.2015   || 14

צילום: פייסבוק השוקולד שחילקה מפלגת יחד. ההברקה האחרונה של אלי ישי  צילום מסך מירי רגב. מירי, ניסיתי 



גלות שערותיו? הרי אין פה עניין 
יקבל  במעמדו  אדם  בן  כסף.  של 
שיישא,  הרצאה  כל  על  עתק  הון 

לנ יודע  אדם  הבן   - ידוע  3וכבר 
האם  המוטיבציה?  מה  אז  אום. 

מה אכפת  פשוט  שלאיש  3ייתכן 
להמשיך  מחויב  והוא  שלו  מדינה 
שנכון  חושב  שהוא  כפי  ולשרתה 
עבורה? לא אומרת כן או לא, רק 

חושבת...
3

רו על כך שברוב המקרים, ילדים 
נשארים באותו מחנה פוליטי של 

זה אומר עליי? עזב 3הוריהם. מה 
תי את הדת, עזבתי את המפלגה 

נאמ בי  אין  האם  הגוש,  את  3וגם 
נות למסורת משפחתית? ולאן זה 
להימנע  בחיי? מנסה  אותי  הוביל 

משיפוטיות בשאלה אם זה רע או 
טוב, ולהתרכז בשאלות האלה על 
מנת להבין מה מניע אותי בחיים.

השמאל  אבל  שלו,  באידאולוגיה 
צודק בדרך. מה דעתכם?

שמלה מתעתעת

באינטרנט?  כחולה/לבנה3זהובה 
אותה...  לי  מזכירה  די  פוליטיקה 
אותו  על  מסתכלים  אנשים  שני 
דבר  רואה  מהם  אחד  וכל  דבר 
לא  מהם  אחד  אף  עכשיו,  אחר. 
כל  להיות  יכול  האחר  איך  מבין 
כי  טיפש),  לומר  (שלא  עיוור  כך 
עיניו.  מול  מונחת  המציאות  הרי 
כנראה שמחשבתנו מתעתעת בנו 

3כמו שחמשת החושים שלנו מתע
בדברים  שגם  וכנראה  בנו,  תעים 

3שנראים ברורים האמת עדיין סו
בייקטיבית.

מרדכי".  מ"אהבת  בוחרים  אנחנו 
לפעמים, אנחנו בוחרים מ"שנאת 
המן". וה"המן" הזה, שאת או אתה 
שונאים, התחזק משום שבחרת לא 
להצביע. עכשיו, אם לא בחרתם, 
אני ממש לא מעוניינת לשמוע את 
הקיטורים שלכם על כמה המדינה 
הזאת מחורבנת ואיך אתם שונאים 
את כולם בגלל זה. דרך אגב, גם 
התלונות  את  תמננו  בחרתם,  אם 
לא  עדיין  היא  הצבעה  כי  שלכם, 

פוס בלתי  לקיטורים  3גושפנקא 
קים.

שמחתם, בכיתם, צחקתם, צהלתם 
או דמעתם לאחר הבחירות, זכרו: 

3הכול מתחיל ונגמר במערכות הי
חסים שלנו עם האנשים שסביבנו. 
הוא  כמוך  לרעך  "ואהבת  שננו: 

כלל גדול בתורה".
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כתב וצילם: דני בלר

ראשוני,  יפה,  משהו  יש 
3אמתי, בלתי מקולקל בפ
המע בנגב  המושב  3דויים 

רבי, במרחק פסיעה מהעיר אופקים, 
גם  ביניהם  העולים,  למושבי  שייך 
ובטחה  גילת  פטיש,  מסלול,  רנן, 
ה503'  בשנות  שהוקמו  הסמוכים, 
ביזע, באמונה, בתחושה חלוצית של 
הגיעו  המושב  אל  הארץ.  חידוש 
בו  והקימו  מתימן  עולים  ב19503 

הצ יותר  מאוחר  חקלאיים.  3משקים 
ממושב  מתיישבים  למקימים  טרפו 

3רנן, אף הם עולים מתימן. שם המו
ְיהָוה  י': "ּוְפדּוֵיי  שב לקוח מישעיהו 
ְוִשHְמַחת  ה,  ִרנָּ ְבּ ִצּיֹון  ּוָבאּו  בּון,  Kְיֻש
כ4,0003  שטחו  ם",  Kַעל3רֹאָש עֹוָלם, 
בעיקר  מתפרנסים  ותושביו  דונם 
ואחרי  רפתות.  בייחוד  מחקלאות, 
בו  קורים  הוא מתחדש,  רבות  שנים 

דברים.
מתחיל  אתה  הורה,  "כשאתה 
לשים לב לדברים שלא ראית או לא 
מספרת  כן",  לפני  לך  חשובים  היו 
סימה חסון (41), חברת ועד במושב, 
האישה הראשונה בפדויים שמכהנת 
מדרכות  רוצה  "אתה  זה.  בתפקיד 

ומסומ תקינים  כבישים  3מסודרות, 
נים, אתה רוצה סביבה יפה ובעיקר, 
במקום  לגדול  לילדים  טוב  שיהיה 

שאתה גר".
מוכ מאופקים,  במקור  3סימה, 

של  רגב  "מירי  החיבה  בכינוי  רת 
חק למנשה,  נשואה  היא  3פדויים". 

שנה   15 ילדים.  לחמישה  ואם  לאי, 
התאהבתי  "ממש  במושב.  גרה  היא 
בחיים.  ביופי,  בשקט,  הזה.  במקום 
אני אוהבת את המקום ואת האנשים, 

יש בפדויים משהו מיוחד מאוד".
בראשית.  רוח  על  שומר  המושב 
עומד  הישנים  מהבתים  גדול  חלק 
מאוכלסים,  חלקם  במקום.  עדיין 
עומדים  מהם  בכמה  נטושים,  חלקם 
מקרר  פעם:  של  חפצים  אילמים 
שפעם  "פרידמן"  של  קומה  נמוך 

"סוכ תינוק  מיטת  מותרות,  3היה 
וגזוז  קלים  משקאות  בקבוקי  נות", 
לפני  מהשוק  שנעלמו  חברות  של 
והיא  אמנית  סימה  שנים.  עשרות 

הפי לתיעוד  שלמה  שנה  3הקדישה 
"אנשים  המושב.  של  הישנות  נות 
רואים בזה משהו ישן, אני רואה בזה 
וציירתי, כדי שתהיה  יופי. צילמתי 

מזכרת".
3שנים רבות שמר המושב על מת

התוצאה  להתחדש.  והתקשה  כונתו 

התשתיות,  של  התיישנות  הייתה 
להישאר  לצעירים  דחיפה  היעדר 

הוו האוכלוסייה.  והזדקנות  3במושב 
עד הישן רצה לשמר את כוחו, ככל 
הנראה מתוך בחשש מהחדש, מתוך 
רצון שלא להפריע לקיים. "אבל היה 

3צורך לחדש דברים, במיוחד שכמח

צית מתושבי המושב כיום הם בנים 
להתח שרוצים  אנשים  3ממשיכים, 

דש, לשפר את תנאי המחיה שלהם. 
פעילויות  כמו  תרבות,  כמו  דברים 
למען הילדים והנוער, לחולל שינוי 

- לא היה קל".

חלמאות מסוכנת

פדויים  מושב  יופיו,  למרות 
על  חלקן  תשתית,  מבעיות  סובל 

למו הכניסות  אחת  החלמאות:  3סף 
שב, הנושקת לכביש ראשי המוביל 
לאופקים, מאלצת את חבריו לבצע 

3עבירת תנועה כשהם חוצים פס הפ
רדה רצוף ולסכן את עצמם. אף אחד 
לשים  חשב  לא  התחבורה  במשרד 

3במקום שילוט ולהתקין כניסה מסו

כשאנשים  בבוקר,  "לפעמים  דרת. 
היל את  ולוקחים  לעבודה  3יוצאים 

דים לבית הספר, עומדת פה ניידת 
פנינו  מכעיס.  זה  דוחות.  ורושמת 
שיתקנו  וביקשנו  התחבורה  למשרד 

את המצב הזה", אומרת סימה.
המו בתוך  מהמקומות  3"בחלק 

דרכים,  לסלול  צורך  היה  שב 
הסדרי  ולהנהיג  מדרכות  לסמן 
זו דוגמה לסוג הדברים  תחבורה. 
במושב,  מתמודדים  אנחנו  עמם 
לשנות  החלטיות  הרבה  דורש  זה 

דברים כאלה".
הייתה  לשינויים  הדרך  אולם 
הקודם  הוועד  במכשולים:  רצופת 
לא אהב, בלשון המעטה, ש"יתערבו 
לו" בעניינים, גם אם הכוונה הייתה 
טובה. "שאולי זה מובן באיזה שהוא 
אופן, אבל אני הייתי נחושה לשנות 
אז  מהמושב.  לי  אכפת  כי  לטובה, 

3התחלתי להיות פעילה בתחום הת
ובהעצמה  והנוער  הילדים  רבות, 
הנשים,  הנשית. הצטרפתי למועצת 
יש  חי.  יצחק  עופרה  מנהלת  אותה 
65 ילדים ובני נוער. רצי3 3במושב כ

תי שיהיה להם נחמד.
ופתחנו את מו 3"גייסנו משאבים 

ומגרש  הנוער  לבני  'הזולה'  עדון 

 רוצה
שינוי

מושב פדויים בנגב המערבי נקרע בין הרצון להתחדש לבין החשש להיפרד מהסדר הקיים. סימה חסון, חברת ועד 
ופעילה במושב שמזכירה לשכניה את חברת הכנסת הנמרצת, לקחה אותנו למסע בין הבתים הישנים וסיפרה 

כמה קשה היה להתניע את השינוי

מושב פדויים סובל מבעיות תשתית, חלקן על סף 
החלמאות: אחת הכניסות למושב, הנושקת לכביש ראשי, 
מאלצת את חבריו לבצע עבירות תנועה ולסכן את עצמם. 
אף אחד במשרד התחבורה לא חשב לשים במקום שילוט 

ולהתקין כניסה מסודרת

סימה חסון. "לחולל שינוי - לא היה קל"
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עכשיו  ניכרת.  בהשקעה  כדורגל, 
ולי מקום משלהם  יש  הנוער  3לבני 

גן  בבטיחות.  לשחק  מגרש   - לדים 
הילדים גם הוא עבר שיפוץ. שיפצנו 

את המקווה".
רק  אך  בפדויים,  יש  משקים   85
מסייר  הקב"ט  מאוישים.  מהם   75
כל הזמן, אפילו שפדויים הוא מקום 
נותר  הישן  הנשק  מחסן  רק  רגוע. 

3עדות אילמת לתקופות אחרות, סו
ערות יותר, כאשר המושב עלה על 

הקרקע בסביבה לא3קלה.
חברי  של  ומהבנות  מהבנים  חלק 
לא  לעיר,  לעבור  רוצים  המושב 
חקלאי  במושב  לחיות  להם  מתאים 

הפר את  מחפשים  הם  3כממשיכים. 
ומחפשים  אחרים  במקומות  נסה 
סביבת חיים חדישה יותר. בשל כך, 
הזדקנות  סכנת  בפני  עמד  המושב 
בו תחושה  ומיעוט חברים, אף שיש 
חזקה של קהילה - כולם מכירים את 

3כולם ואם זר נקלע למקום, מיד מר
גישים בו.

נשים לא מצביעות

תמיד  לא  הנגב  במושבי  החיים 
קלים. חלקם שמרניים מאוד וקשה 

להאמין, שבשנת 2015 בחלק מהם 
אין לנשים זכות הצבעה. "זה דבר 
מספרת  קורה",  זה  אבל  מדהים, 

האחרו בבחירות  מניסיונה  3סימה 
3נות. "היה קשה לחולל פה את השי

נוי, אבל לא בלתי3אפשרי. חברתי 
לנשות המושב, בהן לשירה מליחי, 
'בשביל מה  אמרו לי שזה לא קל. 
מפעם  יותר  לי  אמרו  זה?'  את  לך 
אחת. אבל ארבע שנים ובהתנדבות 
מלאה עשיתי דברים למען המושב 

במסגרת ועדת התרבות.
נערכו   2014 ינואר  "בחודש 
חשבו  המושב.  לוועד  הבחירות 

בא זכיתי  אבל  סיכוי,  לי  3שאין 
עבורי  שהצביעו  הנשים,  של  מונן 
ייצור  שזה  שידעו  למרות  באומץ, 
45 קו3  להן מתחים בבית. קיבלתי

מתוך  השמיני  במקום  וזכיתי  לות 
תחילה  נכנסתי  לא  אמנם  שבע. 
לי  שיש  בכוח  הכירו  אבל  לוועד, 

וברצון שלי לעשות.
"לפני חודש הלך לעולמו סעדיה 
מועלם ז"ל, אחד מחברי הוועד ואני 

3אמורה להיכנס במקומו. בראש הוו
עד הנבחר עומד סעדיה עומסי וזהו 
וועד טוב, צעיר, עם רצון לעשות. 
שאני  מרגישה  אני   2014 מינואר 

בהרמו עובדת  אלא  נלחמת,  3לא 
ניה. מאשרים לי תקציבים לעשות 

דברים טובים עבור המושב.
"ראש מועצת מרחבים, שי חג'ג', 

אנח המושב.  לצרכי  קשוב  3מאוד 
בגישה.  השינוי  את  מרגישים  נו 
המושב הזה יקר ללב כולנו ואנחנו 
רוצים שיצליח. מצד אחד, שישמור 
תמיד על האווירה הביתית, על חיי 
שהתשתיות  שני,  מצד  הקהילה. 
יטופלו ושכל צרכי הקהילה יקבלו 

מענה, מטף ועד זקן.
הזה  באזור  החיים  הכול,  "אחרי 
נהדר  מקום  זה  יפים.  הנגב  של 

שבח הסיבה  זו  ילדים.  בו  3לגדל 
יכו ילדים  כאן  כי  בפדויים,  3רנו 

לים לשחק, ללכת לחוגים, ללמוד, 
ועד  שיש  ברגע  ביתית.  באווירה 

מוע ראש  ויש  בהרמוניה  3שעובד 
צה קשוב, הדברים עובדים. זה כמו 

מכונה, שעובדת היטב.
דתי.  מושב  פעם  היה  "המושב 

וחי דתיים  יחדיו  בו  גרים  3היום 
לוניים. דברים קצת השתנו. לפני 
עשר שנים היה בלתי נתפס שנער 
היום  טרקטורון.  על  בשבת  ייסע 
זה קורה. עם זאת, אנשים פה חיים 

בכבוד הדדי", מספרת סימה.

סימה חסון: "בחודש ינואר 2014 
נערכו הבחירות לוועד המושב. 

חשבו שאין לי סיכוי, אבל זכיתי 
באמונן של הנשים, שהצביעו עבורי 

באומץ, למרות שידעו שזה ייצור 
להן מתחים בבית. קיבלתי 45 קולות 

וזכיתי במקום השמיני מתוך שבע"

גן "דקלים". "שיהיה טוב לילדים לגדול במקום שאתה גר"מועדון ה"זולה". "עכשיו לבני הנוער יש מקום משלהם"

היציאה המסוכנת מהמושב. "לפעמים בבוקר, כשאנשים יוצאים לעבודה ולוקחים את 
הילדים לבית הספר, עומדת פה ניידת ורושמת דוחות"

מחסן הנשק הישן. עדות אילמת לתקופות סוערות יותר משק במושב
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ספרות
זהר נוי

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

כתב העת לשירה "הבה 
להביא  אמור  להבא" 
בשורה לשירה העברית 

3וכך מוצהר ב"פתח דבר" של גי
4 שלו. למעשה, הצה3  ליון מספר

בגיליונות  חוזרת  הכוונות  רת 
עודד  עורכו,  ובדברי  העת  כתב 
מצפה  העברית  השירה  כרמלי. 
בדיוק לבשורה שעליה מצהירים 

3אנשי "הבה להבא" - שירה גדו
משמעו להצהרות  המוכנה  3לה 

תיות מתוך תפיסת עולם החורגת 
של  מפוליטיקה  או  ממגזריות 

זהויות.
אולם מעבר להצהרות גדולות, 

3גיליון זה של "הבה להבא" מתק
די שירה משמעותית.  לספק  שה 
מלבד כמה שורות שיר נאות, יש 
- כמו הקריאה  גימיקים  בגיליון 
"לנכדינו  הגיליון  של  להקדמה 

המשו על  הכרזה  או  3המדוזות" 
רוחנית  "סמכות  עזרא  יואב  רר 
עליונה" של כתב העת – ויש בו 

שירה בוסרית או מתחכמת.
השיר המוצלח בכתב העת מגיע 
של  השני  השיר  זהו  בפתיחתו, 
"שירי  של  רצף  מתוך  יכין  סער 

חבלה" שבהם יכין מנסה להגדיר את השירה: 
"שירה זיקוקין. אנסה להבין / אל על אח תוך 
/ שירה זיקוקין / אל גפרית על אשלגן את 

3פחם תוך שירה זיקוקין שירה זיקוקין". במי
לים אלה נפתח השיר המצליח לשלב נונסנס 
(אי3גיון) בשיר בעל ניגון מוצלח ואפילו שמץ 

3רצינות במילים: "רק חסרות מילות היחס הז
היחס  מילות  רק  לו   / אפשר  היה   / קיקות. 
לוין3לוין3לוין3לוין3לוין3 לקשור   / הזקיקות 

לוין3לוין / ללוונן השחקים. אבל השירה / לא 
קושרת. היא זיקוקין".

מלבד שיר זה, אציין לטובה את שיריהם של 
אמיר מנשהוף ואייל שלום, שאינם מרשימים, 

3ובמקום תוכן יש בהם בעיקר התחכמויות לשו
ותוך  בצורה משעשעת  נעשות  אלו  אך  ניות, 
משום  מפתיע  הדבר  נאה.  חריזה  על  הקפדה 
שבגיליונות קודמים של "הבה להבא" הופיעו 
כמה שירים מוצלחים מאלו שבגיליון זה (אף 

3שגם בהם ניכרה חוסר אחידות מבחינה ספרו
תית) ואמיר מנשהוף התבלט בהם לטובה.

מצליחים  אינם  בגיליון  אחרים  שירים 
או  לגימיק  להתחכמות,  מעבר  להתעלות 

3לבוסריות, כמו השיר "המפץ הגדול" של עמ
נואל לוי שתחילתו בשורות הסתמיות: "בכל 
יום אני שומע את המפץ הגדול / בכל שעה 
אני שומע את המפץ הגדול / בכל דקה אני 

3שומע את המפץ הגדול / איני יודע מה אהו
בתי לוחשת באוזני" ולפחות מסתיים בצורה 
טובה יותר: "עד עולם יתפוצץ המפץ הגדול 
/ ושיר שנכתב בכל יום מחדש / מוטב שלא 

היה נכתב מעולם".
שורה  של  שירים  רצף  מציג  עזרא  יואב 
אחת, שאינן אלא התחכמויות תפלות. השיר 
"הדימוי האולטימטיבי" הוא השורה: "זה מאוד 
של  שירו  יפה".  נורא  זה  אבל  לכלום  דומה 
עזרא, "חנות הפרחים", נפתח במילים: "כאן 
זה חנות הפרחים / איפה זה חנות הקוצים / 

3אין כזה דבר חנות קוצים / יש לי הזמנה גדו
לה / לקוצים".

רוב  הם  מופרזות  והכרזות  רעיונות  קטעי 
מה שנמצא בגיליון, יחד עם ישירות שהופכת 
לעתים לפשטנות ולא רק בדיבור על עתיד 
האנושות, על המפץ הגדול ואזכורים חוזרים 
"מהירות  כמו  בשיר  גם  אלא  "היקום",  של 
האור": "לא האור אלא אנחנו נעים במהירות 

הנ היא  אטיות  היא  האור  מהירות   / 3האור 
ייח / הנייח הנצחי, הבלתי3מונע / וכל שאר 
"יש  נעים"; השיר מסתיים במילים:  הדברים 
מאין, מאין יש, יש ואין בעצם / זה אותו דבר 

/ זה אור".
ההצהרות שנושא כתב העת "הבה להבא" 
מרשימות וראויות, אך הביצוע טעון שיפור. 
בעיקר משום שהקריאה לשירה אוניברסלית 
מתגשמת רק בהחדרת מילים לשירים, כגון: 
"מפץ גדול", "יקום" או "מהירות האור", אך 
אינה מייצרות אמירות משמעותיות או שירה 
הזה  העת  שכתב  מהסוג  אמירה   - מחדשת 

מתיימר לה ונראה שגם יהיה מסוגל לה.
 95  .2014  ,4 גיליון  להבא",  "הבה 

עמודים

יביא בשורה?
הגימיקים בגיליון מספר 4 של כתב העת לשירה "הבה להבא" 
תופסים מקום רב יחסית לשירים הטובים המעטים המודפסים 

בו. הבשורה שעליה מצהיר כתב העת אינה כאן עדיין, אך 
בגיליונות הבאים היא עשויה להופיע

"הבה להבא". מרבית הגיליון היא קטעי רעיונות והכרזות מופרזות

מיכאל בן דרור מקיבוץ שדה נחמיה 
הוא, בין היתר, מדריך טיולים שאינם 
מוכרים, בסגנון מיוחד. בספרו "טיולי 
המים שלא הכרנו" הוא מרכז מסלולים רטובים 
אין3 (נחל  בפלגים   - נטו  מים  טיולי  בישראל, 
שם, מעין שמיר לעין ברכה, נחל זוויתן עליון, 

3"אגדות" - טיולי מים מן האגדות), בנחלים, בנ
הרות, בבריכות, בכנרת ובים (מאכזיב אל הצוק 

במים  הנקרה),  בראש  הרפתקה  הלבן, 
צלולים מקרסול עד צוואר. כל אלו עוד 
לפני שהוזכרו ההפלגה אל האופק ב"סוסון 
שחיות  בהנאה),  משייטים  (עליו  הים" 

האורך בנהר ושכיות החמדה.
למשפחות  מסלולים  מרוכזים  בספר 

לרו ולנוער,  לצעירים  טבע,  3שוחרות 
(כמו  ולהרפתקנים  לנועזים  מנטיקנים, 
הירדן,  הדודות לפארק  - מגשר  "כסאח! 

3חצבני תיכון, חוצות עכו"); מסלולים צו
3ננים בקיץ חם, נגישים לכול ואלטרנטי

בות לכל מסלול ואף תאריכים מומלצים 
לטיולים. הסברים ברורים, לצד צילומים 

מרהיבים (הוצאת כנרת, 208 עמודים).

 לגזור, להדפיס,
לתפור ולקשט

"אמא ואני יוצרים" הוא ספר שתורגם 
שער  להיות  ומטרתו  לעברית  מאנגלית 
שדרכו ייכנסו ילדים אל העולם המופלא 

והמרגש של היצירתיות.
יצי להכנת  רעיונות  יקבלו  3הילדים 

עובדות  יגלו  וגם  ומועילות,  יפות  רות 
איך   - השונים  החומרים  על  מעניינות 
מכינים צבע, מהו נייר ומהיכן הוא מגיע, 
איך מיצרים ֶלֶבד, מהו צמר ואיך צובעים 

אותו, וכן ילמדו טכניקות תפירה.
3בעזרת הספר הם יוכלו לפתח את כישו

רי היצירה שלהם וילמדו להדביק, לגזור, 
להדפיס, לתפור ולקשט - והכול בעזרת 
אוריגמי  שבשבת  היצירות:  בין  ההורים. 
המסתובבת ברוח, גן חיות של פונפונים, 

פרח ארוג ואפילו צלחת מעופפת.
הילדים ילמדו להשתמש בבובת סריגה, 
לסרוג, לעצב חולצה, לצבוע חלוקי נחל, 
בחומרים  להשתמש  קלקר,  על  להדפיס 

3ממוחזרים כמו תבנית ביצים, להכין תי
אטרון בובות ועוד המון דברים נהדרים.

מפורטים  קלילים,  מנוקדים  ההסברים 
מתאימות.  תמונות  ולצדם  וברורים, 

הפורמט הגדול של הספר עוזר ותורם גם הוא 
ברקת,  חגי  (מאנגלית:  ליצור!  התחילו  להנאה. 

הוצאת "דני ספרים", 80 עמודים).

להחלים מפצעי העבר
"הקנאה" מאת הלן גרמיון (מחברת "העיקרון 
פסיכולוגי  מותחן  הוא  התשוקה")  של  הסודי 
המתרחש בבואנוס איירס בשנת 1987, בחברה 
הגנרלים  משלטון  להתאושש  המנסה  פצועה 

האכזרי, שהעלים ועינה אלפים.
להמשיך  המנסה  אומה  של  הזה,  הרקע  על 
הרוצחים  בעוד  העבר,  מפצעי  ולהחלים  הלאה 
והמענים מתהלכים בין הקרבנות, גרמיון טווה 
חשודים,  כולם  מפוענחת.  בלתי  רצח  תעלומת 
כולם קרבנות וכולם יכולים למצוא את עצמם, 

ברגע אחד, במדור הפלילים.
ליסנדרה, רקדנית טנגו צעירה, נמצאת מתה 
על המדרכה, חמש קומות מתחת 
לחלון דירתה. המשטרה עוצרת 
ממנה,  המבוגר  בעלה  את  מיד 
הפסיכולוג ויטוריו, בחשד לרצח 
המטופלות  אחת  קנאה.  מתוך 

3שלו, אווה מריה, מתגייסת לע
הרוצח  את  למצוא  ומנסה  זרתו 
האמתי. האם זה היה רצח מתוך 
האם  תשוקה?  של  פשע  קנאה? 
שהבעל  לעובדה  קשור  מותה 

פסיכולוג מצליח?
שלא  הפצעים  על  ספר  זהו 
הילדות  פצעי  להגליד,  יכולים 
ופצעי הדיכוי; הוא אפל, אכזרי 
במרכזו  הקוראים.  על  חס  ואינו 

שנד שככל  המוות  3תעלומת 
כך  לפתרונה,  שמתקרבים  מה 
אינטליגנטי,  ספר  מתרחק.  הוא 
מהסוג שנשאר אתך הרבה אחרי 
בק,  שירן  (מצרפתית:  הקריאה 

הוצאת כתר, 332 עמודים).

כשאדם נועד 
לגדולה

בלק  הולי  הנוער  סופרות 
("ספיידרוויק") וקסנדרה קלייר 
"מכשירי  הנפילים",  ("בני 
התופת") הן חברות טובות, בין 
השאר בזכות אהבתן המשותפת 
ב"מגיסטריום"  פנטזיה.  לספרי 
סיפור  ויצרו  כוחות  איחדו  הן 

שקו מה  ועל  ורע,  טוב  3על 
בין  לגדולה,  נועד  כשאדם  רה 
שלא.  ובין  בכך  רוצה  שהוא 

3"מבחן הברזל" הוא הספר הרא
שון בסדרה.

למ להתקבל  חולמים  3כולם 
גיסטריום, אבל לא קאלם האנט. 

3הוא יודע שקסם הוא עסק מסו
את  מושכים  כשכוחותיו  כן. 
תשומת לבם של המאסטרים, הוא מנסה להיות 

עכ נכשל.  אבל   - בכיתה  גרוע  הכי  3התלמיד 
שיו עליו ללמוד במגיסטריום המופלא ומעורר 
יגלה  אט3אט  גורלו.  בעקבות  וללכת  האימה, 
לעברו,  אפלים  בקשרים  קשור  הקסם  שעולם 
מבחן  עתידו.  אל  סכנות  מלאת  בדרך  ומוביל 
ביותר  הגדול  המבחן  ההתחלה.  רק  הוא  הברזל 
עוד יגיע (מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת, 

286 עמודים).

היכונו לעונה הרטובה
בקיץ, טיולים במים צוננים הם הלהיט העונתי. ספר חדש 

מרכז את המסלולים העיקריים וגם את החלופות • מהו נייר 
ומהיכן הוא מגיע? ספר יצירה לילדים ישיב על השאלה וגם 

יראה מה אפשר לעשות בשתי ידיים
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 עיתוני החג  יסגרו ב- 30/3/15 יום ב'
עיתוני חוה"מ יסגרו ב- 2/4/15 יום ה'

dorin.segev@tmags.co.il  |  073-2369058 :לפרטים

עיתוני "הזמן הירוק" ו"קו למושב" מאחלים לכל בית ישראל  חג אביב שמח!

הקדימו להזמין מודעות  עוד היום לגיליונות החג 
ותיהנו מהטבות!
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לקוח יקר!

חג האביב מתקרב!
לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת חג 

. מיוחדת של עיתון 
תזמון מתאים לפגוש את כל 

לקוחותייך החקלאים מעל דפי 
העיתון המוביל ולברך אותם

בחג שמח.

אתה מוזמן לשריין עוד היום מיקום 
עדיף למודעתך

לפרטים נוספים:
דורין שגב  

פירסום מודעות והפקה
משרד: 073-2369058

dorin.segev@tmags.co.il

לקוח יקר!

חג האביב מתקרב!
לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת חג 

. מיוחדת של עיתון 
תזמון מתאים לפגוש את כל 

לקוחותייך החקלאים מעל דפי 
העיתון המוביל ולברך אותם

בחג שמח.

אתה מוזמן לשריין עוד היום מיקום
עדיף למודעתך

לפרטים נוספים:
דדדדדדדדדוווווווווורררררררררררררריייייןןןןןןןןןןן שששששששששששששששששששגגגגגגגגגגגגגגבבבבבבבבבבבבבבבבב 
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מערכת עיתוני "קו למושב" ו"הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת 

דרוש תותח מכירות לוח 
 בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום

 היכרות עם תחום המרחב הכפרי

 ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי

 היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת 
 רצוי מגורים באיזור המרכז
 תנאים מצויינים למתקבלים

קו"ח ל:   dorin.segev@tmags.co.il בציון מס' המשרה
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד ! 

מס' 
משרה 

 103

מערכת עיתון "הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת 

דרוש תותח מכירות שטח 
 בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום

 היכרות עם תחום המרחב הכפרי

 ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי

 היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת 
רישיון נהיגה חובה

 רצוי מגורים באיזור הצפון
 תנאים מצויינים למתקבלים

קו"ח ל:  dorin.segev@tmags.co.il  בציון מס' המשרה 
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד ! 

מס' 
משרה 

 101



23 ||  19.3.2015

 

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

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

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

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

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

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

במושב בשרון -  1,000 מ' צינור השקיה מפלסטיק 32 מ"מ
לפי 2.20 ₪ למ' + 100 מ'  צינור פלסטיק 75 מ"מ דרג 10

לפי 9 ₪ למ', הכל חדש באריזה! 
לפרטים- 050-8632334

למכירה




