
הפעילות  בשנת  לפחות  חלף,  השירות  שנת  מפעל  המשך  על  שאיים  המשבר 
בסיס  הממשלה.  ראש  משרד  עד  והגיע  שבועות  שנמשך  מאבק  לאחר  הקרובה, 
התקציב הוגדל מ�18 ל�46 מיליון ש"ח וכ�2,100 מתנדבי שנת שירות יגיעו השנה 
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מי לנו במילנו
נתניהו בביתן הישראלי 
באקספו 2015: "ישראל 

היא כוח עצום בטכנולוגיה 
העולמית וגם בחקלאות"

הדרך שלה
קרנית גולדווסר תחשוף את 

סיפורה האישי, ובו כאב, 
צמיחה והתפתחות, ביום 
עיון של תנועת המושבים

לסל וחסל
האחים אבירם ועדי 

פרוסט, בני מושב בלפוריה, 
מייצרים שקיות אל�בד 

שיחליפו את שקיות הניילון 
הבלתי�מתכלות
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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
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הנני > שבנדון  הנושא  של  חשיבותו  לנוכח 
לחזור  במטרה  לכבודו  לפנות  לעצמי  מרשה 
ולחדד את הדברים. הנני חקלאי ועו"ד העוסק 
נחשף  אני  עיסוקי  בייצוג חקלאים. במסגרת  בעיקר 
לעתים קרובות לאבסורדים הנובעים מהדין החל על 
מעסיקי עובדים בחקלאות. להלן אנסה להאיר חובות 
חוסר  ולהדגיש את  אלו, להציג את האבסורד שבהן 
שעמד  לרציונל  השונות  הדין  הוראות  שבין  הקשר 

מאחורי אותם סעיפים מחייבים בשעה שנקבעו.
מרכיב העבודה במשקי הצומח מהווה כ�40% מסך 

�הוצאות הייצור ולכל הקלה ברכיב תשומות זה מש
מעות ניכרת בהוצאה שבייצור. סך ההטבות שלעיל 

הוא 2,627 ש"ח לעובד בחודש, בשנה: 31,524 ש"ח.
�1. היטל עובד זר: מס בשיעור 10% מהברוטו מש
מעותו למצער 600 ש"ח לחודש - העניין מוכר וידוע, 

אף ניתנה התייחסות השר לנושא בתקשורת.
�2. אגרות: 2,016 ש"ח לשנה, כלומר 168 ש"ח לחו

בכל  כי הטיפול  האוצר,  "קבעו" פקידי  דש. בשעתו 
ענייני העובדים הזרים לענפיהם השונים עולה 100 
מיליון ש"ח בשנה. אלא שהכפילויות וחוסר היעילות 
מושתות כולן על המעסיקים. אציין כי תקציב מדור 

העוב מעסיקי  מהפרשות  ממומן  בחלקו  �התשלומים 
דים משטחי יהודה ושומרון (האם אין כפל?).

 700�כ ריאליות:  מגורים  בהוצאות  הכרה  אי   .3
ש"ח לחודש תחשיבי חברת "פארטו" (מבצעת בדיקות 
כך  לצורך  ונשכרה  ממשלה  משרדי  עבור  כלכליות 
ע"י התאחדות האיכרים) הצביעו על עלות ממוצעת 
�המ את  מגבילות  התקנות  לחודש.  ש"ח   1,012  של

אזורי  בין  ומבדילות  לניכוי  המותר  בסכום  עסיקים 
הארץ ואבחנה מופרכת לעניין הבעלות על המגורים.
�18 הונחה על שולחן ועדת העבו �בשלהי הכנסת ה

דה הרווחה והבריאות הצעה להתיר ניכוי אחיד וכולל 
בסך 661 ש"ח. בכנסת שאחריה, באותו עניין בדיוק, 
הוכן תיקון לחוק לפיו הותר לנכות 775 ש"ח. בשני 

המקרים לא צלח הדבר, מסיבות שונות.
4. ביטוח רפואי: 47 ש"ח לחודש - כמו במגורים, 
המעסיק שני שלישים מעלות ביטוח עובד זר, בניגוד 

לעובד אחר.
5. צו ההרחבה: עלותו 441 ש"ח במקרה של עובד 
זר המשלים חמש שנות עבודה באותו מקום עבודה. 

סכום זה הוא תוספת לעומת הדין הכללי.
בהינתן מצבה הידוע של החקלאות ראוי ולו באופן 

�זמני לצמצם את זכויות העובדים, כך עשתה המדי
 –  2013 התשע"ג  שעה  (הוראת  אחדים  במקרים  נה 
המצב  לייצוב  בצעדים  הציבורי  השירות  השתתפות 
הפיסקלי במדינה במהלך 2013�2014), כך קורה גם 
במפעלים הנתונים במצוקה, בדרך כלל אף בהסכמת 
את  לאיין  יש  העתים,  בצוק  הכלכלית.  ההסתדרות 

�החובה לשלם לעובד מענק שנתי, תוספת ותק, תוס
פת משפחה ועוד.

הכספי  הערך  זהו   - לחודש  281 ש"ח  פנסיה:   .6
של הטבה לא�רלוונטית זו. מטרת ההפרשה לפנסיה 
היא לאפשר לאדם שהפסיק לעבוד מטעמי גיל או 
בריאות המשך זרם הכנסות שיאפשר לו חיים בכבוד 
ללא הזדקקות לקופה הציבורית ובלי להכביד עליה. 

�עובד זר היוצא את ישראל עשרות שנים בטרם הגי
עו לגיל פנסיה נהנה למעשה מתוספת שכר. הא ותו 

לא!
פיצויי  חוק  7. פיצויי פיטורין: 390 ש"ח לחודש. 
�9 (א)) רואה במי שהתקבל לעבודה לתקו  פיטורין (ס'
פה קצובה כמי שפוטר ועל כן זכאי לפיצויי פיטורין. 
הרציונל הוא מניעת מצב שבו מעסיקים יקצבו מראש 

�תקופת עבודה וכך יחסכו תשלום פיצויים, אולם בע
אלא  העבודה,  תקופת  את  קוצב  המעסיק  לא  נייננו 
המדינה (חוק הכניסה לישראל מגביל את משך שהותו 

של עובד זר לחמש שנים).
לעבודה  הארצי  הדין  בית  פטר  אחר  במקרה  אגב, 

�מעסיק מתשלום פיצויי פיטורין שעה שעבודת עוב
דים הופסקה ע"י רשויות הביטחון. שם נימק בית הדין 
בהחלטתו (נזאל ואח' נ' סטרפלאסט תעשיות (1976) 
בע"מ): "כאשר גורם שלטוני חיצוני מונע את המשך 
יחסי העבודה בין הצדדים, אין כל משמעות לחיובו 
�של המעביד להציע את המשך ההעסקה כתנאי לאי

חיובו בפיצויי פיטורים". ברקע אוסיף, כי המשכורת 
ש"ח   1,444 הייתה   2015 ביולי  בתאילנד  הממוצעת 

לחודש, לפי "אקונומיסט".
מסתכמת  בחקלאות  זר  עובד  העסקת  עלות 
ובעיקר  לעיל  האמור  מכל  לחודש.  ש"ח   7,000�בכ
מצופה  והחקלאים  החקלאות  של  הקשה  מצבם  נוכח 
חקיקה  לשינוי  יפעלו  כי  וממשרדו  החקלאות  משר 
ראשית ומשנית ולו לתקופה זמנית במטרה להקל על 

החקלאים הנצרכים לעובדים זרים.
שמואל גלנץ, עו"ד
כרם מהר"ל
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נפטר שמחה אסף
 יו"ר המרכז החקלאי לשעבר, הבן הראשון שנולד בכפר יהושע לאחר הקמתו,

נטמן במושבו והוא בן 88

<�26 באוגוסט, יום רביעי, יצאה הל �ב
ווייתו של שמחה אסף, בן כפר יהושע 
וחבר המושב עד מותו, מזכ"ל המרכז 
העלמין  בית  אל  האחרונה  בדרכו  החקלאי, 
בכפר, שם נטמן. המרכז החקלאי, אגודת ניר 

�שיתופי, התנועה הקיבוצית והתנועות המו
של  למשפחתו  תנחומיהם  את  שלחו  שביות 
אסף, שהיה נשוי לרחל ואב לשלושה ילדים, 

סב וסבא רבא.
(וילקומיץ),  שמחה היה בנו של עמי אסף 
יהושע, חבר  מיוזמי גרעין ההקמה של כפר 
מטעם  החמישית  עד  הראשונה  בכנסות 
ומזכיר  והתרבות  החינוך  שר  סגן  מפא"י, 
�תנועת המושבים; נכדם של ליבה וילקומיץ

המורים  מראשוני  וילקומיץ,  ושמחה  סגל 
העבריים במושבות הגליל ומנהל בית הספר 

המקומי.
יהושע,  בכפר  שמחה  נולד  שנה   87 לפני 
הבן הראשון שנולד עם הקמת המושב. בשנת 
�1946 גויס לפלמ"ח והיה למפקד פלוגה בג

דוד הרביעי. השתתף בקרבות הגדוד בחזית 
המרכז  בחזית  "דני"  במבצע  הירושלמית, 

�ובקרבות הדרום במבצע "חורב". שירת בג
דוד החמישי בחטיבת "הראל" והיה ממובילי 
הימים.  במלחמת ששת  לירושלים  השיירות 
את  הכיר  שם  החמישי,  הגדוד  מפקד  היה 

רעייתו רחל.
מלח לאחר  החל  הציבורית  �בפעילותו 

 1953 בשנת  למשק  כשחזר  העצמאות,  מת 
ושימש מרכז משק כפר יהושע. ב�66' נבחר 
 '70 בשנת  המושבים,  תנועת  למזכירות 

בתפ המושבים.  תנועת  מזכיר  לסגן  �נבחר 
קיד מזכ"ל המרכז החקלאי כיהן משנת 1975 
עד שנת 1996. בתפקידו זה היה חבר מועצת 
מקרקעי ישראל מטעם קרן קיימת לישראל 
החקלאי  והמרכז  ממ"י  בין  הסכם  על  וחתם 

שה גוף  משבצות,  לרישום  המרכז  �להקמת 
שהכנתן  משבצות  לרישום  המפות  את  כין 
היא תנאי לחתימה על חוזי החכירה לדורות, 
משבצות  לרישום  המרכז  ראש  יושב  והיה 
חקלאיות. ביוני 2014 הוענק לו אות "יקיר 

האיחוד החקלאי".

מפעל שנת השירות ימשיך, יתוקצב ב�46 מיליון ש"ח
תוספת של 28 מיליון ש"ח לתקציב שנת השירות תבטיח את עתיד המפעל. שני שלישים מהתוספת יועברו בקרוב 

בהסכמת האוצר והחינוך, לאחר התערבות של רה"מ 

מפעל > של  התקציב  בסיס 
לאחר  גדל  השירות  שנת 
המשבר שאיים על הפסקתו, 

�לפחות בשנה הקרובה. ממשרד החי
�28 מי �נוך נמסר, כי שני שלישים מ
ליון ש"ח שהובטחו לתנועות הנוער 

יוע השירות  שנת  את  �המפעילות 
בני  של  המאבק  במוקד  בקרוב.  ברו 
הנוער, שהתנהל בהפגנות ברחובות 
באינטרנט,  החברתיות  וברשתות 

�והגיע עד משרד ראש הממשלה בני
מין נתניהו, מצפים שמשרד הביטחון 
ישלים את חלקו בתקציב, המסתכם 

ב�46 מיליון ש"ח.
בז כי  נמסר,  הנוער  �מתנועות 

ראש  של  האישית  מעורבותו  כות 
שר  והתגייסות  נתניהו  הממשלה 

החינוך נפתלי בנט ושר האוצר משה 
את  שיאפשר  פתרון  נמצא  כחלון, 
החינוך  שר  השירות.  שנת  פתיחת 
הודיע לתנועות ולארגוני הנוער, כי 
פתיחת  את  שיאפשר  פתרון  נמצא 
"שנת  בנט:  נפתלי  השירות.  שנת 
ערכי,  לחינוך  מפתח  היא  השירות 
תקציבה  את  להגדיל  החלטנו  לכן 
למפעל  ולאפשר  היסטורי  באופן 

העצום הזה לצמוח ולגדול.
"נאפשר תנאים הולמים למתנדבי 
שנת השירות, נאפשר ליותר בוגרי 
בשנת  חלק  לקחת  החינוך  מערכת 
שנת  של  קיומה  המשך  השירות. 
השירות זוהי לא מתנה לילדים, אלא 

�קודם כל מתנה לנו כמדינה. הצעי
ומהווים  לחברה  תורמים  הללו  רים 

זכות  זוהי  לחבריהם.  אישית  דוגמה 
של  קיומו  להמשך  לסייע  גדולה 

מפעל חשוב זה".
בשל  נוצר  השירות  שנת  משבר 
שחיקה מתמדת בתקציב הש"שינים. 
בשנה  שהוקמה  בין�משרדית  ועדה 

�שעברה קבעה את היקף ואופן התק
צוב בהתאמה ל�90% מתקציב בנות 

בק עמידה  לשם  הלאומי.  �השירות 
מיליון   30 נדרשו  הללו  ריטריונים 

�ש"ח. ע"פ הפתרון שהתקבל לאחרו
�הנדר  30�מה ש"ח  מיליוני   28  נה,
שים יועברו לתקצוב שנת השירות.

יחדיו  פעלו  האחרונים  בשבועות 
�תנועות וארגוני הנוער במטרה למ
המ קיום  את  שיאפשר  פתרון  �צוא 

ממנו,  שחלק  האדיר,  החינוכי  פעל 

למ מומן  מתאים,  תקציב  �בהיעדר 
עשה מכיס ההורים של המתנדבים. 
כ�2,100 מתנדבי שנת שירות יפעלו 
אלף   400�לכ ויגיעו  הקרובה  בשנה 
בני נוער וילדים בחברה הישראלית. 

�רבים ממתנדבי שנת השירות ימשי
כו אחריה לשירות משמעותי בצה"ל 

ולפעילות ערכית בישראל.
העו המחנות  מזכ"ל  גזית,  �אילן 
רו "אנחנו  המאבק:  מטה  ורכז  �לים 

שר  הממשלה,  לראש  להודות  צים 
שבהתערבותם  האוצר,  ושר  החינוך 
לפתרון  הביאו  והברורה  המהירה 

החי שמשרד  לציין  ראוי  �מוסכם. 
הת של  הארי  חלק  את  יעביר  �נוך 

קציב, דבר שיבטיח את עתיד מפעל 
שנת  לנושא  הוועדה  מתווה  הש"ש. 
התקצוב  נקבע  שעל�פיה  השירות 
הוא מתווה חשוב ונכון ואנו שמחים 
שמשרד האוצר והחינוך קיבלו אותו.

את  לראות  שמחנו  כי  גם  "נציין 
מן  לה  שזכינו  הגורפת  התמיכה 
השירות  שנת  מפעל  אכן,  הציבור. 
באוכלוסייה  נרחבים  לחלקים  מגיע 

�ומחזק היה לראות כי פעולתו מור
גשת כל כך. אנחנו נפתח את השנה 
יתרת  כי  ציפייה,  מתוך  כמתוכנן 
היא  גם  תועבר  הנדרש  התקציב 
בהקדם ונמשיך לפעול במרץ למען 

חברה טובה יותר וחזקה יותר".

חלוצי בראשית
חברי גרעין נח"ל יתנדבו בבתי ספר בעכו

בשבוע שעבר עלו 20 חברי גרעין "בראשית" של מסלול הנח"ל >
בתנועת האיחוד החקלאי לפרק המשימה החינוכית בעכו.

ויישובים  קיבוצים  מושבים,  בני   20 חברים  הנח"ל  בגרעין 
קהילתיים מכל הארץ. הש"שינים יגורו במסגרת קומונה בעיר ויתנדבו 

בבתי הספר ובמועדונים לנוער בסיכון.
מזכ"ל תנועת הנוער של האיחוד החקלאי, רון זלדמן: "נוער האיחוד 

�החקלאי רואה בחינוך בכלל ובחינוך הבלתי�פורמאלי בפרט מנוף לצ
השירות  שנת  במסגרת  האדם.  לעיצוב  וכלי  המציאות  ולשינוי  מיחה 
הגיאוגרפית  בפריפריה  ותפקידים  מקומות  במגוון  מחנכים הש"שינים 
לנח"ל  לצאת  בחרו  התנועה  חניכי  הארץ.  ברחבי  והחברתית�כלכלית 
ביחד על מנת להקים גרעין, להמשיך בעשייה חינוכית�חברתית ולהוות 

את חוד החנית להגשמה התנועתית בחיים הבוגרים".
לאפשר  במטרה   2013 בשנת  התחיל  החקלאי  באיחוד  נח"ל  מסלול 
לחניכים שבחרו לצאת להגשמה במסגרת "גרעין אחים", שנת השירות 
התנועתית, להמשיך בעשייה חברתית משמעותית ובחיי הגרעין, דרך 

יציאה יחד לשירות משמעותי בצה"ל.

צילום: פייסבוק ש"שינים. כ�2,100 מתנדבים יפעלו בשנה הקרובה 

תנועת  למזכירות  נבחר  ב�66'  אסף.  שמחה 
צילום: האיחוד החקלאי המושבים 
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 052-2527191 טל' להזמנות וברורים   052-8920020  
משרדים: מושב חוגלה            נקודת מכירה: קניון דרורים

לחגים!!! מקוריות  מתנות 
לול החופשהלול הירוק

מחלקה חדשה

תנו לשמש לעלות ולהאיר גם בלילה
תאורה סולארית איכותית ועצמתית

מבחר דגמים נרחב     
www.solarstar.co.il

www.greenyard.co.il

 



 רה"מ באקספו 2015:
"זה יותר חזק מכל חרם"

רה"מ נתניהו ביקר בביתן הישראלי בתערוכה הבין�לאומית במילנו, 
איטליה: "ישראל והציונות הפכו לכוח אדיר בפיתוח החקלאות, 

בהשקיה, בשימור מים והיכולת גם למחזר מים. אנחנו מובילים את 
העולם בהיקפים אדירים בייצור חלב, אצלנו הפרה הכי מניבה בעולם"

באוגוסט, >  27 חמישי,  ביום 
בני הממשלה  ראש  �יצא 

עבודה  לביקור  נתניהו  מין 
ראש  עם  נפגש  במהלכו  באיטליה, 
כמו  רנצי.  מתאו  איטליה  ממשלת 
בתערוכה  ביקר  הממשלה  ראש  כן, 
המתקיימת   2015 אקספו  העולמית 

בטכנולו ועוסקת  במילנו  �השנה 
ומזון. ראש הממשלה  גיות חקלאות 
של  ארוכה  לשורה  הצטרף  נתניהו 

�ראשי מדינות אשר כבר ביקרו בא
קספו 2015, בהם קנצלרית גרמניה 
אוסטריה,  רוסיה,  צרפת,  ונשיאי 

ומדי קולומביה  מקסיקו,  �אירלנד, 
נות נוספות.

הביתן הישראלי בתערוכה משתף 
הטכנולוגיים  בפיתוחים  העולם  את 
והמערכות החדשניות, שבהם עושה 
הביתן  יום�יומי.  שימוש  ישראל 
מתקדמים  כלים  באמצעות  נבנה 

לרבות  ירוקה,  טכנולוגיה  מבוססי 
וטיפול  באנרגיה  חיסכון  התקני 

ידידותי לס ובאוויר. המבנה  �במים 
ללא  ולמחזרו  לפרקו  ואפשר  ביבה 
השלכות על איכות הסביבה. בשדה 
אנכי, הנקרא "שדות המחר", מציגה 
ישראל את יכולתה בתחומים רבים, 
גידול  טרשים,  אדמת  עיבוד  כגון 

חד השקיה  שיטות  במדבר,  �ירקות 
שות ושיפור איכות הזרעים.

אמר  הישראלי,  בביתן  בביקורו 
נרגש  מאוד  "אני  נתניהו:  רה"מ 
שלנו  לשגריר  אמרתי  כאן.  להיות 
באיטליה: מה יגידו אזובי הקיר? הם 
כוח  היא  ישראל  ישראל,  אומרים: 
וגם  העולמית  בטכנולוגיה  עצום 

�בחקלאות ובכל הפיתוחים של העו
לם החדש.

"לפני כמה מאות שנים אמר הוגה 
שהאנושות  מלתוס,  אנגלי,  דעות 

בסוף תגווע, כי לא יהיה לה מספיק 
נוגעים  אנחנו  בינתיים  לאכול.  מה 
בשמונה מיליארד בני אדם על כדור 
הארץ ויש מה לאכול, בין השאר כי 
חדשים  זנים  ומפתח  מתקדם  המדע 
של תבואה ושל אורז ושל בעלי חיים 
דמיין  לא  שאיש  אחרות  ויכולות 

אותן.
"בגלל זה ביקשתי שיראו כאן את 
אהרון אהרונסון והחיטה שהוא גילה, 
ברחבי  אדם  בני  מיליוני  שמאכילה 
העולם. ישראל והציונות הפכו לכוח 
בהשקיה,  החקלאות,  בפיתוח  אדיר 

למח גם  והיכולת  מים  �בשימור 
מובילים את העולם  מים. אנחנו  זר 

אצ חלב,  בייצור  אדירים  �בהיקפים 
לנו הפרה הכי מניבה בעולם. זו לא 
פרה הולנדית ולא פרה צרפתית, זו 

פרה ישראלית, פרה ממוחשבת.
"את כל זה רואים אנשים שבאים 

את  ראו  כבר  אנשים  מיליון  הנה, 
מי מזה,  חשוב  פחות  לא  כאן.  �זה 

ליוני אנשים ברחבי העולם - בסין, 
�בהודו, באמריקה הלטינית, באפרי

קה וברחבי העולם - אנשים משנים 
את חייהם בגלל ישראל ומיטיבים 
את חייהם בגלל ישראל. אנחנו לא 
רק דאגנו לפתח את המדינה שלנו, 
המזון  ואת  שלנו  החקלאות  את 
שלנו - אנחנו עושים את זה ברחבי 

העולם.
"זה יותר חזק מכל חרם. זה יותר 

�חזק מכל ניסיון לדחוק אותנו לשו

מרכז  את  תופסים  אנחנו  כי  ליים, 
המד בפיתוחים  בחקלאות,  �הבמה 

עתיד  ביצירת  בטכנולוגיה,  עיים, 
טוב יותר לכל בני האדם, ואני מאוד 
גאה ונרגש להיות כאן עם האנשים 
הישראלית  התרומה  את  שמביאים 
זה  את  נעשה  ואנחנו  לעולם,  הזאת 

לי יש  אחרים.  רבים  במקומות  �גם 
וישראל  שראל עתיד גדול מאוד - 
האנושות.  של  לעתידה  גם  תורמת 
אין מקום טוב לראות את זה בצורה 
כל כך חדה ובהירה, כמו במקום הזה, 

ליד הקיר הזה".

מהרכב עד המים
חוף שקמים בכנרת הונגש במלואו לנכים ולבעלי מוגבלויות. שר הפנים הורה 

לרכוש כיסאות ייחודיים שיוצבו בכל אחד מ�57 החופים המונגשים בארץ

מוגבלויות > לבעלי  בשורות 
גלגלים  בכיסאות  היושבים 

�או נעזרים בקביים: חוף שק
הדרום�מערבי  בצדה   - בכנרת  מים 

�של הימה סמוך לטבריה, מונגש מה
רכב עד המים, נחנך במעמד מנכ"ל 
הביטוח הלאומי פרופסור שלמה מור 
אמיר  התיירות  משרד  מנכ"ל  יוסף, 
הלוי, יושב ראש איגוד ערים כנרת 
וראש המועצה האזורית עמק הירדן 
האזורית  המועצה  ראש  ורדי,  יוסי 

עי ראש  דותן,  מוטי  תחתון  �גליל 
ריית טבריה יוסף בן דוד ואחרים.

לתיירות,  הממשלתית  החברה 
רשות ניקוז ונחלים של איגוד ערים 
כנרת והקרן לפיתוח שירותים לנכים 

הביטוח הלאומי שותפים להנג �של 
מוגבלויות,  לבעלי  שקמים  חוף  שת 

בהשקעה של כ�800 אלף ש"ח.
בחוף הותקן שביל הגישה הארוך 

מו לבעלי  בישראל  מסוגו  �ביותר 
בס פוגע  ואינו  מתקפל  �גבלויות, 

המים  לתוך  הגעה  המאפשר  ביבה, 
כיסא  באמצעות  מהאוטו  ישירות 
ייעודי, הליכון או קביים. החוף צויד 

(ליב אמפיביים  גלגלים  �בכיסאות 
נכות  לדרגות  מותאמים  ולים)  שה 
נוחה לקו  גישה  שונות, המאפשרים 

במקום  כן,  כמו  במים.  וצפים  החוף 
מוגבלויות  לבעלי  חנייה  הוכשרה 
הכוללת רמפות ושביל נגיש מוביל 
ייעודיות  מהן לחמש פינות פיקניק 

ומו רחב  באזור  לנכים  �המותאמות 
ומקלחות  שירותים  למבנה  וכן  צל, 

ולברזייה נגישים.

ושר  לרה"מ  המשנה  כך,  בתוך 
לרכוש  הורה  שלום  סילבן  הפנים 
כיסאות ייחודיים לנכים לרחצה, 20 

אלף ש"ח עלות כיסא אחד, שיוצבו 
המונגשים  החופים   57�מ אחד  בכל 
שלום  השר  שהורה  הכיסא  בארץ. 
לרכוש אינו מחליד ומאפשר לנכים 

לרחוץ במים בבטחה.
שבעלי  סיבה  "אין  שלום:  השר   
בים  מרחצה  ייהנו  לא  מוגבלויות 
חוף  שבכל  התחייבתי  כולם.  כמו 
לפחות  יהיו  בארץ  לנכים  המונגש 
המאפשרים  ייחודיים  כסאות  שני 
וכמובן,  בכבוד  בים  לרחוץ  לנכים 

דאגתי לתקצוב מידי לנושא".

 שבעה מיליוני ש"ח לנוי,
כ�45 מיליון ש"ח לבננות 
הפיצוי בגין נזקים למגדלי צמחי הנוי 

בעונה החולפת היה הגבוה בארבע העונות 
האחרונות. מגדלי הבננות פוצו השנה בסכום 

הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות פיצתה את מגדלי צמחי הנוי >הגבוה ביותר בחמש העונות האחרונות
טבע  ואסונות  טבע  נזקי  בגין  שקלים  מיליוני  משבעה  ביותר 

בי חידוש  לרגל  החברה  מפרסומי  עולה  כך  החולפת,  �בעונה 
טוח צמחי הנוי לעונת 2015�16. מרבית הפיצוי שולם בגין נזקי טבע 
שאירעו כתוצאה מברד, קרה וסערה. הקרן פיצתה את מגדלי הבננות 

ביותר מ�45 מיליון ש"ח בגין נזקי טבע ואסונות טבע.
למגדלי צמחי הנוי ניתן פיצוי הפיצוי בגין הנזקים בעונה החולפת, 

�החמורים ביותר שנגרמו בארבע העונות האחרונות. הנזק העיקרי הת
רחש בסערות שלוו במשקעים בשנת 2015, ברצף שנמשך מינואר עד 

סוף אפריל השנה.
וגיאופיטים וללא בתי צמיחה,  בביטוח לצמחי הנוי, למעט שתילים 

�יש שני מסלולים: במחיר קבוע; לפי סכומי מכירה בבורסה. בשני המס
לולים אפשר לבחור בתשלום דמי ביטוח מופחתים ובהשתתפות עצמית 
מוגדלת. ביטוח אסונות טבע מכסה נזקים שייגרמו כתוצאה של אקלים, 
מחלה או תקיפת מזיקים שלא התאפשר להתגבר עליהם וצפויים לגרום 

באופן ישיר לפגיעה בכמות הגידול המבוטח.
מנתוני הקרן עולה, כי מרבית הפיצויים למגדלי הבננות שולמו בגין 
הגבוהים  היו  החולפת  בעונה  הנזקים  בגין  הפיצוי  וקרה.  טבע  אסונות 
ביותר ששולמו למגדלי הבננות בחמש העונות האחרונות בשל אירועי 

מזג אוויר יוצאי דופן בחוזקם ובאורכם.
טבע  נזקי  ביטוח  רכש  הצמחים  במועצת  הפירות  ענף  שנה,  כמדי 
במועצה  רשומים  אשר  הבננות  מגדלי  לכלל  בסיסיים  טבע  ואסונות 

�כחוק, אולם הביטוח אינו כולל כיסוי ביטוחי עבור מטעים שאינם מני
בים ועבור בתי הרשת. הקרן מציעה לרכוש את הביטוח המורחב ישירות 
דרכה, וכך לקבל כיסוי מורחב על נזקים, הגדלת היבול המבוטח לדונם, 

השתתפות עצמית נמוכה יותר וקבלת פיצוי ישיר.
השנה חלו כמה שינויים בחוזה הביטוח, כגון: ביטול סעיף ההשתתפות 
הפיצוי  סכום  והגדלת  לצמחים  חוזרים  נזקים  עבור  הנוספת  העצמית 

המרבי במקרה של שיקום מטע מנזק מוחלט.
�YouTube) שבו יוצ (מקנט נמסר, כי החברה פתחה ערוץ "יו�טיוב" 
גו תכנים הקשורים בפעילותה של הקרן: כנס הלקוחות השנתי, תחרות 

"הגלריה החקלאית", סיורים בשטח ומידע נוסף ללקוחות החברה.

נכים חונכים את המתחם הנגיש הראשון בכנרת, בחוף שקמים. מהרכב עד המים

אש הממשלה נתניהו בביקורו בביתן הישראלי בתערוכת אקספו 2015 במילנו. 
צילום: קובי גדעון, לע"מ
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1317

בר החקלאי  האגף  �נוהל 
המ ישראל  מקרקעי  �שות 

פנויות  נחלות  איוש  סדיר 
בשבוע  פורסם  ובגליל  בנגב 
לדרך  מוציא  הנוהל  שעבר. 
את האפשרות לאייש נחלות 

ובצפו הארץ  בדרום  �פנויות 
 ,1317 להחלטה  בהתאם  נה 
שאושרה בפברואר 2014. משום שהמרת נחלות 

נמ הארץ  במרכז  קהילתיים  במגרשים  �פנויות 
צאת עדיין בדיון, פוצל הנוהל כך שכרגע הוא 
ובגליל  בנגב  הנחלות  לאיוש  ורק  אך  מתייחס 
ובשבועות הקרובים יפורסם נוהל שיאפשר את 

ביצוע ההחלטה במרכז הארץ.
החלטה 1317, בנושא איוש הנחלות הפנויות, 
מבחינה בין פריפריה למרכז ונותנת מענה שונה 
לאזורים אלה, על בסיס חוק נגב�גליל והחלטות 
הממשלה בעניין העדפת הפריפריה. לפיכך, כל 

�המושבים הנמצאים בתחומי החוק ייקראו "פרי

פריה" ומושבים שאינם נמצאים בתחומיו ייקראו 
"מרכז".

א'  הוצבו בהחלטה. לפי חלופה  שתי חלופות 
ללא  ישווקו  ובגליל  בנגב  הפנויות  הנחלות   -
מכרז, אלא ע"י האגודות החקלאיות למומלצים 
בכפוף  מהוונים  חכירה  דמי  בתשלום  מטעמן, 
קו  (ביישובי  לאומית  עדיפות  אזורי  להנחות 
עימות וסמוכי גבול לא ייגבה תשלום). האגודה 
תידרש לסיים את איוש הנחלות עד חמש שנים 
 - גבול  וסמוכי  עימות  קו  (ביישובי  מתחילתו 
ללא מגבלת זמן). הכסף שישולם לרמ"י תמורת 

�הנחלה ייכלל בחשבון העברת זכויות או בהצט
רפות להחלטה 1155.

לאייש  לא  שתבחר  אגודה  ב',  חלופה  לפי 
תבוטלנה  הנחלות   - שברשותה  פנויות  נחלות 
המגורים  חלקת  בהתאמה.  יופחת  המושב  ותקן 

למגורים,  לבנייה  תיועד  הלא�מאוישת  בנחלה 
בכל חלקה שניים�שלושה מגרשים שגודלם אינו 

יותר מ�500 מ"ר לכל מגרש.
בחמש השנים הראשונות מיום אישור החלטה 

יש למגרשים,  מפורטת  תכנית  תאושר  אם  �זו, 
ווקו המגרשים בתשלום מלא למומלצי האגודה. 
�25% מתקבו  מתמורת המגרשים תקבל האגודה

(או עד תקרה  לי הרשות בגין שיווק המגרשים 
שקבועה בהחלטה).

נגב�גליל  בחוק  נכללים  שאינם  ביישובים 
�ולכן אינם כלולים בהגדרה "פריפריה" לא יש

אלה  נחלות  מאוישות.  אינן  אשר  נחלות  ווקו 
חלקת  בהתאמה.  יופחת  המושב  ותקן  תבוטלנה 
לבנייה  תיועד  הלא�מאוישת  בנחלה  המגורים 
מגרשים  שניים�שלושה  חלקה  בכל  למגורים, 

שגודלם אינו יותר מ�500 מ"ר לכל מגרש.

החלטה  אישור  מיום  הראשונות  השנים  בחמש 
זו, אם תאושר תכנית מפורטת למגרשים, ישווקו 

מת האגודה.  למומלצי  מלא  בתשלום  �המגרשים 
�25% מתקבולי הר  מורת המגרשים תקבל האגודה
שות בגין שיווק המגרשים (או עד תקרה שקבועה 

בהחלטה).
שמאפש בסוגיה  המבורכת  ההכרעה  �למרות 

רת לאייש נחלות אשר המתינו זמן רב להכרעה 
בעניינן, לא נסגרו כל הקצוות ויש עדיין חסמים 
שיקשו על היישום. בתנועת המושבים ממתינים 
להוראות האגף החקלאי במרכז הארץ, שפרסומן 

מתעכב בשל מחלוקות בין התנועה לרשות.
�הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתו

פיות בתנועת המושבים. המידע המוצג במאמר 
להוות  כדי  בו  ואין  בלבד,  כללי  מידע  הוא  זה 

�ייעוץ או חוות דעת משפטית. המחבר או המע
�רכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקו

ראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני 
כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

תכנית עבודה 
למושב המורחב

ביום עיון בנושא "חשיבה 
אסטרטגית בניהול המושב 

המורחב" של תנועת המושבים 
יציג ניב שולמן, חקלאי חבר רמת 
צבי, את תכנית העבודה הכוללת 

העתידית של המושב. קרנית 
גולדווסר תספר על צמיחה מתוך 

משבר

חשיבה > בנושא  עיון  יום  עורכת  המושבים  תנועת 
ידו שבו  המורחב,  המושב  בניהול  �אסטרטגית 

וועדים  אגודות  ועדי  המושבים,  הנהגות  חברי  נו 
תכניות  בנושא  בהם  ופעילים  מושבים  מזכירי  מקומיים, 

והתמודדות עם האתגרים שחווים מוש יישוביות  �עבודה 
בים. יום העיון יתקיים ביום רביעי, 9 בספטמבר, בשעות 
09:00�16:00 במכללה האקדמית אחווה במועצה האזורית 

באר טוביה.
תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר  של  וברכות  הפתיחה  לאחר 
שור,  ודרור  ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים 
אגפי  פעילות  תוצג  טוביה,  באר  האזורית  המועצה  ראש 
גולדווסר,  קרנית  תרצה   (11:00�10:15) בהמשך  התנועה. 

�אלמנתו של אהוד גולדווסר, חייל צה"ל במילואים שנח

חושפים את האמנים
המו בתנועת  וקהילה  חברה  �אגף 

ספרייה,  תרבות,  פעילי  מזמין  שבים 
שי עיון  ליום  ביישובים  וקהילה  �נוער 

תקיים ביום שלישי, 8 ספטמבר, בשעות 
במכללה   ,1 באודיטוריום   16:00�09:00

האקדמית אחווה.
התרבות  רכזי  ייפגשו  היום  במהלך 
המושב  בחיבור  ויעסקו  הארץ  במושבי 
הקרובה.  הפעילות  בשנת  הקהילה  עם 
כמו כן, המשתתפים יצפו בקטעים מתוך 

יכו אשר  אמנותיים  ומפגשים  �מופעים 
�לים לעזור בבניית תכנית העבודה הש

נתית ביישוביהם.
וב פתיחה  רישום,  התכנסות,  �לאחר 

עד  "שיר  מיזם  בכינוס  ייחשף  רכות 
בתנועה". "שיר עד" היא עמותה (מוסד 

למט לה  שמה  אשר  רווח)  כוונת  �ללא 
רה לשמר, לקדם ולהנחיל בקרב הדורות 

החינו הציוניים,  ערכיהם  את  �הבאים 
אוצ של  והתרבותיים  החברתיים  �כיים, 
וייעל ייאלמו  בטרם  העברי  הזמר  �רות 

החיבור  חיזוק  למען  תרבותנו,  מנוף  מו 
של דור ההמשך לארץ וביסוס מודעותו 
החברה  דמות  בקביעת  לתפקידו  באשר 

�ועתיד המדינה. המיזם יוצג כבסיס לח
הפעולה  אפשרויות  על  משותפת  שיבה 
ביישובים ובכלל, בנוכחות חברי הנהלת 
אורי  ד"ר  האמנותי,  ומנהלה  העמותה 

לשמן.
מנהלת  יוגב,  אילנה  תרצה  בהמשך 
המושבים,  בתנועת  וקהילה  חברה  אגף 
על "מפתחות יישומיים לפיתוח קהילתי 

בתחו שנתית  עבודה  תכנית  �ולבניית 
תדגים  יוגב  ביישוב".  ופנאי  תרבות  מי 
ובמיזמים  עבודה  בתכניות  דבריה  את 
ההרצאה  במהלך  קיימים.  קהילתיים 
תחולק מחברת העבודה לשנת הפעילות 

תשע"ו.
הכינוס:  של  היום  בסדר  הבא  המופע 

�המשוררת והפזמונאית רחל שפירא והז
מרת רוחמה רז על בימה אחת - שפירא 
תשוחח על שיריה המבוצעים בקולה של 
מופע  ב"פרצופים",  רז.  רוחמה  הזמרת 
דמויות  יוצגו  שמיר,  שרה  של  הצחוק 

מחייה במופע אישי וחושפני.
עולה"  אומן  לקליטת  "עידוד  עמותת 
נותנת לאמנים עולים, מוזיקאים צעירים 
ומוכשרים, הזדמנות להשתלב בארץ תוך 

עיסוק בתחום אהבתם, המוזיקה. הנגנים 
משתתפים  מהם  ותיקים  וגם  הצעירים 
וסוחפים  בארץ  התרבות  אירועי  במיטב 
בסלון",  "תיאטרון  רב.  קהל  אחריהם 
בית לרפרטואר מרתק של מופעי בידור 
והצגות תיאטרון, יגיש טעימה מההצגה 
"שום גמדים לא יבואו" ע"פ הרומן של 
שרה שילה, זוכת פרס ספיר בשנת 2007 

(עם עובד).
�"ובלבה חומה" – הצגת תיאטרון סמ

משחק,  שגם  שווילי,  ג'ק  שכתב  טאות 
יצחייק  לימור  השחקנים  בהשתתפות 

הירוש בשכונה  וגיטרה  כהן  �ואברהם 
סיפורים  משה.  ימין  היפהפייה  למית 
אלביס,  רומנסות,  אהבה,  של  ושירים 
פס  הם  הכנסת  מבית  ופיוטים  הדודאים 
השכונה  של  לבה  אל  המסע  של  הקול 

ואל מחוץ לחומות הלב.
אושי גרוס, "אין דבר כזה ילד רע" - 
סיפור של התמודדות עם קשיים, אמונה 
בעצמך ובסובב אותך. בסיום יום העיון: 
שם טוב מוראדי במופע נוסטלגיה לנצח. 

�מחווה לשירי טום ג'ונס, לשירים ישרא
.'90�ליים ולשנות ה�80' וה
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עיקרי החלטה 1317
ביישובי הנגב והגליל בלבד כמשמעותם בחוק 
לפיתוח  הרשות  ובחוק  הנגב  לפיתוח  הרשות 

הגליל.

שאושרו באסיפה הכללית של האגודה.
�

(12.02.2014), במשך חמש שנים  טת המועצה 
בלבד.

בפני ועדת ערר ברמ"י.
�

מלצתה.

תהיה רשאית לגבות את הוצאות הפיתוח כפי 
שיאושרו ע"י רמ"י.

שיווק נחלות פנויות בקו עימות וביישובים 
ללא  הבאים:  בתנאים  יבוצע  גבול  סמוכי 

ליחי יוקצו  הפנויות  הנחלות  זמן,  �מגבלת 
במשק  בנחלה,  זכות  בעלי  אינם  אשר  דים 
עזר או במגרש מגורים צמוד קרקע שנרכשו 
יישוב  יישוב או בכל  בפטור ממכרז באותו 
שיתופי  מושב  או  קיבוץ  חברי  ואינם  אחר 
אשר זכאים לקבל זכויות חכירה של יחידת 
מגורים בנויה (שיוך) במסגרת שינוי ארגוני 

בקיבוץ או במושב שיתופי.
זכויות מוקצות

בחלקת המגורים שגודלה עד 2.5 דונם, בהיקף 
בינוי של 160 מ"ר + 160 מ"ר + 55 מ"ר.

על  שמירה  עיבוד,  התגוררות,  חובת  לרבות 
רצף בין�דורי ובינוי תוך שלוש שנים.

תשלומים

�המגורים בלבד. עבור יתרת שטח הנחלה ישו
למ בהתאם  שנתיים,  חכירה  דמי  בנוסף  �למו 

חירון החקלאי.

השמאי  של  עדכנית  לשומה  בהתאם  תיעשה 
הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

בנושא  מועצה  להחלטת  בהתאם  אזור  הנחת 
המ ההנחה  לאומית;  עדיפות  באזורי  �הנחות 

א': 420 אלף ש"ח, ללא  רבית באזור עדיפות 
תשלום  בין  לפער  בהתאם  ומע"מ,  פיתוח 
מלא (91%) לתשלום באזור עדיפות א' (31%): 
�המ ההנחה   .420,000  =  700,000*(0.31�0.91)

ב': 280 אלף ש"ח, ללא  באזור עדיפות  רבית 
פיתוח ומע"מ.

טף ע"י חיזבאללה בגבול הצפון ביולי 2006. 
בהרצאתה, "הדרך אליך", מספרת גולדווסר: 
�12 ביולי 2006, בנקודה 105 שב �"בבוקר ה
אתה  שנינו,  עבור  מסע  התחיל  הצפון,  גבול 
ואני. אנחנו, המשפחה ואתה. כולנו, המדינה 
והגיע  תם  כולנו  של  זה  מסע  היום,  ואתם... 
למסע  עוברים  ואני,  אתה  אנחנו,  קצו.  אל 
האישי  סיפורה  עם  מפגש  חיי".  למסע  הבא, 
של קרנית שהניע אותה לחשיבה אסטרטגית, 

ונגע בלב כולנו, בחי �לצמיחה מתוך משבר 
בור שבין האישי לציבורי.

בשעתיים הבאות ירצה אבי שרפמן, מנכ"ל 
ומרצה  קבוצות  מנחה  ליצירה",  בית  "ליר 

לה "מהתמודדות  בנושא:  הארגוני,  �בתחום 
יישומי בפיתוח  צלחה: תכניות עבודה ככלי 

יתקיימו  אחריו  המורחב".  המושב  וניהול 
טי לדרך?  יוצאים  "איך   - הרצאות  �שלוש 

חבר  שולמן,  ניב  מפגשים":  בשלושה  פים 
פעיל  ופלחה),  (דיר  חקלאי  צבי,  רמת  מושב 
הניהולית  התפיסה  את  יציג  במושב,  ומנהיג 

�של שיתופי פעולה בין הוועדים ותכנית הע
בודה הכוללת של המושב לעתיד לבוא; עו"ד 

�עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שי
תופיות בתנועת המושבים ירצה על מודלים 
משפטיים וארגוניים לניהול המושב המורחב 
בין הוועדים; כלי עזר ליישוב  ויחסי גומלין 
לבניית התכניות: הדרכה וחלוקת חומר עיוני 
ומעשי לשימוש הנהגות היישובים, בהנחיית 

וקהילה בת יוגב, מנהלת אגף חברה  �אילנה 
נועת המושבים.

צילום מסך: דרור יוסף קרנית גולדווסר. חיבור שבין האישי לציבורי 
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דה > טטיאנה  מאת  שאהבתי"  "הבית 
שרה")  של  "המפתח  (מחברת  רוניי 

הב כוחה  על  עוצמה  רב  סיפור  �הוא 
לתי נדלה של אישה אחת ושיר הלל לפריז, 

את  בחובם  אוצרים  הבתים  שם 
יושביהם,  של  והתוגות  השמחות 
והכתלים שומרים את סודותיהם.

�בפקו  .1860 צרפת,  פריז, 
הב החל  השלישי  נפוליאון  �דת 

שיפוצים  של  בשורה  אוסמן  רון 
פני  את  לאלתר  שישנו  אדירים 
פריז הישנה ויעצבו אותה כ"עיר 
נחרבים,  בתים  מאות  מודרנית". 
לעפר.  נדרסות  שלמות  שכונות 

�השינויים ימחקו דורות של היס
טוריה, אך בעיצומה של ההמולה, 

אישה אחת תסרב לעמוד מנגד.
רוז בזֶלה נחושה להיאבק בהרס 
בית משפחתה עד לרגע האחרון 
נמלטים  כשאחרים  אפילו  ממש, 
גדולים  ברחובות  חדשים  לבתים 

�יותר. היא עומדת על זכותה במ
שילדבר,  ברו  הישן  ביתה  רתף 

ההול ההרס  מקולות  �מתעלמת 
היא  מחכה  בעודה  וקרבים.  כים 
נמלטת לעבר, לכתיבת מכתבים 
לבעלה המנוח שכה אהבה, ארמן, 
ומתמודדת עם סוד שקברה עמוק 
בלבה במשך 30 שנה (מאנגלית: 
�כנרת הוצאת  אריכה,  אורטל 

זמורה, 221 עמודים).

מייקל  האחים  של  חייהם 
וג'וליאן, ש"בית הברזל" היה בית 

�היתומים שבו גדלו השניים, נפ
רסים במותחן "בית הברזל" מאת 

ג'ון הארט.
ימינו  ליד  הפך  הבכור  מייקל 
של ראש המאפיה וג'וליאן אומץ 

אמריק סנאטור  אשת  �על�ידי 
ני. 20 שנה פעל מייקל בשירות 
טעם  מצא  כעת  אבל  המאפיה, 

�חדש לחייו בדמות אלנה והעתיד שהיא מא
פשרת לו. מייקל רוצה להקים את המשפחה 

�שלא הייתה לו, אבל ראש המאפיה גוסס וקר
בות הירושה מסמנים אותו כמטרה. הוא נמלט 
לעתיד טוב יותר עם אהובתו, אבל הוא חייב 
לבדוק מה קרה לג'וליאן, כי זאת ההזדמנות 

האחרונה לפני שייעלם בזהות בדויה.
מייקל מגיע למשפחתו המאמצת של אחיו 
הצעיר רק כדי לגלות כי עליו לשוב עוד פעם 
אחת למקום שאליו נשבע לא לחזור, אל בית 
�הברזל (מאנגלית: גיא הרלינג, הוצאת כנרת

זמורה, 463 עמודים).

ליאת  מאת  ענבר"  של  הקסם  "תלתלי 
המו ומרגש  מתוק  סיפור  הוא  �רמתי�נבון, 

והסבתות  האימהות  הילדות,  לכל  קדש 
מאבקי  את  שחוו  המתולתלות, 
רק  ואשר  המתישים,  הסירוק 
הקסם  סוד  את  גילו  בבגרות 

שבתלתליהן.
�הסיפור מבוסס על חוויות אמ

תיות של המחברת, בעלת שיער 
�מתולתל, שנאבקה בתלתליה כי

לדה ורואה אותם כעת כאם, דרך 
עיניה של ענבר בתה. רמתי�נבון 
ההתמודדות  את  בספר  מתארת 
התלתלים  שבסירוק  הקושי  עם 
וגם את הטוב שבהם: "ואז ענבר 

�בעצמה הבינה דבר מה: היא גיל
�תה את הקסם בבקבוקוני התלת

לים והרגישה ממש נפלא. כאשר 
אחד,  בקבוקון של תלתל  ניערה 
ומיוחד,  ורוד  קסם  ממנו  נשפך 
מיוחדים  אנשים  שרק  כזה  קסם 
לעשות,  יכולים  תלתלים  עם 
אבל מי שאין לו לא יכול באמת 
(איורים:  הספר)  (מתוך  לראות" 
 29 אוריון,  הוצאת  עזרא,  עירית 

ומ שלוש  לבני  מיועד  �עמודים, 
עלה).

יצירה"  "ערכת  סדרת  ספרי 
למבוגרים  וגם  לילדים  נועדו 
שאוהבים ליצור. עם "פלסטלינה 
בכיף" אפשר לפסל חיות נהדרות 

�מפלסטלינה, בשלבים קלים לה
�כנה לפי איורים מפורטים המד

גימים איך לעשות זאת נכון.
בעלי   14 להכין  מלמד  הספר 
כבשה,  צפרדע,  אריה,   - חיים 
 - ואחרים  ג'ירף  פלמינגו,  פיל, 
הדרושים  החומרים  על  ומסביר 
בסיסיות.  עבודה  שיטות  ועל 

ועי פלסטלינה  מכילה  �הערכה 
ניים מפלסטיק.

הוא  סדרה  באותה  נוסף  ספר 
"מציירים בכיף", בעזרתו אפשר לצייר חיות 
רכב  כלי  שבלול),  קוף,  חיפושית,  (צפרדע, 
ציור  כל  גמד).  ים,  שודד  (קוסם,  ואנשים 
נעשה בשלבים קלים להבנה ובלוויית טיפים 

והסברים.
השימוש  את  ילדים  מתרגלים  זה  בספר 
ולומדים  משחק,  כדי  תוך  ובנייר  בעיפרון 
נוצרים.  מוצלחים  ציורים  איך  מהנה  באופן 
צבעוניים  עפרונות  עיפרון,  מכילה  הערכה 

ספ "דני  הוצאת  ברקת,  חגי  (תרגום:  �ומחק 
רים", 29 או 32 עמודים, מתאים לבני שלוש 

ומעלה).

www.readbooks.co.il machita106@gmail.com

�תמה חופשת הקיץ. למעשה, בקו>
שי הספקתי לומר "ג'ק רובינסון" 
והיא נגמרה. החל מ�1 בספטמבר 

טו חלקם  דברים,  מספר  אצלי  �משתנים 
בים יותר וחלקם פחות ולכן אני לא ממש 
של  סופו  על  חושבת  אני  מה  על  סגורה 
אניח  אם  האמת,  למען  הגדול".  "החופש 
בעד  הטיעונים  את  המאזניים  לשון  על 
ונגד, סביר להניח ששגרת החופש תנצח.
�למה? הנה כמה סיבות: אני חוזרת לקי

מות מוקדמות. כלומר, שמה שעון מעורר 
ל�6:27. ב�6:24 "מזרקת הפיות" שבשעון 

�החכם כבר מתחילה להפיץ צלילים שק
בפנט אותך  לעטוף  �רניים שכל מטרתם 

זיית "פיות... קסם... בוקר מושלם..." אבל 
אצלי המסר נקלט אחרת: "תתחילי לפקוח 
היום  שתיכף  ולהפנים  שלך  העיניים  את 
מטרטר  המעורר  השעון   6:27�ב מתחיל". 
על  אותו  שמה  ואני  לטרטר  שאמור  כפי 
מטרטר  כשהוא  דקות.  לשלוש  "נודניק" 
שוב ב�6:30 אני מבינה שאין ברירה, שאני 
חייבת להתרומם, לחשוב כל פעם מחדש 
שהבוקר הוא כלבה אכזרית, אבל להתחיל 

את היום.
אני  שבה  השעה  גם  משפיעה  הקימה  שעת 
וכל אוגוסט לא הלכתי  יולי  שוכבת לישון. רוב 
לישון לפני 2:00�3:00 לפנות בוקר. אבל החגיגה 
נגמרה עבור ינשופה שכמותי, ואני חייבת ללמוד 

לעצום עיניים מוקדם יותר.
אני חוזרת גם לשגרת עבודה מלאה, ולבטלנית 

�כמוני זה לא פשוט כלל. אני מבינה שטוב לי לע
בוד, ואני מודה לבורא עולם שיש לי עבודה, אבל 
ללכת לעבוד במקום לבהות מול ים רוחש גלים 

ולפנטז על מה שבא לי זה עדיין קצת קשה...
אז תודה לאל שיש חגים קרובים. ממש קרובים. 
עדיין  מתנהלת  בספטמבר  שהעבודה  אומר  זה 
הזדמנויות  כמה  עוד  ושיש  יחסית  נמוך  בהילוך 
של  הבטלה  מסורת  את  להמשיך  לא�מבוטלות 
יולי�אוגוסט אל תוך ספטמבר. בעצם, בכל מהלך 

�החודש הבא נמצא את עצמנו ממלמלים בוותר
נות עצמית "לא נורא... אחרי החגים...".

זו מלכודת הדבש של חגי תשרי, שמספקים לך 
יחסית,  מתונה  פעילות  של  שבועות  מספר  עוד 
על  שלך  הנפלאה  הדת  ואת  אותם  מברך  ואתה 
כך, אבל אז החגים עוברים וכל המשימות שדחית 
בערימות  שולחנך  על  מונחות  החגים"  ל"אחרי 
והן מסרבות להתפנות עד שתטפל בכולן (או עד 

שחופשת חנוכה מתחילה).
משמעות  יש  תשרי  חגי  של  הדבש  למלכודת 
נוספת, מילולית - הדבש עצמו. החגים מבשרים 
את התקופה שבה כישורי החשבון שלי באים לידי 
בספירת  עסוקה  היום  כל  אני  כי  מועצם,  ביטוי 
המשקל  הישגי  על  לשמור  ובניסיונות  קלוריות 
בקיר  הראש  הטחת  בקיץ.  הגעתי  אליו  הסביר 

�יעילה פה לדעתי יותר מספירה מסודרת של הק
שבו  החג  יגיע  במאוחר  או  במוקדם  כי  לוריות, 
הספירה שלי תשתבש ומספר הקלוריות שארשה 

לעצמי יצא לחלוטין משליטה.
מעט  יתקרר  האוויר  מזג  כי  נורא,  לא  אבל 

ויהיה אפשר לעשות יותר ספורט באוויר הפתוח. 
חסל סדר הליכות בשדות שמהן אני חוזרת כאילו 
זיעה.  מפלי  שכולו  טרופי  גשם  לסופת  נקלעתי 

�כעת אוכל להחיש צעדיי אף יותר וליהנות מב
ריזה שתנשב מול פניי. התוצאה - יותר ספורט 

- יותר קלוריות שרופות.
איזה  אחשוב  ואני  לשגרה  חוזרים  החוגים  גם 
מזכירה  אני  בתשע"ו.  לעשות  לי  בא  ספורט 
גם  היא  הבאה  השנה  אותיות  שבהיפוך  לעצמי 
"תעש"ו" ואין מתאימה ממנה לעשות! ובלעשות 

�אני לא מתכוונת להירשם לחוג ולסמן "וי" לה
שלמת המשימה, אלא ממש ללכת לחוג. מהפכני, 

זה נכון, אבל עדיין ישים.
והנה נקודת אור גדולה מאד שמתלווה תמיד 
לעונה הזאת. הליגה הספרדית התחילה (וגם שאר 
שלי,  הבת  לספרדית).  נאמנה  אני  אבל  הליגות, 
לי  צופה במשחק, אמרה  מזמן  לא  אותי  שראתה 
הזה.  המשחק  מול  יוצאות  שלי  האגרסיות  שכל 

�היא גם הוסיפה פה הערה גזענית למדי, אבל אח
סוך אותה מכם.

יותר  טובה  דרך  אין  צודקת:  די  היא  האמת, 
עבורי לפרוק אנרגיות שליליות מאשר להתלהב 
מול משחק כדורגל טוב. היא שאלה אם גם הפסד 
של הקבוצה שאני אוהדת נותן לי סיפוק מסוים 
הם  אם  גם  חשה,  שאני  הרגשות  שעומק  מכיוון 
לה  אמרתי  אדרנלין;  זריקת  לי  נותן  שליליים, 
יכול  כדורגל  קבוצת  אוהד  שלא  מישהו  שרק 

לדבר ככה.
לה,  הסברתי  בחוץ,  שם  קשים  מספיק  החיים 
ויש לי כל יום אין�ספור אפשרויות לקבל מלוא 
הטנא חוויות ורגשות מכל הקשת האפשרית, אבל 

�בכדורגל, אתה תמיד עצוב כשהקבוצה שלך מפ
סידה ולא מתלווה לכך כל רגש אחר, רק באסה. 
שמחה  הוא  להרגיש  רוצה  שאתה  היחידי  הרגש 

כשהקבוצה שלך מנצחת, אז ָהָלה מדריד!

קפטיין ריאל מדריד, כריסטיאנו רונאלדו. כל האגרסיות שלי יוצאות 
Chris Deahr :צילום מול המשחק הזה 
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סירקו לעוד מבצעים

המבצע.  מוצרי  מלאי  בגמר  חלופי  מוצר  לתת  רשאית  הרשת  מביניהם).  (המוקדם  המלאי  גמר  עד  או   30.9.15-1.9.15 התאריכים:  בין  בתוקף  המבצעים 
המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. המחיר הקודם של כל 

מוצר שבמבצע שונה מסניף לסניף והוא מוצג בסניף עצמו. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח. 

Like כנסו ועשו לנו

אבקת מרק בטעם עוף אסם
1 ק״ג 

7290100685136

עוגה בטעם דבש
400 גרם

7290008463966

מיץ ענבים תירוש המותג
 750 מ“ל

7290010287239

אאס אאסם

₪9.90 

אא

₪9.90 

ע תתג

₪9.90 

משקה קל ספרינג
 1.5 ליטר

729000260839+מקבץ

 מארז תפוציפס חמישייה 5/50
7290010118021

חומוס צבר מסעדה
700 גרם

72901065766537

₪15.90 

5/500

₪9.90 

מגוון דנונה פרי / דיאט
150 גרם 

7290006664693+מקבץ

מארז שקיות שוקו
225X6 מ״ל

7290004120269

אורז פרסי סוגת
 1 ק״ג

7290010287239

ח

₪9.90 ₪9.90 

פסטה פרפקטו ספירלי/ספגטי
600 גרם 

7290107877992-961

מגוון ירקות קפואים סנפורסט
800 גרם

7290000104720+מקבץ

שוקו כד יוטבתה
2 ליטר

7290003023165

2
ב-

₪9.90

יח׳

ליח׳
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"ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה:
ְלַמַען, ֲאֶׁשר א ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב-ַּבּגֹוִים" 
(יחזקאל, לו', ל')



שבפא>אברהם שרון סל",  "רב  �מפעל 
תבור,  באלון  התעשייה  רק 
�רב אל�בד  שקיות  מייצר 

תחליף  לשמש  שעשויות  פעמיות 
בר החד�פעמיות  הניילון  �לשקיות 

שתות השיווק. המפעל שייך לאחים 
�ילי פרוסט,   (35) ועדי   (39 (אבירם 
בעליה  יזרעאל,  בעמק  בלפוריה  די 
פ.  "אבירם  חברת  של  המשותפים 

�תעשיות", שהקים האח הגדול אבי
רם - הוא גר עדיין במושב ילדותו, 
עדי המשמש כסמנכ"ל השיווק עבר 

לאחרונה למושב מולדת.
שנו החברה,  של  עיסוקה  �תחום 

צביעה  הוא   ,1997 בשנת  סדה 
מתכת  מוצרי  וציפוי  תעשייתית 
נכנסו  השנים,  במשך  ופלסטיק. 

והרחי חדשים  לתחומים  �האחים 
הם  וכיום  ושירותיה  עסקיה  את  בו 

לו ייצור,  ועיצוב,  תכנון  �מספקים 
אלקטרוני  ומסחר  מסחר  גיסטיקה, 
פסי  בעזרת  יבשות.  שלוש  פני  על 
הם  התבור  באלון  במפעל  הייצור 
מתכננים לכבוש את חלק הארי של 
שוק השקיות הרב�פעמיות האמורות 
הדקות  הניילון  שקיות  את  להחליף 
בהן  ("גופייה"),  בקלות  שנקרעות 

שקני המוצרים  את  נושאים  �אנחנו 
נו בשוק, ברשתות השיווק הגדולות 

ובצרכניות.
הקמתה של חברת "רב סל" הייתה 
פרי החלטה אסטרטגית של אבירם, 
"לא  אותו  לימד  חייו  ניסיון  אשר 
אחד",  בסל  הביצים  כל  את  לשים 
עשוי  אחרים  שעבור  מה  כהגדרתו. 

להיחשב כפעולה של פיזור סיכונים, 
נתפס אצלו כזריעת סיכויים.

בתחילת הדרך, הרבה לפני שהוקם 
היה  הרב�פעמיות,  השקיות  מפעל 

"לאחר הש מזל.  לא מעט  �לאבירם 

בדרום  לטיול  נסעתי  מהצבא  חרור 
אמריקה. לא רציתי לחזור, לא היה 
נסעתי  לחזור.  מה  ובשביל  לאן  לי 
מכאן עם בטן גדולה, מלאה וכבדה 
בכל  במדינה.  שנעשה  מה  כל  על 

זאת חזרתי. לא ידעתי מה אעשה.
"יום אחד ראיתי בעיתון מודעה - 
תמוז  למפעל  הרכבה  עובדי  חיפשו 
בקיבוץ יזרעאל שעוסק בייצור זיווד 

באמצ ההיי�טק  לתעשיית  �וכבלים 
("אאוט�סורסינג",  חוץ  מיקור  עות 

א"ש) וקבלנות משנה.
עם  אקראית  פגישה  לי  "הייתה 
על  בחור  שזיהה  המפעל,  מנכ"ל 
טוסטוס ועצר לשאול אותי מה אני 
לי  שיש  לו  אמרתי  במקום.  מחפש 
שטח פנוי באזור הלול של משפחתי 
במושב, שאני אלקטרונאי בהכשרתי 

להיות קבלן משנה של עבו �ורוצה 
דות זיווד. 'בוא אחריי' הוא אמר.

"נתנו לי, לניסיון, אריזה עם עשר 

 ,39
35

אבירם פרוסט: "אמרתי לעצמי - יש לנו אנשים טובים, ציוד 
מתאים - וכך התחלנו לפתח קו ייצור. אספנו ידע ולאט�

לאט הבנו, כי ייצור שקיות המוני אינו בשמים. זו משימה 
אפשרית בהחלט. ראינו שבסין כפר שלם מייצר שקיות 

בעבודת יד. כל בית אחראי על חלק אחד מסוים: אחד תופר, 
אחד מחורר, אחד מדביק"

אבירם פרוסט. "אני פונה אל הממשלה - לחסום את היבוא מסין"עדי פרוסט. המתחם במשק ההורים הפך ל"מיני מפעל"

3.9.2015   || 14



שקית אל�בד. סקרים הראו, כי 70% מהציבור תומך בהפסקת חלוקת שקיות 
הניילון בחינם

קיות 
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עליה  להרכיב  צריך  והייתי  יחידות 
�פלסטיק לארונות תקשורת. כשהח

מאוד  שהיא  ראו  העבודה  את  זרתי 
ההרכ לעבודות  בניגוד  �מדויקת, 

כל  ערבי  בכפר  עבורם  בה שביצעו 
יותר  גדולה  כמות  קיבלתי  שהוא. 

רצו לשביעות  ביצעתי  אותה  �וגם 
מהצ אתי  שהשתחררו  לחבר'ה  �נם. 

בא עדיין לא הייתה עבודה וגייסתי 
אותם לעזור לי.

במשק  המתחם  הפך  "בהדרגה, 
שהש אחי,  מפעל'.  ל'מיני  �ההורים 

תחרר מהצבא, הצטרף אליי. שכרתי 
מבנה באזור התעשייה הצפוני בבית 
עבדנו  עובדים.   60 והעסקתי  שאן 
בתפוקה מלאה עד שנת 2000, שבה 
�מהל  90% ו ההיי�טק  שוק  �התרסק 

הקשה  המצב  אף  על  נעלמו.  קוחות 
ושווקים  מוצרים  לחפש  המשכנו 

חדשים".

 

של  חבר  ביקש  כשנתיים  לפני 
אבירם, עובד באחת העיריות בארץ, 
שקיות  אלף   100 בהבאת  לו  לסייע 
לו  שהייתה  אבירם,  מסין.  ניילון 
מעסקיו  הסיני  השוק  עם  היכרות 
והיענותו  לבקשה  נענה  במדינה, 
 - נוספת  לבקשה  הובילה  המהירה 
הפעם בעירייה ביקשו לרכוש כמות 

כפולה של שקיות.

�אבירם נוכח בביקוש למוצר החד
להקים  רעיון:  בצבץ  ובראשו  פעמי 
רב�פעמיות  שקיות  לייצור  מפעל 

הנו הניילון,  שקיות  את  �שיחליפו 
"אמרתי  במהירות.  להיקרע  טות 
לעצמי - יש לנו אנשים טובים, ציוד 
קו  לפתח  התחלנו  וכך   - מתאים 
ייצור. אספנו ידע ולאט�לאט הבנו, 
כי ייצור שקיות המוני אינו בשמים. 
ראינו  בהחלט.  אפשרית  משימה  זו 

�שבסין כפר שלם מייצר שקיות בע
חלק  על  אחראי  בית  כל  יד.  בודת 
אחד מסוים: אחד תופר, אחד מחורר, 

אחד מדביק".
שנה וחצי נמשכו ההכנות, האחים 

בהק ש"ח  מיליון  חמישה  �השקיעו 
לפעול  החל  ולאחרונה  המפעל  מת 
בו קו ייצור סדרתי. "אנחנו יוצאים 
כי  ובתחושה,  בתקווה  השוק  אל 

מס שלנו"  למוצר  רב  ביקוש  �יהיה 
אחר  בזה  לפניי  ומניח  אבירם,  ביר 
ממוחזר  מחומר  עשויים  סלים  זה 
ידיות  ובצבעים שונים, עם  בגדלים 

מלב מרובעים,  ובלעדיהן,  �אחיזה 
ניים.

המפעל  של  האיכות  במבדקי 
ומסוגלת  חזקה  השקית  כי  נמצא, 
ולעדי  אבירם  רב.  משקל  לשאת 
מחזיקים בחלק מבית הדפוס הוותיק 
יזרעאל,  בעמק  יוסף  תל  שבקיבוץ 
השקיות  על  מכונות  מדפיסות  שם 

הלקו שמבקשים  כיתוב  וכל  �לוגו 

חות.
לה עתידות  אלה  בד  אל  �שקיות 

הדקות,  הפלסטיק  שקיות  את  חליף 
�החד�פעמיות, אם יתקבל החוק לסי

לוקן מרשתות השיווק. הצעת החוק 
אושרה בשתי קריאות בכנסת, אבל 

הוקפאה עם ההליכה לבחירות.
המשרד  שערך  סקרים  על�פי 
ממוצע  ישראלי  הסביבה,  להגנת 
בשנה  ניילון  שקיות   275�כ צורך 
 2.2�בכ שימוש  נעשה  הכול,  ובסך 
יתקבל  אם  בשנה.  שקיות  מיליארד 
גם  זאת.  להפסיק  צפוי  הוא  החוק 
כיום מוציאות  זה כדאי -  לרשתות 
�מי  88 �מ יותר  השיווק   רשתות 

ניילון  שקיות  חלוקת  על  ש"ח  ליון 
מגולם  זה  וסכום  "גופייה")  (שקיות 

הצרכ על  ומושת  המוצרים  �במחיר 
נים.

�מהצי  70% כי הראו,   הסקרים 
שקיות  חלוקת  בהפסקת  תומך  בור 
מאמין  אבירם  בחינם.  הניילון 
ולא  לדרך"  יצאה  כבר  ש"הרכבת 
את  רב  לזמן  עוד  לעכב  יהיה  ניתן 
�ביצוע המעבר לשימוש בשקיות רב

פעמיות.
על�פי התכנית, יחולקו לכל משק 

�בית שבע שקיות אל בד, אשר ישמ
שו חלופה ירוקה וחסכונית לשקיות 
יידרשו  הניילון המזהמות, ותמורתן 
לאחר  אגורות.   30 לשלם  הצרכנים 
�20 אגו �שנתיים, התשלום יופחת ל

שייכנס  לאחר  שנים  ארבע  רות. 
 10�ב המחיר  יוזל  לתוקפו  החוק 
אגורות נוספות. בימים אלה מקיימת 
החברה מגעים עם אחדות מרשתות 
את  להן  להציע  מנת  על  השיווק 

השקיות.

בתחילה, המשרד להגנת הסביבה 
השיווק  ברשתות  הסלים  את  יחלק 

לחש שיצורפו  לתלושים  �בתמורה 
בונות החשמל שמקבל הציבור אחת 
יוקצו  בית  משק  לכל  בחודשיים. 
המיועדים  קשיחים  סלים  חמישה 

�לקניות הגדולות, ושני סלים מתק
פלים שאפשר להכניס לכיס לצורך 

קניות מזדמנות.
אבירם,  מצהיר  שלנו",  "המטרה 
"היא שעד סוף 2016 יהיו לנו עשרה 
עובדים,   100 שיעסיקו  ייצור  קווי 
קו  וכל  מהפריפריה,  ככולם  רובם 
בשנה,  שקיות  מיליון   25�כ ייצר 
כל שקית רב�פעמית מחליפה עשר 
פורצי  אנחנו  חד�פעמיות.  שקיות 
שיודעת  טכנולוגיה  לנו  יש  דרך. 
וייחודי בתחום  לספק פתרון ייעודי 

אפליק לכל  הרב�פעמיות  �השקיות 
קטנה,  או  גדולה   - שקית  של  ציה 
מטרה  לכל  למזון,  לבגדים,  לדגים, 

שהיא".
השקיות  שמחיר  טוען  אבירם 
שהוא מייצר יהיה נמוך יותר ממחיר 

שקית המיובאת מסין, שבו מגולמות 
הקול  והמכס.  ההובלה  הוצאות  גם 
של אבירם מתגבר כשהוא מדבר על 
להעלות  שצריך  חושב  "אני  המכס: 
על  להקשות  כדי  המכס  מחיר  את 
הממשלה  אל  פונה  אני  היבואנים. 
אנחנו  מסין.  היבוא  את  לחסום   -

עוב שמעסיקים  גאים,  �ישראלים 
עובדים   20  �ל ונותנים פרנסה  דים 
 150�ישירים, נכון לעכשיו, ועוד לכ
לנו  המספקים  במעטפת,  עובדים 

שי סיבה  כל  אין  שונים.  �שירותים 
שמייצרים  שקיות  תרכוש  שראל 

�אותם סינים מנוצלים במקום ישרא
לים שמתפרנסים בכבוד.

מצוינות  סיבות  לתת  יכול  "אני 
המחיר,  שלנו:  המוצר  להעדפת 
זול יותר  שהוא ודאי שיקול מרכזי, 

יכו אנחנו  הסינית.  �מאשר החלופה 
לים לספק גם כמויות קטנות, בעוד 
כמויות  מחייב  מסין  סחורה  יבוא 
שיצדיקו לפחות מכולה אחת. תנאי 
אנחנו  יותר.  נוחים  שלנו  התשלום 
המחזור  ולתהליך  למגמה  שותפים 
המחמיר  הישראלי  בתקן  ועומדים 
�והמחייב בנושא שימוש בשקיות רב

פעמיות.
מאף  טובות  צריכים  לא  "אנחנו 
הסכמים.  בשום  תלויים  ולא  אחד 
יש לנו אפשרות לייצא ולשווק את 
המוצרים שלנו בכל מקום בעולם", 

מסכם אבירם.



אני >ישראל פרץ סוף�סוף  "היי, 
מתי  אותך...  תופס 
שאלתי  נפגשים?" 
במהירות לפני ששוב תתחמק 
אמרה  "מצטערת"  ממני. 
"מאוד  לעברי,  להביט  מבלי 
עסוקה, תבין. אל תיקח את זה 
באופן אישי. פשוט לא יוצא. 
אתה יודע, רצים ומתרוצצים 

סי ילדים,  בית,  עבודה,   -�
דורים, לא חסר... בהזדמנות, 
אולי" סיימה כמתנצלת ושוב 

ברחה לי.
מהרגע  עליה  נדלקתי 

תו כזו  שראיתיה.  �הראשון 
ססת, מחייכת, מפלרטטת עם 
שבדרך  כזו  זו...  עם  ואף  זה 
שתהיה  מדמיין  אתה  כלל 

בש זרועותיך,  בין  �לצדך. 
עות קשות וברגעים שלווים. 
שתהפוך  חולמים  שתמיד  מי 
שתשלים  שאתך",  ל"אישה 
ועל  אחד.  שלם  ותהיו  אותך 

להש שכדאי  ודאי  כזו  �אחת 
קיע בדייט קסום, סקסי, ממש 

כמו בסרטים ובספרים.
לה  אותתי  ויתרתי.  לא 
שאני מעוניין. למספר הנייד 
שלה, שקשה להשיג, שלחתי 

מסרון מפתה, מתחנף משהו. אפילו מפנק. לא 
הפסקתי במסרון אחד, שלחתי שניים, אפילו 

�שלושה. לא הרפיתי גם מהווטסאפ ואף הוד
האל במשיבון  קולית מתנגנת השארתי  �עה 

קטרוני שלה.
אך לשווא. נדמה היה כי בחרה לשחק את 
"הקשה להשגה" ואולי באמת היא כזו - קשה 
להשגה. גם כשנתקלתי בה באקראי בסביבה 

ול �הקרובה, במסיבות חברים, בקרב מכרים 
רגע מבטינו הצטלבו, היא חייכה מעט, אמרה 
אך  זמן,  מזה  מכירים  כאילו  חטוף,  "שלום" 
ברחה  "שוב  להיפגש.  שקבענו  מבלי  חמקה 
�לי..." סיננתי באכזבה, אך לא ויתרתי. "קשה

קשה, אבל שווה. שווה את המאמץ" עודדתי 
את עצמי כדי לא להרפות ולהשיג דייט אחד 
וחייבים לכבוש  זה היעד  זו המטרה,  לפחות. 

אותו.
להש קרוב  ממש  הייתי  פעמיים  או  �פעם 

זה  לפגישה.  מועד  קבענו  אפילו  היעד.  גת 
היה עבורי רגע שיא והתכוננתי אליו בכליון 

מקל הפרוטוקול:  כללי  כל  על�פי  �עיניים, 
חת טובה, גילוח וצחצוח, שלפתי מהארון את 
דרוך  והייתי  האופנתיים  מחלצותיי  מיטב 

ומוכן לפגישה הרומנטית הכל�כך מצופה.
אך שוב, כמעשה שטן, ברגע האחרון ממש 

�ביטלה את הפגישה בתואנה של עבודה דחו
פה שנחתה עליה. אשת קריירה, כבר אמרנו? 
משפחתי  אירוע  בשל  ביטלה  אחרת  ובפעם 

שצץ ושלא ניתן להיעדר ממנו. אבל אני לא 
על  "נעול"  עקשן,  כלל  בדרך  אני  ויתרתי. 

השגת מטרות חשובות לי.
הייתי חייב לכבוש את לבה של הסינדרלה 
הזו. חיזוריי נמשכו ואף גברו עד שחבר קרוב 
הציע לי להרפות מכך. "זה נשמע לא טוב", 
"אתה  בתחום.  בכיר  כמלומד  החבר  לי  אמר 

�עלול להיתפס כמטרידן סדרתי. מעשיך יכו
משחק  אתה  מינית.  כהטרדה  להתפרש  לים 

�באש" הזהיר החבר והוסיף: "ומה אם הפרימ
דונה תתלונן עליך במשטרה? תלונות כאלה 
הפכו באחרונה למכת מדינה וכמעט בכל יום 

�שומעים על נשים המגיעות למשטרה עם סי
פור כזה או אחר. למה לך כל הסיכון הזה? רד 

מזה וזהו" ייעץ.
צודק  שהוא  ידעתי  באוזניי.  הדהדו  דבריו 
והחשש גדול, אבל מבחינתי הסיכון היה כדאי 
במיוחד לגביי, שאיני נחשב לוותרן, בטח לא 
לנשים ובמיוחד לא לגבי האישה הספציפית 

הזו.
הרי אני חי אתה כמעט 30 שנה ואני יודע 
מוכן  איני  כמה  ועד  שווה  היא  כמה  היטב 
לוותר עליה, אז אי אפשר לקבוע דייט אחד 

�מסודר עם אשתי? לאילו זמנים מטורפים הג
ענו...

חבר  בית חשמונאי,  תושב  הכותב 
מליאת המועצה האזורית גזר
כל הזכויות שמורות למחבר.

התכוננתי לפי הפרוטוקול: מקלחת טובה, גילוח וצחצוח. הייתי ממש 
צילום: רייאן הייד קרוב להשגת היעד 
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מאוזן:
מאוזן:

1. גרמתן הנאה לגבר העומד להנשא ולהביא מתנה (כ"מ) (6); 4. הבגדים הם 
בשביל הנשיא לשעבר (4); 8. ראו 20 מאוזן; 9. הרציקוביץ' אף הוא גבוה מאוד 

(6); 11. נעה בקוטר גדול של שחקן ודוגמן (4,3); 12. צפה בעפרה (3) (ע"פ 
אורי ויסוצקי); 13. כדור כובע (3); 15. טיש ציני בממשלה (7); 18. האוכל מן 

הצומח תהה על איכותו של כח הגברא שלי (ש) (6); 19. ראו 3 מאונך; 21. 
המראתם אל מגשו של אחד הבנים (4); 22. מרחת קרם על החזה? זריז ויעיל! 

(4,2) (ע"פ דובי זמר).

מאונך:
1. אנא השגיחו לפני פיטורין (5); 2. הצרפתי מגזים (5); 3. (עם 19 מאוזן) תח�

ליף את יולי (4); 5. כדור החוזים שהמציאו רטוב (5); 6. על המים נאה הרחיצה 
(5) (ע"פ דובי זמר); 7. נניח ותוצרת תרנגולתה היתה יוצרת אצלה שאפתנות? 
(7); 10. הבנות הללו סיפקו לה את מימיה המוטלים בפסח (5,2); 13. האוניות 

והפרי בתוך גרשיים (ש) (5); 14. משקשקת למראה רשעותה של מערכת 
5); 16. נטמיע את העובדה שמלך העופות קיים (5); 17. מי שמב� (האמונות 

קשת בתוקף סופה שתישאר בחיים בשובה (5); 20. (עם 8 מאוזן) נכנסה לעיר 
.(4)

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 137:
מאוזן: 1. פומפיה; 4. עסקן; 9. אלבניה; 11. קרלסברג; 13. לוי; 15. 

תפילתנו; 18. הבשורה; 19. כבוש; 21. קולה; 22. הלל יפה.
מאונך: 1. פלשבק; 2. מגודל; 3. יד; 5. סרנדה; 6. נאהבת; 7. בלוגרים; 10. 

כברת דרך; 13. לבהוק; 14. יושאל; 16. תדברי; 17. ועידה; 20. מלהגת.
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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

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

 

N
oa M

esser D
esign

050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

וייעוץ  ייצוג  וקהילתיות -  חקלאיות  שיתופיות /  אגודות   
בכל העניינים המשפטיים השוטפים.

מגזר חקלאי – רכישת ומכירת נחלות ומגרשים בהרחבה, 
תכנון ובנייה, תביעות נזיקיות.

רשות מקרקעי ישראל – תביעות השבה ופיצויים, שימוש    
חורג, דמי הסכמה, דמי רכישה, פיצול מגרשים מנחלות.

העברת  ממשיכים,  בנים   – בנחלה  משפחתיים  הסדרים 
זכויות, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, פירוק שיתוף, גישור.

הרחבות קהילתיות – ייצוג, ייעוץ, ליווי וניהול. 
משפט מסחרי ואזרחי כללי, נזקי חקלאות.

שד' ארלוזורוב 18 עפולה,
טל- 04-6499777, פקס-04-6499035
office@lankrylaw.co.il



בע"מ  חקלאות  אקוטק  חברת 
רשתות  של  רחב  מגוון  משווקת 

לחקלאות, לכיסוי מבנים ומטעים.

והמכירות  השיווק  אנשי  של  הרב  ניסיונם 
של חברתנו מאפשרים קבלת מענה וייעוץ 

לצרכי החקלאי ולדרישותיו.

נשמח לעמוד לרשותכם 
בכל פניה ושאלה

מכירות - מירב קופרמן         7746342 - 054
שיווק  ויעוץ - פסי                                 4230434 - 054

        

42810 השרון  לב  ד.נ.  משה,  צור  מושב   ,341 ת.ד 
09-8940156 פקס.   ֔  09-8940151 טל. 
514396910 ע.מ   ֔  pasi@ecotec.net.il דוא"ל:  

שראל 
קלאי י

אחלים לח
מ

פוריה!
טובה ו

שנה 
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