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ותושבי היישובים הערביים 
בגלבוע מודאגים מאוד 

מהאפשרות שמפעל 
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חקלאות ומזון ומדענים 
משתי המדינות ישתפו 

פעולה ב"עמק הסיליקון" 
החקלאי הסיני

כולנו פריזאים
מארין לה פן יודעת מה יש 
לעשות כדי למנוע פיגועים 

בצרפת. מעניין מה היו 
אומרים באירופה אם הייתה 

דוברת עברית

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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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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עתיד המושב וחקלאות 
משפחתית בכלל

תגובה למאמרו של עו"ד גדי שטילמן, "להגדיל את מכסת הקרקע 
היב>לנחלה", גיליון 907, 19 בנובמבר ולהאיר  להוסיף  ברצוני 

דן  שבה  בסוגיה  נוספים  טים 
הקרקע  מכסת  את  "להגדיל 
בנובמבר,   19  ,907 גיליון  לנחלה", 
בהמשך ובתגובה למאמרו. רק בשבוע 
הגדלת  על  ידיעה  התפרסמה  שעבר 

לה שיורשה  המגורים  יחידות  מספר 
קים בנחלה בהתאם לתמ"א 35. מעניין 
עד כמה ההתרגשות הציבורית גדולה, 

כאילו בזה פתרנו את כל הבעיות הק
רדינליות של המושבים, מה עוד שבין 

"אמר לעשה המרחק ת"ק פרסה".
תוקף  תקבל  גם  שההחלטה  נגיד 
כולל תקנות לביצוע, עדיין על בעל 
עם  לדורות  חוזה  על  לחתום  המשק 
רמ"י ועדיין על החבר להסדיר את כל 
רמ"י  ועדיין  היו כאלה,  אם  חריגותיו 
כל כך ממהרת לזרז את מהלכיה עם 

שנ רק  לבודדים.  הידוע  ה"פיילוט" 
ועדיין  פיילוט  על  הוחלט  מאז  תיים 

לא הוזז נייר אחד מצד אחד של השו
לחן לצד השני, אז על מה כל השמחה 
אשר עליה מתראיינים כל גדולי הדור 
- מזכ"ל תנועת המושבים, ראש אגף 
מזכיר  המושבים,  בתנועת  קרקעות 
האיחוד החקלאי ועוד ועוד, כל בעיות 

המושבים נפתרו ברגע זה.
ונשאלת שאלה תמימה: מה הועילו 
הבעיה  את  פתרנו  בתקנתם?  חכמים 
לבנייה  אפשרות  הוספנו  ולמה?  למי 
לעוד בן בנחלה ואפשרנו אולי פיצול 
נחלה לבית אחד או יותר, ומה הועלנו 
בזאת לתפקוד המושב כיישוב חקלאי? 

איזו בשורה חקלאית יש בכך? את הב
המש החקלאות  של  העיקריות  עיות 

פחתית לא פתרנו בזאת, הוספנו עוד 
נדבך לשינוי המושב לקראת הפיכתו 
ונציגינו  עסקנינו  קהילתי.  ליישוב 

עסוקים מאוד בעצם במה? בנדל"ן?
המודיעות  בעיתונות  המודעות  כל 
המיועדים  מושבים  לחברי  כנסים  על 
להיבטים הנדל"ניים של היחסים שלנו 

מש כמובן  הפאנלים  בכל  רמ"י,  עם 
תתפים נציגינו, זה העיקר. עדיין לא 

מוד האחרונות  השנים  בעשר  ראיתי 

עות הקוראות לנציגי המושבים לבוא 
ולשמוע ולהשמיע רעיונות איך עלינו 

מהמוס דורשים  אנחנו  ומה  להתנהל 
דות כדי שנוכל להמשיך ולהפעיל את 
הייצור החקלאי באופן רווחי, כך שגם 

בחק עתיד  יראה  שלנו  ההמשך  דור 
המ קיימות  אחרות:  ובמילים  לאות. 
ערכת היצרניתחקלאית המשפחתית.

עיניים  עוצמים  או  שוכחים  אתם 
רדיקליים  שינויים  שללא  מלראות 

וק המשפחתיות  הייצור  במערכות 
הלא היסודות  על  המערכת  פיאת 
המשב ותקן  הנחלות  (תקן  נכונים 

לניוון  המערכת  את  דנים  אנחנו  צת) 
מצד אחד ולהשחתה מאפיונרית מצד 
זה קודם כל  יד  ומי שנותן לכך  שני, 
מתקוממים  שלא  החקלאים,  אנחנו 
המערכת  וגם  זה,  לצורך  ומתאחדים 
הממשלתית והארגונית. תפקוד משרד 
החקלאות בנושא זה מחפיר וכנ"ל גם 
כל מייצגינו. האם נעשו בדיקה מחקר 

לח הפקולטה  החקלאות,  משרד  ע"י 
על  אחר  מחקר  מוסד  כל  או  קלאות, 

המש החקלאות  התקיימות  אפשרות 
פחתית בעתיד? האם זה בכלל מעניין 

מישהו? כנראה שלא.
אני יודע, ניתן לייבא מחו"ל כמעט 
כל דבר ומי בכלל צריך את החקלאות 
הייטק,  זה  המקומית? הרי הכי חשוב 
ומי בכלל רוצה ללכלך את הידיים? אז 
התמוטטות  בשבילכם:  חדשות  לי  יש 
כנראה  תעלה  המשפחתית  החקלאות 
חברתיתכלכליתמדינית  רב  ביוקר 
ישראל.  למדינת  ביטחונית  ואפילו 
יותר  הרבה  כנראה  האירופי  האיחוד 
שאפשר  מבין  ואינו  מאתנו  טיפש 
משפחתית,  חקלאות  ללא  גם  לחיות 
ולכן הוא דואג מאוד לסבסד פעילות 
חקלאיתמשפחתית מתוך ידיעה רבת 

שנים עד כמה היא חשובה מהרבה סי
להן  תיירותיות  מסיבות  ואפילו  בות 

הוא נותן ערך מוסף.
מאז תחילת שנות ה60' של המאה 
להרבה  דוגמה  היה  המושב  הקודמת 
בין פיתוח  וארגוני  מדינות  מאוד 

לאומיים וחלק לא קטן מקשרינו הבין
הידע  בזכות  והתחזקו  נוצרו  לאומיים 
אצלנו.  שנצבר  החקלאיהתיישבותי 
להתפרק  התחלנו  מסוים  משלב  אבל 
מנכסינו אלה והפכנו לחסרי מנהיגות 

שמ על  שקפאה  מנהיגות  לבעלי  או 
ריה ונסוגה לכן לאחור.

"במ עו"ד שטילמן:  מציין  במאמרו 
ובדוחות  החקלאות  משרד  של  חקרים 
של רשות התכנון נקבע ששטח קרקע 
חקלאי נטו שגודלו 30 דונם אינו יכול 

לפרנס משפחה". אם זה נכון הרי שנ
עשה לא רק חטא אלא גם פשע, משום 
שהרשות הקובעת את תקן הנחלה היא 
לדרוש  היה  ותפקידה  התכנון  רשות 
מה  בכל  לפחות  והתאמות  תיקונים 
עודפות",  "קרקעות  רמ"י  ע"י  שנקרא 
אשר כל המושבים שרוצים לחתום על 
חוזה לדורות נדרשים להחזירן למינהל.
שהצעד  הרי  נכונים  הדברים  אם 

הג כל  קודם  הוא  הנדרש  הראשוני 
כמות  בכל  המיידי  הנחלה  תקן  דלת 
של קרקע עודפת לפחות. כצעד שני, 
יש לחשוב בצורה יצירתית איך ניתן 
תקן  את  סיסטמטית  בצורה  להקטין 
היחידות במשבצת ולהגדיל את מספר 
נעשה  לא  אם  כי  לנחלה.  הדונמים 
לאנרכיה  נגרום  מסודרת  בצורה  זאת 
יישלטו  הקרקעות  ובפועל,  חקלאית 
ע"י גורמים לארצויים וכל המערכת 

המושבית תקרוס לחלוטין.
על הזנחה במערכות התכנון והבק

רה על התפרקות מערכת השיווק ועל 
הפקרת משרד החקלאות את חובותיו 
הם  עצמם,  החקלאים  רק  לא  ישלמו 
כבר עושים זאת היום. השלב הבא יהיה 
ביוקר.  כך  על  ישלם  כולו  שהציבור 
ובינתיים, "נחגוג" כולנו בכנסי נדל"ן 
דבר,  של  בסופו  שעליהם,  אזוריים 
שגם  נגלה  לביצוע  יגיעו  וכאשר  אם 
(רמ"י,  הגורמים  כל  עלינו  יחגגו  שם 
והרשויות  המקומיות  התכנון  ועדות 
השונות) והמושבניקים ימשיכו להיות 

הפראיירים של כולם. ראו הוזהרתם!
 אביהו גבע, ניר בנים
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תושבי הגלבוע חזרו להיאבק בהקמת מפעל פרוטרום
חברת פרוטרום ממשיכה בהליכים להקמת את המפעל החדש שלה במועצה האזורית גלבוע, בניגוד לפרסומים מאמצע 
השנה, לפיהם החברה חזרה בה מכוונתה לאור התנגדות התושבים וראש המועצה. ביום שישי הפגינו תושבי המושבים, 

קיבוצניקים >הקיבוצים והיישובים הערביים באזור הגלבוע נגד הקמת מפעל תמציות המזון בקרבת בתיהם מושבניקים, 
הערביים  היישובים  ותושבי 

מו גלבוע  אזורית  במועצה 
שמפעל  מהאפשרות,  מאוד  דאגים 
בע"מ,  תעשיות  פרוטרום  חברת 
המייצר  הביןלאומי,   ICCבשליטת
ממפרץ  יועבר  וריח,  טעם  תמציות 

חיפה לאזור התעשייה "מבואות גל
כמותו  בוע". מטה משותף, שרואים 
איום,  ומול  משבר  בשעות  בעיקר 
המפעל  בהבאת  המאבק  את  מנהל 

לקרבת בתיהם.
לעצומה נגד העברת המפעל שנ

המאבק  מצעדי  כאחד  ברשת  פתחה 
הצטרפו כ3,800 איש, נכון לכתיבת 

"הגל ובדף הפייסבוק  שורות אלה, 
מזהמים"  למפעלים  לא  אומר  בוע 
בהתפתחויות.  הפעילים  מעדכנים 
בנובמבר,   20 האחרון,  שישי  ביום 
את  וחסמו  האזור  תושבי  הפגינו 

צומת יזרעאל. המפגינים נשאו של
טים ועל רובם נכתב: "הגלבוע אומר 

להפג מזהמים!!!".  למפעלים  לא 
הכנה  פגישת  קדמה  שישי  ביום  נה 
"היסטורית" בבית העם במושב ברק, 
שבה השתתפו נציגי ועדים וקהילות 
תושבי  וכן  מהקיבוצים  מהמושבים 
המייצגים את יישובי המגזר הערבי 

באזור.
נור, ראש מו בהפגנה נכח עובד 
המו בעמדת  שתומך  גלבוע,  עצת 

חים ואף סייע בידם בהשגת מסמכים 
התומכים בטענותיהם. נור, שנשאל 
עמדתו  על  למושב"  "קו  ידי  על" 
שניתנו  "האישורים  השיב:  בעניין, 
כהונתי.  טרום  הנם  להקמת המפעל 
למפעלים  התנגדתי  היטב,  כידוע 

למני לפעול  אמשיך  ואני  מזהמים 
עת הקמת מפעלים מזהמים בגלבוע.

סיור  על  דיווחתי  "לאחרונה, 
בה חיפה,  במפרץ  במפעל  שנערך 

מהגלבוע,  ציבור  נציגי  שתתפות 
להוביל  לראשונה  שהצלחנו  לאחר 
הרואה  וקשוב,  משתף  חדש,  לשיח 

שו הגלבוע,  ומנהיגי  תושבי  בנו, 
בתהליך  ומשפיעים  מלאים  תפים 

ובהחלטות. בסוף החודש צפוי להת
קיים דיון בהשתתפות אנשי מקצוע. 

אנחנו מוכנים לשמוע כל אחד, וב
תנאי שכאמור השיח יתקיים בשקי
פות מלאה ותוך שיתוף התושבים".

לאחר ההפגנה שלח מטה המאבק 
מגולל  הוא  ובה  לעיתונות  הודעה 

יצאו התוש את האירועים שבגינם 
בים למאבקם: "תושבי הגלבוע נדה

אושרה   2011 בשנת  כי  לגלות,  מו 
החלטה במליאת המועצה בראש מר 
פרוטרום,  מפעל  להקמת  עטר  דני 
ומזהם  מסוכן  כימי,  מפעל  שהוא 

באזור כפרי חקלאי ותיירותי. נראה 
הפרו פי  (על  המליאה  בישיבת  כי 

המועצה)  ידי  על  שנערכו  טוקולים 
אשר  מפעל  להקים  אישור  ניתן 
ונפסד,  ציני  באופן  כימי'.  'אינו 
מפעל עתיר זיהום מסוג זה, בבעלות 
חברה שהורשעה בזיהום בדין בזיהום 
לקום  עתיד  ריח,  מפגעי  ובגרימת 
מטרים  מאות  מאשר   - אחרת  לא 
אוויריים מאזורי מגורים, בתי ספר, 

גני ילדים וכו'".

מקום 30 במדד 
המסוכנות הסביבתית

מתן  על  מתפלאים  התושבים 
שמוג פרוטרום,  למפעל  האישור 

להחלטת  בניגוד  כימי",  "מפעל  דר 
בספטמבר   14ב המועצה  מליאת 
2011, לפיה אזור התעשייה, שתוכנן 
דאז  עצמה  המועצה  עלידי  והוגדר 
כ"ירוק" יקלוט את מפעל פרוטרום, 
שפעילותו עומדת בסתירה לדרישת 

תע יכלול  לא  שהמפעל  המליאה, 
שיית כימיקלים.

במשרד להגנת הסביבה אף כללו 
את החברה ב"הרשימה האדומה הס

הציבוריות  החברות  של  ביבתית 
לשנת 2014", מסמך שפורסם לפני 
בנובמבר   19ב משנה,  יותר  קצת 
החברה  שבבעלות  המפעל   .2014

ניצב ברשימה הלאמחמיאה במקום 
הסביב המסוכנות  מדד  לפי   30 ה

תית של החברות המובילות במשק, 
שמפירות את ההוראות הסביבתיות.

להגנת  המשרד  מודעות  למרות 
בה שקשורות  לבעיות  הסביבה 

הגלבוע  תושבי  המפעל,  תנהלות 
המשרד  של  ניסיון  רואים  אינם 
למנוע את העברת המפעל לתחומי 
איך  ברור  לא  "עד עכשיו  המועצה: 
ניתנו כל האישורים להקמת מפעל 

בא כימית'  כ'תעשייה  מסווג  אשר 
זור תעשייה שתוכנן והוגדר על ידי 
המועצה עצמה בזמנו כאזור תעשיה 

ירוק'.
על כשלים  מצביע  המאבק  "מטה 
בהתנהלות סביבתית עקב רקע רצוף 
ועבירות  תקינה  בלתי  התנהלות 
חמורות ביותר על החוק של מפעלי 
השייכים  נוספים  ומפעלים  החברה 

תע מפעל  לרבות  התאגיד,  לבעל 
שיות אלקטרוכימיות בעכו... בניגוד 
להצהרות המפעל, על פי מסמך סקר 

השפעה סביבתית שהוגש ע"י המפ
על עצמו עולה כי באתר מתוכננות 
מחקר  מעבדות  ייצור,  יחידת  לקום 
מנהלה  משרדים,  שטחי  וכן  ופיתוח 
הסקר  מסמך  עפ"י  מבקרים.  ומרכז 

חו עם  פעולות  מתוכננות  במפעל 
רעילים  מסוכנים,  כימיים  מרים 

ודליקים כאלו המסוכנים למערכות 
מערכת  העצבים,  מערכת  הנשימה, 

הרבייה, השפעה על חומר גנטי, מו
וחומרים  עוברים  אצל  מולדים  מים 

מסרטנים.
"אין ספק, כי מהאמור לעיל עולה 
תמונה שאינה משתמעת לשני פנים, 

והיא של סכנה ברורה והרסנית בה
והקמת  פרוטרום  חברת  של  כנסתה 
גלבוע.  התעשייה  באזור  המפעל 

מרגי הסמוכים  היישובים  תושבי 
להוות  ההחלטות  מקבלי  שעל  שים 
שומרי הסף בכל הקשור לאינטרסים 
וסביבתיים,  בריאותיים  הציבוריים, 
חברה  עומדת  מנגד  כאשר  בוודאי 
אחרי  השאירה  בדין,  הורשעה  אשר 
וזיהום  עכו  במפרץ  חורבות  תילי 
אדיר במפרץ חיפה. ברור לכולנו, כי 

לקבו עדיפות  שתינתן  ואסור  אין 
צות קטנות של בעלי עניין, כל זאת 
של  הציבוריים  האינטרסים  פני  על 
צביון  הציבור,  בריאות  על  שמירה 

האזור והסביבה הקרובה".
חלק מההתנגדות להעתקת מפעל 
מהיכרות  נובע  לגלבוע  התמציות 
נפוץ  הגלבוע  באזור  הסביבה:  עם 
אינוורסיה,  של  מטאורולוגי  מצב 
מפזר  שאינו  רוחות  משטר  כלומר 
מסתובב  אלא  בעמק,  האוויר  את 
משמעותית  מפחית  זה  מצב  בתוכו. 

ולכן  באוויר  המזהמים  ערבול  את 
של  יחסי  באופן  גבוה  ריכוז  מותיר 
תוצרי הפליטה. נוסף על כך, האזור 
ביותר  חלשות  ברוחות  מאופיין 
זיהום  הרחקת  מאפשרות  שאינן 
מטרדי  גם  מהיר.  באופן  שבאוויר 
יהיו  אינוורסיה,  של  במצבים  ריח, 
קשים יותר, יישארו לאורך זמן ולא 

יתפזרו.

"מפעל מסוכן והרסני"
2015 הייתה לתושבים תק  ביולי

ווה, כי פעילותם נשאה פרי: מנכ"ל 
למשוך  הוחלט  כי  הודיע,  פרוטרום 

בג המפעל  להקמת  התכניות  את 
אולם  בגלל מחאת התושבים,  לבוע 
לראשות  נור  עובד  בחירת  לאחר 
המועצה נתבדתה התקווה - החברה 
המפעל  להקמת  בהליכים  ממשיכה 
בניגוד  תענך,  בחבל  שלה  החדש 
"החברה  השנה.  מאמצע  לפרסומים 
אינה נסוגה מכוונתה להקים מפעל 
ירוק ונקי בגלבוע, כך שיהיה גאווה 
הודיעה  ישראל",  ולמדינת  לאזור 
פרוטרום. כעת ממשיכים התושבים 

המתנגדים למהלך במאבקם.
גם לכנסת הגיעה שאלת ההקמה 
בדיון  בגלבוע.  פרוטרום  מפעל  של 
הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  של 
ביוני 2014, לפי   2בכנסת ה19, ב

צילום: שי הדר  הפגנת התושבים נגד הקמת המפעל באזור התעשייה מבואות גלבוע, שנערכה בשישי, 20 בנובמבר. "הגלבוע אומר לא למפעלים מזהמים!" 
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דני עטר מתווה חזון לקק"ל
יו"ר קק"ל: לפי ההסכם שנחתם עם הממשלה, קק"ל תעביר למדינה שניים ורבע מיליארד 

 ש"ח, והממשלה תחזור לכבד את הסעיף הקובע, כי שישה מחברי ממ"י
יהיו נציגי קרן קיימת

לערב >עלי קדם מהמוזמנים  אחד 
בבית  עניין  של  "שישי 
בקיבוץ  שהתקיים  אייל", 
בנוב  20 בשישי, מאוחד   אשדות 

דני  קק"ל,  יו"ר  התארח  שבו  מבר, 
עטר ממושב גן נר, כתב בפייסבוק: 

"למה אתם מזמינים את האיש המו
שפו שהחשדות  עטר,  הזה".  שחת 

רסמו נגדו התגלו בלתי מבוססים, 
הקדיש את חלקה הראשון של הפ

גישה לטיהור האווירה.
התקשורת  את  שהאשים  לאחר 
עטר  הציג  כצפוי,  היצרים,  בליבוי 
ביצועים והצלחות בתקופה הארוכה 
כראש  כיהן  שבה  קדנציות)  (חמש 
ביניהם:  גלבוע,  האזורית  המועצה 
הכפלה ויותר של מספר התושבים, 

הרחבות ובנייה, ביצוע גדר ההפר
דה, וגולת הכותרת: שיתוף פעולה 
עם הכפרים הערביים במרחב (עיד 
כולל  עטר),  של  סגנו  היה  סלים 
הידברות ארוכת שנים וחיובית עם 

מושל ג'נין.
על השאלה כיצד הוא כבר מדלג 
קצרצרה  תקופה  חדש,  לתפקיד 

להיות  חלומו  את  שהגשים  לאחר 
התל "הייתה  האורח:  ענה  ח"כ, 

יותר  תפקיד  על  והחלטתי  בטות, 
לטו בו  להשפיע  שאפשר  ביצועי 

חבריי  וההתיישבות.  החקלאים  בת 
מהמושבים והקיבוצים שהתייעצתי 

הח ייצוג  את  במהלך.  אתם תמכו 
בידיו  משאיר  אני  בכנסת  קלאים 
ושאר  ברושי  איתן  של  הטובות 

הח"כים שמזדהים אתנו".
כבר בשלב ההכנה לתפקיד, מס
שהצ להישג  הגיע  הוא  עטר,  ביר 
הסכ "התגבשה  ההחלטה.  את  דיק 

מה שהקרן הקיימת לישראל תעביר 
למדינה שניים ורבע מיליארד שקל 
לביצוע פרויקטים לאומיים. בשלב 
פיו  שעל  ישן  מסמך  גיליתי  זה, 

במועצת רמ"י (רשות מקרקעי יש
ראל) אמורים לשבת שמונה נציגים 
של  נציגים  ושישה  הממשלה  של 

הקק"ל.
של  נחרצת  התנגדות  "הייתה 
אבי ליכט (המשנה ליועץ המשפטי 
לממשלה) ושל השר אבי גבאי, אבל 
ויישום  כיבוד  שבלי  להם  הודעתי 
הבאתי  הסכם.  אין   - הזה  הסעיף 
מחודש,  תוקף  קיבל  שהסעיף  לכך 

ואני צופה שתהיה לכך השפעה על 
מול  ברמ"י  העניינים  ניהול  דרך 

ההתיישבות החקלאית והכפרית".
"אבל בשביל מה בכלל צריך את 
הגוף הזה שנקרא קק"ל?", שואלים 

הס הקרקע'  'גאולת  "הרי  בקהל, 
חנקין.  יהושע  בימי  בערך  תיימה 
עשרות שליחיה מבלים 'על חשבון 

הב וארצות  אירופה  בערי  הברון' 
רית, לא ברור בשביל מה; בקופתה 
בלי  שקלים,  מיליארדי  הצטברו 
שקיפות ומבלי שיותוו קריטריונים 
את  להשקיע  ובמה  כיצד  ברורים 
עין  למראית  שגורם  מצב   - הכסף 

של הקצאות לאענייניות".
את  הרוויחה  שהקרן  מודה  עטר 
מהפרויקטים  כמה  ביושר.  השאלה 
כמו  גילה,  כבר  הוא  המיותרים 
למשל השקעה במיזם תיירות ענק 
באחת מערי החוף, שלא קשור כלל 
לפעילות קק"ל. אבל עטר גם טוען 
שנעשה לקק"ל עוול: "יש לא מעט 
גורמים, חלקם הייתי מגדיר כפוסט 
לפרק  שצריך  שחושבים  ציוניים, 
מעניין  הלאומיים.  המוסדות  את 

מדוע הם לא מעלים את אותה דרי
שה לגבי הווקף, שמנהל את ענייני 

הקרקעות של הערבים.
ולשקיפות:  לבקרה  "בנוגע 

ופ פעילויות  של  שורה  עצרתי 
רויקטים על מנת לבדוק את נחי

לליבת  הקשר שלהם  ואת  צותם 
ביוזמתי  פניתי  שלנו.  הפעילות 
המחנה  (ח"כית,  שפיר  לסתיו 
על  דיון  ודרשתי  ע"ק)  הציוני, 

המדי לביקורת  בוועדה  הקק"ל 
המדינה  למבקר  גם  פניתי  נה. 
בבדיקותיו,  הקק"ל  את  שיכלול 
ונדהמתי לגלות שאין לו סמכות 
חוקית לכך, ושצריך לשנות את 

החוק על מנת שזה יקרה".
ה"קופסה  שתקופת  מבין  עטר 

ושצ תחזור,  לא  כבר  הכחולה" 
כזה  לקק"ל,  חדש  חזון  לבנות  ריך 
התדמית  מן  לצאת  לה  שיאפשר 
מאובן  כגוף  בה  שדבקה  השלילית 

שי חזון  לגבש  "בכוונתי  ובזבזני. 
בעשרות  הפעילות  במוקד  עמוד 
השנים הבאות, ויותר מכך - אנחנו 
רוצים לשתף בתהליך גיבוש החזון 
את הציבור, הן בארץ והן בקהילות 

היהודיות בחו"ל. אני מאמין שהח
זון הזה ישרת את העם היהודי ואת 

החברה הישראלית.

"לטווח הקצר יותר קבעתי מספר 
בהינתן  ויעדים:  פעולה  כיווני 
הגדול  הירוק  הגוף  הנה  שהקק"ל 
במדינה - ביצוע פרויקטים בתחום 

אנר למשל  כמו  הסביבה,  איכות 
גיות חלופיות וטיפול בפסולת חק
לאית; יוזמות בתחום החינוך; ולב

בעיית  בפתרון  למדינה  סיוע  סוף: 
הדיור, במיוחד לזוגות צעירים, על 
להשכרה,  דירות  אלפי  בניית  ידי 
 1510 לגור  הצעירים  יוכלו  בהן 
שנה עד למעבר לדיור הקבע. אני 
להתגאות  נשוב  שבעתיד  מאמין 

בגוף שנקרא קק"ל".

צילום : עלי קדם  דני עטר. לבנות חזון חדש 

הצעה לסדר של חברת הכנסת חנין 
להק ב"תכנון  הוועדה  דנה  זועבי, 

מת מפעל מסוכן והרסני של חברת 
החדש  התעשייה  באזור  'פרוטרום' 

'מבואות הגלבוע'".
בפיתחת הישיבה אמרה ח"כ זוע
בי: "בדרך כלל, כאשר אנחנו מדב

רים על מפעלים ועל תעשייה אנחנו 
תעסוקה  מקומות  זה  כי  מברכים, 
מדברים  ולילה,  יום  תמיד,  ואנחנו 
ופתיחת  תעשייה  אזורי  פיתוח  על 
אבל  בפריפריה.  במיוחד  עסקים, 
פה מוזר שאנחנו מדברים על מפעל 
שכבר דנו בו לפחות שלוש פעמים 

מאז שנת 2005.
הוא  'פרוטרום',  הזה,  "המפעל 
בעכו  שנסגר  כימיקלים  של  מפעל 

סבי נזק  שגרם  אחרי   2005  בשנת
בתי מאוד חמור, אחרי דיונים בבית 
אחרי  בכנסת,  דיונים  אחרי  משפט, 
מחלות של העובדים שלו, וגם אחרי 
כי  הסתיימה,  לא  הבעיה  שנסגר 

וחו כספית  של  הטמנה  גם  חשפו 
בקרקע.  ומזהמים  מזוהמים  מרים 
של  שהסיפור  חשבנו   2005 בשנת 
המפעל הזה הסתיים. שם גם היה הד 
ציבורי גדול מאוד נגד המפעל ונגד 
נזקי הסביבה שנתגלו לא רק בעכו, 

אלא גם בקיבוצים שמסביב לעכו".
הח"כית ממשיכה בדבריה בתיאור 

ניסיונות המעבר של המפעל לחמי
שה מיקומים אחרים - מפרץ חיפה, 
גוש  העמק,  מגדל  תבור,  ציפורית, 
שגב – אולם המעבר נמנע בכל פעם 

בלחץ תושבים, עד שהגיעו לגלבוע: 
היסטוריה  התחילה   2012 "בשנת 

האזו המועצה  הזה.  למפעל  חדשה 
רית גלבוע אישרה את פתיחתו של 
המפעל אחרי שרשרת של סירובים 
חברי  אחרים.  יישובים  מחמישה 
המועצה החדשים, 10 מהם התנגדו, 
מאוד  מפוקפק  פרוטוקול  יצא  אבל 

מטעם המועצה, ואקרא לך כמה שו

רות ממנו". ממלא מקום יו"ר הווע
המוע שואל:  עמאר,  חמד  ח"כ  דה, 

משיבה:  וזועבי  זה?  את  אישרה  צה 
"המועצה אישרה".

ביחס  נכתב  המועצה  בפרוטוקול 
בשקי תפעל  "המועצה  לפרוטרום: 

ועדת  ומול  פות מלאה מול הציבור 
איכות הסביבה, אך לא בדרך שתע

כב את הליך הקמת המפעל בגלבוע. 

ישנם הרבה חסמים בדרכו של פארק 
זה מיום הכנסתו. אין לי כל כוונה" 
- כך אומר ראש המועצה, דני עטר, 

מסבירה ח"כ זועבי - "להוסיף ולע
"כלומר,  ומרחיבה:  קידומו"  את  כב 
גם אם אני אפעל בשקיפות, יש לי 

והשקי יתקיים  הזה  מטרה: המפעל 
פות לא תחסום את הקמתו של המ

פעל הזה". 

נציגי מושבים, קיבוצים ויישובים ערביים חברי מטה המאבק בבית העם במושב ברק. פגישת הכנה "היסטורית" לקראת ההפגנה ביום 
צילום: נטי אמדורסקי שישי 

החברה ממשיכה בהליכים להקמת המפעל 
החדש שלה בחבל תענך, בניגוד לפרסומים 

מאמצע השנה. "החברה אינה נסוגה 
מכוונתה להקים מפעל ירוק ונקי בגלבוע, 
כך שיהיה גאווה לאזור ולמדינת ישראל", 

הודיעה פרוטרום. כעת ממשיכים התושבים 
המתנגדים למהלך במאבקם
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"תשתית התכנון היא תנאי 
הכרחי ליישום 1311 ו�1399"

בכנס > השתתפו  אלונה  האזורית  במועצה  מושבים  חברי   100כ
הנושאים  עמיקם.  במושב  המושבים  תנועת  שערכה  קרקעות 

העיקריים שבהם דנו הרצאות הכנס היו זכויות המגורים והת
עסוקה בחלקות המגורים במושבים, היבטים של החלטת הולנת"ע על 

הבית השלישי והגדלות חלקות המגורים.
ראש מועצת אלונה אריה שרון בירך על קיום הכנס והבהיר, כי הוא 
רואה במועצה כתובת לכל חבר מושב בהסדרת זכויותיו בנחלה וחשיבות 
לקיום כנסים כגון זה, ש"יש בהם מידע רב העוזר לבעל הנחלה בקבלת 

החלטותיו בחלקת המגורים. עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגו
מקרקעי  רשות  החלטות  על  הרצה  המושבים,  בתנועת  שיתופיות  דות 
ישראל ועל היערכות המושבים ליישום חוזי החכירה. כמו כן, עו"ד יפרח 

נשאל על מידת המוכנות של המושבים ליישום החלטות הרשות.
יפרח שתי החלטות מרכזיות של רמ"י: 1311,  עו"ד  בהרצאתו סקר 
היוון חלקת המ בעניין   (979)  1399 ו חוזי החכירה במושבים;  לעניין 
נושא התעסוקה החלופית  יפרח תיאר את  בנוסף, עו"ד  גורים בנחלה. 
נציג  במנשה.  הנחלות  בעלי  בפני  העומדות  האפשרויות  ואת  במושב 

הוועדים שנכחו בכינוס, כי התשתית הת התנועה הדגיש בפני חברי 
כנונית היא תנאי הכרחי ליישום ההחלטות ומושבים שלא ייעשו זאת 
רמ"י  החלטות  ליישם  מהאפשרות  ליהנות  יוכלו  לא  חבריהם  בהקדם, 

בחלקות מגוריהם.

(.iclhaifa>אתר לדשנים חדש  אינטרנט  אתר  השיקו  חיפה"  כיל   - "דשנים 
com/fertilizers) שנועד לספק מידע לחקלאים, לאגרונומים 
ולסטודנטים. האתר מכיל מאמרים, פורומים להתייעצות, פרטי 

התקשרות עם האגרונומים של החברה וקטלוג מוצרים.
עומר פלד, מנהל מסחרי ארצי בדשנים: "הציבור נוהג לחשוב על הח

קלאות כעל ענף לואו טק המרוחק ממחשבים, אולם החקלאים, כמו כל 
עם ישראל, מחוברים למחשב ולאינטרנט ואין סיבה שלא לשתף במידע 

שיכול להועיל למי שמעוניין בו".
הקמת האתר נעשית במקביל לפעילות של דשנים הנעשית במטרה 

להיכנס לשוק הדשנים המסיסים והפקת דשנים ייעודיים למים המות
פלים.
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ישראל וסין חתמו על תכנית 
פעולה משותפת בחקלאות

שתי המדינות הסכימו על קידום ויישום שיתוף פעולה ביניהן, חיזוק 
סחר הדדי ומיזמים משותפים. שר החקלאות אריאל: "נגביר את הייצוא 

לאסיה ובכך נעזור לחקלאים ונצמצם את החרם האירופי"

ופיתוח > החקלאות  שר 
אירח  אריאל  אורי  הכפר 
ביום חמישי, 15 בנובמבר, 
ואנג  סין  ממשלת  ראש  סגן  את 
סגן  ואת   (Wang Yang) יאנג 

שינ יו  בממשלתו  החקלאות  שר 
עם  וחתם   (Yu Xinrong) רונג 
לחיזוק  תכנית  על  הסיני  עמיתו 
שיתוף הפעולה בין שתי המדינות 
החתימה  טקס  החקלאי.  בתחום 
החקלאות  שר  בלשכת  התקיים 

בקריה החקלאית בבית דגן. ההס
עבודה  קבוצת  הקמת  כולל  כם 
משותפת לקידום וליישום שיתוף 

המדי בין  הסחר  חיזוק  הפעולה, 
נות, מיזמים משותפים ועוד.

פגי היה  ההסכם  לחתימת  הרקע 
שתי  של  החקלאות  שרי  של  שתם 
בחודש  התקיימה  אשר  המדינות, 

במסגר בבייג'ינג,  האחרון  אוגוסט 
תה סיכמו השניים להרחיב את שי

תכנית  המדינות.  בין  הפעולה  תוף 
העבודה מתבססת על שת"פ חקלאי 
מדעיים  מקצועיים,  בתחומים  קיים 

ומסחריים.
ההסכם קובע, כי קבוצת העבודה 
סדירות  פגישות  תקיים  ישראלסין 
במטרה להעלות רעיונות ומידע על 
תכניות  לנסח  חקלאית,  מדיניות 
שיתופי פעולה ולאתר מיזמי מפתח; 
ושיתוף  הדדי  חקלאי  סחר  יקודמו 
פעולה כלכלי ועידוד יזמים מתחומי 
המדינות,  משתי  והמזון  החקלאות 
ובטיחות  איכות  על  הקפדה  תוך 
המערכות  של  ובקרה  המזון  מוצרי 
המדינות.  שתי  של  הצומח  להגנת 
מטרתה העיקרית של החלטה זו היא 
להגדיל את נפח הסחר החקלאי בין 

סין לישראל ל450 מיליון דולר עד 
שנת 2020.

הוס וטכנולוגיה  מדע  בתחומים 
כם, כי שתי המדינות יחליפו ביניהן 
חקלאות  על  וידע  גנטיים  חומרים 
מדברית, טיפוח צמחים ובעלי חיים, 
יחד  ויקימו  מזון  ואיכות  בטיחות 

המר אחד  ומעבדות.  מחקר  מרכזי 
כזים יוקם במחוז הסיני העצמאי ִני

ְנְגִׁשָּיה הואי (Ningxia Hui). שתי 
בקיום  גם  פעולה  ישתפו  המדינות 
ועוד,  סמינרים בתחום המזון, הדגה 
הפרטי  המגזר  השתתפות  ובעידוד 

בא המסחריתחקלאית  בפעילות 
החוץ  משרד  ההסכם,  לפי  פריקה. 
הסיניישראלי  והמרכז  הישראלי 
שבאוניברסיטה  בחקלאות  להכשרה 
החקלאית של בייג'ינג ישלבו כוחות 

בבניית תכניות הכשרה והדרכה.

מדענים מישראל ומסין יפעלו יחד 
ב"עמק הסיליקון" החקלאי הסיני

אוני' ת"א ואוני' פקינג ישתפו פעולה במכון מחקר לאבטחת מזון 
אוניברסיטת תל אביב, אוני>שיוקם במחוז שאנדונג, המרכז החקלאי של סין

מבייג'ינג,  פקינג  ברסיטת 
ויפאנג  ועיריית  סין,  בירת 
בנובמ  18 ביום רביעי,  בסין חתמו 
לה  (MOU הבנה  מזכר  על  (בר, 
לאבטחת  משותף  מחקר  מכון  קמת 
מזון בעיר ויפאנג שבמחוז שאנדונג.
די חיימוביץ',  דני  פרופסור 

החיים  למדעי  הפקולטה  קאן 
כי  ציין  אביב,  תל  באוניברסיטת 
יתמקד  המשותף  המכון  המחקר של 

במחקר לשם יצירת זנים בעלי תכו
שייטיבו  משופרות,  תזונתיות  נות 
השוק  ועם  הסינית  החקלאות  עם 
שימוש  ייעשה  כן,  כמו  העולמי. 
בעיות  לפתרון  מודרנית  בביולוגיה 
של החקלאות בת זמננו, כגון שינויי 

אקלים ויבול מצומצם.
נצי בין  שנחתם  ההסכם  פי  על 
עי והרשות,  האוניברסיטאות  גי 

קמפוס  להקמת  תדאג  ויפאנג  ריית 
בעשרות  נאמדת  שעלותה  המכון, 
מעבדות  יהיו  ובו  דולרים,  מיליוני 
מחקר ושטחי חקלאות. המכון החדש 
יוקם עלפי המודל של "מרכז מנה", 
מזון  ואבטחת  צמחים  לחקר  המכון 

וסטודנ חוקרים  ובו  ת"א,  שבאוני' 
ופ אביב  תל  מאוניברסיטאות  טים 

קינג יערכו מחקרים משותפים.

מונה  ויפאנג  העיר  אוכלוסיית 
ובמחוז  נפש  וחצי  מיליון  תשעה 
חיים  העיר  נמצאת  שבו  שאנדונג 
100 מיליון נפש. המחוז הוא המ כ
רכז לחקלאות מתקדמת בסין ונחשב 
ל"עמק הסיליקון" שלה בכל הקשור 
בו.  המתקיימת  החקלאות  לאיכות 
במחוז זה פועלות כיום מספר חברות 

המשלבות טכנולוגיות ישראליות.

אוני'  נשיא  קלפטר,  יוסף  פרופ' 
פקי אוניברסיטת  כי  אמר  ת"א, 

האוניברסיטאות  לאחת  נחשבת  נג 
מדעי  פעולה  ושיתוף  בסין  הטובות 
עמה הוא תעודת כבוד לאוניברסיטה 

יש ולמדינת  עומד  הוא  שבראשה 
יעמיק  החדש  המכון  לדבריו,  ראל. 
את הקשר האקדמי והמחקרי בתחום 

אבטחת המזון בין ישראל לסין.

הושמדו 
 5,400
ביצים 

מוברחות
180 תבניות ביצים ללא סי
הפלס מהרשות  שהוברחו  מון, 

הושמדו  החשד,  עלפי  טינית, 
הווטרינרית  המחלקה  ידי  על 

של העירייה.
דובר עיריית באר שבע מסר, 

בעי הווטרינרית  המחלקה  כי 
מוע של  הפיקוח  ויחידת  רייה 

צת הלול החרימו והשמידו 180 
5,400 בי  תבניות ביצים, ובהן

בבית  שנתפסו  הכול,  בסך  צים 
פרטי ללא סימון.

הובר הביצים  החשד,  לפי 
והיו  הפלסטינית  מהרשות  חו 

בי מיועדות למכירה בשווקים 
מהשטחים  בהברחה  החשוד  שראל. 
הועבר  מסוכנות  מחלות  ובהפצת 

להמשך חקירה במשרד החקלאות.
הווטרינרית  המחלקה  מנהל 

זינ רומן  דוקטור  ב"ש,  בעיריית 
גר, הזכיר כי רכישת ביצים שאינן 

מפוקחות עלולה לגרום לתחלואה 
ולהפצת מחלות קשות כסלמונלה. 
שהציבור  וציין  הוסיף  זינגר  ד"ר 
ביצים  ולרכוש  להישמר  נקרא 
עסק  רישיון  בעלות  בחנויות  רק 

כחוק.

מהרשות  הוברחו  בב"ש.  שהושמדו  ביצים 
הפלסטינית

ויבול  יחקרו בעיות כגון שינויי אקלים  פרופ' דני חיימוביץ' בחתימה על מזכר ההבנה. 
צילום: אוניברסיטת תל אביב מצומצם 
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כמחצית מבני הנוער נוהגים ללא רישיון
 סקר של "גיאוקרטוגרפיה" עבור אור ירוק: קרוב למחצית מבני הנוער מודים - אנחנו נוהגים גם בלי רישיון.

השיעור הגבוה ביותר של קטינים שנוהגים ללא רישיון - 46%, בדרום

הסתיימה, > טרם   2015 שנת 
עלייה  נרשמה  כבר  אך 
הצעירים  הנהגים  במספר 
בתאונות  המעורבים   (24 גיל  (עד 
אדם  נהרג  שבהן  קטלניות,  דרכים 
אחד לפחות, ביחס לכל שנת 2014. 
מעורבים  היו  צעירים  נהגים   81
בתאונות דרכים קטלניות מתחילת 
2015 (עד 15 בנובמבר) לעומת 77 
נהגים צעירים שהיו מעורבים בכל 
קטל דרכים  בתאונות   2014  שנת

ניות.
 08:45 בשעה  בבוקר,  שבת  ביום 
אדום  דוד  מגן  למוקד  נמסר  בבוקר 
 ,14 בן  נער  על  לכיש  מרחב  של 

בג שהתהפך  מטרקטורון  שנפגע 
אשדוד  לעיר  הסמוכות  החול  בעות 
רחוב  בקרבת  הגדולה"),  ("הדיונה 
של  ופרמדיקים  חובשים  סנה.  משה 
אותו  ופינו  בפצוע  טיפלו  מד"א 
לבית החולים תל השומר במצב קשה 
עם חבלת ראש וחזה כשהוא מורדם 

ומונשם.
המקרה של הנער שנהג ללא רי

שיון בדיונות הוא סיפורם של אלפי 
ילדים ובני נוער שנוהגים בכלי רכב 
כך  נהיגה,  רישיון  שהוציאו  מבלי 
"אור  עמותת  של  חדש  סקר  מראה 
ירוק", שנערך עלידי מכון המחקר 

גיאוקרטוגרפיה.

למחצית  קרוב  כי  חושף,  הסקר 
הארץ  בכל   1817 בני  נוער  מבני 
נוהגים ללא רישיון. מהסקר עולה כי 
42% מבני הנוער הודו שהם נוהגים 
אף על פי שאין להם רישיון נהיגה 
33% מהנערים דיווחו, כי הם מכי ו

רים בני נוער שנוהגים ללא רישיון. 
לשם השוואה, בשנת 2012 אחד מכל 
הוא  כי  הודה   (27%) נערים  ארבעה 
נראית  והשנה  רישיון,  ללא  נוהג 
לנתוני  בהשוואה   ,65% של  עלייה 

הסקר הנוכחי של שנת 2015.
46.3% מבני הנו  בסקר נמצא, כי

ברכב  שנהגו  ענו  הדרום  באזור  ער 
בא רישיון;  להם  שאין  אף  על 

הנוער  מבני   35.7% ענו  המרכז  זור 
29.6% מבני הנוער בא  באותו אופן;
26.7% מבני הנוער בא זור הצפון ו
זור השרון השיבו שיצא להם לנהוג 

ברכב ללא רישיון.
בסקר התקבלו ממצאים מדאיגים 
בא הנוער  מבני   89%  נוספים:

נוהגים מעל  זור הצפון הודו כי הם 
הנו מבני   75% המותרת;  למהירות 

ער באזור השרון הודו כי הם נוהגים 
הנוער  מבני   50% עייפות;  תחת 
באזור המרכז גילו שהם קוראים או 
נהיגה;  כדי  תוך  מסרונים  כותבים 
22% מבני הנוער באזור ירושלים אף 

הודו, כי הם גולשים ברשתות החב

זהה  ושיעור  נהיגה  כדי  תוך  רתיות 
של נשאלים סיפרו שהם משתמשים 
במצלמת הטלפון הנייד, כולל סלפי 

תוך כדי נהיגה.
עמותת  מנכ"ל  אבואב,  שמואל 

מפח לא  הנוער  "בני  ירוק:  אור 
וזו  המשטרה,  ידי  על  להיתפס  דים 
הגדול  החוסר  של  ישירה  תוצאה 

ובשוטרים שיש באגף הת בניידות 
לחזק  חייב  התחבורה  משרד  נועה. 
אותה.  להחליש  ולא  המשטרה  את 
הגדלת הנראות המשטרתית תרתיע 
תנועה  עברות  מלבצע  הנהגים  את 

שמסכנות את החיים של כולנו בכ
ביש".

חניכי שנת השירות בגרעיני 
עודד ודרור נפגשו בסמינר 

ש"שינים מגרעיני עודד ודרור השתתפו לאחרונה בסמינר הש>השני בהכשרה
כבתי "אני, אתה והחברה", השני ברצף ההכשרה השנתי. בסמינר 
"אני  ועצמי",  "אני   – חיים מרכזיים  זה עסקו בשלושה מעגלי 
נידונו  הסמינר  במהלך  החברה".  מול  ו"אני  והשותפים"  הקבוצה  מול 

ועלות מפ הנושאים: פעילים בתנועת המושבים, הקשר היהודיערבי 
עלי התנועה.

שכבות  חניכי   120כ שעבר  בשבוע  נפגשו  אחרים  סמינרים  בשני 
י'י"א ו180 חניכי י"ב בתנועת הנוער בני המושבים.

בסוף השבוע האחרון נפגשו בתיכון האזורי באר טוביה כ120 חניכי 
יי"א בסמינר מעגל - מוסד החניכים של תנועת הנוער. החניכים עסקו 
בהיסטוריה של התנועה, בשאלות חינוך בתנועת הנוער ובעיצוב העתיד 

של בני המושבים.
במליאה נבחרו ההחלטות שיקודמו בשנה הקרובה ונבחרו נציגים אר

ציים, אשר ייצגו את החניכים לאורך כל השנה באספה הארצית, "ועדת 
הנוער".

180 חניכי י"ב משכבת "זן נדיר" בסמינר בחי  בסוף שבוע נפגשו גם
רה לקראת שנת השירות. בסמינר עסקו החניכים בשאלת הבחירה בחי

נוך ובשירות משמעותי בחברה ובצבא. כמו כן, נחשפו למידע על שנות 
השירות של התנועה - גרעין ארצי וגרעין דרור.

צילום: בני המושבים חניכים מקימים "לב" ענק. שלושה מעגלי חיים 

 הרוג ופצועה בינוני
בתאונות דרכים

רוכב אופנוע נהרג מפגיעת רכב ביציאה מהכפר עראמשה; רוכבת 
שה>אופניים נפגעה מטרקטור דרכים  תאונות  בשתי 

תרחשו לאחרונה נפגע ומת 
 50 כבת  ואישה   30 בן  גבר 

נפצעה באורח בינוני.
 ,10:53 בשעה  בנובמבר,   21ב
במרחב  אדום  דוד  מגן  למוקד  הגיע 
אשר דיווח על תאונת דרכים בקרבת 
הכפר עראמשה, שבגבול הצפון. לפי 

מרכב  נפגע  אופנוע  רוכב  הדיווח, 
סמוך ליציאה מהכפר לכיוון צפון.

מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
העניקו טיפלו ברוכב במקום התאונה 
את  קבעו  החייאה  נסיונות  ולאחר 
30. בתאונה נפ  מותו של גבר כבן
צעו גם שניים מנוסעי הרכב הפוגע 
החולים  לבית  פונו  הם  קל,  באורח 

בנהריה.
בשעה  בערך  לכן,  קודם  יומיים 
7:30 בבוקר, נפצעה רוכבת אופניים 
50 בחזה מטרקטור, שנסע בכ  כבת
581 סמוך לצומת המעפיל. חו  ביש
בשים ופרמדיקים של מד"א העניקו 
לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב 

בינוני לבי"ח הילל יפה בחדרה.

מסע טרקטורים נוסף?
משה קירשנר מקדרון, ממארגי ההפגנה בירושלים: "אם במסע 
הראשון נהגנו ב'כפפות של משי', עכשיו אני מחכה לראות מה 

הממשלה מוכנה לעשות למען החקלאות"

מול > שהפגינו  החקלאים 
בירושלים  הכנסת  בניין 
להפגין  אם  בקרוב  יחליטו 

קי משה  הנבחרים.  בית  מול  שוב 
שאר קדרון  מושב  חקלאי  רשנר, 

בתחילת  הטרקטורים  מסע  את  גן 
ההחלטה  תתקבל  "בקרוב  נובמבר: 
מסע  את  לדרך  להוציא  ומתי  איך 

הטרקטורים השני לכנסת.
שמסע  לנו  ברור  עכשיו  "כבר 
בקרוב  שייערך  השני,  הטרקטורים 

ומיליטנ יותר  גדול  יהיה  מאוד, 
נהגנו  ואם במסע הראשון  יותר,  טי 
ב'כפפות של משי', עכשיו אני מחכה 
לראות מה הממשלה מוכנה לעשות 

לק הולכים  והאם  החקלאות  למען 
בת הראשון  המחאה  מסע  ראתנו". 

בהפגנה  שהסתיים  נובמבר,  חילת 

מלא  פעולה  בשיתוף  אורגן  בבירה, 
עם התאחדות האיכרים, בניגוד לע

מדת התאחדות חקלאי ישראל.
את  בשיטתיות  כאן  "מחסלים 
עמוד  שהם  המשפחתיים  המשקים 
השדרה של החקלאות הישראלית", 
 2004 בשנת  "אם  קירשנר.  מסביר 
מש אלף   17 כ בישראל  פעלו 

ירד  כיום מספרם  קים משפחתיים, 
שמשק  יום  וכל  בלבד   5,000לכ
מחסירים  אנחנו  נסגר  משפחתי 

המשפח המשקים  כי  לב,  פעימת 
תיים בישראל הם לבה של המדינה 

בכך שהם שומרים על אדמות המ
דינה ועל גבולותיה".

לירושלים  השיירה  לעליית 
קדמו הפגנות חקלאים ליד בתי שר 
האוצר משה כחלון וראש הממשלה 

ושותפיו  קירשנר  נתניהו.  בנימין 
הם  כי  החליטו,  ההפגנה  לארגון 
יותר"  "מיליטנטים  להיות  חייבים 
משא  ניהול  נגד  "אנחנו  כדבריו: 
ומתן עם הממשלה לפני שהממשלה 
כל  שקודם  העיוותים,  את  מבטלת 
את  ויבטלו  המים  מחיר  את  יוזילו 
האגרות הגבוהות שאנחנו משלמים 
אתם  נשב  ואז  זרים,  עובדים  על 

ביש החקלאות  של  בבעיות  לדון 
ראל שהולכת ונהרסת בשיטתיות", 

אמר.
לנ לנו  שיניחו  רוצים  "אנחנו 

שלנו  המשקים  את  לנהל  פשנו 
תשלומי  מאתנו  לקחת  ושיפסיקו 

העברה שלא כדין כדי לקיים מנג
נונים מנופחים של עסקנים", מסכם 

קירשנר.



11 ||   26.11.2015

קורס מדביר 
מוסמך 

בתל אביב ובחיפה
חדש!! בבאר שבע!

לפרטים צלצל לכרמית
03-5262132

קורס מדביר 
מוסמך 

בתל אביב ובחיפה
חדש!! בבאר שבע!

לפרטים צלצל לכרמית
03-5262132

קורס ניהול 
אחזקה בכיר
בתל אביב ובחיפה
חדש!! בבאר שבע!

לפרטים צלצל לאורנה
03-5262140
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מיכאל וייס עבודות מתכת
כי ניסיון של 47 שנה בבניה לחקלאות 

ותעשייה זה מדבר בעד עצמו!!!

ומבנים  סככות  וביצוע  • תכנון 
חקלאיים מכל סוג ובהם: רפתות, 
צאן,  דירי  חליבה,  מכוני  חצרות, 
מתבנים, מחסנים, בתי אריזה, בתי 

קירור ועוד.

בבניה  מבנים  של  ובניה  • תכנון 
לזוגות  למשרדים,  למגורים,  קלה 

צעירים, לעובדים זרים ועוד.

מדרגות,  שערים,  וביצוע  • תכנון 
עבודות גידור ועבודות בטון.

ועבודות  נירוסטה  שקתות  • בניית 
פלב"מ בכלל.
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נעשה  האחרונות  בשנים 
מאמץ רב של תנועת המו

לאפשר  מנת  על  שבים 
 1399 החלטה  יישום  את 
(979) במושבים ובפרט את 
הנחלה  בעל  של  יכולתו 

השלי הבית  את  לבנות 
לאחר  מזכויותיו  כחלק  שי 
היוון חלקת המגורים. סוגיית הבית השלישי 
היחידות  מספר  קביעת  בעקבות  התעוררה 
בעי הארץ,  במרכז   .35 בתמ"א מושב   לכל 

יוצר  המרבי  הסף  קר 
הנח לבעלי  מגבלה 

לות לממש את בניית 
הבית השלישי. לאחר 

בנו רבים,  מאמצים 
המליצה   2013 במבר 
את  לאשר  הולנת"ע 
השלישית,  היחידה 

הת נולדה  אז  אולם 
נגדות של שר הפנים 
סער,  גדעון  לשעבר 
הנושא  שבעקבותיה 

הוקפא ולא קודם.
בש בישיבתה 

קיבלה  שעבר  בוע 
המלצת  את  הולנת"ע 
שמונה  התכנון  צוות 
תמ"א  עדכון  לצורך 
תוספת  ואישרה   ,35
שלישית  דיור  יחידת 

במו הנחלה  בראש 
דונם),   2.5 (עד  שב 
על  שנקבעו  בתנאים 

הת הצוות  הן  ידה. 
הולנת"ע  והן  כנוני 

סברו, כי אין כל מני
לאישור  תכנונית  עה 
השלישית,  היחידה 

וסברו שעיבוי בתוך המושב עדיף מאשר הר
חבה הפוגעת בשטחים הפתוחים.

נושא  ובכללו   ,35 תמ"א  עדכון  בחינת 
למעלה  נמשכה  בנחלה,  השלישית  היחידה 
משבע שנים, ובמהלכן נבחנו עמדותיהם של 

כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות עמדת הת
נועות ההתיישבותיות, מרכז המועצות האזו

ריות, פורום 15 הערים העצמאיות וכו'.
בולנת"ע  רבים  דיונים  נתקיימו  כן,  כמו 
בהם  הארצית,  המתאר  תכנית  עדכון  בעניין 
קיבלו חברי הולנת"ע הסברים שונים מצוות 
השלישית  היחידה  לעניין  לרבות  התכנון, 

ההמ פי  על  תהיה  כאמור  ההגדלה  בנחלה. 
במחוזות  קרי  הולנת"ע,  של  הקודמת  לצה 

במ קודם  ישתמש  המושב  וירושלים,  מרכז 

לאי הקיים ואז ישלים בהתאם לצורך, בשאר 
המחוזות יוסיפו יחידות דיור כמספר הנחלות 
בכל  נחלה  לכל  נוסף  בית  כלומר  הקיימות, 

המושבים בארץ.
נותנת משקל ראוי לכל  החלטת הולנת"ע 

והסביב הלאומיים  התכנוניים,  היתרונות 
תיים התומכים במתן אפשרות לבניית יחידה 
נוסף  פתרון  היותה  לרבות  בנחלה,  שלישית 
במדינת  והמחריפה  האדירה  הדיור  למצוקת 
הרחבתו,  על  היישוב  עיבוי  העדפת  ישראל, 

יש רשות מקרקעי  החלטות  יישום  ולאפשר 
ראל במושבים.

בהחל הולנת"ע 
נכנעה  לא  זו  טתה 

גו של  להשפעתם 
אינטרסנטיים  פים 
ושוב  שוב  שמאיימים 

של הפרבור,  בסכנת 
כתו תיגרם  כאורה 

צאה מאפשרות בניית 
היחידה השלישית, אף 
על פי שטענה זו כבר 
ידי  על  הן   - נדחתה 
הגבוה  המשפט  בית 
בג"ץ  במסגרת  לצדק 
והן  הערים   15 פורום 
הגורמים  כל  ידי  על 
שבחנו  המקצועיים 

סוגייה זו.
מתבקש  כעת 
להעביר  מהולנת"ע 
המועצה  לאישור 
הארצית את המלצתה 
לאפשרות  בנוגע  זו 

שלי יחידה  לבניית 
ולעדכן  בנחלה,  שית 
בה  35 תמ"א  את 

לשחרר  ובכך  תאם, 
חסם משמעותי ביותר 

בדרך ליישום החלטות רמ"י במושבים ובקי
בוצים, לאחר שנים רבות של ציפייה. בהזד

ריטוב,  לעמיר  ולהודות  לציין  ראוי  זו  מנות 
יו"ר מועצת לב השרון, ואשר אברג'יל, ראש 
כנציגנו  בוועדה  עבודתם  על  שפיר,  מועצת 

במועצה הארצית לתכנון ובנייה.
�הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו

דות שיתופיות בתנועת המושבים. 
המידע המוצג במאמר זה כללי בלבד 
ואינו ייעוץ או חוות דעת משפטיים. 
נושאים  אינם  והמערכת  המחבר 
הקוראים,  כלפי  כלשהי  באחריות 
שנדרשים לקבל עצה מקצועית לפני 

�כל פעולה המסתמכת על תוכן המא
מר.

הולנת"ע לא נכנעה 
להשפעת גופים 

אינטרסנטיים 
שמאיימים שוב 

ושוב בסכנת 
הפרבור, שלכאורה 

תיגרם כתוצאה 
מאפשרות בניית 

היחידה השלישית, 
אע"פ שטענה זו 

כבר נדחתה - בבג"ץ 
פורום 15 הערים 

ועל ידי כל הגורמים 
המקצועיים
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 אלמוג סורין
צילומים: האלבום המשפחתי

של  זיכרונותיה  תימן",  "מפאתי 
שבהרי  נחם  ממושב  חובארה  נעמי 

יהודה שקובצו באוטוביוגרפיה שכ
ולילדים  לנכדים  "לספר  כדי  תבה 
הפך  עברה",  היא  ומה  פה,  היה  מה 
לדבריה לספר היסטוריה הנלמד על 
ידי היסטוריונים, עותק ממנו נמצא 

בספרייה הלאומית.
הספר מתאר את ילדותה של נעמי 
ישירה,  אך  ציורית,  בצורה  בתימן 

היל חינוך  על  אחר  באופן  מביט 
דים בימים עברו, על התמודדות עם 

הסי ואחים.  ילדים  מוות טבעי של 
תימן  יהודי  עליית  דרך  מנווט  פור 
נשרים",   כנפי  "על  במבצע  ארצה 
שבו  הקסמים",  "מרבד  גם  שכונה 

ובע משפחתה  עם  חובארה  עלתה 
לה במסע קשה ברכיבה על חמורים, 
במשאיות ותוך התחמקות מתקיפות 
של שודדים, ופורס את ההתמודדות 

עם הקליטה בארץ ואת תהליך ההס
תגלות והקמת המדינה.

"מפאתי תימן", שיצא לאור בשנת 
לנשים  השראה  מאז  ומשמש   2010
לסטודנטים  מידע  ומקור  רבות 
של  מקומה  על  מספר  להיסטוריה, 
הכוח של  ועל  עברו  בשנים  האישה 

ועב אנגלית  ללמוד  שמחליטה  מי 
רית, להקים בית מאוהל ולאחר מכן 
ילדיה  שלושת  נולדו  שבו  מצריף 
מה  בכל  לעבוד  לצאת  הראשונים, 
לפוליטיקה  לעבור  משם  שאפשר, 
דרך  ולפלס  נשים  למען  ולפעילות 

עצמאית במדינה בראשית חייה.
נותנת  במיוחד  אופטימי  בריאיון 
ביחס  וחדה  קפדנית  חובארה,  לנו 
לגילה המופלג, 85, טיפים להצלחה 
בשנות  שצברה  ובזוגיות  בקריירה 

במו בית  ילדים,  שישה  עם  חייה. 
שב נחם והרבה חיוכים – הכירו את 

האישה הראשונה מעולי תימן במו
שב שהוציאה רישיון נהיגה.

דוגמה מההורים
"נעמי",  לימים  חובארה,  נעמי 
נולדה בנפת אלחיימה במרכז תימן 

לדוד  בכורה  בת  היא   1930 בשנת 
המסורים.  הוריה  חראזי,  ולשולמית 
בכל  שעסק  חרוץ  איש  היה  "אבא 
בגאווה.  חובארה  מספרת  עבודה" 
בסיוד  בתפירה,  בריפוד,  עבד  "הוא 
קירות, בבנייה, פשוט כולבויניק. גם 
שרצינו  מה  כל  בארץ.  וגם  בתימן 

הוא בנה.
"היו לי עוד 14 אחים, מהם שבעה 

שנפטרו בעודם תינוקות. אני נשא
ללמוד  כדי  בבית  הבנות  עם  רתי 
עם אמא להכין אוכל ולעבוד בבית, 
כאישה  לתפקד  שאדע  כדי  והכל 

לבעלי יחיא".
בתימן  בעודה  נישאה  חובארה 
בשידוך, שנקבע כבר בהיותה בת 12 
התחתנה,   14 בגיל  יחיא.  דודה  לבן 

מספר בנה משה, ומה שנראה לחל
לנ  - העולם  מן  קנו מעשה שעבר 

עמי נראה בזמנו שגרתי, והיא אינה 
מתחרטת על הנישואין, להפך: היא 
שלמה עמם ומסבירה מדוע נישואים 
לפחות  בעיניה,  הגיוניים  הזה  בגיל 

באותה תקופה בתימן: "אני לא הר

גשתי שזאת כפייה. בעלי יחיא היה 
בגילי, והוא היה בן הדוד שלי. מכל 
בנות הדוד והנשים שהציעו לו הוא 
רצה להתחתן אתי. קיבלנו זה את זה 
בתימן  זה  ככה  בשני.  אחד  ותמכנו 
12 את מתחתנת ואת נחש  - בגיל

כבר  את   15 בגיל  אטרקטיבית,  בת 
אמורה להיות לפחות עם ילד אחד, 

ובגיל 18 להיות עם שניים.
"בתימן הבאתי את הילד הראשון 
שלי, בגיל 15. זה היה בשבת, בלילה 
בו ישנו אני ובעלי בבית הוריו, שם 
היינו גרים. כולם ישנו ולא הצלחתי 
להעיר אף אחד, כי כולם היו עייפים 
מאוד מההליכה הקשה לבית. בסוף, 
יילד  צירים,  רבות של  אחרי שעות 

מהצעקות.  שהתעורר  חמי  אותי 
יוסף,  השם  את  נתנו  שלי  לתינוק 
שנפטר לאחר ארבעה חודשים. הוא 

היה חולה ומת. בכיתי נורא. ולצע
רי, כשעלינו לארץ הוא נשאר קבור 

בתימן.
"בשנת 51' ילדתי בארץ את בני 
הייתי   20 גיל  עד  יהושע.  הראשון, 
אמרתי  ואז  ילדים  שלושה  עם 
להורים שלי 'די, אני רוצה הפסקה!'. 

יל הבאנו  שתינו  שלי,  ואמא  אני 
יול והיא  יולדת  אני  במקביל.  דים 

דת. למרות שאבי עזר לי מאוד עם 
הילדים שלי, והוא היה איש מדהים 

ונפלא, היה לי קשה אז עשיתי הפס
קה עד שהבאתי את שלושת הילדים 

האחרים.
בתקופה  שבתימן  להבין,  "צריך 
20 כבר נחשבת לאאט  הזאת בגיל
רקטיבית, ובגיל 35 אם לא התחתנת 
ואף אחד לא  את כבר אדון לעצמך 

יכול היה להתערב לך בחיים!".

ספרי לי על ילדותך בתימן.

"בתימן היה לנו בית גדול, והיינו 
היינו   - הערבים  עם  בשלום  חיים 
גולגולת'  'מס  לממשלה  משלמים 
והממשלה הייתה מגינה עלינו מפני 
בשכנות  אתנו  חיו  הערבים  פרעות. 
כל  את  מהשני  אחד  למדנו  טובה, 
סיוד,  בנייה,  תפירה,  המקצועות: 
והערביות השכנות היו חברות שלי. 

לא כמו כאן, שאנחנו אויבים".
נעמי  לאוזני  שהגיעה  שמועה 
נסיבות  על  אור  לשפוך  עשויה 
עליית יהודי תימן לישראל: "לאחר 
והתחילו  להסלים  המצב  שהתחיל 
פרעות, מלך תימן, האימם יחיא, נתן 

את אישורו ליציאת יהודי תימן מא
רצו בידיעה שהכיוון לארץ ישראל".

נעמי  של  השלישי  הבן  משה, 
בזמן  נוכח  במיוחד,  אליה  וקרוב 
מוסיף את מה ששמע  הוא  הריאיון. 
ארצה:  עלייתה  סיפור  על  מאמו 
שוחד  קבלת  לאחר  הנראה,  "ככל 

הש עם  מערביות,  ממדינות  כספי 
לא  ארצה,  לעלות  לאפשרות  מועה 
התמהמהה אמי הרבה, וחמה של אמא 
משה חובארה ז"ל, הוריה וזקני הכפר 

החלו להתארגן ולמכור את כל הנו
תר לערביי המקום, ומהכסף שקיבלו 

התארגנו בדרכים.
"משפחתה של אמי ומשפחת חמה 

לק דברים  לארוז  והחלו  התארגנו 
מהמ בבכי  נפרדו  הם  המסע.  ראת 

בידיעה  המוסלמים  ומהשכנים  קום 

משם  לעולם.  לתימן  יחזרו  שלא 
הבירה  לעיר  רגלי  במסע  התחילו 
צנעא, מהלך של יום, כאשר הכיוון 
דרומה למחנה עולים גאולה (חאשד) 

ליד עדן".
ומ ונעמי  כחודשיים  ארך  המסע 

שפחתה עשו אותו ברגל, על חמורים 
לר שוחד  תשלום  תוך  ובמשאיות, 

לעבור  להם  שירשו  במטרה  שויות 
וללא  בבטחה  בדרך  המחסומים  את 
על  שקיבלו  אחד  מלבד  עיכובים, 

עצמם מרצון - בשבת נחו ולא המ
שיכו בדרך. לאחר ששהו שבוע במ

חנה גאולה, המריאו נעמי ומשפחתה 
הקסמים"  "מרבד  במבצע  במטוסים 
בנובמבר   16ב שנים,   66כ ולפני 

1949, נחתו בנמל התעופה בלוד.

"לנו הציעו להגיע 
להרטוב"

מוח הייתה הלם  "העלייה לארץ 
למחנה  "הגענו  נעמי,  מספרת  לט", 

ותשו עייפים  שמר'  'עין  עולים 
שים. הרבה מהעולים סבלו ממחלות 

לע הראשונים  בימים  ומתו  קשות 

"יחיא היה בגילי, והוא היה בן הדוד שלי. מכל בנות הדוד והנשים 
שהציעו לו הוא רצה להתחתן אתי. קיבלנו זה את זה ותמכנו 

אחד בשני. ככה זה בתימן - בגיל 12 את מתחתנת ואת נחשבת 
אטרקטיבית, בגיל 15 את כבר אמורה להיות לפחות עם ילד"

נעמי חובארה. "אני תמיד נשארת פעילה"
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לייה. בתקופה זו בארץ ראשי העדה 
היו צריכים להחליט מה יהיה מקום 
הקבע של הקהילה ולהחליט מי ילך 
חלק  לירושלים,  הלכו  חלק  ולאן. 
הציעו  ולנו  לדרום,  לצפון,  למרכז, 
לנו  נשמע  היה  זה  להרטוב.  להגיע 
שם יפה - הר שהוא טוב. אמרו לנו: 
למקום,  הגענו  בית.  תקבלו  תגיעו 
שזה בעצם נחם, ולא היה כאן כלום 

חוץ מקוצים ודרדרים ובורות".
החיים  את  התחילו  ויחיא  נעמי 
מזון  ותלושי  אוהל  עם  נחם  במושב 
כדים.  בכמה  מהבאר  מים  ושאבו 
הילדים  שלושת  שנולדו  לאחר 

ורב אביגיל  יהושע,   – הראשונים 
קה – הם עברו אל צריף קטן, ונעמי 

החלה לעבוד בכל עבודה אפשרית.
עם  בתפירה,  בחקלאות,  "עבדתי 
עם  דבר.  בכל  תרנגולות,  פרות, 

לי  אכפת  היה  לא  פתוחות,  נעליים 

מנחשים או עקרבים, הייתי עובדת. 
מו הייתי  מייצרים  שהיינו  סחורה 

יהודה  מחנה  בשוק  בירושלים  כרת 
או בשוק בית שמש. בתימן, לאישה 
כאן  אבל  לשוק,  ללכת  היה  אסור 
ומכרתי  לשוק  הלכתי  הכל.  עשיתי 

סחורה ועבדתי בכל דבר.
עב ללמוד  התחלתי  "במקביל, 

החלונות  ליד  עומדים  היינו  רית. 
קו הייתי  ומקשיבים.  האולפן  של 

למדתי  כך  אחר  המילים,  את  לטת 

קצת אנגלית, למדתי חשבון. פתאום 
ועוד 10, הבנתי  זה 10  הבנתי כמה 
מתי צריך לקנות דברים, מתי כדאי 

לבזבז ומתי לא. ממש כלכלה!".
מהצריף הקטן שבו התגוררה מש

לדירת שני  הם עברו  חובארה  פחת 
חדרים ומטבח, ונעמי הביאה לעולם 
משה  יאיר,  נוספים:  ילדים  ארבעה 
תינוקת.  בהיותה  שחלתה  ורונית, 
נעמי,  את  הוליכה  לבת  הדאגה 
יוסף  הראשון  בנה  את  שהותירה 
החולים  לבית  תימן,  באדמת  קבור 
בכל יום. לחשש לקיומה נוסף נדבך 

איום - ה"פחד שיחטפו אותה".
תימן"  ילדי  "חטיפות  נעמי,  עבור 
מספרת  היא  בעלמא:  דברים  היו  לא 
שגיסתה, שאושפזה בבית חולים בארץ 
תברואה  תנאי  עקב  שחלתה  לאחר 
נעלמה  לארץ,  העלייה  בזמן  קשים 
ו"עד היום לא ידוע מה עלה בגורלה".

המשיכה  הבת,  החלמת  לאחר 
נעמי לנסוע לירושלים ולמכור בש

החקלאית שלה.  התוצרת  את  ווקיה 
בין עבודה אחת לאחרת יזמה חובא

רה מכירה של ביצים ותירס ממושב 
נחם, לאחר מכן עזרה בפרנסת הבית 

באמצעות תפירה ועבודות נוספות.
ליצרניים  חייה  את  להפוך  כדי 
יותר, החליטה נעמי להוציא רישיון 
הראשונה  לאישה  והייתה  נהיגה 

במושב מעליית תימן שהוציאה רי
שיון נהיגה. על החוויה יוצאת הדופן 
היא מספרת בחיוך: "הלכתי יום אחד 
מישהו  וראיתי  באזור  כאן  בשמש 
נוהג ואמרתי לעצמי: 'למה שאני לא 
אנהג, גם אני צריכה אוטו!'. באותו 
הנהיגה  מורה  את  פגשתי  שבוע 
'מאיר, אני רוצה  מאיר ואמרתי לו: 
'את  אותי  הוא שאל  נהיגה'.  שיעור 
לקחתי  'כן!'.  לו  אמרתי  בטוחה?' 
רק  עלה  זה  בזמנו  שיעורים,  כמה 
ועברתי טסט  הזול!  זיל  לירות!  שש 

שלישי".

פעילה בקרב נשים

יזמות  נהיגה,  רישיון  הוצאת  בין 
בשווקים,  ומכירות  נחם  במושב 

טיילה חובארה בעולם עם בני משפ
80' נסע לבתה באר חתה ובשנות ה
צות הברית וביקרה בוושינגטון. חו

בארה הייתה פעילה פוליטית בקרב 
"המערך",  נשים, בהתחלה במסגרת 
אחר כך במפד"ל ולאחר מכן בש"ס, 

שם לדבריה אהבה מאוד את הפעי
לות. בנוסף, חובארה ארגנה טיולים 
במושב,  ולקשישים  לנשים  רבים 

התמונות והחוויות כונסו בספרה.
ולא  יצירתיות  מפגינה  חובארה 
שולחן  על  התעסוקה.  בתחום  רק 
ציורים,   - יצירות  מונחות  בביתה 
אומנות  פריטי  ומגוון  קרמיקה  כלי 
היא  שבהן  בסדנאות  מכינה  שהיא 

מס חובארה  שבוע.  מדי  משתתפת 
פרת, כי היא ממשיכה לכתוב שירים 

בשכתוב  עסקה  היא  מזמן  לא  ועד 
שירת נשות תימן. "אני תמיד נשא

גם  יוצאת לקניות,  אני  רת פעילה. 
בגיל 85 הולכת לחוגים, עושה כלי 
בעלי  את  מבקרת  וכמובן  קרמיקה, 
כמה  בתלפיות  האבות  בבית  יחיא 

פעמים בשבוע".
לכיבוד  תה  כוס  הצעת  בין 
אני שואלת  שהאישה החמה מציעה 
יכולה  היא  טובה  עצה  איזו  אותה 
בין  לתמרן  המנסות  לנשים  לתת 
קריירה לבית. היא עונה מיד, כמעט 
שאפשר  מאמינה  "אני  לחשוב:  בלי 
לשלב בין קריירה לגידול ילדים. לא 
ממשלה.  ראש  להיות  חייבות  כולן 
עצמך  את  ולהגשים  להצליח  כדי 
יציבה.  זוגיות  על  לשמור  חשוב 
להתפשר  שיכולה  זאת  היא  האישה 
האישה  אם  היחסים.  במערכת  מעט 
שבעלה  תראה  היא  מעט,  תתגמש 
יתמוך בה בכל, כשמערכת היחסים 
טובה,  כלכלה   - מגיע  הכל  פורחת 
הכל  הכל!  טובים,  ילדים  קריירה, 

מתחיל מזוג שתומך אחד בשני".
התקבלה  הכתבה  עריכת  בזמן 
במערכת הודעה מעציבה: בעלה של 
לעולמו  הלך  חובארה,  יחיא  נעמי, 

והוא בן 85. יהיה זכרו ברוך.

"הלכתי יום אחד בשמש כאן באזור וראיתי מישהו נוהג ואמרתי 
לעצמי: 'למה שאני לא אנהג, גם אני צריכה אוטו!'. באותו שבוע 

פגשתי את מורה הנהיגה מאיר ואמרתי לו: 'מאיר, אני רוצה שיעור 
נהיגה'. הוא שאל אותי 'את בטוחה?' אמרתי לו 'כן!'"

יחיא ונעמי לאחר הגעתם לישראל. "העלייה לארץ הייתה הלם מוחלט"נעמי ויחיא לפני כעשר שנים. "הכל מתחיל מזוג שתומך אחד בשני"

נעמי בקטיף מלפפונים. "בתימן, לאישה אסור היה ללכת לשוק, אבל כאן עשיתי הכל"נעמי עובדת בלול. "עבדתי בחקלאות, בתפירה, עם פרות, תרנגולות, בכל דבר"
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !!  בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!

הסולר!לגניבות הסוף 
קה  

הספ

עה 
תוך ש

ארץ
בכל ה
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התגובות > של  מדגם  אספתי 
שנשמעו בסביבתי לאחר פי

גוע הטרור בפריז, שבו קיפחו 
את חייהם 132 אנשים חפים מפשע:

יבינו  אולי  עכשיו  מאוד!  ”טוב   -
באירופה מה עובר עלינו פה בישראל 

מדי יום כבר עשרות שנים! הם שופ
טים אותנו? עכשיו נראה אותם“.

”חבל לי על מי שמת, אבל אני   -
שמח שאולי באירופה יבינו כעת את 
ו132 קרבנות הם  יותר!  טוב  ישראל 
לדעתי מחיר שאולי ראוי לשלם עבור 

ההבנה הזאת“.
מטומט אירופאים  להם.  ”מגיע   -

מים. מה הם חשבו לעצמם שם? שהם 
מחוסנים מפני החיות אדם האלה?“.

מסמנים  כולירות!  להם!  ”מגיע   -
מה  את  מקבלים  הם  מוצרים שלנו?!? 

שמגיע להם“.
- ”עצוב. נקודה“.

אני לא ממקמת את עצמי פה בשום 
אחד,  אף  מעל  מתנשאת  לא  קבוצה, 
רק  הנכונה,  התגובה  מהי  קובעת  לא 
איפה  ומתעניינת:  פה  זה  את  מניחה 

יכו אני  עצמכם?  את  מוצאים  אתם 
לה רק לומר שאת התגובה האחרונה 
מסביבי  לא שמעתי  נקודה“)  (”עצוב. 

כמעט.

פריזאים אינם פוחדים
למרות  הפריזאים.  אותי  הרשימו 
הצרפתיים  הביטחון  מוסדות  אזהרות 
שלא לצאת לרחובות מחשש שיש עוד 
הפריזאים  נתפסו,  שלא  טרוריסטים 
נרות  הדליקו  לכיכרות,  החוצה  יצאו 

ושרו את ה“מרסייז“:
”אהבה קדושה למולדת

הדריכי, תמכי בידנו הנוקמת.
חירות, חירות יקרה,

הילחמי לצד מגינייך;
הילחמי לצד מגינייך.

תחת דגלינו, כדי שהניצחון
ירוץ לקול צלילייך הגבריים;

כדי שאויבייך הגוססים
יחזו בניצחונך ובתהילתנו!“.

תושבים ובני בירת צרפת התפללו 
בערב רב של שפות ודתות, ישבו בבתי 
שהטרור  והצהירו  הפריזאיים  הקפה 
האלגנטיים  האנשים  אותם.  ינצח  לא 

האלה, חובבי ה“שיק“ וה“סטייל“, לו
גמי היין והשמפיין, הוכיחו שיש להם 
ואף דעא“שניק  ”ביצים“ כשצריך  גם 
לא ינצח אותם ויוציא להם את הקפה 

או‘לה מהתפריט מהר כל כך.

מתי?
מבינה  שאינה  כמוני,  להדיוטה  גם 
קודש,  ובמלחמות  בסכסוכים  הרבה 
ברור שהפיגוע הבא באירופה הוא רק 

עניין של זמן. כשהשם הכי נפוץ במ

”מוחמד“  הוא  באירופה  מדינות  ספר 
שוטים  שעשבים  להתפלא  לנו  אל 
בשכונות  יצמחו  פונדמנדליסטיים 

נקל שהם  ש“שכחו“   – המוסלמיות 
טו במדינהמגינה אשר העניקה להם 
קורת גג  הם מרימים את ראשם ואת 
חרבם ורוביהם וטובחים באזרחי אותה 

מדינה.
מפלגת  נשיאת  פן,  לה  מארין 
"החזית  הצרפתית  הקיצונית  הימין 
הלאומית" ונציגתה בפרלמנט, מיהרה 
לגבי  הניצחות  עמדותיה  את  לחזק 
כשהקשבתי  הפיגוע.  לאחר  הפליטים 
המילים:  את  בהם  שמעתי  לדבריה 

גירוש, שלילת זכויות, מעצרים מנה
מעניין  ועוד.  גבולות  סגירת  ליים, 
איך הייתה אירופה מגיבה אם הדברים 

היו נשמעים אצלנו בבהירות כזאת.
לה פן טוענת שהיא אינה נגד אס

סימן  פה  גם  להציב  לי  (הרשו  לאם 
לס צריך  עדיין,  אבל  גדול),  שאלה 
הפ אלפי  בפני  הגבולות  את  גור 

למדינה.  להיכנס  שמבקשים  ליטים 
במוות  למשל  שאשם  מי  מבחינתה, 
של הילד הסורי הקטן, איילין כורדי, 
לבם  את  ושבר  יוון  חופי  מול  שטבע 

שמעבי מדינות  אותן  הן  רובנו,  של 
יקלטו  הן  לפיו  לפליטים  מסר  רות 
למסע  לצאת  אותם  ומעודדות  אותם 
שבה  זו  כמו  רעועות,  בסירות  מסוכן 

הילד הסורי טבע.

למה?
מהטרור  סבלו  פריזאים  רק  ולא 

של  מטוס  פוצץ  בסיני  הדעא“שי. 
כל  אנשים.   224 ועליו  רוסית  חברה 
למטוס  להגניב  הוא  צריך  שהיה  מה 
אננס  בטעם  תוסס  משקה  של  פחית 

הב הקלות  קטלנית.  תכולה  ובתוכה 
לתינסבלת של המוות האורב.

מה היה קורה היום 
אילו?

אפי האלה.  הדעא“ש  מפחידים 
בוחלים  טיפוסים מפוקפקים שלא  לו 
(וצהריים,  בוקר  לארוחת  לב  ברוע 
האכזריות  ואת  אותם  מגנים  וערב) 
שלהם. גם לקיצוניים מבין אותם רעי 
לב ”רועד הפופיק“ כשהם חושבים על 

דעא“שניק ומאכלת בידו.
שדעא“ש  טוענים  המודיעין  גופי 

ישראל,  אל  גם  להגיע  יכול  בהחלט 
שאנחנו  הן  ה“טובות“  החדשות  אבל 
לא בראש סדר העדיפויות שלהם. אם 
התעניינתם מהו סניף דעא“ש הקרוב 
לביתנו, הרי זו שלוחת הארגון בגולן 
נמצאים  אדמה  פיסת  באותה  הסורי. 

קי וגופים  סוריה  צבא  דרוזים,  גם 
צוניים שונים שאת שמם אני שומעת 

ושוכחת אחרי דקה, אבל ביניהם פל
גים של אל קעידה, המורדים הסורים, 

ובטח יש עוד.
אין לי שום יכולת או רצון לעקוב 
סוריה,  אדמת  על  המרחש  כל  אחרי 
הימים  את  זוכרת  בהחלט  אני  אבל 
הגולן,  קולות להחזרת  שבהם נשמעו 
את  ומברכת  בהקלה  נאנחת  אני  ואז 
לא  הזה  שהמהלך  כך  על  שצריך  מי 
יצא לפועל. אני מניחה שבמקרה כזה, 
יותר  היה מתקרב קצת  סניף דעא“ש 

למקום מגורינו.

מה יהיה?
בתוך עמי אני חיה ואני מניחה שגם 
אובייקטיבית  באיראייה  חוטאת  אני 

של המציאות ובקושי לצפות את הע
תיד, כמו רוב האנשים שסביבי. למזלי 

(ולא בטוחה שלמזלכם), הזכות והחו
בה שלי בכתיבה כאן הן לנבור בהת

ומחשבה  זמן  להן  להקדיש  רחשויות, 
ולנסות להבינן מנקודות מבט שאולי 
היו נפתחות בפניי אם לא הייתי  לא 
לשרטט  ננסה  בואו  אז  פה.  כותבת 
תרחיש הגיוני למען מי שחושב שמה 

שקורה באירופה טוב ליהודים:
1. אירופה מבינה עם מי היא הסת

בכה ומגיבה בהקשחת המדיניות כלפי 
המוסלמים שחיים בגבולות מדינותיה 
 סוגרת את גבולותיה בפני הפליטים, 
המוסלמים,  ציבור  כלפי  פחד  מפזרת 
מעוררת רעל ושנאה כלפי המוסלמים 

שבתחומיה.
מולידה  שנאה  כולם,  להפתעת   .2
רע,  לגרום  רצון  מוליד  פחד  שנאה, 
גם  גורם  שלמה  אוכלוסייה  מידור 
אל  בנחיתותם  לחוש  שבה  למתונים 
מול האירופים, ותסכול, כמו שכולנו 

יודעים, מוליד רק עוד אלימות.
3. אני מניחה שעדיין יש בין הקו

רע?“.  מה  אז  ”נו!  שיאמרו  מי  ראים 
קטונתי מלענות להם. אני רק מקווה 
הנרדף  המיעוט  היה  מי  יזכרו  שהם 
האחרון באירופה לא לפני זמן רב כל 
קשה  יד  בעד  אני  להבהרה:  ורק  כך. 
שיש  חושבת  אבל  קיצוניים,  כנגד 
לשים לב מי האויבים שלנו, מי אותם 
לפחד  צריכים  כולנו  ממי  קיצוניים, 
שיחסל  לפני  לחסל  כדאי  מי  ואת 
לאיד  שמחה  לי,  תסלחו  אבל  אותנו. 
ומידור אוכלוסייה שלמה על רקע של 

דת עושים לי חררה.

machita106@gmail.com

תושבים ובני בירת צרפת התפללו בערב רב של שפות ודתות, ישבו 
בבתי הקפה הפריזאיים והצהירו שהטרור לא ינצח אותם. האנשים 

האלגנטיים האלה, חובבי ה“שיק“ וה“סטייל“, לוגמי היין והשמפיין, 
הוכיחו שיש להם גם ”ביצים“ כשצריך ואף דעא“שניק לא ינצח אותם 

ויוציא להם את הקפה או‘לה מהתפריט מהר כל כך

מארין לה פן. מעניין איך הייתה אירופה מגיבה אם דברים דומים היו נשמעים גם אצלנו בבהירות  כזו
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הענקיים של המיני מעמיסים!
GIANT הולנד מעמיסים קטנים יכולות של ענקיים

דגמים מיוחדים לעבודה ברפתות ומשקי בעלי חיים

info@lilie.co.ilwww.lilie.co.il
054-5570773  054-4916200
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לאמנים  החזית  את  לתת  מעדיפים  פם.  בום 
אחרים

גיא מזיג. "עושה קסמים ורוקנ'רול"

זיכרונות  מקסימיליאן.  מארינה 
ילדות מוקדמים  צילום: טל אברמוב

יהודית רביץ. מעוררת בנו תקוות לקראת החורף הסוער
צילום: טל שחר

צילום: טל יניב אבטיפוס. קאמבק מוצלח בטעם טוב 
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2015-16

www.jkf.co.il

Joseph Kauffman Outfits:

050-6767269
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מאוזן:
1. כלי גינה וחן שמוצאו אפריקני (6) (ע"פ דובי זמר); 4. סורגת מבצע (4); 8. 

ראו 3 מאונך; 9. הפצת לכולם שברוסנן נפטר?! (6); 11. כרזות של דב לצפייה 
ישירה (7); 12. מדבר צדק (כ"ח) (3); 13. מעבר דודו (3); 15. חיבור מנופח בין 

בי"ס לקודקודים לבין אלבום של אריק (7); 18. מותג הבירה סולק ע"י כדורסלן 
עבר (3,3); 19. ראו 20 מאונך; 21. לבקש מהמוציא להורג של הקוף למצוא 

שחקן מתאים לתפקיד (4); 22. בעקבות הפיצוץ למדי על קיום העלה (3,3).

מאונך:
1. אספו פה בזכות בוקס (4); 2. עם בהמה וחבר יהיה לו כבד מדי (5); 3. (עם 
8 מאוזן) כאן סודו של שר בדימוס (ש) (6) (ע"פ דובי זמר); 5. המעביד מיילל 

בגן (5); 6. למרות שזה תירוץ, יש עמה צדק (6); 7. קיומו של פרי תלוי במנהל 
מוזיקלי (3,4); 10. סנן פה את פיניש בשביל דוגמנית (5,2); 13. אוספת כמו זה 
שחי בסימן (5); 14. ההיא נכנסה לתגרה עם היווני (5); 16. הודיע על כנס (5); 

17. הלילי יוציא אוויר (5); 20. (עם 19 מאונך) בורקס גבינה, למשל, קורה בתוכי 
(4)

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 146:
מאוזן: 1. עוגנים; 4. מנצח; 9. מוגרבי; 11. באולינג; 12. מנה; 13. ברם; 15. 

וריאציה; 18. להישאל; 21. וגנר; 22. טרגדיה.
מאונך: 1. ערבוב; 2. גורשו; 3. יורה; 5. נשרתם; 6. חניתה; 7. אורגנית; 10. 

אירופאי; 13. בולרו; 14. מריון; 16. צידוד; 17. הרפיה; 20. סרפד.

4
  amosquitoz@gmail.com 
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"האישה  גיבורי  שני  שחשים  לספרים  האהבה 
שזורה  לורן  אנטואן  מאת  האדום"  הפנקס  עם 
בסיפור על פגישה שטווה הגורל ועל קשר מאוחר 

בחיים.
תיק  חוטף  שודד  לילה,  פריז, 
מאישה וחובט בראשה. פריז בבוקר. 
לורן, בעל חנות ספרים, מוצא תיק 
של אישה מונח על פחי אשפה ובו 
מפתחות,  צרור   - רבים  חפצים 
ממכבסה  קבלה  אישיות,  תמונות 
ופנקס אדום קטן - אבל לא ארנק 
או פרט מזהה אחר, רק שמה הפרטי: 

אהבו רשימת  כתובה  בפנקס  לור. 
תיה ופחדיה הכמוסים: "אני אוהבת 
במים,  עיניים כשאני שוחה  לפקוח 
בטעם  גומי  סוכריות  אוהבת  אני 
אני אוהבת להסתכל בגברים  תות, 

פוח אני  ההתעלסות,  אחרי  ישנים 
דת כשאני בודקת את חשבון הבנק 
שלי ולוחצת על 'יתרה', אני פוחדת 
בבוקר,  מוקדם  מצלצל  כשהטלפון 

אני פוחדת להיכנס למטרו כשהק
רון מלא עד אפס מקום". לורן מח

ליט לחפש את לור ולהשיב לה את 
יוצא  שהוא  הבילוש  משחק  התיק. 
אליו הופך לאטו למסע אל אהבתו 
איילון,  רמה  (מצרפתית:  השנייה 

הוצאת כתר, 168 עמודים).

לא קל להיכנס, קשה 
מאוד לצאת

אפשר להימלט מכל דבר כמעט, 
מלבד העבר שלך. בספר הביכורים 
כל  "התוכנית",  גילטרו,  הלן  של 
דו חוק,  ואנשי  פושעים  הדמויות, 

פרצופיות. לכל אחת מהן עבר סודי 
שעשוי להפעיל פצצה מתקתקת.

שרלוט אלטון, אשת חברה מתו
חכמת, היא פותרת בעיות מקצועית 
ורק מעטים יודעים זאת עליה. אחד 
במפתיע  שחוזר  סיימון,  הוא  מהם 

בלתיאפש דרישה  ובפיו  לחייה 
השמור  לכלא  אותו  שתחדיר  רית: 
ביותר כדי שיוכל לחסל שם עבריין 
"כבד". קרלה משתכנעת לעזור לו 
רצון  ומתוך  המשותף  העבר  בשל 
מציב  שסיימון  באתגר  להצליח 
שיש  לה  מתברר  אז  אולם  בפניה, 
מלכודת: האם היא מיועדת לסיימון 

או לקרלה?
האמת  את  לחשוף  חייבת  קרלה 
סיימון  את  לחלץ  רוצה  היא  אם 
הרדומים  הרגשות  הכלא,  מבית 
המרתק  הרוצח  כלפי  שמתעוררים 
רק מסבכים את המשימה (מאנגלית: 

אסף שור, הוצאת כנרתזמורה, 447 עמודים).

הזמן עבר
"ג'וליוס ובונה השעונים" מאת טים הייר הוא 

ספר הרפתקאות לנוער שופע הפתעות המציתות 
הב וחבורת  שְקריְמֵּפר  פעם  בכל  הדמיון.  את 

מבית  בורח  הוא  לג'וליוס,  נטפלים  שלו  ריונים 
הספר לחנות הספרים של סבא שלו, 
נדירים.  ספרים  בהשגת  שמתמחה 
ְסְּפריְנְגהיל  ג'ק  בשם  אדם  כאשר 
את  לקנות  ומבקש  לחנות  נכנס 

יומנו הפרטי של הריסון, אחד הש
ענים הדגולים בהיסטוריה, סבא של 
יש  מה  קודם  לבדוק  רוצה  ג'וליוס 

בי מהחנות  יוצא  וספרינגהיל  בו, 
דיים ריקות. אולם ג'וליוס גונב את 
הספר המבוקש ומוסר לו אותו אחרי 

הב חבורת  את  מלמד  אותו  שראה 
ריונים לקח וכדי ללמוד ממנו איך 

עשה זאת.
מס ביומן  שמעוניין  הבא  האיש 

המתואר  שהמכשיר  לג'וליוס  ביר 
ושספ זמן,  מכונת  בעצם  הוא  בו 

רינגהיל רק נראה כבעל ברית, אך 
למעשה הוא איש חסר מצפון המסכן 

את סביבתו. ואז, בעודו משוטט בר
חובות לונדון, ג'וליוס מבחין שהש

מים מאדימים, אור כחול זוהר מכל 
ונע מופיעים  רפאים  ויצורי  עבר 

מפחיד  משהו  הקירות.  דרך  למים 
שהוא  יודע  אינו  וג'וליוס  מתרחש, 

עצמו כבר נתון בסכנה גדולה (מא
הוצאת  ברילפולק,  דורית  נגלית: 

מודן, 313 עמודים).

עולמחדש בסכנה
פטריק  מאת  והרקיע"  "הסכין 

בטרילו האחרון  הספר  הוא  נס 
גיית "כאוס מהלך", שמופיע לאחר 

"החור שברעש" ו"השקט והש=ל".
עולמחדש במלחמה. בכאוס המו

את  מוצאים  וטוד  ויולה  בכל  לך 
באלי המאבק  בראש  שוב  עצמם 

מות, אבל הם גם ראשוני קרבנותיו. 
האם יצליחו להציל את הכוכב ואת 

בהע שזכה  עתידני  מותחן  עצמם? 
12 מסגרות ("גרדיאן", "בו רכה ב
הזכויות  קרנגי),  ומדליית  קליסט" 

ליצירת סרטים עלפי ספרי הטרי
לוגיה נקנו ונשכר תסריטאי, ג'יימי 
אלפון,  מיכל  (מאנגלית:  לינדן 
הוצאת כנרתזמורה, 570 עמודים).

ארון קסם
בחדר,  קסמים  ארון  יש  לטליה 
וקוסמים  פיות  של  עולם  שבתוכו 
טרונסקי  גיל  מבקרת.  היא  שבו 
טליה",  של  הקסמים  ב"ארון  מספר 
הקסמים  מעולם  חוזרת  שכשהיא 

אותה שגו מצליחה לשכנע  אמה  המציאות,  אל 
רלה בידיה ואם תרצה, היא יכולה להכניס קסם 
לעולמה (איורים: נגה גולדשטיין, בת 15, הוצאת 

"אוריון", לבני 63, מנוקד).

www.readbooks.co.il
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  m@poweron.co.il ליצירת קשר: טל'. 077-4149904 ׀

במלאי שלנו תמצאו את הכלים 
הטובים, החדישים והמהימנים 

ביותר בשוק. גנרטורים מושתקים 
וסופר מושתקים, עם וללא חופה. 

בכל הגדלים וההספקים.
מיכלי דלק חיצוניים, לוחות חשמל 

וכבלים ופתרונות חשמל. אנו 
נגישים לכל מקום בארץ וכמו כן 

מעניקים שירות ומספקים פתרונות 
בתנאי שטח מורכבים 24/7.

השכרה, מכירה וקנייה של גנרטורים
חברת פאוור און גנרטורים בע"מ פעילה בתחום הגנרטורים משנת 2006. 

אנו מספקים שירות של השכרת גנרטורים לטווח קצר וארוך, לעבודה 
רציפה למטרות גיבוי ולשעות חירום. כמו כן קניה ומכירה של גנרטורים 

חדשים ומשומשים.

  m@poweron.co.il ליצירת קשר: טל'. 077-4149904 ׀

חברת פאוור און גנרטורים בע"מ הקיימת משנת 2006 מציעה מגוון רחב של 
פתרונות לאירועים. ציוד להשכרה מן החדישים בשוק, התקנה, ייעוץ וליווי מקצועי 

צמוד.
הציוד שלנו כולל: גנרטורים מושתקים בכל הגדלים וההספקים, הגברה (מערכות 

ענק ומערכות קטנות), תאורה: תאורות במה ושטח, עיצוב תאורה, פריסות 
ותשתיות חשמל, טראסים מרובעים גם לשלטי פרסום, מצננים, תאי שירותים 

ממוזגים ומפוארים.
מספקים שירותים לאירועים המוניים, 
מופעים, פסטיבלים, ירידים, תערוכות, 

חתונות, ימי סטודנט, דוכנים, אירועי קד"מ, 
אירועי ספורט ועוד ועוד.

אנו מגיעים לכל מקום ונערכים בזמן 
התארגנות קצר עם צוותים מקצועיים 

שמעניקים שירות צמוד ואיכותי.

מגוון ציוד ופתרונות 
לאירוע המושלם
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין למכירה
1. טרקטור פיאט 640

קונה מרססים תקינים ולא   .2
תקינים וציוד חקלאי

למכירה עצי זית בני 15 שנה  .3
טרקטור ניו - הולנד 75 כ"ס,   .4

2009
מרסס עשביה 500 ליטר+   .5

1000 ליטר
6.  מרססי מפוח 500 + 1000 + 

1500 ליטר + 2000 ליטר
דיסק הידראולי+נגרר  .7

מתככת 1.80+1.60+1.00  .8
9. מכונת מיון לפירות

10.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי 
משומש

11. מחרשה 2 סכינים+ 4+3
12. מזלג אחורי 3 נקודות

13. אוסף מיכלים
14.  הובלות טרקטורים לכל 

חלקי הארץ
לפרטים: 054-4917064

 1983 ,4X4 ,31-40 ,ג'ון-דיר  •
במצב מעולה

 ,4X4 ,MT-135 נוי- הולנד  •
1998

 ,7840,4X4 נוי- הולנד פורד  •
1996

2004 ,4X4 ,5340 ,פרגסון •
•  פרגסון, 135, 75 הגה הידראולי

• פורד, BOC 7, 79 + מזלג – 
ריתום מהיר

•  מלגזת הייסטר 4.5 טון 2009, 
 2010

•   מלגזה חשמלית תלת שלבי 
•   מחרשת צלחות 4 חדש 

"שניצקי" חדש
•  דיסק צלחות 3 נקודות 9,8,7 

"שניצקי" חדש
• מדשנת 500 ליטר חדש 

•  מתחחת 1.60, 2,00 חדש 
"שניצקי"

•  קלטרות דגם מחוזק 12,9,7 
רגלים

•  ג'ון דיר 4X4 94 ,6800 + קבינה 
•  ג'ון דיר 4230, 74 לאחר אוברול 

•  מיני מחפרון 322, 2000 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2008 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2009 זחל

•  מיני מחפרון, GLB, 2010 זחל
 ,4X4 125 – טרקטור מקורמייק  •

2002
•  מרסס דגניה 1000 ליטר 3 

נקודות
 ,4X4 1993 ,580 ,קייס מעמיס  •

כף נפתחת
•  בובקט ג'יל 4535, 2002 במצב 

מעולה 
• בומג, 120 95 מנוע חדש

מיכון חקלאי קניה, מכירה, 
החלפה טרקטורים ומלגזות

050 – 7294519

חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי,ויטרינות לסלון יד 2 

וחדשים (ברכישת חדש זיכוי 
לישן). לפרטים: 050-5274348 

03-6884123

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)     

למכירה/ להשכרה
* מכירת חיסול!  אתר 

קרוואנים במחירים מפתיעים 
ומיוחדים.

052-2796686

052-2358554

היכרויות
פרטי!

בת 70 + מיבנה ללא ילדים
מעוניינת להכיר איש-כפר 

רציני
קשר לטל' 052-5346513

משרד היכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק ב' 

לאיכותיים ורציניים בכל 
הגילאים. מומחית להכרויות 

ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

 מצאו זוגיות כלבבם.
צרפו אותם למאגר הלקוחות 
האיכותי. הקיים מהצפון ועד 

לדרום כ-25 שנות ותק.
בחורים איכותיים ישרים וכנים  
אפשרי מסורתיים שמעוניינים 

בקשר רציני  עם בחורה 
אקדמאית איכותית נעימה 
ומקסימה באשיותה מאזור 

המרכז עד ירושלים.
למתאימים/ות נא לפנות לרעות 

הכרויות 052-4403890
*  50 ר' מהנדס אזרחי, בוגר 
טכניון, שלושה תארים, נאה 

מאוד, גבוה, יצוגי ואיכותי, שליו, 
עדין ורגיש, מיוחד מאוד, מעוניין 

להכיר רווקה  אקדמאית, 
אירופאית, נאה לקשר רציני. 
* 35 ר' נאה, מאוד, חייכנית 

רגישה, מקסימה באישיותה, 
ממשפחה חמה ומקסימה 

ואוהבת מקיבוץ בצפון, מעוניינת 
להכיר בחור איכותי, אינטלגנט 

ורציני, עם כוונות טובות ורציניות 
לנשואין.

לפרטים לפנות לאורלי "לרעות 
הכרויות" 052-4403890 

משרד: 04-8103456 
04-9511058

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, 
דיור, משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, 
פרגולות, דקים, תוספות בניה 

מעץ, ריהוט גן וכו'.
נסיון של 17 שנה בהתיישבות 
העובדת. איכות ואמינות ללא 

פשרות.
מושב כפר ברוך, נייד:

052-4658888
www.zakai-le.com

1. פיאט 60-66 מודל 87‘ צר
2.  גולדוני 4X4 ,40 כ"ס מודל 

‘96
3.  מלגזה מפעיל הולך 2 טון 

גובה 2 מ'
4. ג'ון דיר 20/10 מודל 74

5. אפרון 5 מטר גובה
6. רתכת קרדל לטרקטור

7. עגלת הייבר, 4 טון + נגררת
8. פיאט 666 מודל 83

9. מלגזה מניטו 83‘ 2.5 טון 
10.  מזלג אחורי, 3 נק‘ עד 1.5 

טון
11. מרסקת לגזם 1.50 

12. קוליטוטור 7+9 סכנים
13.  מלגזה חשמלית סטיל 

1500 ק"ג 2003
14.  מכולה משרדית + מחסן, 

2.40X12, אלומניום
 110-TS 15.  פיאט ניולנד

4X4 , 2001 קבינה
16. פורגיזון 135 מודל 73

17.  מרסס מפוח 1,000 + 1,500 
ליטר + 500 ליטר 3 נק'

 4X4 18.  וולטרה 110 קבינה
2006

19. רכב חשמלי גרירה ומסע
20.  סאם גולדין 85 כ"ס, קבינה 

4X4 למטע, מודל 2001
21. גרובר 6.5 רגליים

22.  פיאט 86 - 82 , מודל 1995, 
סגור+פתוח

23.  גלידי 25 כ"ס מודל 83' 
במצב מצויין

24.  ג‘ון דיר 10-40, מודל 81‘ 
למטע + 83

25.  פיאט 70.66 מודל 86 
למטע

 ,4X4 ,75 26.  סאם פורטטו
הגה מתהפך מודל 97' רק 

1,500 שעות כחדש
קנייה * מכירה * תיווך * 

החלפה
053 – 5262526

למכירה טרקטורים
זחל אינטרנשיונל 1960 תקין

וולבוו גלגלים 1966 תקין
אוליבר 1958 זחל לא תקין

משאית טטרא קירור אוויר דיזל
עם מיכל 050-5266925

למכירה 3 צימרים 
מצוידים בריהוט, ג'קוזי 
ומקלחת. חייב להימכר.

050-3601132 בתאום מראש 

אביזרים לחממות
•  פרופילי אלומיניום לחממות - 

קנו ישירות אצל היצרן
•  ברגים + קפיצי אבטחה. 

• פרופילי אלומיניום סטנדרטים 
+ מיוחדים .

•  קליפסים לכל סוגי החחמות 
במחירים אטרקטיבים.

• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com
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050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

אגודות שיתופיות / חקלאיות וקהילתיות - ייצוג וייעוץ   
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.

הסדרים משפחתיים בנחלה – בנים ממשיכים, העברת 
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

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
והחלב073-2369058 הרפת 

לקיבוץ דביר דרוש/ה

eyaltidhar1@gmail.com : מייל

אחות מוסמכת 
לחצי משרה 

טיולים לחו"ל
* טרק על נהר הזנסקר הקפוא 

14 ימים, יציאה: 13/1/16. 
איתי שביט -  050-5755200

"עולם אחר" –
1-700-708-999 

 www.awt.co.il

משקים ונחלות
רימקס עמק יזרעאל מומחים 

למשקים ונחלות בגליל 
התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר) מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים, ייעוץ ראשוני 

חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410
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