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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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האתגר של כולנו
עתידו של המשק המשפחתי הוא האתגר הגדול של ההתיישבות ושל 

 הממשלה. תגובה למכתבו של אביהו גבע, קו למושב 908,
26 בנובמבר 2015

לבו, > מדם  נכתב  כי  שנראה  למערכת,  במכתבו 
בנים על כך שנדמה  ניר  מלין מר גבע ממושב 

ומ בנדל"ן  עוסקים  ההתיישבות  ראשי  �כאילו 
האמת,  על  נודה  המשפחתי.  במשק  הטיפול  את  זניחים 
אכן נאבקנו בשנים האחרונות על מנת שתאושר יחידת 
המגורים השלישית בנחלה. מדובר על החלטה שתסייע 
לצמיחה הדמוגרפית של יישובים רבים, ובעיקר באזורי 

�פריפריה, בנגב ובגליל, אך גם תסייע להתפתחות הד
מוגרפית הטבעית במרחב הכפרי בכלל. יישום ההחלטה 
יחסוך את הקמתן של שכונות מגורים נוספות ביישובים 

בש פגיעה  ימנע  �הכפריים, 
ויאפשר  חקלאיים  טחים 
קרקעות  של  מיטבי  ניצול 
למגורים  כבר  המיועדות 
אנו  לבנייה.  זמינות  ולכן 
השונים  הצעדים  כי  מקווים, 

והח הדיור  קבינט  �שעושה 
יהוו תמריץ למדינה  זו  לטה 
בקרקעות,  לספסר  להפסיק 
ישיר  באופן  שיסייע  דבר 

בהורדת שוק מחירי הדיור.
כי דמוגרפית.  חשיבות  רק  לא  זו  להחלטה  �אבל 

הבנים  ומספר  עולה  הישראלי  החקלאי  של  גילו  דוע, 
הממשיכים בעבודת החקלאות יורד. אי אפשר לנתק את 

�המאבק על הזכויות הקנייניות מהמאבק על עידוד והב
טחת קיומו של המשק המשפחתי.

במישורים  ישראל  ממשלת  פעלה  האחרונות  בשנים 
באזורים  ובחקלאות.  הישראלי  בחקלאי  לפגיעה  שונים 
שונים בארץ מפקיעים אדמות מחקלאים לטובת הקמת 

מה ותיקים  חקלאים  ומסלקים  בערים  חדשות  �שכונות 
קרקע אותה השביחו ועליה עבדו הם והוריהם. הפגיעה 
באמצעי הייצור והגבלת גודל הנחלה קשורים במישרין 

נמ בישראל  החקלאים  משפחתי.  משק  לקיים  �ליכולת 
צאים בעמדת נחיתות מול חקלאים בעולם המערבי על 
אף שפריון העבודה במגזר החקלאי הוא מהגבוהים. נדמה 
שהממשלות בעשורים האחרונים רואות בחקלאות נטל 

לירידה משמ שהביאו  שונים  בצעדים  ונקטו  נכס  �ולא 
עותית במספר החקלאים כמו מיסוי עובדים זרים, מחירי 

מים גבוהים ועוד.
מקור  עוד  לא  והיא  רבים  ערכים  מייצרת  החקלאות 
פרנסה רגיל. התפיסה קצרת הטווח וחסרת האחריות של 
שהיא  רק  לא  האוצר,  בפקידי  הרווח", שמקורה  "שורת 
כבר  שניצניו  הפיך  בלתי  לנזק  מביאה  אלא  מעוותת, 
כאן. חקלאות ישראלית זה לא רק ביטחון המזון, שכן יש 
לה ערכים ותרומות שהם מעבר לייצור החקלאי עצמו 

�ובהם ערכים סביבתיים, תיירותיים, ערכי מורשת, תפי
סת שטחים, פיזור אוכלוסין, שמירה על קרקעות הלאום 
והסדרת  קיומה,  הבטחת  ובראשונה  בראש  אך  וביטחון, 
פעילותו של המרחב הכפרי היא פעולה של צדק חברתי 

אמתי, לטובת כלל ישראל.
ומשובח,  בריא  טרי,  למזון  בנוסף  שהם  אלה,  ערכים 
אינטנסיבית  חקלאית  פעילות  על�ידי  בפועל  מושגים 
תוצרת  המייצרים  בעולם  מהמתקדמים  חקלאים  של 
חקלאית מדהימה בתנאים בלתי�אפשריים של תשומות 
יקרות ובהן מחירי מים מאמירים, מסים המושתים באופן 
ועוד,  החקלאים  על  רק  ייחודי 
של  המזון  ביטחון  את  ומבטיחים 

ישראל.
המודרני  בעולם  חקלאים  בעוד 
ממשלותיהם  ע"י  להערכה  זוכים 
המסייעות להם בתמיכות ישירות, 
הפרנסה,  מקורות  מגוון  בשיפור 

�בהתמודדות עם פערי התיווך וב
תמיכה בהשקעות, הרי שבישראל 
היחס הפוך ומעמיד את החקלאות 
ואת החקלאים בסכנה  הישראלית 

�אמתית. באירופה משקיעים מיליארדים במשק המשפח
תי, כי ההשקעה מניבה פי כמה וכמה. כך למשל משקים 

אינם מגדלים רק תוצרת, אלא משת �משפחתיים כבר 
לבים במפעל התיירות, בפרויקטים סביבתיים ובשמירה 

על הסביבה.
למרחב  ה�14  העגול"  "השולחן  יתכנס  החודש  בסוף 
היום  סדר  שעל  בנושאים  לדון  שמטרתו  פורום  הכפרי, 
באוניברסיטה  והפעם  ומתיישביו,  יישוביו  המרחב,  של 
העברית. הכינוס יעסוק במשק המשפחתי ובעתידו לאור 
המצוקה האמתית שאליו הוא נקלע. סביב השולחן ישבו 
אנשי אקדמיה, נציגים מההתיישבות וממשרד החקלאות. 

�חשוב להדגיש, כי איננו מסתפקים רק בדיונים ואנו פו
עלים במישורים שונים כדי לגרום לממשלה להפנים מה 

�שהבינו במערב מזמן: המשק המשפחתי הוא אחד הבסי
צריכה  ישראל  המודרנית.  הכלכלה  של  ליציבותה  סים 
"ליישר קו" עם ולהכין תכנית ארוכת טווח, שתרתום את 
ההתיישבות מחדש ליעדים לאומיים: ביטחון מזון, הורדת 

יוקר המחיה, עידוד תיירות ושמירה על איכות הסביבה.
של  הפיכתם  בנטל  מחיסכון  תועלת  תצמח  למדינה 

�מאות חקלאים למקרי סעד הסמוכים אל שולחנה והתו
�עלת שתפיק הממשלה תהיה גדולה עשרות מונים מהמ

סים שהיא מטילה על החקלאים.
עו"ד דודו קוכמן
מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

איננו מסתפקים רק 
בדיונים ואנו פועלים 

במישורים שונים כדי לגרום 
לממשלה להפנים מה 

שהבינו במערב מזמן
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המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה 
את היח"ד השלישית בראש הנחלה

התקבלה המלצת הולנת"ע לעדכון תמ"א 35: לאשר את היחידה השלישית בחלקת 
המגורים במושבים. תנועת המושבים: "מדובר בשינוי מגמה כוללת. המושבים כיום 

מאפשרים פתרון נוסף ומשמעותי למצוקת הדיור"

ולבנייה > לתכנון  הארצית  המועצה 
המל את  האחרונה  בישיבתה  �אימצה 
עק תכנוניים  לעניינים  הוועדה  �צות 

לשם  שמונה  התכנון  וצוות  (ולנת"ע)  רוניים 
עדכון תמ"א 35, ואישרה הוספת יחידת דיור 

�שלישית בראש הנחלה במושב, בתנאים שנק
בעו על ידה. האישור התקבל לאחר מאמץ רב 

�של תנועת המושבים בשנים האחרונות, שבי
 (979)  1399 החלטה  יישום  את  לאפשר  קשה 
במושבים, ובייחוד את יכולתו של בעל הנחלה 
המגורים,  בחלקת  השלישי  הבית  את  לבנות 

כחלק מזכויותיו לאחר היוון החלקה.
בעקבות  התעוררה  השלישי  הבית  סוגיית 

בתמ"א  מושב  לכל  היחידות  מספר  קביעת 
35, שאחד מסעיפיה, הסף המרבי, מגביל את 
בניית  במימוש  הארץ  במרכז  הנחלות  בעלי 
רבים,  שכנוע  מאמצים  לאחר  השלישי.  הבית 
את  לאשר   2013 בנובמבר  הולנת"ע  המליצה 
היחידה השלישית, אולם אז התנגד שר הפנים 

�לשעבר גדעון סער (ליכוד), התנגדות שבעק
בותיה הנושא הוקפא ולא קודם.

ישיבת  לקראת  הסבירו  התכנון  במינהל 
מטה  ראש  יושב  שבראשה  הארצית,  המועצה 

�הדיור במשרד האוצר אביגדור יצחקי, כי מש
�מעות ההחלטה על הוספת יח"ד שלישית בנ

חלה שבמושב היא הגדלת מספר יח"ד והגברת 
הבינוי  תחום  הרחבת  ללא  ביישוב,  הצפיפות 
או פגיעה בשטחים הפתוחים והחקלאיים שבו. 
לפי הודעת המינהל, תיקון התמ"א מהווה איזון 

�בין הצורך בתוספת יח"ד, ייעול השימוש בק
רקע והגדלת הצפיפות ביישובים, ובין הרצון 

יש היישוב הכפרי במדינת  אופי  �לשמור על 
ראל.

החלטת המועצה לתכנון ובנייה קובעת, כי 
דיור  יחידת  של  בנייתה  תתאפשר  במושבים 
הנחלה,  שבראש  וחצי  דונמים  בשני  שלישית 
ליישוב,  כוללת  תכנית  הכנת  שתחייב  מבלי 
ומבלי שתיספר במניין יחידות הדיור ביישוב 
ובכללם  הביקוש  אזורי  לגבי   .(2 לוח  (ע"פ 

במוש תותר  וירושלים,  חיפה  מרכז,  �מחוזות 
בים תוספת יחידת דיור שלישית בכל הנחלות 
במושב, שתיגרע ממניין יחידות הדיור הקבוע 
ליישוב. כמו כן, במסגרת העדכון הוצע לערוך 

תיקונים פרטניים לגבי חלק מהקיבוצים.
והן  התכנוני  הצוות  הן  ההחלטה,  במסגרת 
תכנונית  מניעה  כל  אין  כי  סברו,  הולנת"ע 

בתוך  עיבוי  וכי  השלישית  היחידה  לאישור 
המושב עדיף מאשר הרחבה הפוגעת בשטחים 

הפתוחים.
היחידה  ובתוכו   ,35 תמ"א  עדכון  בחינת 
השלישית בנחלה, נמשכה יותר משבע שנים, 
שבמהלכן נבחנו עמדות התנועות המיישבות, 
הערים   15 פורום  האזוריות,  המועצות  מרכז 

הגדולות וגורמים אחרים.
התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
בבשורה  "מדובר  צור:  מאיר  ישראל,  חקלאי 

�משמעותית ביותר לכלל בעלי הנחלות, מפא
�רן בדרום ועד אביבים בצפון, זאת כחלק מה

פעילות המשמעותית אל מול הממשלה וגורמי 
הממשל לשינוי המגמה. אני מברך על כך.

"עם זאת, אנחנו עדיין לא במקום שבו אנו 
רוצים להיות, לא בתחום הקרקעות ולא בתחום 
תקווה  נותן  החיובי  המגמה  שינוי  החקלאות. 

ולא נשקוט עד אשר יושג".
ואגודות שיתופיות בת �יו"ר אגף קרקעות 

"החלטת  יפרח:  עמית  עו"ד  המושבים,  נועת 

לכל  ראוי  משקל  נותנת  הארצית  המועצה 
היתרונות התכנוניים, הלאומיים והסביבתיים 

�התומכים במתן אפשרות לבניית יחידה שלי
והעדפת עיבוי היישוב על הרח �שית בנחלה 

יישום החלטות רשות מקרקעי  ולאפשר  בתו, 
ישראל במושבים.

נכנ לא  זו,  בהחלטתה  הארצית,  �"המועצה 
עה להשפעתם של גופים אינטרסנטיים ששוב 

�ושוב מאיימים בסכנת הפרבור, שלכאורה ייג
היחידה השלי בניית  כתוצאה מאפשרות  �רם 

הן   - נדחתה  כבר  זו  אף�על�פי שטענה  שית, 
ע"י בית המשפט הגבוה לצדק במסגרת בג"ץ 
15 הערים והן ע"י כל הגורמים המקצו�  פורום

זו. החלטת המועצה האר �עיים שבחנו סוגיה 
בדרך  ביותר  משמעותי  חסם  משחררת  צית 
ובקיבוצים  במושבים  רמ"י  החלטות  ליישום 

לאחר שנים רבות של ציפייה".
לשעבר  הציוני),  (המחנה  ברושי  איתן  ח�כ 
החלטת  על  מגיב  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 

�המועצה הארצית: "עוד כמזכ"ל התנועה הקי
האזו המתאר  בתכניות  רבות  עסקתי  �בוצית 

ריות ובמהלך כהונתי בכנסת המשכתי ללוות 
את נושא הסרת חסמי הבנייה במרחב הכפרי, 
בין השאר, ע"י העלאת הנושא על סדר יומה 
הפרלמנטריים  הכלים  באמצעות  הכנסת  של 
אושר  עיכוב של מספר שנים  לאחר  השונים. 
התרת  שעיקריו   ,35 לתמ"א  העדכון  אמש 

המגו במשבצת  שלישית  דיור  יחידת  �בניית 
רים בנחלות המושבים והגדלת מספר יחידות 

הדיור המותרות בקיבוצים.
"החלטה זו עשויה להוסיף עשרות אלפי יח"ד 
במושבים ובקיבוצים ולהביא לעידוד הצמיחה 
האוכלוסייה  הזדקנות  ולמניעת  הדמוגרפית 

�במרחב הכפרי שבאזורי הפריפריה, הנגב והג
ולבעיית  הפריפריה  לפיתוח  בשורה  זו  ליל. 
ובמרכז  הערים  באזורי  האוכלוסייה  מרכוז 
הארץ. עם זאת, עוד רבה הדרך ובהתיישבות 
מצוי עוד פוטנציאל בנייה משמעותי. על כן, 
בכוונתי להמשיך ולפעול בנושאי הסרת חסמי 

הבנייה במרחב הכפרי ופיתוח הפריפריה".

כנס בגבעת ח"ן
תנועת המושבים ערכה 

כנס קרקעות וזכויות 
מגורים בנחלה לתושבי 

דרום השרון

השתתפו > מושבים  חברי  כ�150 
קרקעות  בנושא  אזורי  בכינוס 
שבמועצה  ח"ן  גבעת  במושב 
יוזמת  הכינוס,  השרון.  דרום  האזורית 
ברובו  עסק  והמושב,  המושבים  תנועת 
בחלקות  והתעסוקה  המגורים  בזכויות 
המגורים במושבים ובהיבטים של החלטת 
בנושא  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה 

הבית השלישי והגדלת חלקות המגורים.
שיתופיות  ואגודות  קרקעות  אגף  יו"ר 
יפרח,  עמית  עו"ד  המושבים,  בתנועת 
בירך על קיום הכנס בהרצאתו סקר עו"ד 
רמ"י,  של  מרכזיות  החלטות  שתי  יפרח 
ו�1399  במושבים;  החכירה  חוזי   -  1311
(979) - היוון חלקת המגורים בנחלה. כמו 

החלו התעסוקה  אפשרויות  את  סקר  �כן 
פית במושב בכלל ובעלי הנחלות בדרום 

השרון בפרט.
�בכנס נשא דברים גם מנכ"ל מבט מוש
�בים, יוגב שריד, שסקר את פעילות החב

רה כזרוע ביצועית של תנועת המושבים, 
ב"מבט"  להיעזר  אפשר  כיצד  והסביר 
ההיבטים  בכל  רמ"י,  החלטות  ביישום 
מוכנות  ובמיוחד  הדרושים  התכנוניים 

האגודה.
�הכינוס היה הזדמנות למפגש בין הווע

והנושא  בתנועה,  הקרקעות  לאגף  דים 
של  ההכנות  היה  לדיון  שעלה  המרכזי 
התשתית התכנונית, תנאי הכרחי ליישום 
הדגיש  יפרח  שעו"ד  כפי  רמ"י,  החלטות 
שלא  מושבים  לדבריו,  הוועדים.  בפני 
יוכלו  לא  חבריהם  בהקדם,  זאת  יעשו 
ליהנות מהאפשרות ליישם החלטות רמ"י 

בחלקות מגוריהם.

רוצים  אנו  שבו  במקום  לא  עדיין  "אנחנו  צור.  מאיר 
להיות, לא בתחום הקרקעות ולא בתחום החקלאות"

עו"ד עמית יפרח ויו"ר המועצה הארצית אביגדור יצחקי. "ההחלטה משחררת חסם משמעותי ביותר בדרך ליישום 
צילום: דוברות תנועת המושבים החלטות רמ"י במושבים ובקיבוצים" 

לפי הודעת המינהל, תיקון 
התמ"א מהווה איזון בין 

הצורך בתוספת יח"ד, ייעול 
השימוש בקרקע והגדלת 
הצפיפות ביישובים, ובין 

הרצון לשמור על אופי 
היישוב הכפרי במדינת 

ישראל
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ראש הממשלה בנימין נתניהו, מחקלאות >נעה שחק
מתקדמת ומשגשגת חזרנו אחורה, לרמה 
הזמן  זה  ביבי,  מתפתחות.  מדינות  של 

להתערבותך הישירה.
משג ופרחים  ירקות  במשק  נולד  בעלי  �עטר 

שג. לאחר גידול ענף ירקות השוק בשנות ה�70', 
בסיוע  קטיף  פרחי  של  לייצוא  המשקים  עברו 

טובה שאפ פרנסה  וראו  לארץ  מחות  �מתנדבים 
ובמערכות  בטרקטורים  בחממות,  להשקיע  שרה 
מתקדמות של תאורה, חימום, מיכון, מיון ואריזה. 
כמו כן, התאפשר להם לחסוך כסף לפנסיה שלהם 

ולתמוך בילדיהם.
המשק  מן  כחלק  שגדל  עטר, 

האד את  לעבוד  מילדותו  �ולמד 
ולהש להמשיך  מאוד  רצה  �מה, 

שאותה  בערבה,  אלו  בחיים  תלב 
לאחר  היחידי.  כביתו  תמיד  ראה 
הגענו   2000 בשנת  נישואינו 
במה  נקלטנו  ולשמחתנו,  למושב 
סוכנותית",  "קליטה  אז  שנקרא 

חק אדמות  קבלת  אפשרה  �אשר 
�לאיות ובית למגורים בנוסף לה

לוואת קליטה נדיבה.
לא היו מאושרים מאתנו - יחד 
כיתתו  מבני  רבים  הגיעו  אתנו 
של עטר ומשפחותיהם והיה נהדר 
השלישי  הדור  ילדי  את  לראות 

ממלאים את הגנים הריקים במושב ומבקרים מדי 
יום את סביהם.

מאוד  מהר  הזו,  הרכה  ההתחלה  למרות  אולם, 
מדי על�פי  לפעול  החלה  שהממשלה  �גילינו 

ניות אחרת, שבה היא מעורבת בתהליכי הייצור 
במשק: הרפורמה בהגבלת המכסות של העובדים 
גורף  באופן  השמים  סגירת  מכן  ולאחר  הזרים 
המשגשג  הפרחים  יכולת של משק  לחוסר  גרמו 

להמשיך ולהתקיים.
�אמרנו "אין ברירה, נעבור לייצוא פלפל הדו

רש פחות ידיים עובדות", וכך הסבנו את חממות 
ואת  המקררים  את  החימום,  את  סגרנו  הפרחים, 
בית האריזה עם המכונות ובנינו בית אריזה חדש 

לפלפל.
אך אז השתנו המכסות שוב ופתאום, בכל פעם 
במשך   - תמורתו  אחר  נתקבל  לא  ברח  שעובד 
ארבע שנים - כך שנשארנו עם מספר הולך ויורד 
הגבייה  התחילה  בנוסף,  שנה.  בכל  עובדים  של 
של מס מעסיקים ותקנות מתקנות שונות הופיעו 

בכל יום.
ההפסד הפיננסי הצטבר בכל שנה, במשך חמש 
שנים, לכמה מאות אלפים. משכנתי את המשק, 

�לקחתי הלוואות על כל החסכונות והחלטתי לע
הש דורשים  שאינם  מקומי,  שוק  לגידולי  �בור 

האריזה,  בית  את  סגרתי  בתשתיות:  יקרה  קעה 
קישואים  וזרעתי  הרשת  בתי  מבני  את  פירקתי 
המצב  לצערי,  הגידול.  עלויות  את  להקטין  כדי 

ועמלות  לעובדים  התשלום  עלויות  השתנה:  לא 
ושוב  מהגידולים,  ההכנסות  על  עולות  השיווק 

עונה מפסידה.
�אני לא יכולה להבין מה מרוויחה מדינת יש

מחזור  המגלגל  רווחי  משק  שבמקום  מכך,  ראל 
�של שישה מיליוני שקלים בשנה, משלם מס הכ

נסה ורוכש תשומות במיליונים - קיים כיום משק 
שקלים  במיליון  מסתכם  שלו  הכספי  שהמחזור 
וחצי בלבד, שאינו משלם מס הכנסה כבר שנים 
רבות והוריד את קניית התשומות למינימום? מה 

�התועלת למדינה באזרחים שנזקקים לסיוע בהל
וואות מדינה ובמתווים שונים מאוצר המדינה כדי 

להמשיך להתגורר ביישובי הספר?

נסוגים  אנחנו  ומשגשגת  מתקדמת  מחקלאות 
לחקלאות של מדינות מתפתחות ורמת חיים של 
נבע  לא  זה  מצב  מתפתחות.  ממדינות  חקלאים 
רק משינויים בכלכלה העולמית ומפערי מטבע, 
אלא ממדיניות רב�שנתית של משרד החקלאות 
של  יכולתו  ייבוש  שמטרתה  ישראל  וממשלות 

ולע להמשיך  זרים  עובדים  המעסיק  �החקלאי 
עד  מים  הגיעו  כי  חשבנו  פעם שכבר  בכל  בוד. 
נפש, הופיעה גזרה חדשה: הפחתת מכסות, סגירת 
תיקים,  איזוני  הכנסה,  מס  מעסיקים,  מס  שמים, 

תשלומי אגרות (כמה סוגים) ועוד ועוד.
העוב את  לבעיה  העיקרי  כמפתח  רואה  �אני 

דה שיותר משלושה משרדים שונים אחראים על 
לא  ולכן  החקלאי,  במשק  זרים  עובדים  השמת 
הישירה,  התערבותך  ללא  באופק  פתרון  יהיה 

ראש הממשלה.
בכל  להתעורר  עוד  יכולה  איני  נקעה!  נפשי 
יום ולא לדעת כמה עובדים יהיו לי העונה והאם 
הפנסיה  הפרשות  את  לבדוק  כדי  משטרה  תגיע 
אחד  צברנו שקל  רק שלא  לא  היום,  עד  שלהם. 

�לפנסיה שלנו, גם הוצאנו יותר ממחצית החסכו
נות שלנו שנועדו לשלב זה! כיצד נוכל להמשיך?
לא ביקשתי מהמדינה מימון ועזרה, כל בקשתי 

היא שתפסיק להפריע למשקים לעבוד ולתפקד.
ממושב  חקלאית  היא  הכותבת 
חצבה בערבה, נשואה לעטר שנולד 

בחצבה ואם לניר מעיין ותמר

קטיף פלפלים בערבה. אמרנו "אין ברירה, נעבור לייצוא פלפל הדורש 
צילום: "פיקאפ" פחות ידיים עובדות" 

200 עזים אלפיניות נגנבו 
ממושב עידן בערבה

החיפוש אחר עדר העזים הנדירות שנגנב ממשק 
עפאים נעשים בכוחות משטרתיים ובעזרת מתנדבים. 
כ�20 מהעזים נמצאו. האחים ינון והדיי, בעלי המשק: 

בשבוע >"החקלאות תנצח" לשלישי  שני  שבין  בלילה 
שעבר, 30 בנובמבר - 1 בדצמבר, 

אלפי עזים  של  שלם  עדר  �נגנב 
עידן שבערבה.  במושב  עפאים  ממשק  ניות 
200 העזים הגנובות גודלו בשל החלב שהן 
האחים  המשק,  בעלי  הכינו  וממנו  יוצרות 
בעידן,  משפחתו  עם  שגר  ינון,  עפאים: 
האלה.  שבעמק  צפרירים  ממושב  והדיי, 
ומהעסקים  המשק  מתוצרת  העזים,  מגידול 
שמשווקים אותם מתפרנסות כ�50 משפחות. 
אומדן הנזק השנתי הכולל שגרמה הגניבה, 

אם לא יושבו העזים, נאמד במיליוני ש"ח.
החיפוש אחר העדר הגנוב נעשים בכוחות 

�משטרתיים, בעזרת שכנים, חברים ומתנד
החדש".  "השומר  ארגון  חברי  ביניהם  בים, 

החי על מאמצי  האחים  כתבו  ראשון  �ביום 
�פוש בדף הפייסבוק של המשק, ברוח חנוכה: "עד

כון לחג האור: גם הבוקר התייצבו עשרות חברים 
וידידים מרחבי הארץ, מי ברכב ומי ברגל ומי רכוב 
וכבר  החטופות.  העזים  אחר  בחיפוש  סוס,  גב  על 

החו מן  הרבה  דוחה  האור  מן  חכמינו שמעט  �שנו 
אור  אלא  כלל  אור  מעט  זהו  שאין  הרי  ופה,  שך, 
בוהק ממש של עזרה הדדית וחום והזדהות אנושית 
כנה ומרגשת. ועוד לימדונו חכמינו שכל עוד הנר 
אוחזים  אנו  דקיק  נר  לא  והנה,  לתקן,  ניתן  דולק 
אלא לפידים בוערים פה נושאים בלילות, מאירים 
חג  לגבולן.  עיזים  שישובו  עד  והר,  שדה  מדבר, 
שמח - החקלאות תנצח". ביום שני הגיעה חדשה 
שבה  אי�שם,  במכלאה  נמצאו  מהעזים   20 טובה: 

הוחזקו בתנאים ירודים.
חשף  המכאיבה  הגניבה  על  הראשון  הפרסום 
שעובדות  ובמשפחות  במשק  הפגיעה  עוצמת  את 
בדף  אחים  כתבו  בדצמבר,   1 שלישי,  ביום  עמו. 
הפייסבוק שלהם: "בדמי הליל חתכו בני�בליעל את 
גדר המשק ובתחבולות גנבו מן הדיר 200 עיזים. 
חלקן המליטו השבוע גדיים צעירים וחלקן עתידות 
להמליט בימים הקרובים. מן החלב שהן מעניקות 
ל�50  קרוב  ומתפרנסים  משפחתנו  מתפרנסת  לנו 
עובדים המועסקים במשק ובחנויות שלנו שבמרכז 

הארץ.
רב  בעמל  והגדלנו  גידלנו  המפואר  העדר  "את 
7 השנים האחרונות, תחת תנאים אורגניים מח� �ב
אנו  ומתוך דאגה לבעלי�החיים שברווחתם  מירים 

�תלויים למחייתנו והנה, אל מול הדיר הריק, מת
כווץ הלב.

"עוד בטרם שחר הצטרפו אלינו חברים וקרובים 
שיובילו  עקבות  אחר  בחיפוש  מאוד  ויקרים  רבים 
אותנו אל עדרנו ואל מטה לחמנו ואנו חבים להם 
בכאלה  שזכינו  הלב. אשרינו  מעומק  תודה  הכרת 
חברים. מי שביקר בעבר בחצר הדיר יודע שהעדר 

�ייחודי מאוד, שכן הוא מורכב כולו מעיזים אלפי
ניות נדירות ויפהפיות, גבוהות, בעלות שער קצר 
עז  שיראה  מי  ארוכות.  קרניים  ובעלות  חום�כהה 
כזו היכן שהוא בארץ, הרי שרוב הסיכויים שהגיעה 
מן הדיר שלנו ונשמח אם יצור קשר איתנו ויספר 

לנו היכן היא נמצאת".

�העזרה למשק המיוחד לא הסתכמה ביציאה לחי
מחלבות  בינתיים  נארח  המשק  "בחנויות  פושים: 
נהדרות של חברים וקרובים, מגדלי עיזים וגבנים 
ואנו  לעזרתנו  הרחב  בליבם  כולם  הבאים  כמונו, 

�מקווים שהמאמצים הרבים שמשקיעים בני המשפ
חה, שותפינו, חברינו הקרובים והרחוקים והמשטרה 
וכוחות הבטחון יעלו בהצלחה ושהעדר ישוב לביתו 

�שבמדבר בקרוב מאוד מאוד. תודה רבה לכל התו
מכים והמתעניינים, החקלאות תנצח".

להודעה על גניבת עדר העזים במושב עידן הגיב 
הציוני),  (המחנה  ברושי  איתן  הכנסת  חבר  ברשת 
שהתייחס למכת הגניבות הפוקדת את ההתיישבות 
נגנבו  לשלישי  שני  יום  שבין  "בלילה  הכפרית: 
משפחת  של  ממשקם  אלפיניות  עזים  כמאתיים 
בכ�5  נאמד  הנזק  שבערבה.  עידן  במושב  עפאים 

�מיליון ש"ח לאורך השנה. זוהי אחת הגניבות הח
אחד  ומקרה  האחרונות,  בשנים  הגדולות  קלאיות 
מיני רבים שמדגים את הזנחת המרחב הכפרי על 

ידי המדינה.
"לתושבי האזורים המופקרים לא מדובר במשהו 
חדש, גנבות והשחתה של ציוד הפכו לצערנו לחלק 
מהשגרה. פושעים המגיעים באישון לילה חומסים 
את רכושם של אזרחים תמימים והמדינה ממשיכה 
שחייב  נסבל  בלתי  מצב  זה  כלום.  כאילו  בשלה 
לקבל את היחס והמשאבים הראויים ולהגיע לידי 

פתרון מיידי.
"אל תוך הכאוס המתרחש במרחב הכפרי נכנסים 
לסייע  ומשתדלים  החדש  השומר  מתנדבי  באומץ 
ככל שניתן. אך זהו אינו פתרון למצב אלא בגדר 
את  להשקיע  המשטרה  על  עמוק.  לפצע  פלסטר 

�המשאבים הדרושים לנושא, ואם אין ביכולתה לע
שות כן, עליה להעלות זאת בפני מקבלי ההחלטות. 

מצב כשל היום לא יכול להימשך.
בי את  להבטיח  החובה  מוטלת  הממשלה  �"על 

של  הביטחון  את  כך  ובתוך  האזרחים,  של  טחונם 
רכושם. פניתי אל הגורמים הרלוונטיים ונפגשתי 
השבוע עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן על מנת 

הנד היחס  את  יקבל  החקלאיות  הגנבות  �שנושא 
זה  נושא  את  ללוות  בכוונתי  פתרון.  להשגת  רש 

מקרוב".

עדר העזים והדיר לאחר הגניבה. "בדמי הליל חתכו בני�בליעל 
צילום: פייסבוק את גדר המשק" 
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ואוש �נחתמה 
רה בשבוע שעבר 
מועצת  החלטת 

יש �מקרקעי 
אשר   ,1445 ראל 
החלטה  החליפה 
 .1317 קודמת, 
איוש  בביטול  עסקה   1317 החלטה 

ובמתן אפש הארץ  במרכז  �הנחלות 
מגו �רת לאגודות להמירן במגרשי 

בנוסף, ההחלטה קבעה כללים  רים. 
לשיווק נחלות פנויות בנגב ובגליל, 
או בהמרתן למגרשי  בפטור ממכרז 

מגורים.
בהכנת נהלי הביצוע, לאור קשיים 
פגישות  ולאחר  ההחלטה  במימוש 
רבות של תנועת המושבים עם האגף 
להחלטת  הוגשו  ברמ"י,  החקלאי 
שיאפשרו  תיקונים  מספר  המועצה 
ויעיל של 1317, ואכן  מימוש ברור 

בהצ דנה  ישראל  מקרקעי  �מועצת 
עות ואישרה את התיקונים.

בדצמבר  שהתקבלה  ההחלטה, 
2013, מבחינה בין פריפריה למרכז 
אלה  לאזורים  שונה  מענה  ונותנת 
והחלטות  נגב�גליל  חוק  בסיס  על 
הממשלה בעניין העדפת הפריפריה. 

�לפיכך, כל המושבים הנמצאים בת
ומו "פריפריה"  ייקראו  החוק  �חומי 

ייקראו  החוק  שבים שאינם בתחומי 
" מרכז".

המ בשטחי  הנמצאים  �מושבים 
כפי  ו"גליל",  "נגב"  הנקראים  דינה 
שהוכרו בחוק נגב�גליל, ובהחלטות 
לפעול  יוכלו  כפריפריה  הממשלה 
חלופות  פעולה,  דרכי  משתי  באחת 

א' וב'.
הפנויות  הנחלות   - א'  בחלופה 

האגו ע"י  אלא  מכרז,  ללא  �ישווקו 
דות החקלאיות למי שעליהן ימליצו. 
הנחלות ישווקו בתשלום דמי חכירה 

�מהוונים, בכפוף להנחות אזורי עדי
�פות לאומית (ביישובי קו עימות וס
�מוכי גבול לא ייגבה תשלום). האגו

דה תידרש לסיים את איוש הנחלות 
בתוך חמש שנים (ביישובי קו עימות 
וסמוכי גבול אין מגבלת זמן לאיוש 

הנחלות).
לנחלה  רמ"י  שתקבל  התמורה 
זכויות,  העברת  בעת  בחשבון  תובא 
 1155 להחלטה  הצטרפות  בעת  או 

.(1399)
חלופה ב'� אגודה אשר תבחר לא 

שבר הפנויות  הנחלות  את  �לאייש 
תבוטל הפנויות  הנחלות  �שותה, 

יקטן  המושב  של  הנחלות  ותקן  נה 
בנחלות  המגורים  חלקת  בהתאמה. 

�הלא�מאוישות תיועד למגרשי מגו
שגודלם  שלושה,  או  שניים  רים, 

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

תכ תאושר  אם  זו,  החלטה  �אישור 
ישווקו  למגרשים,  מפורטת  נית 
למומלצי  מלא  בתשלום  המגרשים 
המגרשים  תמורת  ומתוך  האגודה 
הר� מתקבולי   25% האגודה  תקבל 

קובעת  (ההחלטה  בגין שיווקם  שות 
האגודה  שתקבל  לתמורה  "תקרה" 

עבור שיווק המגרשים).

במושבים באזור המרכז לא ישווקו 
נחלות אשר אינן מאוישות, הנחלות 
הפנויות תבוטלנה ותקן הנחלות של 

המ חלקת  בהתאמה.  יקטן  �המושב 
גורים בנחלות הלא�מאוישות תיועד 
למגרשי מגורים, שניים או שלושה, 
שגודלם אינו יותר מ�500 מ"ר לכל 

מגרש.
מיום  הראשונות  השנים  בחמש 

תכ תאושר  אם  זו,  החלטה  �אישור 
ישווקו  למגרשים,  מפורטת  נית 
למומלצי  מלא  בתשלום  המגרשים 
המגרשים  תמורת  ומתוך  האגודה 
הר� מתקבולי   25% האגודה  תקבל 

קובעת  (ההחלטה  בגין שיווקם  שות 
האגודה  שתקבל  לתמורה  "תקרה" 

עבור שיווק המגרשים).

בה שינויים  לעיל,  שכתוב  �כפי 
מבר� מרביתם  שעל   ,1317  חלטה

כים בתנועה, הוצעו למועצת רמ"י, 
 .1445 בהחלטה  אותם  אישרה  והיא 
הנרכשות  הזכויות  העדכונים:  בין 
בשיווק נחלה בפטור ממכרז; עדכון 

�שטח המשבצת; תכנון מגרשי הרח
בה; גביית כסף ע"י האגודה.

היקף הזכויות
מתיישב  שירכוש  הזכויות  סך 
הבן� הרצף  וביטול  מ"ר   375 יהיו 
לאפ מנת  על  הוצע  התיקון  �דורי. 

שר רכישת נחלה עם חלקת מגורים 
מוגבלת פחות. בנוסף, התיקון נעשה 
התמודדות  שתייתר  הבהרה  לשם 
(לדוגמה:  ההקצאה  בשלב  מורכבת 
מימוש  שמתחשבת  בשומה  הצורך 
55 מ"ר רק ע"י דור שלישי בנחלה) 
 1399 להחלטה  ההצטרפות  ובשלב 
(חיוב בתשלום הפער שבין הזכויות 
המוקנות לפי החלטה 1399 לזכויות 

המוקנות לפי החלטה 1317).

עדכון שטח המשבצת
המש משטח  שייגרעו  �השטחים 
וחב האגודות  בידי  נמצאים  �בצת 

ריהן ומעובדים כדין במשך עשרות 
מהאגודות,  נכבד  בחלק  בשנים. 
"בעין"  חולקו  החקלאיים  השטחים 
בין בעלי הנחלות, אשר ביצעו בהם 

�השקעות שונות (טיוב, רישות, נטי
עות וכו'). הדרישה להשבת שטחים 
היכולת  את  לצמצם  עלולה  אלה 
יתר  בין  אשר  ההחלטה,  את  לממש 
יחידות  להוסיף  מבקשת  מטרותיה, 
נציין  בנוסף,  הארץ.  במרכז  דיור 
עם  בהתנהלות  הקיים  הקושי  את 
לבצע  נדרשות  שהן  בעת  האגודות 
לשטחים  הקבע  שטחי  בין  הפרדה 

הזמניים.
�ההחלטה תוקנה כך ששטח המש

מספר  מכפלת  יהיה  המעודכן  בצת 
הנחלה,  בתקן  המעודכן  הנחלות 
עד  של  ובתוספת  בעבר,  שאושר 
המקו� המשבצת  השטח  מכלל   20%

ממשבצת  תיגרע  השטח  יתרת  רי. 
ות זמני  למעמד  תעבור  �היישוב, 

יישמר  אם  האגודה,  על�ידי  עובד 
ייעודה החקלאי.

בעקבות ביטול הנחלות הפנויות, 
לתקן  בקשה  החקלאות  לשר  תוגש 
את גודל המשבצת, שבה ייכנס 25% 
השטח  יתרת  היותר.  לכל  מהשטח, 
למעמד  ותעבור  מהמשבצת  תיגרע 
ייעוד  אם  כי  יובהר,  זאת  עם  זמני. 
היא  האגודה  חקלאות,  הוא  השטח 

שתמשיך לעבדו.
זהו  הקודמת,  ההחלטה  לעומת 
שיישאר  השטח  את  המגדיל  שינוי 
באגודה ומוסיף דבר חשוב: כל עוד 
ע"י האגודה  הקרקע תהיה מעובדת 

וחבריה היא תישאר בחזקתה.

תוקף ההחלטה
�מאחר ותהליך התקנת נוהל הבי

משמעותית,  בצורה  התארך  צוע 
חייב הבהרות מגורמי פנים (הנהלה) 
לממשלה)  המשפטי  (היועץ  וחוץ 
מוצע, כי סעיפי ההחלטה יתוקנו כך 
שהמועד הקובע למניין תחילת חמש 
השנים יהיה יום אישור נוהל ביצוע 

להחלטה.

תכנון מגרשי הרחבה
�ההוראות העוסקות בנושאים תכ

יח"ד  מספר  המגרש,  (גודל  נוניים 
המתכו המגרשים  מיקום  �במגרש, 

ננים וכדומה) יבוטלו וייוותרו בידי 
כי  יודגש,  זאת  עם  התכנון.  ועדות 
האגודה  למומלצי  ממכרז  הפטור 
יח"ד  לשלוש  יוגבל  הארץ  במרכז 
בנוסף  שתבוטל.  נחלה  כל  חלף 
במגרשי  הנחלות  המרת  כי  יובהר, 
אפשר  ואי  תכנון  מחייבת  מגורים 
שתיעשה על חשבון מגרשי הרחבה 

מתוכננים.

גביית כסף ע"י האגודה
לג זכות  תהיה  לאגודה  �הבהרה: 

בות הוצאות פיתוח (המאושרות ע"י 
נחלות  המאיישות  באגודות  רמ"י). 
בהוראת  הקיים  הנוסח  את  יאמצו 
המת� (בשינויים   31 מספר  אגף 

חייבים), ויש להבהיר כי זכותה של 
בעד  יחסי  תשלום  לגבות  האגודה 
האגודה,  ברכוש  בפועל  השקעותיה 

באישור רואה חשבון ובתצהיר.

 איוש נחלות בנגב, בגליל
ובקו העימות

חמש  של  זמן  פרק  לקבוע  מוצע 
�שנים לאיוש הנחלות על ידי האגו
�דות, שבסיומו תבחן המועצה אפש

יאוישו,  שלא  הנחלות,  לשיווק  רות 
במכרז פומבי, ע"י הרשות.

לפרסום  ממתינים  אנו  כעת 
נחלות  המרת  לגבי  האגף  הוראת 
הארץ,  במרכז  הרחבה  למגרשי 
שתאפשר את יישומה של ההחלטה; 
בנוגע לאיוש הנחלות בנגב ובגליל, 
אפשר  האגף,  הוראת  פורסמה  שם 
האגודה  של  הטיפול  את  להתחיל 

בתהליך היישום.

קר אגף  יו"ר  הוא  �הכותב 
שיתופיות  ואגודות  קעות 

המי המושבים.  �בתנועת 
דע המוצג במאמר זה כללי 
בלבד ואינו ייעוץ או חוות 
המחבר  משפטיים.  דעת 
נושאים  אינם  והמערכת 
כלפי  כלשהי  באחריות 
לקבל  שנדרשים  הקוראים, 
כל  לפני  מקצועית  עצה 
פעולה המסתמכת על תוכן 

המאמר.

צילום אוויר: עמוס מירון מושב שדה משה. לאגודה תהיה זכות לגבות הוצאות פיתוח 
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הקפיטליזם > של  חסרונותיו 
�ידועים כבר זמן רב, אך לא

חרונה אנו עדים לצד האפל 
של השיטה הקפיטליסטית החזירית 
ובהיעדר רגולטור חזק, כוחות השוק 
האם  החקלאים.  רווחי  את  רומסים 
של  הגדל  כוחם  את  להקטין  אפשר 
יש  כן,  אם  המסחריים?  התאגידים 
מספר דרכים לעשות זאת, אך רובן 
נשענות על השלטון, שהוכיח עד כה 
ועל  השוק,  כוחות  מול  רפיונו  את 
הועילו  לא  כה  החופשי שעד  השוק 

לחקלאי ישראל.
של  מהתנהלותו  העולה  הצחנה 
הגז  מתווה  על  בהחלטה  השלטון 

לע הרגולטור  של  יכולתו  �וחוסר 
מוד בלחצם האדיר של פוליטיקאים 
לכישלון  הוכחות  הן  השוק  ואיתני 

הת על  להגן  �הרגולטור, שתפקידו 
ואוליגו מונופולים  מפני  �חרותיות 

פולים. במקרה של המגזר החקלאי, 
אנו מקווים ששר החקלאות או חברי 
הכנסת יצילו את המצב, אך ספק רב 

אם יהיה די בכך.
יש  טובות:  חדשות  גם  יש  ובכן, 
של  וגדל  ההולך  לכוחם  פתרון 
חלקה  בכל  ששולטים  התאגידים 
ייצור  ויישומו  השאירה,  שהמדינה 
הפוליטי  במבנה  מערכתית  מהפכה 
של המדינה. החדשות הטובות פחות: 
הנראה  בעתיד  תקרה  לא  המהפכה 

לעין.
את  לווסת  היכולת  עוד  כל  לכן, 

�כוחם של התאגידים מצויה בידי הש
לנו שתי אפשרויות: אחת,  יש  לטון, 
השיטה  על  למחות  לרחובות,  לצאת 

ירגי �ולקוות שכך קברניטי המדינה 
אפ מתנדנד;  שלהם  כשהכיסא  �שו 

שרות אחרת היא התאגדות מסודרת 
של צרכנים, אשר מוכנים לעקוף את 
דרכי השיווק הרגילות ולייצר חלופה 
שמבוססת על אמון, ערכים חברתיים, 
ורצון לשנות את  מחירים תחרותיים 

מאזן הכוחות בשוק החופשי.

המ ובחיים,  בטבע  דבר  כל  �כמו 
אופנה  על  מדלגת  אינה  חזוריות 
ולא על כלכלה, וערכם של רעיונות 
לגדול  עשוי  עמם  מיטיב  שהזמן 

ייחו בשל  המודרנית,  �בתקופה 
מחומרים  עשויות  קואופרציות  דם. 
אופי אמתי,  וינטג' עם  כאלו, ממש 
שנשמרת  ואיכות  פעם  של  ריח 

לאורך זמן.
הקפיטליזם  הקואופרציה,  לעומת 
הצרכן  ועל  הבודד  היזם  על  נבנה 

רציונליות  כי  ההשקפה  עם  היחיד 
�גובלת באנוכיות. הקואופרטיב מע

הוא  תחתיה,  וחותר  זו  הנחה  רער 
יכולים לפעול  בני האדם  כי  מראה 
בשיטה כלכלית לא כפרטים עוינים, 

אלא כקהילה הרמונית. 
עם  להתמודד  שברצונה  כקהילה 
כוחם של התאגידים ולהקטין אותו, 

תוצ לשיווק  לפנות  החקלאים  �על 
הר לצרכן.  ישירות  חקלאית  �רת 

במידת  מיושם  ואף  חדש,  אינו  עיון 
מה, אך יש לשכללו ולמסדו. בימים 
מתבססת  הזו  האלטרנטיבה  אלה, 

�בעיקר על שווקים נודדים ועל צר
�כנים מזדמנים ועל מנת לייצר חלו

פה של ממש, יש לבסס את הרעיון 
ועל  צרכנים  של  קואופרציות  על 
מחויבות של חקלאים. יישום הרעיון 
שווקים  הקמת  ע"י  להיעשות  צריך 

חק תוצרת  של  חלוקה  מרכזי  �או 
לאית לסוגיה, כך שכל צרכן ימצא 

את מבוקשו.
המבנה הכלכלי החדש לא יתבסס 

לח כספי  ערך  ויצירת  רווחים  �על 
לחברי  ערך  יצירת  על  אלא  ברה, 
זה יתבסס  הקהילה. כוחו של ארגון 

�מצד אחד על הערך שהוא יוצר לח
החברים  ומצד שני, על מספר  בריו 
וכוח הקנייה שלהם. בשלב הראשון, 
תמורה  יהיה  החקלאים  של  הרווח 
הולמת לתוצרתם. בשלב השני, ככל 
ויעמיק,  יתחזק  הצרכן  עם  שהקשר 
מתמורה  ליהנות  יוכלו  החקלאים 

גבוהה עוד יותר לסחורתם.
(מא המפנה"  "נקודת  �תיאוריית 

 ("The tipping point" נגלית, 
של  התנהגות  שינוי  איך  מתארת 
המשוואה  את  מטה  מסוימת  קבוצה 
להשפעה  וגורם  אחד  צד  לטובת 
החברה.  כל  על  יותר  הרבה  רחבה 
דוגמה  לשמש  יכולה  זו  תיאוריה 
מצוינת לכוחה של תנועת המושבים 

המו לתנועת  כזה.  חשוב  �בפרויקט 
שבים יש יכולת לאגד את החקלאים 
ולהקים מערך תומך בפעילותם, אך 

ובהק הצרכנים  באיגוד  לסייע  �גם 
לאגד  למשל  אפשר  השווקים.  מת 
והקיבוצים  המושבים  חברי  כל  את 
לארגון קנייה אחד. גם אפשר לגייס 
בני  ואת  המושבים  בני  תנועת  את 
זה  שלמדו  שלנו,  הנפלאים  הנוער 
מכבר ערכים מה הם, למימוש מטרה 
זו ולסייע בהקמת מרכזי חלוקה של 

הסחורה החקלאית.
סוגיות רבות דורשות את פתרונן 
בהוצאת הרעיון לפועל: לוגיסטיקה 
וחלוקה,  איסוף  התוצרת,  שינוע   -
דמי   - מימון  מתאים;  מכירה  מקום 
סמלית  גבייה  או  באגודה  חברות 

�מהצרכן? מי יפעיל את נקודות הח
פעילים  בוגרים,  מתנדבים   - לוקה 

בתנועת הנוער?
החדש,  המערך  של  הקמה  לאחר 
שעלולים  לחסרונות  לב  לשים  יש 
הפעילות  חיי  לאורך  אתגר  להוות 

בחסרו אין  החברתי.  התאגיד  �של 
או  ללא�רלוונטי  להפכו  אלה  נות 
שיעקמו  מי  ודאי  יהיו  ללא�יעיל. 
הקואופרציות  שרעיון  ויזכירו  אף 
עוד  רלוונטי  ואינו  בעבר  התקיים 
שפשו  יעילות  וחוסר  סיאוב  בגלל 
בארגונים שפעלו לפיו. להם אשיב, 
באופנה,  כמו  בכלכלה  טרנדים  כי 
המאמר,  בתחילת  שהזכרתי  כפי 
שהיה  מה   - ולכן  במחזוריות  נעים 
הוא שיהיה. הפתרונות שאנו יוצרים 

ואת להתחדשות  בסיס  יהיו  �היום 
בזמן  אך  בעתיד,  לפתור  שיש  גר 

פערי  לבעיית  המושלם  הפתרון  זה 
שמקב לא�הוגנת  ותמורה  �התיווך 

לים החקלאים הוא הקואופרטיב.
קל  יחסית   .1 התאגיד:  יתרונות 
של  הרווחים  את  יחסל   .2 להקמה; 
המחיר  את  ויוזיל  והמשווק  המתווך 
לח� הוגנת  תמורה  ייתן   .3  לצרכן;
למ� הקהילה  את  ימשוך   .4  קלאים;
עורבות; 5. החברות בו תהיה פתוחה 
6. יתרום לחינוך ולמ�  ודמוקרטית;

עורבות של דור העתיד. כמי שגדל 
על ערכי השיתוף, התחנך בין דגניה 
הסוציאליזם  עקרונות  על  לכנרת 
הנורדי,  המודל  בסיס  על  והשכיל 
נמצאים  שלי  שהערכים  חושב  אני 

בצד הנכון והצודק יותר.
לגבי  דעות  חילוקי  אומנם  יש 
לא  אך  התאגידים,  של  היעילות 
הם  שלשמם  הערכים  על  בהכרח 
עומדים. בשעה זו, כאשר החקלאים 
הרי  רווחיות,  חוסר  עם  מתמודדים 
תמורה  יכניס  רק  לא  זה  שפתרון 

החק של  הקשה  לעבודתם  �הולמת 
לאים, אלא גם יביא לשגשוג ערכי.

מנסים  שאנו  שהבעיה  אף�על�פי 
מוכר  הפתרון  וסוג  ידועה  לפתור 

�וברור, אין בידי כל הפתרונות לא
אני  להתמודד.  יש  שעמם  תגרים 
יצית את הדמיון  זה  מקווה שמאמר 

�של רבים מהקוראים וממנהיגי המו
שבים ויגרום להתגייסות של תנועת 
המושבים כגורם מוביל שהולך לפני 

המחנה ומחזיר עטרה ליושנה.

צילום: שאטרסטוק דוכני ירקות בשוק. על מנת לייצר חלופה של ממש, יש לבסס את הרעיון על קואופרציות של צרכנים ועל מחויבות של חקלאים 

המבנה הכלכלי 
החדש לא יתבסס 
על רווחים ויצירת 
ערך כספי לחברה, 

אלא על יצירת ערך 
לחברי הקהילה. 

כוחו של ארגון זה 
יתבסס מצד אחד 

על הערך שהוא 
יוצר לחבריו ומצד 

שני, על מספר 
החברים וכוח 

הקנייה שלהם
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 יהודה דויטשר, כפר הרא''ה
הנ>צילומים: האלבום המשפחתי על  וסופר  נכתב  �הרבה 

בת שחלו  והנפלאות  �סים 
הזאת  ובעת  קודמות  קופות 
להביא  ברצוני  הפעם  חנוכה.  בימי 
הקשור  היסטורי  סיפור  בפניכם 
שנוצרה  ופשוטה,  קטנה  בחנוכייה 
בגליציה בשנת 1870 עבור ר' יצחק 
דויטשר מסלוטווינה, אשר בגליציה 

הק הספר  כותב  אוקראינה),  �(היום 
בידי  היא  והיום  צדיק'',  ''צמח  דוש 
בכפר  החנוכייה  לבעל  חמישי  דור 
נולד  יצחק  ר'  חפר.  בעמק  הרא''ה 

בשנת 1840 ונפטר בשנת 1902.

ר' יצחק נהג לחגוג את חג חנוכה 
שבו  מויזניץ,  מנדלי  ר'  של  בחצרו 
הוא  לכן,  לתלמידים.  מלמד  שימש 
חנוכייה  עבורו  שייצר  מנפח  ביקש 

�קטנה יצוקת נחושת, המיועדת לה
�דלקה בשמן. אשתו מרים יצרה עבו
רו פתילים מיוחדים לחנוכייה הזו.

פעם ר' יצחק נזקק לעבור ניתוח 
בעיניו, והיה צריך לנסוע לעיר וינה, 
רפואי  מרכז  ההיא  בעת  שהייתה 

�גדול. הוא קיבץ באמתחתו את חפ
ציו שהיו נחוצים לו לצורך נסיעתו 
החנוכייה,  הקודש,  כתבי  את  וארז 
עור  תיק  בתוך  והתפילין  הטלית 
הקודש,  מאמרי  את  וכמובן  אטום, 
ירא  ואותם  מאוד,  לו  יקרים  שהיו 

ישל לא  למען  באכסניה,  �להשאיר 
טו בהם זרים. את יתר חפציו השאיר 

בארגז נעול בחצר הרבי מויזניץ.
כשה לקיטוב,  מויזניץ  �בעוברו 

הטשערמוש,  נהר  את  חצתה  עגלה 
התהפכה העגלה ור' יצחק היה שרוי 
בסכנת חיים גדולה. בחמלת ה' עליו 

נש אמתחתו  אך  ניצל,  עצמו  �הוא 
התפילין  ובה  אדירים,  במים  טפה 
יצחק  ר'  כשהתחזק  הקודש.  וכתבי 

המשיך בדרכו לעיר וינה.
השלגים,  הפשירו  האביב  לקראת 

�והדייגים יצאו לדוג בנהרות. אמת
חתו של ר' יצחק נתפסה בחכתו של 
ולפי  החבילה  הדייג את  דייג. פתח 

וכת החנוכייה  התפילין,  �הטלית, 
ליהודי.  שייכת  שהיא  הבין  היד  בי 
הדייג הגיע עם החבילה לחצר הרבי 
וכמובן, שם פדו את החבילה במחיר 

הגון.
כתבי  אגודת  את  פתחו  כאשר 
לכתבים  ופלא:  הפלא  גילו,  הקודש 
במי  בשהייתם  נזק  כל  נגרם  לא 

והחנו התפילין  הטלית,  וגם  �הנהר, 
הרבי  בחצר  נשמרו.  המיוחדת  כייה 

ראו במקרה נס משמים.

לאחר פטירת ר' יצחק ז''ל עברה 
אברהם�משה  ר'  לבנו  החנוכייה 
דויטשר, שהעתיק את מגוריו ומגורי 
משפחתו לעיר דורטמונד בגרמניה. 
אברהם�משה  הדליק  החנוכה  בחג 

נרות בחנוכייה זו.
יצחק, גדל  בנו של אברהם�משה, 
את  ראה  אך  חסידי,  בבית  אומנם 
(ארץ  בפלסטינה  כחלוץ  עתידו 
הוריו  בית  את  עזב  לכן  ישראל). 

בגרמניה.  חקלאית  להכשרה  ויצא 
לקיבוץ  להצטרף  הייתה  שאיפתו 
דתי בארץ ישראל, אך חלומו נדחה. 
ועבר  התחתן  יצחק   1931 בשנת 
הלברשטט  בעיר  הניה,  זוגתו  לבית 

בגרמניה.
מיד החל יצחק לנהל בית הארחה 
היהודי  ''הפונדק  שנקרא  משפחתי, 

�הכשר''. הוא העביר את הוריו לבי
בזמירות  שוב  התמלא  והבית  תו, 
שהיה  כפי  ויזניץ,  חסידי  ובמנהגי 

מקובל בבית משפחת דויטשר.
פור�  .1935 �השינוי לרעה החל ב
�סמו גזירות קשות נגד היהודים והח

לו רדיפות. את בית ההארחה נאלצו 
לסגור. נאסר על גויים לעבוד אצל 
יהודים, מזון כשר היה בלתי�אפשרי 

להשיג.
בשנת 1936 נולדתי להוריי, יצחק 
לי  לתת  יכול  היה  לא  אבי  והניה. 
מצד  הסב  שם  על  יהודה,  השם  את 
שכאשר  לאבי,  הסביר  הרב  אמי. 
יעקב אבינו בירך את בנו קראו בשם 
לעבור  לא  וכדי  יהודה"  אריה  "גור 
בשם  נרשמתי  הנאצים,  גזירות  על 

�"ֵלאֹו", שפירושו בלועזית אריה, וב
קהילה נקראתי לייבלה.

אחת השכנות הגויות, שראתה את 
לה מסבתי  ביקשה  הקשה,  �מצבנו 

שאיר חלון פתוח ובכל בוקר הייתה 
מבעד  מזון  חבילת  וזורקת  עוברת 
והייתה  אבן,  זורקת  כאילו  לחלון, 

צועקת "יהודים מסריחים!".
שונא  גסטאפו  קצין  ב�1937 
בכסף  שידל  בשכנות  שגר  יהודים 
שפוטרה  החדרניות,  אחת  את 

במשטרה  שתתלונן  הארחה,  מבית 
הארי.  הגזע  את  חילל  שדויטשר 
הוצאה  היה:  כזה  מעשה  על  העונש 
קצין   - ניצל  אבי  לבסוף,  להורג. 
גסטאפו אחר, שהיה ידיד המשפחה, 

דאג לשחרורו ולבריחתו מהעיר.

מג� להימלט  הצלחנו   1937 �ב
קיבל  מלאכה,  כבעל  אבי,  רמניה. 
לא  אך  לפלסטינה,  כניסה  אישור 

לנסיעה.  הוריו  את  לצרף  הורשה 
�בתחנת הרכבת בעיר הלברשטט בג

רמניה, בפרידה מהוריו, הוציא אביו 
מכיס מעילו את החנוכייה ובירך את 

�בנו יצחק, שיזכה להדליק נרות חנו
כה בארץ הקודש. סבי וסבתי גורשו 
ב�1939 לפולין, וביום הושענא רבא 

תש''ב נספו בגטו סטניסלב.
הגענו לארץ ישראל. לאבי הייתה 
רודגס,  לקבוצת  להצטרף  תקווה 
לא  הוא  אך  היום,  של  יבנה  קבוצת 
משפחה,  בעל  שהיה  משום  התקבל 
אב לשני ילדים. בעת ההיא, לקיבוץ 
עם  משפחות  עבור  תקציב  היה  לא 

אינט לארגון  הצטרפנו  לכן  �ילדים. 
נסיבי ב' של הפועל המזרחי, שנקרא 
יצחק  שאבי  לפני  אך  הרא''ה,  כפר 

מל פרצה  משקו  את  לבסס  �הצליח 
חמת העולם השנייה. הוא גויס לחיל 
שנים  חמש  ושירת  הבריטי,  האויר 
חנוכייה  באפריקה.  המערבי  במדבר 

�זו, שקיבל מאביו בתחנת הרכבת בג
רמניה, שימשה אותו להדלקת נרות 
חנוכה בתנאי שדה קשים. הוא האמין, 

�שבזכות חנוכייה זו יחזור לביתו בש
לום בתום המלחמה, וכך היה!

באופן  יצחק  אבי  נפטר  ב�1964 
להדליק  המשכתי  אני  פתאומי. 
נרות בחנוכייה זו עד אשר בני יצחק 
ויזניץ  בשיכון  לגור  ועבר  התחתן, 
לרשותו,  עברה  החנוכייה  ברחובות. 
הדלקת  מסורת  את  ממשיך  והוא 
אבות  זכות  כי  זו,  בחנוכייה  הנרות 

טמונה בה, מדורי דורות.
מאת נינו של ר' יצחק 
מסלוטווינה, יהודה�לייבלה 
דויטשר, כפר הרא''ה.

אני, יהודה דויטשר, מדליק נרות חנוכה בחנוכייה. המשכתי להדליק בה נרות עד שבני יצחק 
התחתן והעברתי אותה לרשותו

חנוכיית הנחושת שעברה מדור לדור. ר' יצחק דויטשר מסלוטווינה ביקש לצקת אותה
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ויוצר >כתבה: חני סולומון בימאי  דלשד,  יובל 
בחר  ג'ון",  "באבא  הסרט 
זוכה  סרטו,  במרכז  להציב 
פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע 
2015, את התמו�  ולטלוויזיה לשנת

דדות דור ההמשך עם הציפיות ממנו 
�ועם הקשיים של החיים במשק חק

הסרט  שסיפור  דלשד,  במושב.  לאי 
מבוסס על חוויותיו האישיות כיליד 
מושב זרחיה שהעדיף עיסוק אחר על 

�פני עבודת האדמה, עושה כאן היס
טוריה: זו הפעם הראשונה שהנושא, 

�שהוא חלק מחיי היום�יום של מוש
בניקים רבים אך אינו מקבל תשומת 
לב מרובה בציבור הכללי, מוצג על 

המסך הגדול.

בשפלה  במושבים  שצולם  בסרט, 
מו שני  תפקידים  מגלמים  �ובנגב, 

שחקנים  שאינם  מזרחיה  שבניקים 
מקצועיים, וזו להם הפעם הראשונה 
שהם משחקים בסרט: אשר אברהמי 

(פא רפאל  מוטי,  הילד  את  �מגלם 
ראג') אליאסי משחק בתפקיד הסבא 
מופיעים  לצדם  "באבא".  המכונה 
שחקנים מקצועיים מוכרים וביניהם 

נגה נביד  האמריקני  �מככב השחקן 
בהוליווד  המשחק  אירן  יליד  באן, 

�ומוכר כ"אבו נאזיר" מהסדרה "הומ
ממוצא  הבריטית  השחקנית  לנד"; 
והרבה תרנגולי  וויז ספאבי  איראני 

הודו ברקע.

לסבא  חיבה  (ביטוי  ג'ון"  "באבא 

ולילד, בפרסית משמעותו "אבא'לה") 
הסרט  בפרס  השנה  באוגוסט  זכה 
הטוב ביותר בתחרות "פרסי אופיר" 
 2015 לשנת  הישראלי)  (ה"אוסקר" 
לקולנוע  הישראלית  האקדמיה  של 
ולטלוויזיה. הוא התחרה ב�27 סרטים 
ונבחר  לשיפוט  שהוגשו  עלילתיים 
מעניין  לגמר.  שעלו  חמישה  מתוך 
שדווקא סרט המספר על מאבק בין�

צילום: חני סולומון יובל דלשד עם משפחתו ועם השחקן אשר אברהמי. "משפחתי בעננים מהסרט, הוא החיה להם את העבר" 

2015
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יובל דלשד ואמו אסתר. "חבל לנו מאוד שבעלי לא זכה לראות את הבן שלנו מקבל את 
צילום: חני סולומון פרס האוסקר הישראלי" 

דורי במושב מקבל חשיפה.
ב�28  שתתקיים  האוסקר,  תחרות 
אר� אנג'לס,  בלוס   2016  בפברואר

קרש  להיות  תוכל  הברית,  צות 
אם  הישראלי,  לסרט  אדיר  קפיצה 

וית לתחרות  ייבחר  ג'ון"  �"באבא 
הטוב  הזר  "הסרט  בקטגוריה  מודד 
ביותר". הכותב והבימאי יובל דלשד 
(44), דור שלישי במושב, מספר למה 
הסרט שלו עשוי לדבר גם לקהלים 
החיים  לישראלים  רק  ולא  אחרים 
על  מדובר  בסרט  "אמנם  במושב: 
דור ההמשך במשק החקלאי, ציפייה 
הודו  תרנגולי  לגדל  ימשיך  שהילד 

�במשק שסבו הקים והילד מוחה ומו
רד בהחלטת אביו, אך הרעיון עשוי 

�להיות בכל מקצוע ותחום בארץ וב
מת שאב  מוכרת,  תופעה  זו  �עולם. 

כמסורת  בעסק  ימשיך  שבנו  עקש 
משפחתית.

בשרי  על  חוויתי  מושב,  "כיליד 
את נושא דור ההמשך במשק הוריי. 
עם  התמודדתי  שנים  שמונה  במשך 
קל".  היה  לא  וזה  הכתיבה,  תהליך 
וביים דרמה משפחתית  דלשד כתב 
היחסים  שבמרכזה  פרסית,  דוברת 
המורכבים בין אב ובנו. הסרט מציג 

�אב קשוח הדורש מבנו להמשיך בד
�רכו. ככל שהאב מתעקש, כך מרד

נות הילד נמשכת והתנגדותו לרצון 
האב גוברת. הגעתו של הדוד דריוש 

המעכי לאירועים  גורמת  �מארה"ב 
רים את היחסים במשפחה.

גדו למשפחה  במושב  �"נולדתי 
אמי,  ומצד  אבי  מצד  ושורשית  לה 
אחיות",  שלוש  עם  הגדל  יחיד  כבן 

לכ הרקע  את  פורס  דלשד,  �מספר 
והסבתות  "הסבים  התסריט.  תיבת 
שלי נמנו עם מייסדי המושב שעלו 
40 דונם מטעי אפר�  מאירן. גידלנו

סקים. דודי עזרא כהן גידל תרנגולי 
�הודו וכן השכנים מסביב, כך נחשפ

תי לעבודות הלול.
המסוים  הרגע  את  לציין  "קשה 
שבו החלטתי לעשות סרט המבוסס 
שהווי  ספק  אין  אך  חיי,  סיפור  על 
המשפחה, המושב והסביבה נטמעים 

�בך. כשהתיישבתי לכתוב את התס
ריט, עלו וצפו פיסות חיים מגוונות. 
חלק מהקטעים נשארו באופן טבעי, 

והיו גם קטעים שנשרו".
בשפה  גם  קשור  חייו  מהווי  חלק 
"בבית  בסרט.  שמדובר  הפרסית, 
לא דיברו פרסית עם הילדים, אבל 
לביקור  מחו"ל  אורחים  כשהגיעו 
משפחתי ההורים דיברו פרסית. משם 
למדתי את השפה המדהימה ביופייה, 
לכן  ופיוטיים.  ציוריים  בתיאורים 

�בחרתי בשפה זו בסרט". דלשד מפ
גין משהו משפת אמו ואביו בציטוט 
לבנה  שאומרת  בסרט,  האם  דברי 
שלא  העץ  סופה,  "בעת  בפרסית: 
יתכופף יישבר. מחכים עד שהסופה 

תחלוף" (בתרגום חופשי).

כרזת הסרט. פרסים למלהקת, למפיקים, לצלם ולעיצוב האמנותי
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 - סרטים  לעשיית  הגיע  לא  הוא 
הרשמי,  במסלול   - וכתיבה  בימוי 
לימודי קולנוע, אלא בלימוד עצמי 
ובהתנסות בשטח. "אני אוטודידקט, 
לימדתי את עצמי במהלך 20 שנים 
הראשון  מהיום  התחיל  זה  בתחום. 
 20 בגיל  לעבוד  לי  ארגנה  שאמי 

מלא בקריית  מוריס'  'פוטו  �אצל 
הכב את  המחזיק  צלם  כעוזר  �כי, 

בחור  הייתי  כי  יתרון,  לי  היה  לים. 
גבוה. משם התקדמתי לצלם ובשלב 
מאוחר יותר גם בהתמחויות נוספות 

בתחום".
הקולנוע  בתעשיית  עובד  דלשד 
החל משנת 1994: בימאי, תסריטאי, 

דוקומנט סרטים  של  ומפיק  �עורך 
ופרסומות.  טלוויזיה  סדרות  ריים, 
שביים:  הדוקומנטריים  הסרטים  בין 

המשפ "התא  מהמלחמה",  �"גלויות 
חתי", "הקרב על הנפש" (זוכה פרס 

�"הסרט הטוב ביותר" בפסטיבל הס
רטים היהודי בשיקגו). "באבא ג'ון" 

הוא סרטו העלילתי הראשון.
אין לו תשובה ברורה על השאלה 
הסיפור  על  לכתוב  אותו  הניע  מה 
האישי שלו. המעט שהוא מנדב הוא 
הגיח  מבפנים,  שנבע  משהו  שהיה 
מתוחכם  ולא  פשוט  הסרט  והציף. 
הרגש  למחוזות  הצופה  את  ומוביל 
שבסיפור. "לא רציתי לספר סיפור 
כמו  משהו  אלא  מציאותי,  ממש 
המוכר  במשפט  שמתחילה  אגדה 
יובל  שהצופה  רציתי  היה',  'היה 
אחרי חוויות הרגש בסבך העלילה".
של  צוות  שותף  הסרט  להצלחת 

ודל שונים  בתחומים  מקצוע  �אנשי 
�שד בוחר לספר על שלב הליהוק וב
�חירת השחקנים - מלאכה לא פשו

הוא  מסוים.  הימור  גם  בה  שיש  טה 
לבחור  המלהקת,  אלה,  מנעה  ביקש 
לו שחקנים לפי קווי אופי מסוימים 
שחקנים  מצאנו  "כך  בידיה.  שמסר 
שחקנים  לצד  ומוכרים,  מקצועיים 

�שלא למדו משחק ומעולם לא הופי
�עו על במה המתגוררים במושב זר

ופא�  (13 הילד אשר אברהמי  (חיה: 
ראג' אליאסי המגלם את הסבא. על 
תפקיד הסבא התמודדו 150 גברים".

והכשרה  הכנות  של  חודשיים 
השח לשני  נדרשו  �אינטנסיביות 

מול  שעמדו  לפני  המתחילים  קנים 
על  קיבלה  אלה  הקולנוע.  מצלמת 

�עבודתה, שכללה גם את הבאת הש
את  מחו"ל,  הפרסית  דוברי  חקנים 

פרס "הליהוק הטוב ביותר".
מרדכי,  כפר  יליד  זילבר,  דודי 
גם  "כמו בכל סרט,  ממפיקי הסרט: 
בסרט הזה קיימים הסיפורים מאחורי 
הקלעים, שהצופה לא מודע לקיומם. 
אחד מהם הוא נושא צילום תרנגולי 

ההודו.
"הדרישה של הבמאי הייתה לצלם 
שיהיה  ישן,  ההודים  תרנגולי  לול 
הסרט  את  המייצגת  לתקופה  תואם 
לול  נמצא  משלא  ה�80'.  בשנות 
אחר.  פתרון  על  חשבנו  מתאים, 
במשק  וריק  ישן  לול  איתר  דלשד 
מאחר  משה.  שדה  במושב  תמיר 
והלול היה ריק, צוות ההפקה נאלץ 
בוגרים  הודו  תרנגולי   800 לקנות 

וכ�500 אפרוחים צעירים".
מחזור  מגיע  הסרט  מקטעי  באחד 

�חדש של אפרוחי הודים צעירים, וחל
קם לא שרדו את הצילומים. "נאלצנו 

ולח ניילון לאיטום  יריעות  �להתקין 
מם את האפרוחים. קיבלנו גם הדרכה 
ממדריך בתחום. למרות כל התלאות, 

התוצאה הסופית מדהימה. הצילומים 
לא  שאיש  משכנעים,  כך  כל  בלול 

מאמין כיצד בוצע הפרויקט".
לוקיישנים  במספר  צולם  "הסרט 

�באזור הנגב", מספר דלשד, "במוש
בש זרחיה, שדה משה,  �בים תפרח, 

שהוא  ההודים,  לול  ועוד.  נגב  דות 
תמיר  במשק  צולם  המרכזי,  הנושא 

צול הצילומים  משה.  שדה  �במושב 
הסביבה  את  ונתנו  רב  בכישרון  מו 
בכדי  לא  כולו.  לסיפור  הייחודית 

הצי בפרס  זכה  ינוב  עופר  �הצלם 
את  הוסיף  ינוב  ביותר".  הטוב  לום 
שקיבל  אופיר  לפרסי  השנה  הפרס 
על צילום הסרטים "ההסדר" (2000) 
הצטרפו  "לאלו   .(2007) ו"בופור" 
צלילי המוזיקה המקורית אותה חיבר 
וניגן אייל סעיד מני, שהדגישו את 
האותנטיות של סיפור הסרט". מלבד 
וינוב, הסרט זכה בשני  דלשד, אלה 
אקו  יהודה  נוספים:  אופיר  פרסי 

זיל דודו  האמנותי;  העיצוב  על   -�
ולאון אדרי - על  והאחים משה  בר 

ההפקה.

מה הכי מרגש אותך בסרט?
בשבילי  ביותר  המרגש  "הקטע 
בו  הסרט,  סוף  אירוע  תמונת  הוא 
הילד שחרר את כל תרנגולי ההודים 

מתבו שהוא  הרגע  אותו  �מהלול. 
ממנו  ומבקש  אביו  עיני  תוך  אל  נן 
ומשמעותי  חזק  קטע  זהו  סליחה. 
ביותר, בנוסף למשחקו של אברהמי 

הכובש והמשכנע ביותר".

מה סיכויי הסרט להגיע לתחרות 
האוסקר בהוליווד?

לו,  ראוי  שהוא  מה  יקבל  "הסרט 
הזכייה  מקרה,  בכל  לא.  שלא,  ומה 
ביותר לשנה  הטוב  בסרט העלילתי 

�זו היא הישג נכבד בפני עצמו. מש
החיה  הוא  מהסרט,  בעננים  פחתי 
להם את העבר". בשבילו, התגובות 
המושב,  מחברי  מהמשפחה,  הטובות 

ומ הפרסית  העדה  יוצאי  �מקהילת 
צופים אחרים הן פרס בפני עצמו.

"הסרט צולם במספר 
לוקיישנים באזור 

הנגב, במושבים 
תפרח, זרחיה, שדה 

משה, בשדות נגב 
ועוד. לול ההודים, 

שהוא הנושא 
המרכזי, צולם במשק 

תמיר במושב שדה 
משה"

השחקן נביד נגהבאן, השחקנית וויז ספאבי, אשר אברהמי והרבה תרנגולי הודו ברקע. "זו תופעה מוכרת, שאב מתעקש שבנו ימשיך 
בעסק כמסורת משפחתית"  !
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הנדסת אנוש שרק "ג'ון דיר" יודעים לייצר
עמידות לאורך שנים, סחירות גבוהה ושמירת ערך
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הש> אירעה  שנים  חמש  �לפני 
בזמן  בכרמל.  הנוראה  ריפה 
"באנו  שרנו  בארץ  שבבתים 
חושך לגרש" והדלקנו 44 נרות שאורם 
כילו  הלהבות  ליום,  מיום  וגדל  הלך 

למ ושרפו  נרחבים  ירוקים  �שטחים 
אוטובוס  באסון  ונשים.  גברים   44 וות 

הרא בשעותיה  שהתרחש  �הסוהרים, 
נוסעי   38 נספו  השריפה,  של  שונות 
היו  נוספים  הרוגים  ושישה  האוטובוס, 
שלושה כבאים ושלושה שוטרים שניסו 
שעברו  ייאמן  לא  נוסעיו.  את  להציל 
הכרמל  תמונת  מאז.  שנים  חמש  כבר 

�האפוף בעשן שנשקפה במשך ימים מח
לון ביתי חרותה אצלי כה חזק בזיכרון 
והכאב על המוות הנורא של 44 הנספים 

עדיין בועט.
את  (עדיין)  מחרימה  שאני  מכיוון 
מספר  נוסעת  אני  הכרמל  מנהרות 
שלטעמי  הזה,  בכביש  בשבוע  פעמים 

�הוא אחד מהיפים בארץ, בדרכי לעבו
פעם  בכל  הכרמל.  של  השני  בצדו  דה 

�שאני נוסעת, ללא יוצאת מן הכלל, עי
לזכר  האנדרטה שבנו  אל  נמשכות  ניי 

ומ מתעוררים  שבי  והשדים  �ההרוגים, 
שמיעים באוזניי צווחות של סבל נוראי.

פעם  בכל  בחיים,  כמו  בחיים  אבל 
מחדש הלב שלי גם מתרחב מול הירוק 
באופק.  הנשקף  הים  ותכול  שבעיניים 
של  והמדהימה  הטבעית  ההתעוררות 
הטבע מנחמת את לבי ונותנת לנשמה 
החיים:  אלו  מעודדת.  לטיפה  הכואבת 
נוראיים וגם יפים, עצובים וגם שמחים. 
קמלים ומצמיחים חיים מחדש. וגם אנו, 

�כמו הטבע, קמים כל פעם מחדש מהחו
רבן, מהכאב ומהסבל, וכוח החיים מנצח 
לחיות  להמשיך  לנו  ועוזר  הכל  את 

מתוך תקווה.

מכל  יותר  שמסמל  החג  הוא  חנוכה 
ואת  חושך,  בבני  אור  בני  מלחמת  את 
הכוח של האור לגרש את החושך. זכור 
לי, שכשהייתי ילדה וחגגתי חנוכה בגן 
היינו שרים "סורה חושך הלאה שחור", 

�הייתי משקיעה את כל הכוונה שלי בר
קיעת רגלי ברצפה, בדיוק כמו שהייתי 

הישמע  עם  בפורים  ברעשן  מרעישה 
השם "המן". התמימות הילדותית גרמה 
את  לגרש  אצליח  שאכן  להאמין  לי 

החושך.
באמת נדמה לי שאפילו כשאנו ילדים 

�אנו מבינים את הרצון שלנו להאיר, לה
�בריח חושך, לנצח את השדים הרעים ול

עטר את צווארנו בזרי הניצחון על הרוע. 
�ואיפה הרוע הזה, תשאלו? קודם כל, בתו

"יוונים",  ויש  "מכבים"  יש  בכולנו  כנו. 
ואם ננצח את ה"יוונים" שבתוכנו זה כבר 

יביא אור גדול, לנו וגם לסביבתנו.
נדמה  המופעים.  חג  גם  הוא  חנוכה 

לה מתחילה  העיתונות  בסוכות  �שכבר 
חנו למופעי  פרסומת  במודעות  �תמלא 

כה, ולילדים יש מספיק זמן ללחוץ על 
"חייבים  שהם  המופעים  לגבי  ההורים 
להורים  שגורם  החג  גם  זה  לראות!", 
הוצאות  מול  בדאגה  כפותיהם  לספוק 
ילדיהם. בהומאז' לנס פך  התרבות של 
מעצמו  שארנקם  היא  תקוותם  השמן, 
הם  הזה,  הנס  יקרה  לא  אם  כי  יתמלא. 
בוודאי יזדקקו לנס אחר על מנת לעבור 

�בשלום את שמונת ימי חנוכה ללא טרו

ניות ומענות של הקטנטנים.
לא  שמעולם  אודה  זאת  בימה  מעל 
ילדיי לפסטיגל, לפסטיבל  לקחתי את 
או למחזמר חנוכאי. אני לא מודה בזאת 
מתפקיד  שחלק  לי  נראה  כי  בקלות, 
ההורה הוא לקחת את ילדיו לפסטיגל, 
אבל איך שהוא, לא עשיתי זאת. בשנה 
אחת החקלאי לקח את הבת לפסטיגל, 
וכשהם חזרו שניהם סיכמו שפעם אחת 
בחיים זה מספיק ודי, ויותר לא נשמעה 

הבקשה ללכת לפסטיגל בבית.
כבר,  לכם  מוכרת  שבי  הנוסטלגיות 

נוס קטעי  צוברים  שכולנו  ספק  �ואין 
שח הטובים  ומהימים  מהחגים  �טלגיה 

גגנו בשפע בשנות חיינו הארוכות. שני 
שמורים  משמעותיים  חנוכה  זיכרונות 
אחד  קודמות.  בשנים  מחנוכה  אצלי 
מהם הוא ביקור אנשי חב"ד בבית ספר 
נכנסים  היו  הם  חג.  כל  לקראת  שלי 
ומחלקים  ובשירה  בצהלולים  לכיתה 

הרבי  של  תמונה   - חנוכה  מעות  לנו 
מילובביץ' ומטבע שאני לא זוכרת מה 
כל  כי  משנה,  לא  זה  אבל  שוויו,  היה 
חנוכה הייתי מחכה להם שיבואו ושמחה 

עד מאוד בשי הזה.
נוסף הוא טקס המלגות שבית  זיכרון 
לילדי  חנוכה  מדי  חילק  "אתא"  חרושת 

�העובדים. אחי הבכור והחכם, שהיה מכו
נה "המוח" בפי כל מכריו, היה עולה כל 

�שנה לבימה כדי לקבל מלגה לילדי עוב
דים מצטיינים, ואבא שלי היה מנפח חזהו 
לא  אבל  המוכשר.  בבנו  מגאווה  כטווס 
על זה רציתי לספר, אלא על הסופגניות 
שחולקו שם. ומכיוון שאבא שלי היה חבר 
ועד חלק מהן, שנותרו לאחר האירוע, היו 
מגיעות לביתנו והיינו מפטמים בהן את 

כרסותינו עד שחטפנו כאב בטן.
בחו ברגליכם  רקעו  טובים,  �אנשים 

זקה, גרשו את החושך ויחדיו נהיה אור 
איתן. חג אורים שמח לכולנו!

עשן מיתמר מעל השריפה בכרמל, 2 בדצמבר 2010. התמונה חרותה בזיכרוני והכאב 
צילום: אורי ברקת בועט עדיין 
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !!  בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!

הסולר!לגניבות הסוף 
הספקה  

תוך שעה 

בכל הארץ
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מאוזן:
1. תתעורר פעמיים כדי להרתיח מים (6); 4. האפס נכנס בכח וגרם לטרגדיה 
(4) (ע"פ אפרת ברנדס); 8. ראו 8 מאוזן; 9. שליטה בעגול בגלל קרן (6); 11. 

רבים מסיפורי הילדים דורשים מאמץ (7); 12. דפק בעבר (3); 13. הבע גרסה 
נסיונית (3); 15. זורע האימה שם את גאלאגר במבחן נהיגה (7); 18. הקוף נדחף 

לסוללה כמו חיידקים (6); 19. (עם 3 מאונך) פחד קליני (4); 21. דב דרומי (4); 
22. השילוב בין מקרטני לפלטי חודרני (6).

מאונך:
1. מתקדמים לעבר מצב בו הבילוי בחוף הוא עניין צונן למדי (5); 2. גל עם 

מסורת של קבוצת מקשים (5); 3. ראו 19 מאוזן; 5. אף אחד פה לא פתח באש 
על המתוק (5); 6. בזמן שישנתם מוזס חיבר עגלה (5); 7. מספיק, טורפות 

נחשים אקטיביות! (7); 10. מזמר בפני מייללים שעובדים על כולם (7); 13. אם 
ליאו חנון אז מאיפה השד? (5) (ע"פ אור ויסוצקי); 14. אין שום כיסוי קיר איתו 
אנהל סמול טוק (5); 16. יקולקל בגלל בן האלוהים ובירת הנגב (5); 17. התשר 

של אביבי מגוחך (5); 20. (עם 8 מאוזן) כדור הארץ מכביד עליהם (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 148:
מאוזן: 1. שוברות; 4. ג'מצ'י; 9. ונקובר; 11. פסיכוזה; 12. רזו; 13. מום; 15. 

מתוסבכת; 18. עולבני; 19. מטוס; 21. מכתש; 22. ליבלוב.
מאונך: 1. שמרטף; 2. בן צבי; 5. משוער; 6. ישר קו; 7. מנשה נוי; 10. 

מורמוני; 13. מתעלם; 14. מקלחת; 16. ביטול; 17. תחליב; 20. ריצה.
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"רשימה שחורה" מאת בראד תור הוא >
ובמרכ בפעילות  דחוס  מתח  �רומן 

גיבור  הרוואת,  סקוט  זו 
אמריק סוכן  תור,  של  �ספריו 

מחוץ  פועל  הוא  אחר.  מסוג  ני 
את  ומותח  הרגילות  למסגרות 
מהתוצאות  פחד  בלי  הגבולות 

ייכ אם  יישא  שבהן  �ההרסניות 
בא  אינו  כישלון  מבחינתו,  של. 

בחשבון!
האמריקני  בממשל  אי�שם 

�חבויה ושמורה היטב רשימה שח
זוכים  אינם  לעולם  הקונגרס  ברי 
וצוות  הנשיא  רק  אותה,  לראות 
אותה.  קראו  יועצים  של  סודי 
ברשימה,  מופיע  ששמך  ברגע 

מי מותך.  עד  נמחק...  אינו  �הוא 
שהו הוסיף לרשימה את שמו של 
סוכן האנטי�טרור הרוואת, שיוצא 
כשהוא  התאבדות"  ל"משימת 
העלומים  בכוחות  רק  לא  נלחם 
באנשים  גם  אלא  במותו,  הרוצים 

שעליהם סמך כל חייו.
לגלות  יכול  בלבד  אחד  אדם 
מי סימן אותו כיעד ומדוע רוצים 
יחד  ולקשור  מהדרך  אותו  לסלק 
את כל החוטים. האם הרוואת יגיע 

�אל האדם הזה לפני שארה"ב תס
פוג את מתקפת הטרור ההרסנית 
ביותר שידעה מעולם? (מאנגלית: 
שרה ריפין, הוצאת "דני ספרים", 

440 עמודים).

"מכשפה של סופה ומלח" מאת 
קנדל קולפר הוא סיפור על סודות 

משפחה.
בת  רֹו  שֵאייברי  היחיד  הדבר 
מכשפה.  להיות  הוא  רוצה  ה�16 

לה תוכל  שבו  לרגע  מחכה  �היא 
חליף את סבתה בתפקיד מכשפת 
האי פרינס ותמשיך להגן על האי 
הלווייתנים.  ציידי  תושביו  ועל 

שו את  לנתק  נחושה  אמה  �אבל 
שלת הקסם, חוטפת אותה ומטילה 
עליה קללה שתמנע ממנה לחזור 

לסבתה.
לאחר ארבע שנים שבהן רקמה 

לה דרך  ולמצוא  לברוח  �תכניות 
גשים את ייעודה, אייברי חולמת 

עומדת  שהיא  שפירושו  ומבינה  מחריד  חלום 
היחידה  שהדרך  יודעת  היא  להירצח.   - למות 
שלה להינצל היא לגלות את סודותיהן של אמה 
טאֶנה,  את  פוגשת  היא  ייאוש,  סף  על  וסבתה. 
משלו.  קסם  בכוחות  שניחן  מרוחק,  מאי  נער 
אייברי בטוחה שהוא יוכל לסייע לה להשתחרר 

כו יש  שלאייברי  בטוח  טאנה  ואילו  �מקללתה 

חות שיכולים לעזור לו לנקום במי שגרם למות 
משפחתו. אך כשטאנה מעורר באייברי רגשות 
מתברר  הכירה,  שלא  בעוצמה 
עליה  למכשפה  להפוך  שכדי  לה 
צפוי  ובלתי  נורא  קרבן  להקריב 
הוצאת  כהן,  מיכל  (מאנגלית: 

מודן, 357 עמודים).

שהולכת  וזאת  וארל  "אני 
למות" מאת ג'סי אנדרוז הוא ספר 

נוער מצחיק וחוצה גילים.
�גרג גיינס מסכם את השנה הג
�רועה ביותר בחייו: השנה האחרו

לפרוש  הספיק  שבה  בתיכון,  נה 
עשיית  של  שנים  רבת  מקריירה 
אין  גרועים,  בינוניים עד  סרטים 

�לו חברים מלבד ארל, שותפו לע
שיית הסרטים.

לגרג  מודיעה  האם  אחד  יום 
ילדות  חברת  שהייתה  שרייצ'ל, 
מבקשת  היא  מאוד.  חולה  שלו, 

�שיבקר אותה, אבל גרג לא מעו
ניין. אמו מבקשת בשנית. גרג לא 
גרג  שוב,  מבקשת  אמא  מעוניין. 
הסיפור, שלא  מתחיל  כאן  נכנע. 
יעשו  וארל  שגרג  לפני  ייגמר 

תי והמציאות  נשכח  בלתי  �סרט 
יותר ממה  הרבה  וקשה  יפה  ראה 
עצמו  ימצא  והוא  דמיין,  שגרג 
על  ומטלטל  מרגש  סיפור  בלב 
(מאנגלית:  ומוות  אהבה  חברות, 
 296 כתר,  הוצאת  שביט,  נועה 

עמודים).

"הרשימה של ליזט" מאת סוזן 
של  סיפורה  את  מביא  ורילנד 
בכל  שאוהבת  הצעירה,  רו  ליזט 
הסוערים  האמנות  חיי  את  לבה 
של פריז, אבל עם פרוץ מלחמת 

נשלח לח בעלה  השנייה  �העולם 
לבד  מוצאת את עצמה  והיא  זית 

בכפר נידח בפרובנס.
ליזט  אבל  מאוד,  יפה  בכפר 
לא מכירה שם איש וסביבה הכול 
שעליה  מחליטה  ליזט  שומם. 
רשימה  ומכינה  חייה  את  לשקם 
"רשימת  לעצמה,  הבטחות  של 
של  והשבועות  הלב  משאלות 
ויוצאת לדרך. במסעה היא שבה לפריז  ליזט", 
בידי  שהיו  מפורסמים  ציורים  לאתר  במטרה 

�המשפחה והוסתרו מפני הנאצים ומצליחה לס
לומדת  אותה,  שנטשו  ולאנשים  לעברה  לוח 
לסמוך על עצמה, ובסופו של דבר, מגלה מחדש 
אלעזר  דנה  (מאנגלית:  האהבה  של  כוחה  את 

הלוי, הוצאת כתר, 424 עמודים).

www.readbooks.co.il
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
הרפת והחלב073-2369058

למכירה
*למכירה גנרטור KVA 120 77 אמפר 

פאזה, מנוע פרקינס 42,000 ₪
*מלגזה חשמלית סטיל 2009 

1,600 טון 5030 שעות, 55,000 ₪
0524-706090

1. טרקטור פיאט 640
2. קונה מרססים תקינים ולא תקינים 

וציוד חקלאי
למכירה עצי זית בני 15 שנה  .3

טרקטור ניו - הולנד 75 כ"ס, 2009  .4
מרסס עשביה 500 ליטר+ 1000   .5

ליטר
6.  מרססי מפוח 500 + 1000 + 1500 

ליטר + 2000 ליטר
דיסק הידראולי+נגרר  .7

8. מתככת 1.80+1.60+1.00
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

1. פיאט 66-60 מודל 87‘ צר
2.  גולדוני 4X4 ,40 כ"ס מודל 96‘
3.  מלגזה מפעיל הולך 2 טון גובה 

2 מ'
4. ג'ון דיר 10/20 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 9+7 סכנים

13.  מלגזה חשמלית סטיל 1500 
ק"ג 2003

14.  מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

15.  פיאט ניולנד TS-110 קבינה 
4X4 , 2001

16. פורגיזון 135 מודל 73
17.  מרסס מפוח 1,000 + 1,500 

ליטר + 500 ליטר 3 נק'
4X4 2006 18.  וולטרה 110 קבינה

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 40-10, מודל 81‘ למטע 

83 +
25.  פיאט 70.66 מודל 86 למטע

26.  סאם פורטטו 4X4 ,75, הגה 
מתהפך מודל 97' רק 1,500 

שעות כחדש
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

 4X4, 1983 ,40-31
במצב מעולה

135-MT, 4X4, 1998
7840,4X4, 1996

4X4, 2004 ,5340
135, 75 הגה הידראולי

BOC 7, 79 + מזלג – 
ריתום מהיר

4.5 טון 2009, 
 2010

4 חדש "שניצקי" 
חדש

3 נקודות 9,8,7 
"שניצקי" חדש

500 ליטר חדש 
1.60, 2,00 חדש 

"שניצקי"
12,9,7 רגלים
4X4 94 ,6800 + קבינה 
4230, 74 לאחר אוברול 

322, 2000 זחל
323, 2008 זחל
323, 2009 זחל

GLB, 2010 זחל
 4X4, 125

2002
1000 ליטר 3 נקודות

 ,4X4 1993 ,580
כף נפתחת

4535, 2002 במצב 
מעולה 

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

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 

למכירה 50 דונם רוסקוס
10,000 ₪ נטו לדונם כולל מבנה 

וצנרת. 
סיני- 050-5309053 בית יצחק  

למכירה מרסס צ'יקו דגניה 200 ל' 
דיזל במצב עבודה

טרקטורון ג'וניור 1080 סמ"ק 2013 
גיר רגיל כחדש, עקב גיוס.

052-2636128
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

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)     

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

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
הרפת והחלב073-2369058

לקיבוץ דביר דרוש/ה

eyaltidhar1@gmail.com : מייל

אחות מוסמכת 
לחצי משרה 

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

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

למכירה/ להשכרה
* מכירת חיסול!  אתר 

קרוואנים במחירים מפתיעים 
ומיוחדים.

052-2796686

052-2358554

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. 

* 31 ר' נאה מאוד, איכותית,  
ייצוגית, מקסימה באישיותה, 

מורה לחינוך גופני ממושב 
בדרום מעוניינת להכיר בחור 
איכותי, נאה, אינטלגנט, איש 
שיחה מעניין למטרת נישואין.

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

אספן קונה ספרים בעלי ערך 
וספריות שלמות בכל השפות.

נא לפנות לדן ירדני
טל': 0544-254467

טיולים לחו"ל
*טיול עומק לרג'סטאן (הודו) 

בעת פסטיבל הצבעים (ההולי),
14 ימים, יציאה: 18/3/16.
* טיול וטרק בנפאל (טרק 

"האגמים הקפואים"),
12 ימים בחוה"מ פסח, יציאה: 

.24/4/16
איתי שביט – 050-5755200

או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

נפאל טיבט - בהוטן  
טיול של פעם בחיים חוויה 

מדהימה.
טרק, ספארי, רפטינג, מקדשים 

פריחת הרודודנדרום.
ארגון טיול לעצמאים, אופנים, 

גיפים, בר מצוה , לשומרי 
מסורת.

תאריכי יציאה: 5 אפריל 2016 ,
20 אפריל 2016, 4 מאי 2016 

גור קוצר: 4359990-052
דוד שושן: 8920004-050

  www.elnepal.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

אנגלו סכסון חדרה
* נחלה בתלמי אלעזר -בית 

100 מר', חלקה א' 12.5 דונם.  
אופציה ל-2 בתים נוספים.  

אטרקטיבי. 
 ,04-6222934

גדי 052-3089515
* באליכין , בהרחבה  וילה 

חדשה ומפוארת  220/380 
מר'+ קליניקה.  גינה מטופחת 

פינת מנגל וג'קוזי מפנק.
04-6222934

גדי - 052-3089515
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