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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



חיסול ענף ביצי מאכל במשק
המושבי  -מישהו התבלבל כאן
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תנו לחקלאות ולחקלאים להמשיך בחזון יישוב המדינה • החקלאות
במדינה היא הדת של הציונות ובה  -אסור לפגוע
"אם חקלאות כאן  -מולדת
כאן" .אמר משה סמילנסקי.
שנים רבות אחריו אמר יוס
טה בלייר ז"ל" :חקלאות היא צורך
לאומי קיומי של עם ישראל ואסור
שתתחסל".
לתכנית האוצר לביטול התכנון
יש השפעה הרסנית על החקלאים,
הן בדור הזה ובודאי בדור הבא.
מחויבות המדינה לאספקת מזון טרי
ובריא לא תתקיים שכן ,בהעדר תכ
נון  -יחסר מזון .במדפים במרכולים
לא יהיו ביצים ופלפלים מישראל -
אבל יהיו מירדן ,מתורכיה ומספרד.
)תושבי גוש דן והמרכז יחגגו את חג
השבועות בירדן או בתורכיה( .המזון
המגיע ממדינות שונות אינו עומד
בתקן בריאות הציבור הקיים כאן.
אם החקלאים יעזבו את אדמו
תיהם  -ייכנסו זרים לאדמות אלה
)את הנגב כבר איבדנו(.
הסכנה של מושבי הצפון היא
יומיומית .המצב הביטחוני המורכב
והריחוק מהמרכז לא הרתיעו את
החקלאים ולא גרמו להם לעזוב את
האדמה ,אבל ההחלטה לפרק את
ענף ההטלה  -תגרום לנטישה .לא
ניתן יהיה להישאר במקום .המו
שבים בגבול הצפון מודעים לאויב
היושב מעבר לגבול ,המביט ו...
נערך לעימות הבא .חיזבאללה
משקיע מיליוני שקלים בביצורים.
ולכן ,למושבים על הגבול יש חשי
בות ומשמעות עצומה .הם השכפ"ץ
של המדינה .חשוב לחזק אותם ואף
לדאוג שדור הבנים ירצה לחזור
הביתה להתפרנס מחקלאות.
עזיבת החקלאים את אדמותיהם,
בצפון ,במרכז ובדרום ,היא כמו
נטישת מוצבים ומהווה סדק גדול
בסכר הביטחוני של המדינה ובתו
דעה הלאומית.
מקבלי ההחלטות בממשלה -
חייבים להבין שהרפורמה הזו היא
איום קיומי ,שיביא לקריסה מוח

סכין בגב
הממשלה אישרה הליכים
מזורזים להשבת קרקע
חקלאית לידי המדינה,
למטרות בניה .תנועת
המושבים" :התנהגות בריונית
של הממשלה"
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דור המייסדים

עצמאיות בשטח
ישנן נשים שהחליטו כי
מגורים במושב ,יכולים להיות
בסיס לעסק מצליח  -גידול
ירקות אורגניים ,בר ומסעדה
בחצר הבית ,מספרה ,מכון
יופי ,יוגה ,קדרות וציורי גוף
ועוד .נשות עסקים במושבים
עושות זאת בגדול!

הדור הרביעי – מה עתידו?

לטת של ענפי החקלאות השונים
ובהם  -ענף גידול עופות לביצי
מאכל .יש להגן על החקלאים מול
התפישה המעוותת של הממשלה,
האומרת שאפשר לייבא כל דבר על
חשבון מיטוט החקלאות והתעשייה.
הרעיון ,לפיו הורדת המכסים תו
ריד את יוקר המחייה הינו טעות או
הטעייה מכוונת ,שכן פער התיווך
ולא החקלאים גורם לעלייה ביוקר
המחיה .אנחנו מצפים שהממשלה
תראה בחקלאות ערך עליון ולא
תעודד את נטישת האדמות .מהלך
שיגיע מיד עם ביטול התכנון ובי
טול מכסות היצור.
מידי שנה האוצר שולף תכ
נית ,לפיה יש להפסיק את התכנון
שיוביל לחיסול המשק המשפחתי.
מבחינתו ,מספר קטן של לולי ענק
שייבנו ע"י טייקונים ,יספקו את
הביצים לכולם.
הממשלה הערימה לא מעט קשיים

על החקלאים בשנים האחרונות .יש
לעצור לאלתר את המלחמה שהכ
ריזו שר האוצר ושר החקלאות על
מקור פרנסתם של אלפי חקלאים
במדינה.
אני פונה אל השדולה החקלאית
בכנסת ולכל מי שהציונות אינה
מילה גסה עבורו ,להירתם למאבק
במובילי השינויים .קיום המדינה
אפשרי רק בקיום חקלאות משגשגת
ומפרנסת .אנחנו ספקי המזון של יש
ראל ,בעיקר בעתות חרום ומלחמה.
תנו לחקלאות ולחקלאים לה
משיך בחזון יישוב המדינה .צריך
לבנות כאן חקלאות לנו וכמובן גם
לדורות הבאים .החקלאות במדינה
היא הדת של הציונות ובה  -אסור
לפגוע.
משה רודנסקי
חקלאי מכפר ידידיה
נציג מגדלים בארגון מגדלי עופות
ובמועצת הלול
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הדרך אל האפשר
עם צאת ספרו הרביעי "הדרך
אל האפשר" ,מספר דודי גרין,
עיתונאי ועורך כלכלי ,על
החיבור שלו לכתיבה לילדים
ועל התפקיד שהוא מייעד
לספריו

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
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"הייבוא לקראת פסח יוגבל והחקלאים יפוצו בהתאם"

<

משרדי האוצר והחקלאות והתאחדות חקלאי ישראל הגיעו להסכם באשר לרפורמת המכסים לקראת חג הפסח
משרד האוצר ,משרד הח
קלאות והתאחדות חק
לאי ישראל הגיעו להסכם
באשר לרפורמת המכסים לקראת
חג הפסח.
במסגרת ההסכמות הוחלט כי
בענף שמן הזית יאושר יבוא של
 2000טון לשלושה חודשים ,בגינו
יפוצו החקלאים בסך של  16מי
ליון .במידה ויהיו בעיות כלכליות
בהמשך ,תתקיים ועדת מעקב שתו
כל להוסיף על הסכומים הללו .כן
התחייב האוצר לקדם את נושא תו
התקן לשמן זית מול משרד הכל
כלה.
בענף מדגה אושר ייבוא של 3500
טון אמנון קפוא באפס מכס ושל
 500טון קרפיון ובורי באפס מכס,
בגינם יפוצו מגדלי הדגים בסך 37
מיליון ש"ח

בענף הירקות קפואים  tuarייבוא
של עד  10אלף טון למשך שלושה
חודשים ,תמורתו יפוצו החקלאים
בסכום של  25מיליון שח עבור
הקפואים.
בענף הירקות הטריים ,התחייבו
החקלאים למכור לרשתות תפוחי
אדמה ,גזר וכרוב במחיר מוזל של
בין  ₪ 1.5-2לקראת החג.
מזכל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור" :לאחר מומ מתמשך וקשה
אך ענייני ,הגענו להסכמות שיוכלו
להגן הן על הצרכן והן על החק
לאים ,לטווח הארוך .הדבר החשוב
הוא לקדם את התכנית האסטרטגית
ארוכת הטווח ,כדי שהחקלאים יח
זרו להתפרנס בכבוד והצרכן היש
ראלי יקנה תוצרת חקלאית טובה
במחירים הוגנים .אני מודה לשר

האוצר והחקלאות ולאנשי משרדם
על מומ ענייני מתוך המחויבות
לחקלאות ,לחקלאים ולאזרחי מדי
נת ישראל".
מזכל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום וילן" :הגנו על האינטרסים
של חקלאי ישראל .הצרכנים ייהנו
ממחירים מוזלים לחג ,התעשייה
תמשיך לקלוט את התוצרת החק
לאית ומגדלי הדגים ושמן הזית לא
ייפגעו .חקלאי ישראל יספקו את כל
תצרוכת המזון לחג במחירים זולים.
"אנו קוראים לצרכנים להמשיך
ולרכוש תוצרת ישראלית .אנו מא
מינים ששיתוף הפעולה בין משרדי
האוצר ,החקלאות והתאחדות חקלאי
ישראל הוכיח פעם נוספת שכאשר
קיימת הידברות מגיעים לתוצאות
שבהן הצרכן ייהנה והחקלאי לא
יזוק".

מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר" :אנחנו מתגייסים למען
הציבור ונפעל להורדת מחירים
לחג הפסח .מילה שלנו זו מילה.
אני קורא לציבור הישראלי לקנות
את מוצרי הפסח מתוצרת כחול
לבן ולחזק את החקלאים והחקלאות
הישראלית .אסור לאיש לשכוח כי
מאחורי המושג חקלאות ישראלית
עומדים ישראלים חרוצים וטובים,
עובדי אדמה שמפרנסים משפחות".
מזכיר ארגון מגדלי הירקות,
מאיר יפרח" :שמרנו על האינטר
סים של המגדלים תוך הבנה לצו
רכי האוצר והחקלאות לשמירה על
ייצור מקומי לחקלאי ישראל ואספ
קת תוצרת איכותית להמשך קיומה
של החקלאות".
בכנס המועצות האזוריות בי
שראל אמר השר" :יש תיאום מלא

אם נציגי החקלאים והמועצות
האזוריות ,והגענו להישג גדול מול
האוצר בהסכם .אנחנו חושבים פוע
לים ומאמינים שהחקלאות היא קודם
כל ערך ,וזה מחייב אותנו כממשלה.
לפני שנה האוצר הודיע על חמש
רפורמות שונות – אמרתי אז שאם
לא יהיה תיאום אף אחת מאלו לא
תעבור ,וכך היה .הם לא תיאמו
איתכם כחקלאים ולא איתנו ....יש
אי הבנה בנוגע לתמיכה הישירה,
אין כוונה שחקלאי ישב בבית ויק
בל כסף .התמורה תינתן דרך סבסוד
ההשתתפות בקרן נזקי טבע ,דרך
סבסוד הדברה ביולוגית .בסה"כ
המדינה תשים יותר ממיליארד ₪
לנושא הזה .אנחנו רוצים להגיע
להבנות מול החקלאים ומול האוצר
עד חודש יולי ,על מנת שהנושא
ייכנס לתקציב ."2017

מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ,מרצה לחניכים בכנס "ערך הציונות" ,בנהלל

סמינר ציונות לחניכי שנת השירות של בני המושבים

בסמינר אמר מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור" :האחריות שלנו היא בהובלת המרחב הכפרי ובשמירה על החקלאות
למען עתידה של מדינת ישראל"

<

סמינר ההכשרה לחניכי
שנת השירות של בני המו
שבים התקיים בסוף שבוע
שעבר ,בנושא" :ערך הציונות",
במושב נהלל.
הסמינר נפתח בלימוד על חברת
המופת של חוזה המדינה ,תיאודור
בנימין זאב הרצל .הציונות על פי
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הרצל התחילה להתממש בעמק
הירדן ע"י חלוצות וחלוצים צעי
רים ,שבחרו לשוב אל אותו אידיאל
ולהתחיל בבניית החברה מתוך אמו
נה בערכי הציונות והסוציאליזם.
בסמינר נבחן הקשר של התנועה
לאותם חלוצים וחלוצות .החניכים
למדו על הקמת המושב ,תנועת

המושבים ,בני המושבים ומשברה
של התיישבות העובדת.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,דיבר בפני החניכים בסיום
סמינר ציונות של הגרעין ,יחד עם
כל שנת השירות של בני המושבים:
"האחריות שלנו היום ובעתיד היא
בהובלת המרחב הכפרי ובשמי

רה על החקלאות למען עתידה של
מדינת ישראל .אנו נמצאים כאן
היום במקום הסמלי ביותר עבור
ההתיישבות ,המושב הראשון במדי
נה  -מושב נהלל ,כי כולנו כאן מא
מינים שאפשר להוביל את המרחב
הכפרי למקום טוב יותר".
מנהלת בני המושבים ,שירי אר

דיטי ,אמרה" :מדובר בסמינר מרתק
העוסק בערכה של הציונות .חניכי
וחניכות שנות השירות למדו ודנו
על מימוש אותו אידיאל ורעיון
מהפכני של הרצל על אותה הקמת
חברת מופת .עלינו ,כתנועת נוער
מוטלת האחריות לשמור ולחזק את
הציונות .עלו והגשימו".
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"אנו פועלים להעברת האחריות על קרקע חקלאית
מרמ"י למשרד החקלאות ולייצר תמ"א לחקלאות"

אמר שר החקלאות אורי אריאל ,בכנס השנתי של ראשי המועצות האזוריות • מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ,אמר
בכנס" :אנחנו בשיתוף פעולה עם מרכז מועצות בכל הפרמטרים בחברה ,בקרקעות ובחקלאות"

<

הכנס השנתי של ראשי
המועצות האזוריות וסגניהם
התקיים השבוע בים המלח.
בכנס נאם שר החקלאות ופיתוח
הכפר ,אורי אריאל ,שאמר" :אנח
נו פועלים להעברת האחריות על
קרקעות חקלאיות מרשות מקרקעי
ישראל )רמ"י( למשרד החקלאות,
בהסכמת משרד האוצר ,כך שבש
ביל לבנות רפת על קרקע חקלאית
לא נצטרך את רמ"י .לא נתעסק עם
בניה למגורים אבל אנחנו רוצים
לעשות תמ"א לחקלאות ,בשיתוף
איתכם .שרמ"י והאוצר ייצרו די
רות ולא יתעסקו עם בריכות דגים
שצריך לתקן ,את זה אפשר לסגור
בוועדה מקומית"
"סיכמנו עקרונית עם ראש
הממשלה ועם שר האוצר על הקמת
קרן יוזמה .זה מה שהביא את ישראל
למעמד של אומת סטארט אפ ,ואין
סיבה שזה לא יהיה גם בחקלאות –
ובכל רחבי הארץ .השאלה היא לא
"אם" אלא "איך ,ותוך  100ימים
נציג תכנית מסודרת ...התכנית היא
להעביר את המכון הוולקני לצפון
הארץ ,ואני פועל בשיתוף האוני
ברסיטה העברית על מנת להעביר
לצידו גם את הפקולטה לחקלאות.
הצעד הזה יכול להיות כמו התכנית
של העברת בסיסי צה"ל לנגב –
עבור הצפון".
"המחירים הגבוהים בסופר הם
לא בגלל החקלאים ....אנחנו לא
מצליחים לזהות היכן הפערים נוצ
רים ואין הסכמה בין הגופים שבחנו
את השאלה היכן "גונבים" אותנו.

השר אריאל ושמוליק ריפמן ,שאמר" :ממדינה שתוצרתה משווקת לכל העולם אנו הולכים למדינה שתלויה בייבוא על מנת לספק לאזרחיה מזון"

לא פיצחנו את הגנום הזה עדיין.
יש שאלה קשה – איך מביאים את
ההוזלות בסוף לצרכן ,ואני לא בטוח
שמצאנו את הדרך הטובה ביותר
עדיין .אנחנו מקווים להגיע לזה
דרך תחרות ולא באמצעות פיקוח,
ובלי שהחקלאים ייפגעו".
השר גם נשאל על חידוש פעי
לותה של החטיבה להתיישבות
והפתיע כשאמר" :החטיבה לה
תיישבות החלה לעבוד כבר אתמול,
על נושאים שיש לגביהם מחויבות.
המכונה מתחילה לעבוד שוב ואני
מאמין שתוך חודשיים ייחתם הסכם
קבע לגבי פעילות החטיבה .החטי

בה תחלק שליש מהתקציב לצפון,
שליש לדרום ושליש ליו"ש .כרגע
התקציב הוא  85מיליון אך אני
מקווה להעלותו עד ל 200מיליון
בבסיס התקציב".
מזכל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
נאם אף הוא בכנס ואמר" :אנחנו
בשיתוף פעולה עם מרכז מועצות
בכל הפרמטרים בחברה ,בקרקעות
ובחקלאות.
"אנחנו לקחנו את המדינה לתכ
נית אסטרטגית ארוכת שנים ואנחנו
מתנהלים במסגרת המומ אל מול
המדינה ברצינות .בקרקעות  -הג

ענו להישגים ביחידה השלישית.
בתחום החקלאות ,מלבד ביטול מס
המעסיקים על העובדים הזרים ,שר
החקלאות שם ליעד שמחירי המים
השפירים לא יעלה מעל ל 1.5ש"ח.
"יש לנו קונסטלציה עם שר אוצר,
שר חקלאות ובכלל ממשלה שניתן
לעשות יחד שינוי ולבנות תכנית
ארוכת טווח לחקלאות וגם לקרק
עות ולהגיע להסדרים כבר בתקופה
הקרובה".
שמוליק ריפמן ,יו"ר מרכז המו
עצות האזוריות" :התוצרת החק
לאית שומרת על עצמאות ישראל,
וההתיישבות הכפרית שומרת על

גבולות ישראל .פגיעה אנושה בח
קלאות היא פגיעה אנושה בציונות,
ביכולת של מדינת ישראל לספק
ביטחון תזונתי לתושביה ,וביכולת
של החקלאים להתמודד מול קשיי
ייצוא ואיומי חרם .ממדינה שתוצר
תה משווקת לכל העולם אנו הולכים
למדינה שתלויה בייבוא על מנת
לספק לאזרחיה מזון .אני משוכנע
שגם הציבור מבין שעלות התוצרת
החקלאית אינה תלויה כיום בח
קלאים עצמם ,וכי הניסיון להטיל
את בעיית יוקר המזון על החקלאים
המייצרים אותו בעבודה קשה לא
יצלח".

כוחנו באחדותנו!!!
אנו עוברים חוויות לא פשוטות
מאז תחילת השנה החקלאית  ,שלא
בכדי חופפת בארץ ישראל ללוח
העברי.
כמויות הירקות החסרות שהיו
ערב חגי תשרי היו תוצאה של
נזקי וירוסים ונזקי אקלים בסוף
הקיץ והסתיו .במוצרים רבים בי
רקות אנו עדיין סובלים מיבולים
נמוכים.
מציאות זו יחד עם שנת השמיטה
שחלפה כבר ,גרמו ליוזמה מסוכנת
של הצפת השווקים במוצרי יבוא.
זה שבועות רבים שאנו במועצת
הצמחים מאיר יפרח ,רני ברנס
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ואנוכי יחד עם ראשי התאחדות
חקלאי ישראל פועלים למנוע הרס
משקי הירקות והפירות בשם "יוקר
המחייה".
מה שמדהים הוא שלכל ברור
שלא אנו החקלאים ,הגורם והסי
בה לקשייו של הצרכן!
אבל מעריכים אותנו כ"חוליה
החלשה" .ולכן מנסים לפגוע בנו
ולא ב" ....מדליקי המשואה ביום
העצמאות".
אנו בשוליו של מאבק בו סוכל
הרעיון לשטוף את הארץ ביבוא
והושג הסכם סביר שיאפשר )אולי(
הורדת מחירים מוגבלת לצרכן תוך

פיצוי הולם לחקלאים.
אבל זה קצהו של הקרחון!
נכונו לנו דיונים ומאבקים קרי
טיים בנושאים אלה ואחרים בזמן
הקרוב!
חייבים להבין שהמועצה היא
אכן אבן פינה ציבורי ומקצועי
בנושאים אלה.
המועצה היא גורם מוסמך של
חקלאים המייצגים את כל הציבור
על ענפיו השונים – גורם אחראי,
שקול שמנווט בין הצרכים לקי
דום רמת החקלאות לבין צרכיהם
של הצרכנים והחקלאים כאחת.
במוסדות המועצה משרתים,

לאחר שנבחרו ,מיטב אנשי הצי
בור החקלאי שתורמים ללא תמורה
מזמנם לנושאים מרובים אלה.
אנו מקיימים על פי החוק שוב
בחירות ביום ג' ה , 05/04/2016
בה אתם המגדלים נקראים לבחור
את נציגיכם.
נכון ,אין קלפי בכל ישוב וצריך
להתניע את הרכב ולנסוע 3010
דקות לקלפי האזורי.
אני פונה אליכם להבין את הח
שיבות של בחירות אלה ,על רקע
הפגיעה במעמדם של החקלאי
והחקלאות בישראל ,ולקחת חלק
בבחירות אלה – כל אחד בענף בו

הוא פועל.
כך נוכיח שאכפת לנו קודם כל
מעצמנו...
צבי אלון
מנכ"ל מועצת הצמחים
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"התרגלנו לקסאמים ולמנהרות אבל כאן המדינה
מפקירה אותנו למות על הכביש"

פקק ארוך נוצר בכביש  ,232בדרך לרצועה ,כתוצאה משיירת מחאה איטית של תושבי אשכול ,שקוראים לממשלה
להפסיק להעביר את כל האספקה לרצועה דרך מעבר כרם שלום ולפתוח גם את מעברי קרני וארז שנסגרו .משרד
הביטחון טוען שהאספקה הועברה לדרום מסיבות ביטחוניות

<

תושבי המושבים במוע
צה האזורית אשכול נסעו
ביום חמישי שעבר בשיירה
איטית ,שיצרה פקק תנועה באורך
של מספר קילומטרים ,במחאה על
 900המשאיות שנוסעות מידי יום
על כביש  ,232מביאות אספקה למ
עבר כרם שלום וסותמות את עורק
התחבורה המרכזי והיחיד של המו
עצה.
שיירת המחאה שהתקיימה
באישור ובליווי משטרתי ,היא רק
יריית הפתיחה במאבקם של תושבי
אשכול ,שמנסים לשכנע את משרד
התחבורה ,לשוב ולהכניס את הס
חורות המיועדות לרצועת עזה ,דרך
מעברי הגבול הצפוניים ,ארז וקר
ני ,מימים ימימה .באורח מוזר ,כל
העברת הסחורה לרצועה מתבצעת
היום דרך מעבר כרם שלום ולטע
נת משרד הביטחון הסיבות לכך הן
ביטחוניות.
נגה נדג' ,תושבת מושב עין הב
שור ואחת ממארגני המחאה ,מסרה
כי" :בגדול ,המצב שיצאנו נגדו הוא
ש 900עד אלף משאיות חולפות
מידי יום על הכביש הקטן שלנו,
כביש  ,232שהוא נתיב התחבורה
היחיד שמחבר את אשכול ,אותנו
עם המדינה.
"על הכביש הזה נוסעות מידי יום

עשרות משאיות שמביאות אספקה
לרצועת עזה ובסך הכל מדובר בת
עבורה של כחצי מיליון טון בחודש,
על כביש שבו נתיב צר אחד לכל
צד .המשאיות ,שנהגיהם עובדים
בקבלנות ,נוסעות מהר ,בפראות,
במהירות ,עוקפות בצורה מסוכנת
בכביש צר ורעוע .המשאיות מס
כנות את חיינו ,פשוטו כמשמעו
ואנחנו פשוט מפחדים לעלות על
הכביש הזה ,אנחנו מפחדים בבוקר
לשלוח את הילדים לבית הספר ,כי
מדובר בסכנת מוות".
אין זו פעם ראשונה שתושבי
אשכול מפגינים במחאה על הסכנה
המאיימת מכביש  .232בינואר 2015
יצאו עשרות תושבי המועצה להפג
נה .היה זה לאחר מותה של חלי סו
לטן ז"ל ,תושבת המועצה ,שנהרגה
לפני למעלה משנה בהתנגשות עם
משאית שהובילה סחורות לרצועת
עזה .בנה בן ה 12שהיה איתה במכו
נית ,נפצע קשה .התאונה הקטלנית
הותירה שלושה ילדים יתומים מאם.
נגה" :התרגלנו לקסאמים ,הת
רגלנו למנהרות ,התרגלנו לסכנה
הביטחונית באשכול אבל נוצר מצב
בו המדינה מפקירה אותנו למות על
הכביש .הגיוני שהסחורה שמגיעה
מצפון תיכנס מהמעברים הצפוניים
בארז וקרני ,אבל הם סגרו אותם

פקק התנועה שנוצר ביום חמישי שעבר ,כתוצאה משיירת המחאה של תושבי אשכול
)צילום :נעמה כספי(

והיום הכל עובר בכרם שלום וכ
מעט כל המשאיות נוסעות דרומה
דרך המועצה .משרד הביטחון אומר
לנו שהעבירו את כל אספקת הס
חורות דרומה מסיבות ביטחוניות,
מצב מוזר כי מהדרום הן שוב עולות
צפונה לעזה.
"מבחינתנו מדובר במצב בלתי
נסבל שאנחנו לא מוכנים לסבול
אותו יותר .אנחנו דורשים שיפתחו
שוב את המעברים הצפוניים לר
צועה על מנת שהסכנה לחיינו וחיי
ילדינו תיפסק .המטרה היא למנוע
את התאונה הקטלנית הבאה ,שבמ
צב הקיים זה רק עניין של זמן עד
שתתרחש".
התושבים דורשים ממשרדי התח
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ישי מונטגומרי עם חבר'ה מאזור באר טוביה

בורה והבטחון כי עד להרחבת הכ
ביש יימצא פתרון מידי בדמות הפ
חתת כמות המשאיות על הכביש על
ידי פתיחת מעברים נוספים לרצועה
)קרני וארז( .עוד הם דורשים כי בט
ווח הארוך יוסדר הנושא באמצעות
תשתית ייעודית כגון מסילת ברזל
מאשקלון לארז או פתרונות דומים
נוספים.
בספטמבר  ,2014אחרי "צוק
איתן" ,התקבלה החלטת ממשלה על
הרחבת כביש  232ל 4מסלולים ונ
קבע לו"ז לסיום הפרויקט עד לשנת
 .2019באוגוסט  2015העביר משרד
התחבורה תקציב לחברת "נתיבי
ישראל" לתכנון הכביש ,אולם בע
קבות אי סדרים ,חקירות ומעצרים

בחברה חל עיכוב בתכנון ובביצוע
הפרויקט.
ממשרד התחבורה נמסר" :ממשלת
ישראל החליטה לקדם את שדרוג
כביש  232ולהרחיבו לכביש דו
מסלולי עם שני נתיבי נסיעה לכל
כיוון .חברת נתיבי ישראל החלה
בתכנון מפורט של הכביש המשוד
רג .עלות הפרויקט נאמדת במאות
מיליוני שקלים .עם סיום התכנון,
יחל מיד שלב הביצוע של הפרויקט.
עד להשלמת הפרויקט ובמטרה
לתת מענה מידי לבעיות הבטיחות
בכביש' ,נתיבי ישראל' ביצעה רי
בוד מחדש של קטעים רבים בכביש
שנועד לשפר את רמת הבטיחות.
במקביל לכך ,החלה משטרת יש
ראל באכיפה יזומה בכביש ,במטרה
למנוע ממשאיות הנוסעות בניגוד
לנהלים וחוקי התנועה לנוע בכביש.
"יצוין כי שר התחבורה ישראל כץ
החליט לאחרונה לאסור על תנועת
משאיות כבדות בצירי התנועה
המובילים למעבר כרם שלום .בין
השעות  07:00ועד  09:00ומ15:00
עד  17:00אחה"צ ,במטרה להגביר
את בטיחות הנהגים ותושבי האזור.
המפקח על התעבורה במשרדינו
פועל בימים אלה ,יחד עם כל הגו
פים הרלוונטיים ,ליישם במהירות
האפשרית את החלטת השר".

אכיפה בנגב 24 :ניסיונות פלישה לאדמות המדינה פונו

מתוכם  20מיקרים פונו על ידי הפולשים עצמם • במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים )"אל
עראקיב"( שם פונו  3מבנים בלתי חוקיים חדשים ,שהוקמו בניגוד לפסיקת ביהמ"ש

<

במסגרת מבצע אכיפה
מיוחד כנגד תופעת הפלי
שה למקרקעי ציבור והב
נייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו
ופונו  24מבנים וניסיונות פלישה
בלתי חוקיים ,שהוקמו ע"י פולשים
בדואים ברחבי הנגב בניגוד לחוק
וללא היתר.
הישג מרשים לאכיפה נרשם
כאשר ב 20מתוך  24הפינויים
שתוכננו ברחבי הנגב ,נמצא כי
הפולשים ביצעו הריסות ופינויים
באופן עצמי כדי להימנע מאובדן
חומרי הבנייה בתהליך הפינוי ומת
ביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות
בדרישה להחזר עלויות הפינוי.
באזור נחל דודאים )"אל עראקיב"(
שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת
הירוקה ,בליווי המשטרה ,שלושה
מבנים בלתי חוקיים ,שהוקמו לא
חרונה ע"י פולשים בדואיים ,ששוב
הפרו בכך פסיקה מפורשת של בית
המשפט.
במסגרת ביצוע צווי סילוק פול

פינוי מבנה לא חוקי באל עראקיב

שים של הסיירת הירוקה פינו מפק
חי רשות מקרקעי ישראל והסיירת
הירוקה ,שני מבנים קלים שהוקמו

)צילום :ממ"י(

ללא היתר ובניגוד לחוק ,ליד כביש
 .25ברמת בקע פונו מבנה קל וגדר
שהוקמו ללא היתר ,גם ליד הישוב

כסייפה פינו המפקחים מתחם של
מבנים קלים שהוקמו ללא היתר
ובניגוד לחוק .המפקחים השיבו את

הקרקע לקדמותה ולמאגר קרקעות
המדינה.
במסגרת  20צווים מינהליים של
משרד הפנים בועדה המחוזית ,בו
צעו הריסות עצמיות של המבנים
שהוקמו ע"י הפולשים ברחבי הנגב.
כל אלה נעשו מאחר והפולשים
ביקשו להימנע מתביעות כספיות
המוגשות ע"י הרשות בדרישה לה
חזר עלויות הפינוי.
"אנו עדים לכך שהאכיפה אכן
אפקטיבית כאשר פולשים רבים
מחליטים לבצע הריסות עצמיות,
כדי להמנע מתביעות ובכך חוסכים
לעצמם ולמדינה הוצאות מיותרות
בגין פינויים .מפקחי הרשות פו
עלים בכל רחבי המדינה ,במטרה
להגן על אדמות המדינה מפני פו
לשים .המפקחים מבהירים לפולשים
כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם
יפונו הם חשופים לתביעות והוצאות
בגין פינויים ",אומר אילן ישורון,
מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת
הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.
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"התנהגות בריונית של
הממשלה"

<

כך מגדיר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים את הצעת
החוק לעצור חקלאים לטובת בניית מתחמי מגורים
תנועת המושבים יוצאת במתקפה כנגד
הצעת החוק ,הצפויה להעלות השבוע
להצבעה בקריאה שניה ושלישית בכ
נסת שמהותה שתוטל סנקציה של מאסר עד
שנתיים על מחזיקי קרקע חקלאית אשר יסרבו
להתפנות לטובת בניית מתחתי מגורים.
בנוסף העבירה תנועת המושבים לשר האוצר,
משה כחלון מכתב המפרט במפורש את עמדת
ההתיישבות המתנגדת באופן נחרץ לפעולות
דורסניות כנגד חקלאים המחזיקים קרקע כדין
והפיכתם ל"פושעים" על לא עוול בכפם.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור" :מדובר בהתנהגות
בריונית של הממשלה .לא ניתן לזה לעבור.
חבל שיש מי שחושב שאפשר לפגוע במי שה
קים את המדינה בצורה כל כך לא מכובדת.
ניאבק בזה בכל הכוח ,כולל עתירה לבג"צ,
במידה ונידרש".
יור אגף קרקעות בתנועת המושבים ,עוד
עמית יפרח" :כל משבר גדול ,ככל שיהיה ,לא

מצדיק את רמיסת הזכויות של חברי המושבים
המחזיקים בקרקע בדין במשך קרוב למאה שנים,
ובוודאי אין הצדקה לקבוע סנקציות שפוגעות
בכבודם של האנשים שכל חטאם הוא שאדמתם
צמודת דופן לעיר שכנה .אנו נגן על כבודם ועל
זכותם להליך הוגן ופיצוי ראוי ובכך גם המדי
נה תצא נשכרת ותקבל קרקע בצורה מהירה.
עלינו לזכור שמדובר בהזדמנות של המדינה
דווקא לפרוס אוכלוסייה לפריפריה ולהשקיע
בפריפריה בתעסוקה ובתשתיות ,במרכז בארץ
כבר לא נותרו ריאות ירוקות ושטחים פתוחים
שצריכים לשמש כעתודה לדורות הבאים".
עוד הוסיף יפרח ואמר" :בכל פורום שואלים
אותנו לגבי החשיבות של המשכיות הדור הצ
עיר בחקלאות והגדלת העוסקים בה ,איזה מסר
אנו מעבירים לדור הצעיר כאשר המדינה קוב
עת בחוק סנקציות הרומסות את כבוד החקלאי,
נכון ישנה מצוקת דיור וצורך לאומי להגדיל
את היצע הקרקעות אך יש לזכור אנו לא הבעיה
ואף פעם לא היינו".

כוחות משטרה ,מגב ומתנדבים בפעילות בנחל שופט

במועצה האזורית מגידו
נרתמו להצלת הטבע

<

המועצה ממשיכה לשמור על שטחיה מהרס והתפרעות
בלתי נסבלת של טרקטורונים ואופנועים
פעילות נמרצת נחושה ומוצלחת
של מחלקת הביטחון של מ.א מגידו,
בהנהגה של קב"ט המועצה שמחה
נאור ,יחד עם אליאב נהרי ומתנדבים מסו
רים מיישובי המועצה ,התקיימה בסוף שבוע
האחרון במרחבי המועצה האזורית מגידו
בכלל ובעמק השלום בפרט.
כוח משטרה ומג"ב ,בפיקודו של דודי מז
רחי ,מפקד משטרת יקנעם עלית ,יחד עם
משטרת התנועה ורשות הטבע והגנים ,הביא
לשקט ורגיעה ,באזור שהפך בימי שישי
לאתר התפרעות בלתי נסבלת של טרקטו
רונים וכלי רכב נוספים.
נעצרו טרקטורונים רבים וחלקם הועמס
על ידי גרר שהובא למקום!
כמו כן ,התנהל מרדף אחרי טרקטורון עד
אום אל פאחם ונעצרו אופנועים ליד אליקים.
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בנוסף לפעילות זאת הוצבו השבוע ביוזמת
מ.א מגידו ובביצוע מצוין ויעיל של רשות
ניקוז קישון בולדרים בערוץ הנחל ,שמונעים
מטרקטורונים לחצות את הנחל הזורם ולה
רוס את גדותיו.
מרחב מנשה שרון של קק"ל בהנהגתו
של יעקב ארק שותף מלא וקואופרטיבי מאד
לתכנון ולביצוע פעולות ההגנה על השטח
ושימורו.
איציק חולבסקי ,ראש המועצה " :האתגרים
בשטחים הפתוחים גדולים מאד .אנחנו מובי
לים יחד עם קק"ל ,רט"ג ,רשות הניקוז ושות
פים נוספים שלנו במרחב תכנית אסטרטגית
לבקרת התנועה בכל אגן עמק השלום ונחל
שופט .עד שתקודם תכנית זו אנחנו פועלים
בכוחות משותפים בכל סופי השבוע לשמירה
על האזור המדהים שלנו מהרס והתפרעות".
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ראש הממשלה יצחק
רבין ז"ל נהג לומר,
שאילו היו מכבים את כל
האורות במדינה ומדלי
קים רק את האורות בקי
בוצים ובמושבים ,היינו
רואים את מפת המדינה.
זה היה נכון אז וזה נכון
גם היום ,ההתיישבות
מגדירה באופן פיזי את גבולות המדינה .זה התחיל
בתחילת המאה ה 20כשלאחר הקמת דגניה ונה
לל הוקמו מאות נקודות התיישבות באזורי הספר
ובנקודות אסטרטגיות אחרות ,נקודות שהיוו את
הגבולות של המדינה שבדרך ואחרי תש"ח ביססו
וחיזקו את גבולותיה .וזה נכון גם היום ,כי מדי
נה שאינה מיישבת את גבולותיה ואינה מעבדת
את שדותיה ,תאבד בסופו של דבר את אחיזתה
בקרקע.
גם מנהיגו של המחנה הציוני ,ח"כ יצחק הרצוג,
התייחס לכך בזמנו כשכתב" :את גבולותיה של
מדינת ישראל עיצבו מאז ומעולם השדות והשט
חים החקלאיים .מהגולן והגליל העליון ועד אזור
עוטף עזה והערבה ,משובצת ארצנו מרבד של חק
לאות חכמה ואיכותית שידעה מלחמות ,נזקיטבע
ומאבקים רביםושרדה".
חשוב לציין זאת בימים אלה ,כי יש קולות לא
מעטים המתייחסים להתיישבות והחקלאות כאילו
מדובר בזיכרון נוסטלגי ריק ,מעין געגוע אל ימי
העבר.
זאת כאשר כל מי שעיניו בראשו מבין ,כי
חקלאות וההתיישבות לא פחות חשובים לביט
חון המדינה מאשר צרכי הביטחון השוטף ,החי
נוך והבריאות .ההתיישבות והחקלאות הם אלה
שאוחזים בקרקע ,לא רק המוצבים הצבאיים
שמגנים על הישובים .זה קורה באזורים הרגישים
ביותר ,הפריפריה  -הנגב והגליל.
החקלאות מספקת ביטחון מזון ,זה הוא החוסן
הלאומי של המדינה .מדינה שאינה מייצרת את
המזון לתושביה תלויה בחסדי זרים.
זה גם לא זיכרון נוסטלגי עבור אלפי משפחות,
ה"נאבקות בשיניים" על מנת להוציא פרנסה מה
חקלאות ,המתמודדת עם משבר שלא היה כמוהו
ב 100שנות התיישבות חקלאית ,משבר אשר
מאיים על עצם קיומה של החקלאות .לכן ח"כ
הרצוג הוסיף באותו מאמר כי "מאבקם של החק
לאים הוא מאבק ציוני וחברתי מהמעלה הראשונה
ואנו ,סיעת המחנה הציוני ,מתכוונים לתמוך בו
ולדרוש כי יקבל את מלוא היחס".
לפני  40שנה הדברים הללו היו חלק מרכזי
מתפיסתה של ממשלות ישראל ,גם בקווי היסוד
וגם בחשיבה האידיאולוגית .גם בעבר היו מא
בקים נקודתיים בשאלת ההתיישבות והשקעות

מסוימות בחקלאות ,אך לא ממקום של שלילה
רעיונית לדרכה של ההתיישבות.
לא מעט מבקרים טוענים כי עם כל הכבוד
לזכויות העבר ,גם התנועה הקיבוצית ותנועת
המושבים עברו שינוי משמעותי ב 40השנה האח
רונות .זה נכון וטוב שכך ,ההתיישבות השתנתה
והתאימה את עצמה לרוח הזמן על מנת לשרוד
ולהתחזק .רק דבר אחד לא השתנה :הנכונות
להמשיך להגן על גבולות המדינה ולהיות הכוח
המוביל מבחינת קידום ערכי העבודה ,החינוך
והערבות ההדדית.
לכן הדיון על תרומתה הנוכחית של ההתיישבות
למדינה הוא אומנם דיון כלכלי ,כשהתמיכה בחק
לאות הוא ביטוי להעדפת הייצור המקומי והייצוא
לעומת הייבוא ,אבל הוא גם דיון ערכי על דמותה
של הארץ ,על הרצון והצורך לשמר ערכים שג
דלנו עליהם ומבדילים אותנו מהכוחות המנסים
להפריט את כל ערכינו ונכסינו .לכן זה שיח שה
שפעתו על העתיד חשובה ביותר.
את השיח הזה חייב להוביל המחנה הציוני,
כיורשה של מפלגת העבודה ההיסטורית ,שמאז
ומעולם הבינה את חשיבותה הכלכלית והבי
טחונית של ההתיישבות לדורותיה והניפה שני
דגלים :מדיניביטחוני וחברתיכלכלי ,עם סדר
עדיפויות ברור לפיתוח הנגב ,הגליל והפריפריה.
על המחנה הציוני ועל הסיעה כולה בכנסת
לאחד שורות ולפעול ברוח ערכים אלה ,שבאו
לידי ביטוי במשך דורות במפגלת העבודה ,ולהדק
את הקשר עם ההתיישבות החקלאית יחד עם הת
מיכה בעיירות הפיתוח.
כאשר הימין עסוק אך ורק בבנייה בשטחים
ביהודה ושומרון ,שטחים שברור לכולם שח
לקם הגדול לא יישארו בידינו ,המחנה הציוני
חייב לגלות אחריות לאומית ולהתגייס לחיזוק
ההתיישבות והחקלאות ,לחיזוק הנגב הגליל והפ
ריפריה ,כי אלה הם גבולות המדינה האמתיים -
אלה קווי הביטחון שאסור שייפרצו ,גם מבחינת
ביטחונית גרידא וגם מבחינה כלכלית וחברתית.
חשוב להדגיש כי המאבק למען ההתיישבות
והחקלאות הוא מאבק לאומי למען כל תושבי
המדינה .אין כאן מחלוקת בין ימין ושמאל ,זה
צורך של תושבי תל אביב וגוש דן בדיוק כמו של
תושבי שדרות ,בית שאן וקריית שמונה .המח
נה הציוני חייב להוביל אותו כי הממשלה עסוקה
בפוליטיקה צרה במקום לקחת אחריות על עתידה
של המדינה ,אבל המאבק עצמו הוא למען כולם,
זאת מהות הציונות.
הכותב הינו ח"כ מסיעת המחנה
הציוני ,יו"ר הפורום החקלאי ,בעב
רו כיהן כראש מועצה אזורית עמק
יזרעאל
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תמר דנין .ברמסעדה "אורה בורה"
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אלמוג סורין

יום האישה הבינלאומי עבר
עלינו בשלום .נשים מכל
מקום ,הבינו שעל מנת
להיות אישה מאושרת כדאי להח
ליט החלטות עצמאיות ,בין אם את
פותחת עסק ,מקבלת קידום בע
בודה ,או מוותרת על אירוח החמה
בחג הפסח ...גם במושבים ישנן
נשים שהחליטו כי מגורים במושב,
יכולים להיות בסיס לעסק מצליח -
גידול ירקות אורגניים ,בר ומסעדה
בחצר הבית וציורי גוף הם רק חלק
מהרשימה הארוכה .אז קבלו אותן -
נשות עסקים במושבים עושות זאת
בגדול.

 

תמר דנין ) (30נשואה שנה וחצי
ובהריון ראשון .דנין ,במקור מקיבוץ
ליד שדרות ,הקימה ביחד עם בעלה
במושב אורה את הברמסעדה 'אורה
בורה' ב .2010לדבריה ,הכל התחיל
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ממשחקי המונדיאל של  2010כאשר
החברים שלה ושל בעלה הגיעו לצ
פות במשחקים בחצר ביתם.
"במונדיאל של  2010היה מאד חם
ורצינו לצפות במשחקים בחוץ .בה
תחלה הוצאנו רק ספות החוצה וטל
וויזיה ,ופתאום אנשים עברו ברחוב
והתעניינו בתוצאות ואז קלטתנו
שיש פוטנציאל להקים משהו מע
ניין בחצר הבית .התחלתי במכירת
עוגות ,ג'חנון ופרחים לשבת.
"בהתחלה אנשים רק לקחו אוכל
הביתה ,ובהמשך רצו גם לשבת במ
קום ולכן הוצאנו שולחן של כתר.
כאשר שמתי לב שאנשים ממש
רוצים מקום לשבת ,הקמנו את בית
הקפה עם עיצוב ייחודי של בעלי,
שטען שאני מקור ההשראה של
העיצוב .במטבח אני גם מבשלת ,כי
אני מגיעה מבית שמאד אוהב אוכל,
ותמיד הייתי חשופה לאוכל גורמה,
גם כשעבדתי כמלצרית וכמנהלת
המסעדה של אחותי.
"ב'אורה בורה' החלטנו על אוכל
ים תיכוני  -מרקי קובה ,פוקצ'ות,
חומוס ועוד ,ואני באמת מתרגשת
מאוכל! לפני כמה ימים היינו בא

מצע סרוויס ופתאום ראיתי צמח
בזיליקום יפה ,ועצרתי להתפעל
ממנו .שאת בעסקי המסעדנות אלה
הדברים שמרתקים אותך .מלבד
הבישול ,אני עוסקת בכל הקשור
לשיווק וניהול המסעדה ויש לי
תואר במנהל עסקים".
איך שיווקת את מקום?
"אני מאד מאמינה בשיווק מפה

גם מתפעלת את הפייסבוק שלנו -
אבל לא בצורה אגרסיבית .אנחנו
מקבלים הרבה לייקים ,לפני כמה
ימים למשל עשינו סרטון תדמית
למסעדה שכלל גם מבט על החיים
שלנו והגענו תוך כמה ימים ל 22
אלף צפיות .הישג מעולה מבחינתי.
הדבר היחיד שקשה הוא התמרון של
עבודה עם בן זוג .זה לא קל לשלב
בין עבודה לחיים הפרטיים .זה קושי

מגי רוזנברג" :בהתחלה זה הפחיד מאד!
ההתחלה הייתה קשה :הזזתי אבנים בגינה,
עדרתי ,בניתי טרסות ,מערכות השקיה
והגעתי למצב שאפשר לזרוע .חיכיתי
שמשהו יצליח ,ואם זה יצליח הייתי חייבת
למצוא מישהו שיקנה במיידי"
לאוזן .השיווק הזה הוא יותר איטי
אבל מאד אפקטיבי .אם לקוח ממליץ
עלינו לחברים ,אז הם מן הסתם יס
מכו על ההמלצה שלו .עם זאת ,אני

שעולה מידי פעם ,אבל אנחנו הרכב
מנצח אני ובעלי ולא קל לעזוב פה".
ומה בעתיד?

"יש תמיד לאן להתקדם ואני
בטוחה שהאורה בורה זה לא הסוף".

 ~

מגי רוזנברג ) ,(41אם חד הורית
 ,3 +המתגוררת בנטף זה  15שנה
היא בעלת "הגינה של מגי" עסק
לגידול ומכירת ירקות אורגניים
שנמצא בחצר ביתה" .הכל התחיל
לפני  8שנים ",מספרת מגי" ,לאחר
שבתי ,בת ה ,12ענתה לי ,כשהת
חבטתי לגבי משלח יד' :תעשי מה
שבא לך'".
רוזנברג הבינה שזה באמת מה
שהיא צריכה לעשות ,מה שבא לה
 והקימה עסק לירקות אורגניים,אותם היא מוכרת היישר מגינתה.
"כשהילדים שלי היו קטנים ,רצי
תי להיות עם הילדים בבית והיה לי
משפחתון .כאשר לבני מלאו  3שנים
שלחתי אותו לגן וסגרתי את המש
פחתון .חיפשתי תעסוקה חדשה כדי
לפרנס את המשפחה .תמיד רציתי
למצוא עבודה ,שבה אוכל להישאר

מגי רוזנברג .גידול ושיווק ירקות אורגניים

עם הילדים בבית וגם להתפרנס.
כשהתלבטתי בקול רם לגבי העתיד,
הבת שלי ענתה לי במשפט אופייני
למתבגרת 'תעשי מה שבא לך' ,וזה
באמת גרם לי להבין מה בא לי לע
שות .תמיד הייתה לי גינה של יר
קות טריים ,היו לי עיזים שנתנו חלב
ותרנגולות .ורוב המוצרים שצרכנו
כמשפחה היו אורגניים".
רוזנברג החליטה להפוך את דרך
חייה למקור פרנסה ,על ידי הגדלת
הגינה ,גידול נבטים בבית ,כשילדיה
מסייעים בהכנת הנבטים והליכה
מדלת לדלת עם כמה מוצרים אור
גניים שגדלו בביתה.
"גן הירק שלי כיום הינו בגודל
של  3דונם והגידול העיקרי הוא
דווקא הנבטים שגדלים בבית .הנ
בטים לא דורשים מקום ונטף אינו
מושב חקלאי ,שבו שדות גדולים.
את הנבטים אני מגדלת בגיגית.
בגינה שלי יש ירקות משולבים
בהמון ערוגות קטנות ,בהן אני מג
דלת תבלינים שדוחים חרקים .לכן
אין על הירקות חומרי הדברה והכל
יותר מאוזן .חלק מהחרקים אוכלים
את הירקות וחלקם מדבירים .הכול
גדל בשטח פתוח ,שנטמע בסביבה.
אני יוצרת תנאים של איזון שאנחנו
בני האדם הפרנו".

טלי חסון .מספרה ומכון יופי

איך הייתה ההתחלה של העסק ,זה הרי
קשה ומפחיד להיות עצמאית?
"בהתחלה זה הפחיד מאד! ההתח
לה הייתה קשה :הזזתי אבנים בגי
נה ,עדרתי ,בניתי טרסות ,מערכות
השקיה והגעתי למצב שאפשר לז
רוע .חיכיתי שמשהו יצליח ,ואם זה
יצליח הייתי חייבת למצוא מישהו
שיקנה במיידי .בהתחלה שיווקתי
למקומות רחוקים יותר ובשביל 10
קופסאות נסעתי לישובים רחוקים.
שיווקתי את מה שהיה לי ,כמו חסה
אפונה סינית ונבטים .עם הזמן הב
נתי שצריך יותר מוצרים אורגניים,
כדי שלקוחות יקנו אצלי כמעט הכל
וחברתי לעוד חקלאיים.
"לעיתים ניתן להיתקע עם יר
קות ",מסבירה רוזנברג ,אז היא מת
קשרת ללקוחות הקבועים שלה ,החל
מלקוחות בנטף ועד הרצליה ועוד.
"כשהירקות גדלים אני מתקשרת
ללקוחות לקחת הזמנות ,כי אני
חייבת לשווק אותם כשהם טריים.
אם אין מספיק הזמנות אני יכולה
להיתקע עם  10חסות .המטרה היא
לגדול עוד קצת כדי שנהיה יציבים
יותר .כרגע יש לי כבר  5עובדים,
מה שמעיד על כך שאני בדרך הנ
כונה ואני מבסוטה מאד מכמות הל
קוחות שלי".

היו רגעים שנשברת שרצית לע
צור הכל ולעבוד בעבודה 'רגילה'?
"היו רגעי בירוקרטיה קשים ,שה
סתבכתי עם חשבוניות ושלחתי בט
עות כמה העתקים ללקוחות ,וקצת
הסתבכתי .זה היה מביך ולאחר הת
נצלויות רבות התקשרה אליי לקו
חה ואמרה 'רק רצית לגדל ירקות'.
זה היה משעשע ,וכל כך נכון! אבל
לא התייאשתי והנה אני ממשיכה
בעבודה עם אנשים ואספקת אוכל
אורגני הביתה".
ומה בעתיד?
אני מאד מקווה שהעסק שלי ימ
שיך לגדול ,שאהיה במקום בטוח
יותר ומבחינתי  -הכל אפשרי!"

 

טלי חסון ) (30נשואה ואם לשני
ילדים ,הקימה לפני  8שנים מספרה
ומכון יופי ,במושב נווה אילן שבהרי
יהודה .את המספרה היא מתפעלת
לבד ,עם תמרון מנצח בין גידול
הילדים לבין הלקוחות הקבועות
והחדשות .את העיצוב והשיפוץ במ
קום תכננה חסון יחד עם בעלה יוקי.

על ההתחלה מספרת טלי" :מגיל
 15יצאתי ללימודים בתחום הפאות.
משם יצאתי לקורס תסרוקות ערב,
תסרוקות כלות וכדומה .מאז שאני
זוכרת את עצמי מאד אהבתי לעצב
לחברות תסרוקות ולסרק נשים וב
נות לאירועים ,במקום בו גדלתי,
ישוב שלעבים ,כולם ידעו שאני
מעצבת שיער ,והיו מגיעים אליי
לתסרוקות וככה הרגשתי שזה המ
קום שלי .כשהתחתנתי עם בעלי
עברתי למושב נווה אילן והחלטתי
לפתוח מספרה בקנטרי קלאב שב
מושב .בחרתי בנווה אילן כי התא
מנתי בקאנטרי קלאב ,והבנתי שמ
דובר במשהו עסקי שיכול להצליח.
נווה אילן הייתה בהקמה ובתנופה
 נראה שזה מקום קטן ונחמד וגםמקום בעל פוטנציאל עבורי".
איך התחלת לשווק את העסק?
"העסק שלי היה קטן מאד אבל
לאט ,לאט החלו להכיר אותי וככל
שרכשתי את האמון של האנשים
ככה הלקוחות נהיו קבועות .בנווה
אילן יש לי  80%מהלקוחות ,וישנן
גם נשים מהקאנטרי שמתגוררות
באזור שמגיעות אליי .בשנתיים
שלוש הראשונות היה מאד קשה ,כי
צריך לשלם שכירות ועל המוצרים

שרכשתי ולא היו הכנסות רציניות
וזה לא כזה קל לרכוש אמון ,בעי
קר כשאת אישה צעירה .אבל לאחר
שהוכחתי שיש לי יד מקצועית
ויותר החלו הנשים להגיע והעסק
גדל".
ומה התוכניות לעתיד?
"נווה אילן הולכת וגדלה ולי זה
טוב מקצועית ,כי מכירים אותי בס
ביבה ואוהבים להגיע למקום שקט
ורגוע ולא למספרה בעיר .אני מא
מינה שהמספרה תלך ותגדל".

 

מיטל וייס' ,צובעת האירועים',
) (30פלוס אחד ,חיה עם בן זוגה
במושב גבעת יערים ,תמיד הרגישה
כי 'האומנות בחרה אותה' ,ומאז היא
עוסקת גם בציור גוף וגם בקדרות.
על מה שהביא אותה למקצוע
היא מספרת" :נולדתי וגדלתי בבאר
שבע ,ובילדותי הרגשתי עוף מוזר,
היה לי צורך עז בנדודים וטבע,
לעומת אחרים שהיו מאוד עירוניים.
לאחר שסיימתי בית הספר ,יצאתי
לשנת שירות בקיבוץ בדרום ומאז
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מיטל וייס .קדרות וציורי פנים

שעזבתי את באר שבע לא חזרתי עוד ,מלבד
לבקר את הורי .גרתי באילת וים המלח ואח
רי צבא יצאתי לנדודים שנה וחצי באירופה.
הסתובבתי בין קהילות אלטרנטיביות שחיות
באורך חיים טבעי ,ללא חשמל ,בבתים אקו
לוגים :בתי בוץ מקומיים ,טיפי )אוהל אינ
דיאני( וכל מיני סוגי בתי ארעיים.
"באירופה הייתי צריכה לקיים את עצמי,
אז חשבתי על דרך מקורית להרוויח כסף.
מאז שאני זוכרת את עצמי ציירתי .התחל
תי לצייר על אנשים כשנדדתי בין פסטי
בלים .בהתחלה הייתי עומדת במקום אחד
ומחכה ללקוחות שיבואו אליי ,אך עד מהרה
השתעממתי מזה כי רציתי להיות בתנועה
וליהנות מהפסטיבל .שמתי צבעים על מגש
והתחלתי להסתובב ברחבי הפסטיבל ,יוצרת
שיח עם האנשים ומשכנעת אותם להצטייר,
הייתי מגיע אליהם לרחבת הריקודיים ול
קמפינגים שלהם וראיתי שכך יותר קל לי
לצייר על יותר אנשים ,פיתחתי עם השנים
מיומנות רבה לצייר ביציבות בזריזות בע
מידה".
את יכולת ההתמזגות שלה בסביבה ,הביאה
וייס גם כאשר חזרה לארץ" :כשחזרתי לארץ
החלטתי להתקרקע קצת וחיפשתי לימודים
שמשלבים אומנות עם אדמה .התחלתי ללמוד
קדרות במכללת תל חי .מנהל המגמה שכנע
אותי ,שאנשים שעוסקים באומנות לא עושים
זאת מבחירה ,האומנות היא זו שבוחרת בהם.
"במשך שלוש שנות הלימודים התחלתי
לקבל יציבות והתמקצעות ,גם בעבודה על
אובניים שדורשת ריכוז על מנת שהכלי יהיה
ממורכז וסימטרי .אם הייתי מגיעה ללימודים
מבולבלת ,היה לי מאוד קשה למרכז את החי
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מר ,אבל בשנה השלישית זה כבר היה כל כך
טבעי ,שגם אם הייתי באה מבולבלת ,המרכוז
באובניים ריכז את מחשבותיי ונתן לי של
ווה".
כיצד התחלת לגייס לקוחות והאם רובם מהאזור?
"בשנים הראשונות ניסיתי את מזלי במכי
רת הקרמיקה בדוכנים ,אך האריזות המסוב
כות והסחיבות הכבדות לא היו קלות לבחורה
קטנת ממדים שכמותי .גם הקהל פחות העריך
את המאמץ והקושי שכרוך בהכנת הכלים,
במיוחד שיש היום את 'תרבות צריכה מסין'
שם הכל ממש זול.
"לכן התמקדתי במכירות ביתיות ,ברו
בן ללקוחות קבועים מהמושב ופתחתי חנות
אינטרנטית באתר אמריקאי בשם אטסי ,שם
אני מוכרת לכל העולם ובמיוחד לארה"ב
ושולחת את הכלים ארוזים היטב בדואר .הח
נות נקראת ) PotterPainterקדרצייר( .מה
שמייחד את הכלים שלי הוא שאני מציירת
על הכלים ציורים דומים לעיטורים ,אותם
אני מציירת על האנשים באירועים .למשל
בחתונות ,בהן אני משכנעת גם את הדודים
והדודות הכי מחויטים ורציניים להצטייר".
ומה בעתיד?
כיום אני עובדת ומלמדת קרמיקה במתנ"ס
בקרית יובל ויש לי קבוצות מגוונות :ילדים,
חירשות ,מבוגרים ,נשות גיל זהב ובעלי צר
כים מיוחדים .אני נכנסת לתקופה עמוסת
ציורי פנים שמתחילה בפורים ומסתיימת
בסוף חגי תשרי .מקווה מאוד להגדיל את
כמות הלקוחות וממש מוזמנים לבקר בביתי
ובחנות 'אטסי' להתרשם מהאומנות שלי".

עידן הנחלה המהוונת עומד בפתח .בימים
אלה רמ"י משלימה את ההכנות ליישום
החלטה  1399ואנו תקווה כי תהליך הע
בודה במחוזות יחל בראשית שנת  .2017ההכנות
של האגודות ובעלי הנחלות ליישום ההחלטה
בעיצומן ,אנו עדים לתהליכים של הסדרת שי
מושים בנחלות ובשטחי האגודה ,הכנת תב"ע
למושב ,הכנת התשתיות
לעידן שלוש יחידות בשלושה
מבנים ,הגדלת זכויות הבנייה
בנחלות ,הסדרת שימושים
ליזמות על קרקעות האגודה,
הסדרת הוראות לפיצול מגר
שים והגדלת חלקות המגורים
ל  2.5דונם.
שלב הביניים מיום אישור
ההחלטה בבג"ץ ביוני 2011
ועד יישום מלא של ההחלטה
גורם ללבטים רבים בקרב לא למהר למכור )לתמונה אין כל קשר למקרה שבמדור(
בעלי הנחלות בכל תהליך
אותו הם מבקשים לבצע בנחלה )הפננו במאמ וחיוב בהיטל השבחה של  200אלף  .₪הית
רים קודמים להחלטת הנהלה  ,(3139בניה ,מכי רה שתיוותר בידיהם תעמוד על  5.8מיליון .₪
רה ,פיצול מגרשים .במסגרת הכנת הצוואות אנו מאידך ,הסברנו ,החלטה  1399עדיין לא מיושמת
מתייחסים להוראות ההחלטה למרות שאין עדיין ושווי הנחלה לא מגלם את ההטבות שמקנה ההח
נהלי עבודה סדורים ואף פועלים ליישם פיצול לטה.
מגרשים כך שיוותר מקום בחלקת המגורים לבית
לאחר תשלום דמי רכישה הרוכש של הזוג
שלישי ולפיצול מגרש נוסף .בעלי נחלות שהת יקבל חלקת מגורים מהוונת ,כל זכויות הבנייה
בגרו מתלבטים האם להותיר את הנחלה ליורשים הקיימות והעתידיות שולמו ,פיצול מגרשים מה
או למכור ובמסגרת השיקולים עולות שאלות נחלה )אחד ויותר( שולמו ,התבטל רצף בין דורי,
רבות ביחס ליישום החלטה  ,1399עתיד הנח ניתן להשכיר בתים בנחלה ,וקיים פטור מדמי
לה בעידן של חלקת המגורים המהוונת ,הגדלת הסכמה במכירה )למעט עבור החלק החקלאי
זכויות הבנייה ,הסדרת זכויות לפל"ח לפי החל שעומד על סך של עשרות אלפי  ₪בלבד(.
טה  1265וכעת אף אנו מתבשרים כי ניתן יהיה
ברור ,כי כאשר ההחלטה תיושם שווי הנחלה
להשכיר את מבני הפל"ח )ההחלטה בשלבים של יעלה וכיום הרוכש לא משלם עבור הפוטנ
עדכון( מה שנותן הרבה תקוה לדור המבוגר שמ ציאל הגלום בהחלטה  1399כי הוא טוען שהוא
בקש להתפרנס ובצדק מהשכרת המחסנים לאחר לא יכול ליישם אותו .מבחינת הילדים ,כיום הם
יציאתו לפנסיה.
עדיין לא מגובשים ,תוחלת החיים של ההורים
בכדי להמחיש את הלבטים נביא בפניכם סי יכולה להגיע גם לעוד עשרים שנה ,עד אז דב
פור של בני זוג ,בני  ,75ששקלו האם למכור את רים רבים ישתנו בעידן הנחלות ,הנכדים יתבגרו
הנחלה .יואב ודינה עסקו שנים רבות בגידול ורכישת נחלה במושב זה תהיה בלתי אפשרית
הודים ,קמו כל בוקר בטרם זריחה בשמחה ,עד עבורם .הילדים וגם הנכדים ירצו לגדול ולגדל
לפני שנתיים שאז הם החליטו לצאת לפנסיה .את הילדים באווירה כפרית ומכירה תהיה בכי
לזוג ארבעה ילדים ,שניים מהם גרים בהרחבה לדורות .אין מקום לערוך דיון בשלב זה מי יפצה
במושב ושניים מתגוררים בעיר הגדולה .ארבעת את היורשים ויקבל את הנחלה.
הילדים בעלי מקצועות חופשיים ואין להם כל
לאחר שיחה של שעתיים ההורים הבינו ,הם
רצון לעסוק בחקלאות.
ערכו צוואה וקבעו שלאחר שילכו לבית עו
הנחלה ממוקמת במרכז הארץ ושוויה מוערך למם היורשים יקבלו ביניהם החלטה ,בתוך 12
כיום בכעשרה מיליון  .₪כעת ההורים ביקשו חודשים ,אם מי מהם מעוניין לקבל את הזכויות
לבחון האם נכון למכור את הנחלה או לערוך ולפצות את האחרים .הותרנו גם אפשרות לפי
צוואה ולהסדיר את החלוקה בין היורשים .ההורים צול מגרש אחד או שניים מהנחלה ורישום ע"ש
הסבירו כי ערכו שיחה עם הילדים ואף אחד מהם היורשים .בצואה קבענו מנגנון שמאות שיעריך
לא מעוניין בשלב זה לקבל את הנחלה או לפ את שווי הנחלה המלאה ,שווי לאחר פיצול מגרש
צות את האחים בבוא היום .הם הסבירו כי היו או שניים ,שווי מגרשים מפוצלים ועלויות פיצול
מעוניינים להתגורר במקום קרוב למרכזי תר ועריכת איזון בין היורשים .במידה ולאחר  12חו
בות ,ללכת להצגות ,לנסוע לחו"ל לעזור לילדים דשים לא תהיה הסכמה הנחלה תימכר .בסופו של
וליהנות עם הנכדים ,וחשבו כי יוכלו לעשות זאת תהליך שמרנו על הנחלה לדורות והותרו הורים
מכספי המכירה של הנחלה ולהותיר אחריהם כס מאושרים ,שמצאו גם דרך להנות מהפנסיה וגם
פים שיחולקו בין הילדים.
לדאוג לילדים ולנכדים.
הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות,
נחלות לא מוכרים! הסברנו .בכדי להבין את
במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הטענה ,נדרשנו להסבר מעמיק ביחס לפוטנציאל

הגלום בנחלה ולהבהיר את מערכת המיסוי החלה
במכירה .הסברנו לזוג כי כאשר הם ימכרו את
הנחלה תחול חבות בדמי הסכמה בסך של שלושה
וחצי מיליון  ₪ואם עד למועד עריכת החשבון
החלטה  1399תיושם ,הם ישלמו דמי רכישה בסך
של שלושה מיליון ומאתיים אלף (!).₪
בנוסף יחול חיוב במס שבח של  450אלף ₪
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זהר נוי

"החיים הם מקור לא אכזב
למי שעיסוקו כתיבה .חוויות,
תחושות ,תובנות ,קשיים .מי
שכותב  -הכתיבה מתרחשת אצלו:
בראש ,בלב ,בגוף ,בחלום" .כך אומר
הסופר דודי גרין ,מחברם של ארב
עה ספרים ילדים שראו אור בשנים
האחרונות" .אני מחובר לכתיבה כפי
שאני מחובר לקריאה .אני רואה קשר
ישיר בין השתיים ולדעתי אהבת
הקריאה שניטעה בי כילד ,הבשילה
לאהבת הכתיבה .אני כותב בקלי
לות ,בחריזה ,מתוך כבוד לילדים
ורצון לתת להם לא רק מסר ותובנה
אלא גם הרגשה טובה ונעימה .חשוב
לי שיהיה מעניין ,וגם מעלה חיוך.
הומור הוא כלי מצוין לחיים  -וגם
לכתיבה".
גרין נולד בתל אביב ,בשיח' מונס,
על גבעה לצידה מתנשאת היום
אוניברסיטת תל אביב ,בן שלישי
להורים ניצולי שואה .בשל מחלת
אמי ,חלק גדול מילדותי ביליתי
במשק עזר בצפון נהריה ,אצל דו
דתי ששרדה עם אמי את השואה
והתייחסה אליי כאל בנה .השתתפתי
בעבודות המשק  -קם לפנות בוקר
לעזור בחליבה ,לאסוף ביצים ,לה
עביר אפרוחים מבית האימון ללול,
יוצא לשדה לקציר וחוזר עם ערי
מת תירס או אספסת עמוסה בעגלה
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רתומה לסוס שאני מחזיק במושכו
תיו."...
נשמע שעברה עליך ילדות
מאושרת ,מלאת חוויות.
"במידה רבה כן ,אלא שהילדות
שלי התקצרה מאוד .אמי ,שכתבה
בעצמה ,בעיקר ממוראות השואה

הסופר דודי גרין" .אני נמצא בתהליך מתמיד של כתיבה"

רך במשך שנים ארוכות בעיתון
הכלכלי "גלובס"" .הכתיבה העיתו
נאית ,ובמידה רבה התחקירית ,היא
כור מחצבתי .בתקופה בה ערכתי את
מוסף סוף השבוע של גלובס ,ראו בו
אור לא מעט תחקירים חשובים ,אך
החשוב מכולם היה תחקיר שיזמתי
בנושא כספי יהודים שנותרו בבנקים

בר .החלטתי להקדיש את כל המה
דורה ראשונה שלו ,אלפי עותקים,
למטרות חברתיות .קשר שנוצר לי
עם 'עמותת חיים' המסייעת ליל
דים חולי סרטן ,הוליד 'שעות סי
פור' רבות בפני ילדים ,ששמחו על
הסוף האופטימי והמעצים של הסי
פור .לאחר שמילא את ייעודו ,יראה

"כשהורה נכנס לחנות ספרים הוא נמצא תחת מתקפה עצומה של
כותרים ,על חלקם מתנוססים שמות מוכרים ,או מוכרים פחות,
איורים צבעוניים מנסים לתפוס את תשומת לבו  -והבחירה קשה.
סימון של גוף בר סמכא על ספר המעיד על איכותו ועל אופי תכניו,
יכול להוות סמן כלשהו ,כדי לברור מה כדאי להכניס הביתה"
אותן חוותה ,נפטרה בגיל צעיר
מאוד ,כשאני הייתי בן  14ושנים
לפני כן הייתה חולה .חוויתי הרבה
אימא אבל גם הרבה עצב .אמי נמ
צאת בתוכי ,מבחינות רבות מדברת
מגרוני ,כותבת דרך ראשי וידיי,
מדברת עם ילדיי ,נכדיה .היא כאן,
רוב הזמן .טוב שיש לי אותה .חסרו
נה הפך אותי במידה רבה למי שאני:
מקיים צוואות ,מממש חלומות,
שואף להמון .לפעמים מרגיש מאוד
קטן .כמו ילד שלקחו לו את אימא".
עולם ספרי הילדים לא היה ביתו
הטבעי של דודי גרין ,עיתונאי ועו

שוויצריים לאחר השואה  -בעק
בותיו שולמו מיליארדים ליורשים
ולעם היהודי .כנראה לא במקרה
עסקתי בנושא זה"...
הספר הראשון שכתב גרין ,נכתב
מזמן וראה אור תחילה שנות ה.2000
"יש לו שם קצת ארוך" :הסיפור
המופלא על חיים מגבעתיים שהיו
לו אוזניים שהגיעו עד לשמיים.
"הסיפור הפנטסטי ,הדמיוני,
מציג מציאות שהיא מאוד ריאלית
עבור כמעט כל אחד מאיתנו שחש
שונה ,מכל סיבה שלא תהיה ,ולא
משנה באיזה סממן של שונות מדו

הספר אור גם לציבור הרחב בקרוב.
ההתנסות הזו של פרסום ספר ומפגש
בלתי אמצעי עם ילדים ,המחישה לי
את העוצמה שיכולה להיות למילים
שכרוכות יחד לספר".
בראשית  2014ראה אור ספרו של
גרין "לאביתר הכול מותר" )הוצ'
קוראים( ,שהפך בתוך זמן קצר לרב
מכר .הספר בוחן בשובבות ובסקר
נות ,מתוך עיניו של גיבורו הקט ,את
גבולות המותר והאסור .בדרך רוכש
אביתר תובנות וכלים וזוכה ללמידה
חווייתית .עד כה נמכרו כ 20אלף
עותקים ממנו ועבור גרין הוא ההוכ

חה לכך שספר ראוי ,יכול לכבוש
לו מקום וקהל גם אם נכתב עלידי
סופר לא מוכר" .זה לא דבר של מה
בכך ",אומר גרין" .ברור לחלוטין
שמכירות הספר נבעו מהמלצות
שעברו מפה לאוזן".
יש שיאמרו שמדובר בספר חינוכי
כמו גם הספר הבא שפרסמת
"לרעות יש כבר סבלנות" .ספר
חינוכי זו מחמאה היום?
"צירוף המילים הזה נשמע לא
אחת באוזניי ,למרות שממש אין
אצלי מן הכרזה ,עכשיו אכתוב משהו
חינוכי .אני לא רואה את עצמי כותב
משהו שהוא לא ראוי ,שאינו בעל
ערך ,שאינו מוסיף ו ...כן ,מחנך.
אולי מילה קצת גסה בימינו ,אבל
לא בעיניי .אני מרגיש שיש לי מה
להגיד ,אבל תמיד מקפיד לומר זאת
בליווי איזה שהוא סימן שאלה ,כה
זמנה למחשבה ,להרהור ,לשיחה עם
הילד .לא כפתרון בית ספר לבעיה.
יש ספרים רבים שלכאורה 'יודעים'
מה הפתרון ומגישים אותו ככזה -
סגור ,נחרץ  -ואולי בשם כך יצא שם
רע לז'אנר 'הספרים החינוכיים"'.
אם כך ,ספרך החדש "הדרך אל
האפשר ",משקף את אמונותיך
באשר לדרך הטובה לפתרון
מחלוקות בתוך המשפחה?
"הספר מציע דרך בה ניתן לגשר

ספרו החדש של גרין" ,הדרך אל האפשר"

על חילוקי דעות .גיבוריו הם משולש מוכר:
אימא ,אבא וילד .דמותו של הילד נבחרה על
ידי כמי שתציע דרכים אפשריות להתגבר על
חוסר הסכמה ובסופו של דבר תעלה פתרון
שיהיה מקובל על כולם .תראה ,ויכוחים וס
כסוכים רבים ,ולא רק במשפחה ,הם על דב
רים פשוטים ,טריוויאליים וברי פתרון .לכן,
בהקדשת הספר כתבתי :לכל הילדים ,אך לא
פחות מכך להורים".
שני ספרים שלך זכו ב"תו תוכן" ממכון
אדלר .מה זה בעצם אומר?
"מכון אדלר יזם לפני מספר שנים מפעל
שנקרא 'תו תוכן' ובמסגרתו הוא מעניק את
החותמת הזו לספרים שהמסרים שלהם עו
לים בקנה אחד עם האמונות שמייצגת הגישה
האדלריינית בהורות ,חינוך ומשפחה .עד כה
זכו רק שמונה ספרים ל'תו תוכן'  -שניים
מהם שלי .העובדה שגוף בר סמכא בענייני
חינוך והורות כמו מכון אדלר סומך ידיו על
הספרים שלי מחזקת מאוד ,ולו בגלל הבדי
דות שכרוכה ביצירה אישית.
"יש לכך היבט נוסף ,חשוב לא פחות ,הנוגע
לאופן בחירת ספרים עבור ילדים .אני מאמין
שסימון על ספר המעיד על איכותו ועל אופי
תכניו ,יכול להוות סמן כלשהו ,כדי לברור

"אני מוצא שהלשון הזו
המחורזת והשקולה קשה
לכתיבה אך קלה לקריאה,
מתנגנת באוזן ,ולכן גם
קליטה יותר ופשוט עושה
את העבודה מול הילדים.
כאשר נושא הסיפור אינו
חד מימדי ,זו אפשרות
יחידה לדעתי שיוכלו
לקרוא ,לאהוב ולהפנים"
מתוך ההיצע העצום ,את מה שמתאים לך ,את
מה ששווה להכניס הביתה .וכאן זו כבר האח
ריות של ההורים .בדיוק כמו בקניות בסופר,
כך גם בקניות ב'סופר הקוגניטיבירגשי' של
הספרים  -מה שאתה מכניס הביתה זה מה
ש'יאכלו' הילדים וזה גם מה שייקבע במידה
רבה למה יהפכו כבוגרים".

סניף נוסף רח' סחרוב דוד פינת לישנסקי ראשון לציון

גרין מקריא סיפור" .זו אחריות גדולה לגדל ילדים ,משימת חיים שאני ניגש אליה בחרדת קודש"
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במלאת  70שנה ל"בילבי גרבברך" מאת
אסטריד לינדגרן יצא "הספר הגדול של בילבי
גרבברך" ,הכולל את התעלולים הנפלאים
מכל הספרים .הספר הראשון ראה אור בשוודיה
ב .1945בעקבות ההצלחה המסחררת שלו
כתבה לינדגרן שני ספרי המשך:
בילבי גרבברך עולה לאונייה
 ,1946בילבי גרבברך באוקיינוס
השקט  .1948הספר הגדול שער
כה לינדגרן עצמה הוא אסופה של
סיפורים משלושת הספרים ,ויש
בו סיפורים שמעולם לא תורגמו
לעברית .הספר מלווה באיורי צבע
של אינגריד ואנג נימן המזוהים כל
כך עם בילבי .ספרי בילבי תורגמו
ל 70שפות ,ונמכרו בכ 60מיליון
עותקים .הסיפורים עובדו לשתי
סדרות טלוויזיה ,לתיאטרון ,לש
מונה סרטי קולנוע ,שני סרטי טל
וויזיה ולקומיקס .בכל מקום שבו
היא מופיעה בילבי תמיד מעוררת
השראה .כמו כל דמות ספרותית
גדולה ,גם לבילבי יש אמירה לגבי
החברה והקיום האנושי :קוראים
וקוראות לאורך השנים ולרוחב
הגלובוס מזהים בה אייקון פמיני
סטי ,דמות אנטי ממסדית ,לוחמת
לזכויות ילדים ,אבירת החלשים
והפגועים ,מצחיקנית פרועה ועוד.
)משוודית :דנה כספי ,הוצאת זמו
רה 244 ,עמ' ,מנוקד(

~


המותחן "איש הזיכרון" מאת
דיוויד באלדאצ'י הוא סיפור
הגדול מסך חלקיו ,בזכות גיבור
ייחודי שנצרב בראש ובלב .כאשר
ֵאיימוֹס ֶד ֶקר חזר לביתו בעיירה
ֶבּרלינגטון באותו לילה ,הוא
לא ידע שחייו ישתנו לעד .אך
כששמע את השקט הנורא והחליק
בשלולית הדם הוא הבין מיד כי
כל משפחתו נרצחה .שנה אחרי
ולאחר שעזב את ביתו ואת עבוד
תו כבלש במשטרה ,הוא סובל לא
רק מבדידות איומה ,אלא גם מזיכרון ליל
הרצח שאינו מרפה ממנו אפילו לרגע .כי
התופעה המוחית הנדירה שמלווה אותו מאז
נפצע על מגרש הפוטבול עשרים שנה קודם
לכן ,זיכרון מוחלט שאינו מאפשר לשכוח
דבר ,דנה אותו לחיים של כאב מתמשך ללא
מזור .אך חייו מקבלים תפנית מפתיעה ביום
שבו נכנס אדם לא מוכר לתחנת המשטרה
ומתוודה על רצח משפחתו של אמוס .כאשר
רצח מחריד נוסף מתרחש בסמיכות אירועים
חשודה ,הוא נקרא להפעיל את יכולותיו
המיוחדות בניסיון לפענח מי מטיל טרור
על העיירה ,ומדוע .אלא שכדי להתמודד
עם מוחו המטורף של הרוצח או הרוצחים
 נאלץ איימוס להתעמת עם העבר שהיהרוצה לשכוח ,ועם העתיד המסוכן הממתין

לו ולסובבים אותו) .מאנגלית :מיכל כהן,
הוצאת מודן 438 ,עמ'(

 
אחד מנפלאותיו של כוח הדמיון הוא היכולת
לקחת אותנו לכל מקום שנרצה .ספר הילדים
"הספה הקסומה" שכתבה ואיירה מאיה עוזיאל
בטכניקה מיוחדת של טקסטורות
ומרקמים ,מספר על עולם קסום אליו
בורחת הילדה ליה כשעצוב לה .עולם
מופלא שבו כל הצעצועים הופכים
אנושיים ומלווים את הגיבורה בה
רפתקאותיה .ליה היא ילדה מלאת
תושייה ,דוהרת על הסוס שלה,
משתתפת במסיבת תה ואפילו נמ
צאת בלב סערה .זהו ספר על חברות,
חמלה ועל כוחו המבורך של הדמיון
לחוות חוויות ולהירגע .המחברת
מתארת את הדברים הקטנים שמתר
חשים בבית – הסיטואציות האינטי
מיות השונות בין בני הבית ובמיוחד
בין הילדים שעלולות להפוך לריב.
היא מתארת איך ליה מתמודדת עם
סיטואציות אלה בעזרת חשיבה יצי
רתית .המחברת מזמינה את הקוראים
להיכנס לעולם הקסום  -בלי ללכת
לאיבוד בו .היא מנסה להעביר מס
רים של חברות ואהבה אמיתית בין
אחיות ומסר של חום ,ביטחון ותמיכה
שמקנה המשפחה אליה תמיד אפשר
לחזור מכול מצב .הספר מחדד את
תחושת השייכות לבית ולמשפחה.
הוא נותן לילד את הביטחון שיהיה
בסדר ושיש לאן לחזור גם כשעו
ברים הרפתקאות שונות) .הוצאת
אוריון ,לגילאי  30 ,36עמ' ,מנוקד(

 
~

"תרופת המוות" מאת ג'יימס
דשנר הוא האחרון בטרילוגית
"הרץ במבוך" ,סיפור הישרדות
פנטסטי נהדר לנוער .תומס וחבריו
שניצלו מהמבוך וממבחני הכווייה,
מוחזקים במטה של נתעב ועומ
דים בפני מבחנים נוספים ,במטרה
למצוא תרופה למגפת ההתלקחות
המאיימת על המין האנושי .אך
האם המטרה מצדיקה את האמצעים? למרות
הכוונות הטובות שנתעב מציג לכאורה ,תומס
אינו מאמין להם .מיואשים וחסרי אמון ,תומס
וחבריו ניוט ,מינהו ,ברנדה וז'ורז'ה מתקו
ממים ובורחים לדנבר ,שהיא עתה עיר מוק
פת חומה האמורה לשמש מקלט לאלה שאינם
נגועים במחלה הקטלנית .אולם ברור לכולם
שאחד מהם נדבק ומתנדנד על סף השיגעון.
כמו כן ברור שנתעב ,אשר הכריזו פרס על
ראשם ,לא ישקטו ולא ינוחו עד שישיבו אותם
חזרה לידיהם ,במיוחד את תומס ,שהיה הנ
בחן האולטימטיבי שלהם בכל הניסויים החל
מן ההתחלה .תומס זוכה סוףסוף לקבל את
כל התשובות ,אבל האם הן יצדיקו את המחיר
הנוראי שייאלץ לשלם? )תרגום :דבי איילון,
הוצאת הקיבוץ המאוחד 320 ,עמ'(
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המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.
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אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
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