ראה
עמ' 11

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'

פנה כעת

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

למומחים
להסרת
פלונטרים

 1086

ראה עמודים 12-13
ניצני העמק
באייר תשע"ט
י"ח
בע"מ
אקולוגי
 23במאי מיכון
שלנו להתיר
 2019הרשה לצוות
לגיטימציה לנחלה וקבלת היתרי בניה (בדיעבד),
שינוי גאומטריית מגרש.
הסדרת שימושים וגם תב”ע נחלתית לשם הגדלת
זכויות בניה/פיצול/פל”ח/אחר .
נעריך עבורך את עלויות דמי היוון (דמי שימוש).
נסדיר את כל פריטי הנחלה.
נערער ונציג בפני גורמי הגביה על שומות גבוהות.
ועוד  .ועוד  .ועוד .

אקולוגית
טכנולוגיהעבורך
תכנון וייצור את הפלונטר

ראה עמ' 13
חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

התקשר לקבל
ביקור ב
חינם וללאבית הלקוח -
חוות דעת מקצועית רשיהתקשר לקבל
בות! ו
התחיי
מת ממליצים
ההחלטות רמ”י
עדכניות

לההמוסמחים
קר דרת
ק עו ת

החברה המובילה למושבים ונחלות

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

"נשארתי
ילד"

מוד 17

דור וקנין ( ,)19ממושב אמונים ,משלב בכישרון את שתי אהבותיו :לשיר ולהופיע
באירועים ולהכין קינוחים ועוגות ,במסגרת שירותו הצבאי כקונדיטור  #בראיון לחני
סולומון מ"קו למושב" הוא אומר" :החלום שלי להיות זמר מוכר ואיכותי" ,עמ' 14
דור וקנין במושב (צילום :שי פרנקו)

תנובה מבקשת מבג"ץ לאכוף את פסיקתו בעניין המחירים המפוקחים

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :

מבצע בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון:
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

צאו מהבית
וסעו לפארק
כפוף לתקנון .עד  .31.5.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה.
המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .ט.ל.ח.

 36תשלומים שווים ללא ריבית

* 9901

• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

תכניות שהוצגו במפגש הסיום של תכנית "החממה" שמפעילה "שריגים",
הפועלת לפיתוח הוויה קהילתית היונקת מערכי היהדות והמסורת
בשבוע שעבר התקיים מפגש הסיום של המחזור השק
לישי של "החממה" מבית "שריגים"" .שריגים" היא
תכנית של תנועת המושבים ובני המושבים ,הפועלת
לפיתוח הוויה קהילתית ייחודית ,שיונקת מערכי התרק
בות היהודית-ישראלית והמורשת המושבית והתנועתית.
התכנית נתמכת על יד י קרן אבי חי ,קרן פוזן ומ�ר
כז ספריר" .החממה" מבית "שריגים" ,היא תכנית מ�ק
צועית להכשרת מובילי קהילה במושבים מתוך חיבור
מעמיק אל המורשת והערכים המושביים – מקומיים ואל
רעיונות העומק של התרבות היהודית-ישראלית.
מפגש הסיום התקיים באולם האירוח שב"יקב חיטים"
הקסום ,שבמושב נווה מבטח .במסגרת המפגש הציגו
נציגי המושבים שהשתתפו השנה ב"חממה" את תכק
ניותיהם ליישום הנלמד.
המושבים ,שהקטן שבהם מונה  204תושבים והגדול
שבהם מונה  1,500תושבים  -הציגו מגוון מרתק של
רעיונות לפעילות קהילתית ,שכולה מבוססת על כוק
חות מקומיים ,על חיבור למורשת המקומית ולתרבות
היהודית-ישראלית ,רובם דיווחו על תהליכים מרגשים
של התחזקות הקהילה והקהילתיות שהתרחשו במהלך
השנה החולפת ,ועל גיוס של מתעניינים רבים.
בין התוכניות שהוצגו" :חג מושב" שיחגג בפעם
הראשונה בסוכות הקרוב ,ויציע הכרות עם סיפורו של
המושב ועם ותיקיו ,ויאפשר מפגש מלא שמחה בין 'חדק
שים' ל'ותיקים'; חגיגות מסיק בסוכות שיזמינו את כל

עתירה לבג"צ
תנובה מבקשת מבג"ץ לאכוף
את פסיקתו בעניין המחירים
המפוקחים

14
מושבניקיות פועלות ביחד ,במסגרת תוכנית "החממה"

חלקי הקהילה – תושבי המושב הותיק והרחבה ,ויתחילו
לבנות את המסורת המשותפת של שני החלקים; חגיגות
'בר מצווה' למושב ,אשר ישתמשו בערכי בר-המצווה
המסורתיים ,כדי לחזק את הקשרים הקהילתיים; טקס
'בסיסה' (טקס של יהודי תוניס ולוב בראש חודש ניסן);
שביל מורשת מושבי ועוד.
כל האירועים ייבנו בשיתוף עם חברי המושב ,כאשר
התהליך והבנייה יהוו חלק משמעותי בחיזוק הקהילה
והתוצאה תהפוך לחלק מהמורשת המושבית.

מערכת הביטחון הקימה ביום
ראשון השבוע סוללת עפר לאורכו
של כביש בצפון עוטף עזה ,במטרה
להגן על הנוסעים מפני איום הנ"ט
מהרצועה .סוללות נוספות יוקמו
בימים הקרובים בכבישים נוספים
בעוטף שנמצאים בסכנה.
איום טילי הקורנט שבידי החק
מאס ,הפך לאיום שמעסיק רבות
את צה"ל ,בעיקר מאז הטרגדיה
שאירעה בסבב הלחימה האחרון ,בו
נורה טיל נ"ט שהרג את האגרונום
משה פדר ז"ל ,בכניסה לקיבוץ ארז.

אפשרות נוספת של ירי נ"ט.
בכביש המדובר שלאורכו הוקק
מה השבוע סוללת עפר יש תנועה
רבה של מכוניות פרטיות וכלים
צבאיים .עד סוף השבוע תושלם
הקמת הסוללה לאורך הכביש והמק
עבר בכביש ייחשב לבטוח .סוללת
עפר נוספת תוקם בקרוב בתוך קיק
בוץ באזור המועצה האזורית שער
הנגב ,שחלק מבתיו חשופים לירי
נ"ט .במקביל ,ישנם כמה אזורים
נוספים שהוסתרו באמצעות קירות
בטון.

לאחר אותו אירוע ומוקדם יותר
עקב ירי טיל הנ"ט לעבר אוטובוס
צבאי ,שגרם לפציעת חייל ,החלו
במערכת הביטחון לתכנן ולבצע
שורה של צעדי הגנה .יש לציין ,כי
בסבב ההסלמה האחרון ולאחר שהק
טיל פגע במכונית והרג את משה
פדר ז"ל ,נסגר הכביש לתנועה.
בין הפעולות שננקטו ,הוחלט
להקים סוללות עפר לאורך כביק
שים ,בקטעים החשופים לירי טילי
נ"ט מהרצועה .הסוללה מסתירה
את שדה הראיה ובכך תמנע בעתיד

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

הסתיים המחזור השלישי
של תכנית "החממה"

במטרה להגן על הנוסעים לאורך הכביש בצפון הרצועה

שיפה שלך!
להונאה ל

4

הוקמה סוללת עפר ראשונה בעוטף עזה

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:
adwinter@kenes-media.com

כאורה ב
מרכז לרישום

מה קורה

תוכן

יוני

2014

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון מושים לא
מדוע
ירושה ושי
אינהעליזה
המושבי כהן
מגורים ,סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3המושביםעוד ב
מיועד ל
מתיישבישע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
שעניינה
ישראל
ישראל 1265
המושבי,
מועצת מקרקעי לסקטור
מקרקעי
 979של ההתפתחויות הנ"ל
מועצת
להחלטה
גדעון בן אור
לאור החלטת החקלאי
משמעות
של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

הגורלעותייך בידך!
קרק
אבות נחלות
מומחיםנחלתבפיצול

Pre

ced

דגמי i2

ent

 25,000וסעים
בצע ב  -ספסל נ
מ החל מ וספת
שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת
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פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

מס'

י'

1

שווה הון!

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

העתיד שלכם

ההתיי

שבות

פרית 
הכ

1  864
מס'

ולדום

מות

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

63

ש

חירות
שימה ליז
לנ
סוף ציה
ואופר

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים דרך אנשים.
פורצי של
מוצרים

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית
שימושי

– בהווה

ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

קל
נ
בינוני עד מסליקון

הק

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
ת"א.
יועברו על
רח' הירקון  99בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
יום העיון ייערך הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
עו"ד
עו"ד
להרשמה :משרדהאינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
רפואילסובלים לשון
מבד
משווקת  .CEחייהם ו
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מדיפדיהמערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
בינוני בכל
יעיל
בעולם מא
חברת
פתרון נשימההנמכר ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי ומפחית
לחולל
CPAP
ללא
ריקאי
אומסיליקוןהנחירות בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
מכשיר קטן וללות
וטכנאים
מסובכים.מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
טומטי ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
או גם על נשימה
רופאי אף
ורופאי 92%
המערבי.
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שיניים יעילות של
שעובד
נחירות
ולדום
מספר בעולם היא ומסייעת
בזכות ב נשימה
לבית גרם
נחירות
שינה
בטיפול דום באישור
מחוץבמשקל 460וביצועים
SleepWeavהשינה
בתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
CPAP
)אמ�ר(.
מכשיר מזערילהכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ רפיסות דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
סיטיס
עקב האווי ר  700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
ל מתהוות בנתיב בזמן לחזור
רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
צונחת יוםולשהותשתחפצו .הניידים
מערות סינוסיטיס ,של הגרון הלשון
התעופה
סובליםריאות
החמצן
מ אלרגיות באחורי שרירי
רשות מאושרים
קרובות הלשון וחוסמת זמן מחוללי
למחלותלניקוז
לסובלים באף ,נשפן השינה
הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
הקלה גודשבאמצעות ביותר ולעיתים רי של
הפדרליתבמטוסים .המכשיר
האוויר ,רטט
חיריים מ נשפן
האחו
יוצרת
הריאות מהריאות אף סתום,כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
לפנות ליחהנשימה ושיעול ונזלת הנזלת ו האוויר אתוהנשיפה של הרכות
סתום
נ
מקדם אופציות
מניעת
נתיבי
לאף
באמצעות
לשקע
הרקמות ואת
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
רחבת של נתיב האוויר ZQuietהתחתונה הינן
לסובלים
ממחלותברונכיט ממערותהסינוסים ה
האוויר הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,הנזלת שלההתקן הדנטליהלסת
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
יב
באמצעות ביותר נתיבי
ההפרשות מעברי
בטיפות אף קדימה ,את האחורי.
מרח הפיתוח הנחירותולסובלים כמוכרונית,
הוא בעייתהנחיריים אלרגית פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח ו שמייצר בתוךצורך ומתאים ומפחית בגרון
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
והוצאת נתיבי
מהיצרות נזלת
ללא
באף .גם לריאות
באף,
לריסוק מדפנות החזה באףבתרופות וילדים.
ביותר
מגודש עקומה יעיל היות
ההפרשותמחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ומחיצה
ספורטאים
נמצא
אל לניקוי למבוגרים
טובה יותר
איירמקס
גרמניה.
ו האוויר
בשיפור ביצועי נשימה את הצורך ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
הפה.
והוא מאפשר ומונע
תוצרת
לנשימה דרך מקל
האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!

ב ינואר

התכנסות וארוחת

צהריים עשירה

60

צים ו
יבו

עון

עיתון

הק

שבו

מה עש
המנכ"ל"תה "יועצת
בא
פיתח,רוע
טעי
מות יין
לוגיה שב
עמ' ???
הטכנו
פאריס?
היתר עבור גבוה יותר
עמ' •23

med

shop
.co.i

טרנטl :

• 03-9

מרחיב
סוף –
איירמקסלסובלים סתום
נחיריים ואף
באף
מגודש לזוג:

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
פה ,וקור 14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחי
בדוא"ל:
אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
עותה
צור קשר
באמצ
בית הגפןש טית
מייל,

אדמה .צילום:

79-4

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת

אתר

וחות

ארצי:

711

צפריר
kim.נירyeru

tmags@gm

ובתי שירות לק

עת ב דמוקר
yeru
תמיד! לקבלת
כ נית ו
המוצגתרה שוויו צילוםm.tm.???:
רוקיםkiמ
 agי
ערוכה ינון חב
s@gm
דוי ,לת מען כ
ail.co
תאי וי קו ,ל
ניה ו שנשח
"לm :
של דג בותיים
בדוא
האייקוניתיים והתר מושב קשר
רפסת חברת
צור
מייל,
המ ים ,ה
תון ב
חברים פוליטי
העי
צד מת יים ה
קבלת
כי רכי הח
ע
ד! ל
לשינוי לומון מתמי
צילום חני סו וקים
יר

מ
אשרד החקל
מנון
אות נגוע ב
במ ליברמן ,יועץ שחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע
עמ' 18

העיתון ב

פרטים

מלאים בעמ' 11
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ה
נוסאוטו
ע
שלנו
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טמינים
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לענף ה

בקר וה

חלב

יוני

2014

נשארתי ילד
דור וקנין ,בן ה ,19-יוצא עם
סינגל חמישי וחדש ומקווה
לפרוץ לתהילה

18

המרחב הכפרי  -מבט דרך
שלטי הכניסה

תיקון טעות:

בכתבה שפורסמה בגיליון "קו
למושב" ( ,)1082תחת הכותרת
"חלמאות לשמה" ,נפלה טעות.
מדבריו של מזכ"ל התאחדות חקק
לאי ישראל ,אבשלום וילן ,ניתן
היה להבין כי וילן אמר שהחקלאים
מעדיפים שמס רכוש ישלם נזקי
שריפות ,במקום להקדים לחקלאים
את הקציר ולסיימו במהירות ולא
היא .כוונת המזכ"ל הייתה שבמק
דינת ישראל מעדיפים שמס רכוש
ישלם נזקי שריפות ,במקום להקדים
את הקציר ולסיימו במהירות .אתכם
הסליחה.



 _  þôøûøñ _ ķĭŀŁĬ łĶĭľ ŀıĺĬ
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המשרדים יהיו סגורים בערב חג סוכות ובחול המועד

שירות בפריסה ארצית

23.5.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

פסיקתו בעניין
מבג"ץ לאכוף
מבקשת
תנובה
המושבים"
הנועראת"בני
תנועת
משבר
המחירים המפוקחים

ראשי המועצות האזוריות" :המועצות מאוחדות והולכות ביחד .סוכם על הקמת ועדה לבחינת
סירוב שר האוצר לחתום על ייקור מוצרי החלב
כל רקע
כזכור ,תנובה עתרה לבג"ץ בקיץ האחרון על
החלופות"
תנובה
המפוקחים ,ושופטי בג"צ הכריעו לטובת
כאמור ,בסיכום הישיבה הוחלט על
יו״ר מרכז המועצות האזוריות וראש
יו״ר מרכז המועצות האזוריות רמת הנגב ויו״ר ועדת חינוך במרכז
כחלון ,עדיין
האוצר,
מרחבים,
משההאזורית
המועצה
שר וראש
ראשי מוק
את ייקור
השבוע צו
מחתימה על
המוו
נמנעג,׳ג,׳ ,כינס
שי ח
בסוגיה חודשיים
המפוקחים,
עצות החלב
צרי
הבוערת
לדיון חירום,
בתחילת מרץ,
אחרי
המושבים",
בג"ץ "בני
החלטת הנוער
בנושא תנועת
כידוע,לקבל את
האוצר
נחל שר
במועצת את
שחייבה
בעקבות
שורק.
הנוערמוצרי
מחירי
להעלות את
"בני
תנועת
ההמלצהעתידה של
משבר,
הודיעה כי
תנובה
המפוקחים.
החלב
פועלת
התנועה
ברור.
המושבים" ,לא
הפסח עם ההעק
אחרי
במרחב עד
תמתין
חגשנה.
כ85-
הכפרי
שעבר ,נמאס
רביעי
ערןאולם
לאה
האזורית
המועצה
ביוםראש
דורון,

פנתהאתלבג"ץ
להמתין
לה
הדיון
ותנובה פתח
האזוריות,
המועצות
מחויבים דין".
ל"קיום פסק
להוציא את הפוו
בבקשה״אנחנו
ואמר
ואת תנובה
שהגישה
נכתב,ו
הילדים מהפו
בבקשהמהילדים
ליטיקה
מנהלית מסרק
עלינו רשות
"מצב בו
כי:
שתיבחר
לוודא שהדרך
ליטיקה.
חינוכית-ערכיתשלעלבית
פסק דין מפורש
לקיים
בת
כל
מסגרת
תעניק
המשפט העליון ,מהווה פגיעה קשה
הרצף".
האחרונה
המועצות הפניה
בשלטון החוק".
את
ונציגיהם העלו
ראשי
והציעו למכתב
בראשותבהמשך
מתרחשת
פתרונות
לבג"צהנתון
המצב
ששיגר היועמ"ש לממשלה ,ד"ר
שונים.

מנדלבליט לכחלון
אביחי
וליועמ"ש,׳,
מרחבים ,שי חג,׳ג
המועצה האזורית
"אנחנוהאוצר
של
בבקשהו
מסינג,וכבר אנח
אסי המשבר
בשיאו של
שנוצרובעניין
טוביםבג"ץ
פסיקת
עדים את
לקיים
ממנו.
לדברים
נו
המחירים וחק
המלצת
בכל
ועדת מהמשבר.
מחוזקים
אימוץ נצא
אנחנו
מחירי החלב
להעלאת
תימה על צו
האזוריות
המועצות
שתיבחר ,מרכז
דרך
מחודשיים
בפיקוח,
מאזו
קבלת הח
למעלהברמה של
חלק מרכזי,
יהיה
לממשלה
לטות פסק
ניתן
עוד
היועמ"שעד כה".
הדין .שלא היה
וניהול ,מה
פסקי הדין
"תנועת"קיום
במכתבו ,כי
ציין
חשובה
המושבים
הוסיף חג׳ג׳,
עליה ".הוא מרכיב
המדינה
ונדאגנגד
שניתנו
לשמור
לנו

בממשלה
הציבור
בבניית אמון
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אין ממשלה אבל יש כבר שדולה חקלאית

השדולה החקלאית בכנסת ה 21-כוללת את חברי הכנסת :אופיר סופר ,מאיחוד מפלגות הימין,
אלון שוסטר ,רם בן-ברק ורם שפע מכחול לבן  -טל רוסו ממפלגת העבודה וח"כים וותיקים
בשבוע שעבר התכנסה בפעם
הראשונה השדולה למען החקמ
לאות וההתיישבות בכנסת ה,21-
בהשתתפות ח"כ אופיר סופר מאיחוד
מפלגות הימין ,חברי הכנסת אלון שומ
סטר ,רם בן-ברק ורם שפע ממפלגת
כחול לבן ,וח"כ טל רוסו ממפלגת
העבודה.
אנשי השדולה נפגשו היום לראו ישיבת השדולה החקלאית החדשה
שונה ודנו בעתידו של המשק החקלאי על אדמות המדינה ,דאגה לדור ההמו
במדינת ישראל .הנושאים שעל הפרק שך של החקלאים והבטחת הרווחיות
רבים ומגוונים ונוגעים ,בין השאר ,שלהם.
חברי השדולה תמימי דעים ,כי
בסוגיות של ביטחון תזונתי ,שמירה

בניגוד למה שנהוג לחשוב ,החקלאות
איננה רק מגזר יצרני חשוב במשק,
המספק פירות וירקות באיכות גבוהה
בשגרה .בישראל יש לה תפקיד מפתח

בהבטחת הביטחון התזונתי של העורף
בשעת חירום ומלחמה .על מנת לבצר
את הביטחון הלאומי של מדינת ישו
ראל בהיבטי אספקת המזון ,יש לדאוג

שהחקלאות בישראל תוכר כערך
לאומי ותשגשג גם בשגרה ,על מנת
להבטיח את התוצרת החקלאית בשעת
חירום.
חברי השדולה מסרו בסיום הפגישה:
"סיכמנו על המשך שיתוף פעולה ביו
נינו ועל יצירת קשרי עבודה שוטפים
עם ארגונים החקלאים ועם משרדי
הממשלה הנוגעים בדבר .שיתוף הפו
עולה חוצה המפלגות שהצליח להתו
גבש הוא חשוב ומבורך ,ואנו מצפים
לעבודה פורייה ומוצלחת למען החקו
לאות וההתיישבות בישראל".

רשם האגודות השיתופיות במשרד הכלכלה מסכם את :2018

קנסות ל 210-אגודות וכ 7,000-מכתבי התראה נשלחו
לאגודות שיתופיות

שנמצאו בפעילותן אי סדרים מול רשם האגודות השיתופיות במשרד הכלכלה  #בשנת 2018
טיפל משרד הרשם ב 2,160-בקשות ותלונות של חברי אגודה
בשנה החולפת הוטלו קנסות
רבים על אגודות שיתופיות בגין
אי הגשת דוחותיהן הכספיים .בימים
אלה ,הוצאו אלפי מכתבי התראה לאו
גודות ולכלל חברי הוועדים באגודות
שלא הסדירו דיווחיהן ,על פי נתוני
המשרד ,בטרם יוטל עליהם קנס מנהלי.
בשנה הקרובה יושלם המעבר לדיווח
מקוון של האגודות וזאת ,על מנת
להקל על האגודות השיתופיות
בדיווחיהן לרשם ,וזאת לצד אכיפה מוו
גברת של פעילות לא תקינה של האגוו
דות.
רשם האגודות השיתופיות במשו
רד הכלכלה מסכם את שנת  2018עם
 4,300אגודות רשומות ,מתוכן 89
אגודות חדשות ו 192-אגודות נממ
צאות בהליך פירוק .מהנתונים עולה
כי כ 90%-מכלל האגודות הרשומות
הינן אגודות בהתיישבות הכפרית על
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נגזרותיה (לרבות תאגידי בת ,אספקת
מים ותאגידים מרכזיים) 2% ,אגודות
שיכון והשאר אגודות צרכניות ויצרו
ניות.
עוד עולה כי בשנת  2018טיפל
משרד הרשם ב 2,160-בקשות ותלונות
של חברי אגודה (זאת לעומת 1,581
תלונות ובקשות שטופלו בשנת .)2017
על פי בדיקת הרשם ,עיקר התלונות
שהתקבלו בשנה החולפת היו כנגד
התנהלות הוועד או יושב ראש האגודה.
בשנת  2018הוגברה פעילות האכיו
פה של רשם האגודות ,והופקו 2,350
דוחות (לעומת  1,655דוחות בשנת
 .)2017מנתוני משרד הרשם עולה כי
כ 35%-מהאגודות הרשומות אינן מדו
ווחות כמתחייב בתקנות על בחירת
ועד ,וכ 20%-אינן מעבירות את דוחוו
תיהן הכספיים כנדרש.
אגודה שיתופית שאינה עומדת

בדרישות הדיווח כמתחייב ,עולה הסו
בירות לאי סדרים בפעילותה ,דבר
שעלול להוביל אף פגיעה בחבריה.
לאור זאת ,הוחלט לאחרונה להגביר את
מדיניות האכיפה במשרד .בימים אלה,
נשלחו כ 7,000-מכתבי התראה לפני
הטלת עיצומים מנהליים לאגודות
ולכלל חברי הוועדים באגודות שלא
הסדירו דיווחיהן על פי נתוני המשו
רד .במכתבים נדרש מהאגודות לפעול
לבחירת ועד הנהלה בהתאם להוראות
הדין ,בטרם יוטל עליהם קנס מנהלי.
בנוסף ,הוטלו קנסות רבים על אגודות
בגין אי הגשת דוחותיהן הכספיים.
במסגרת הגברת הפיקוח ,ומתוך
כוונה להקל על האגודות בדיווחיהן
לרשם ,עוברות בימים אלה האגודות
לדיווח באופן מקוון על פעילותן הכו
ספית ,על רשויות האגודה ,על אוכו
לוסיותיהן ועוד .בדרך זו ,לראשונה

יתאפשר לרשם האגודות השיתופיות
לזהות כשלים ומגמות באגודות בצורה
רוחבית ויעילה יותר .רשם האגודות
השיתופיות ,עו"ד מירון הכהן ,מציין
כי "המעבר לדיווחים המקוונים יגביר
את מהימנות ושלמות הנתונים שיש
לנו לגבי כל אחת מהאגודות ,יעודד
שקיפות ויגביר את האמון בין חברי
האגודה למנהליה ובכך יתרום לשגשוג
פעילותה ולהצלחתה".
רשם האגודות השיתופיות במשרד
הכלכלה הוא הרגולטור המפקח על
פעילותן של למעלה מ 4,000-אגודות
שיתופיות עם מחזור פעילות של כ60-
מיליארד ש"ח בשנה .התאגדות במסו
גרת זו מהווה אלטרנטיבה להתאגדות
עסקית ,וטומנת בחובה יתרונות חברו
תיים וקהילתיים .תפקיד רשם האגוו
דות ,הוא הגנה על זכויות כלל חברי
האגודות השיתופיות ,תוך שמירה על

עו"ד מירון הכהן .כ 35%-מהאגודות
הרשומות אינן מדווחות כמתחייב על
בחירת וועד (צילום :עודד קרני)
ניהול תקין והבטחת יציבותה ואיתנוו
תה של האגודה השיתופית ,הכולל ,בין
היתר ,דיווחים שוטפים לרשם האגודות
השיתופיות אודות פעילויותיהן.
כזכור ,בתחילת השנה פרש עו"ד
מירון הכהן מתפקידו כרשם האגודות
השיתופיות במשרד הכלכלה ,לאחר
כהונה בת חמש שנים בתפקיד .בפבו
רואר הודיעה ועדת האיתור כי למשרה
הנחשקת פנו ונמצאו  33מועמדים שעו
מדו בדרישות התפקיד ,אך איש מהם
לא נמצא מתאים למינוי .ועדת האיתור
לבחירת רשם האגודות השיתופיות
פרסמה בפברואר בקשה מחודשת להו
צעת מועמדות.

כי על איכות לא מתפשרים!
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מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה:

ˆ בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ₪ 10,000,000בלבד
(נוף לים!)
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 5,500,000נטו בלבד
ˆ בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב ₪ 5,750,000 .בלבד!
ˆ בצופית משק עזר  240/380עם נוף ₪ 3,850,000 .נטו!
ˆ בבית יהושע נחלה יפה מלאה ,חזית  70מטר! 6,200,000
 ₪נטו בלבד!
ˆ באודים נחלה מהסרטים!  11דונם צמודים עם שתי וילות
ומגרש  5דונם של דשאים ועצים!! מדהים!!  9.7מיליון נטו!
ˆ בעולש וילה  ₪ 3,400,000 270/600בלבד!
ˆ מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ₪ 2,250,000בלבד
ˆ בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 5,000,000בלבד לזריזים
ולמבינים!
ˆ מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +בית
 ₪ 5,000,000נטו בלבד!
ˆ בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! מוזמנות
הצעות!
ˆ בית חירות וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה

מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד
ˆ בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים₪ 8,800,000 .
ˆ בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר₪ 8,000,000 .
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף5,950,000 .
₪
ˆ בכפר סירקין משק עזר פינתי  5דונם ₪ 3.6,000,000 .נטו
בלבד! (  5,500,000ברוטו)
ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף +וילה +לול  500מ"ר
,נוף מרשים ביותר 48 +( ₪ 4,500,000 .דונם נוספים)
ˆ בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר ,מול נוף
שדות!  ₪ 3,100,000בלבד!
ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף
שדות!  ₪ 4,690,000בלבד!
ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד  38דונם .בית.
קראוון ,1500 .סככות מצויינות עם רצפת בטון 4 .מיליון ₪
נטו !!!! (  6,000,000ברוטו)
ˆ בבית שלמה נחלה +נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
ˆ בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!

נייד052-2429526 :

ˆ בבצרה נחלה פינתית מדהימה  10דונם ₪ 7,500,000 .נטו!

נטו .לפנות באופ
מוזמנים
 20דונם ברצף  2נחלות ב16,000,000 -
ˆ בעמיקם נחלה +נוף מהמם!עוזי גיל ישתדל לענות
ˆ במשמר השבעה משק עזר  2.5דונם  ₪ 4,800,000בלבד!
ˆ בכרם מהרל נחלה פינתית מול הנוף  ₪ 4,500,000נטו
בלבד!
ˆ בבצרה משק עזר  1.5דונם ₪ 6,250,000
ˆ בגליה נחלה יפהפייה  24דונם ברצף +בית ₪ 7,500,000
ברוטו בלבד!
ˆ בהדר עם ( 110/600חדש!)  ₪ 3,990,000בלבד!
ˆ בכפר מונש וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
₪ 4,400,000
ˆ בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים8,500,000 .
 ₪נטו!
ˆ בחרב לאת וילה  5 ,240/500חדרים +ממ"ד .סוויטה עם
כניסה עצמאית ( לקליניקה) .₪ 4,100,000
ˆ באביחיל משק עזר מקוזז  3דונם מתוך ₪ 3,500,000 .4
נטו.

לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר www.uzigil.co.il
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ספר חדש

Ecological Research in the
Kinneret and Hula Valley
(Israel) Ecosystems
הספר שכתוב באנגלית מציג תוצאות של מחקרים אקולוגיים העוסקים בבעיות
של איכות המים בכנרת וממשק חקלאי של אדמות הכבול בעמק החולה:
האם משפיע גובה המפלס על איכות המים באגם?
מה גרם לשינויים שחלו בהרכב אוכלוסיות האצות בכנרת?
מדוע ירדה כמות החנקן ועלתה הכמות של הזרחן במי הכנרת?
כיצד התפתחה חקלאות מצליחה בעמק החולה?
ומה היטיב עימה ביצוע פרוייקט שיקום קרקעות הכבול?
מחבר הספר פרופסור משה גופן
יליד קיבוץ אפיקים ומתגורר כיום
בכרמיאל.
עוסק כבר  52שנים במחקר
הכנרת ועמק החולה.
שימש בעבר כמנהל במעבדה לחקר הכנרת.
מכהן כיום כמדען חוקר במיגל  -מכון מדעי
למחקרים בגליל העליון.
המחקרים שעשה פורסמו בהרחבה בלמעלה
מ־ 210מאמרים מדעיים בעולם.

מחיר | $99 :ניתן לרכוש את הספר בכריכה
או גם בחלקים ממנו בפורמט דיגיטלי
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"תנועת המושבים לא
תאפשר לפגוע במוסד
וועדת הקבלה"

חדשות

עמוס דה וינטר

עו"ד יפרח" :למוסד וועדות הקבלה
חשיבות רבה ליכולת לשמר את המרקם
החברתי ואת הצביון הקהילתי במושבים
בכל הארץ"

עו"ד עמית יפרח בכנס בפדויים:

מומלץ לנצל את החלטת רמ"י
האחרונה להסדרת הנחלה

עו"ד יפרח סקר את ההחלטות החדשות שהתקבלו במועצת רמ"י,
בעיקר ההחלטה המאפשרת היוון חלקת המגורים ()1591
במושב פדויים,
שבמועצה האזוב
רית מרחבים ,נערך בשב
בוע שעבר כנס אזורי,
בשיתוף פעולה עם בנק
מזרחי .בכנס נשא דברים
עו"ד עמית יפרח ,יו"ר
אגף קרקעות והיועץ
המשפטי של תנועת
המושבים .עו"ד יפרח
סקר בפני חברי המושבים
מהאזור את ההחלטות
החדשות שהתקבלו במוב
עצת רמ"י ,בעיקר ההחח
לטה המאפשרת היוון
חלקת המגורים .1591 -
בדבריו הדגיש עו"ד עו"ד עמית יפרח במושב פדויים
יפרח את חשיבות הכנת
התשתית התכנונית הדרושה ליישום המושבים כי מושבים שלא ייערכו
החלטת המנהל ,והדגיש בפני חברי באופן הנכון ,יפגעו ביכולתו של

בעל הנחלה לנצל את
מלוא הפוטנציאל הטמון
בהחלטה.
בנוסף ,הסביר עו"ד
יפרח לנוכחים את אבני
הדרך עבור בעל הנחלה
הבודד ,המעוניין להיכנס
להחלטה ,ומה עליו לעב
שות על מנת לבצע זאת
בפועל ,כאשר הדגש הינו
על הסדרת השימושים
החורגים ,במידה וקיימים
כאלה ,שהינם תנאי הסף
לכניסה להחלטה.
בדבריו המליץ עו"ד
יפרח לחברי המושבים
לנצל את ההחלטה האחב
רונה שהתקבלה ,לפיה
הקנס הינו לארבע שנים בלבד והתב
מריץ הינו לשנתיים הבאות.

בעקבות פסק הדין שניתן בבית משפט המחוזי ולאחריו הסכם
הפשרה – נערך שנערך ביום ראשון השבוע במושב ציפורי שבב
מועצה האזורית עמק יזרעאל ,כנס הסוקר את ההליך המשפטי בו מצוי
המושב בנושא וועדת הקבלה.
עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף קרקעות והיועץ המשפטי של תנועת
המושבים ,הוזמן לדבר בפני חברי האספה אודות ההליך המשפטי בו
מצוי מושב ציפורי ,בנושא וועדת הקבלה .עיקרו של התהליך הוא פסק
דין שניתן בבית המשפט המחוזי ,המאפשר למינהל להעביר זכויות ללא
חברות באגודה (מתוקף סעיף בהסכם משבצת).
תנועת המושבים הצטרפה בזמנו לתהליך העתירה ,ביחד עם מושב
ציפורי והייתה חלק מהסכם הפשרה .על פי הסכם הפשרה ,חבר המושב
יתקבל לחברות באגודה ויהיה כפוף לתקנון האגודה .כמו כן סוכם בפב
שרה ,כי פסק הדין שהתקבל במחוזי  -יתבטל.
עו"ד יפרח הדגיש בדבריו ,כי מבחינת תנועת המושבים יש למוסד
וועדות הקבלה חשיבות רבה ליכולת לשמר את המרקם החברתי ואת
הצביון הקהילתי במושבים בכל הארץ .לשם כך נעשים כל המאמצים
על מנת לנטרל כל ניסיון ,הן בבית משפט והן בחקיקה – לפגוע במוסד
וועדות הקבלה.
"כתנועה המחויבת לשמור על המושבים וצביונם ,נמשיך ונירתם
לכל הליך בו יימצא מושב בנושא זה ,על מנת להוות משענת ומב
טרייה מושבית ,לטובת תושבי המושבים בכל חלקי המדינה ",אמר
עו"ד יפרח.

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ
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בקטנה

עמוס דה וינטר
למען חיילים בודדים
נוער שכבת ט' של תוכנית המו
נהיגות 'שותפות ביחד גליל מרכזי
 מישיגן' משיקים את פינת הישיבההחדשה ש ל 'גרעין צבר' לחיילים ב�ו
דדים ,לזכרו ש ל צביקה לוי ז"ל .המ�י
זם המבורך של קבוצת מנהיגות ט',
החברה בתוכנית ,נחנך בקיבוץ גזית.
בתוכנית שתי קבוצות ,המשלבות
בתוכן חניכים ממגדל העמק ,נצרת
עלית ועמק יזרעאל ,בהדרכת טל
יצחיקי ,מתמרת ושירי בבלי ,מנ�צ
רת עלית .החניכים החלו את דרכם
בתוכנית המנהיגות במחנה טמארק,
מישיגן .שם נחשפו לראשונה ליהדות

התפוצות והתגבשו כקבוצה .מאז
חזרתם ,ממשיכים החניכים לפעול
יחד ,מחזקים את הקשרים ביניהם
ואת הקשר ליהדות התפוצות .הם
נפגשים אחת לשבועיים ועוסקים
בתכנים הקשורים למנהיגות ,חוזקה
של קבוצה וחשיבות יהדות התפוו
צות.
לאחר פטירתו של צביקה לוי ,אבי
החיילים הבודדים ,תושב המועצה
האזורית עמק יזרעאל ,שבעשייתו
הברוכה היווה בית ושימש כגשר
לחיילים הבודדים מהתפוצות ,התו
כנסו הקבוצות לחשיבה משותפת:

כיצד לתרום להנצחתו ,בייצירת
פרויקט משמעותי ,ברוח התנדבותו
של צביקה והערכים שסימל .הוחו
לט על מיזם הנצחה ,שמשלב נתינה
למען החיילים הבודדים מהתפוצות.
הם שיפצו את פינת הפרגולה
המוזנחת של גרעין 'צבר' והפכו
אותה לפינת ישיבה מזמינה ,שתשו
מש להנאת החיילים הבודדים ,בסופי
שבוע .בפרגולה הם גם בחרו להכין
פינת הנצחה לזכרו של לוי ז"ל .את
הכסף לשיפוץ הם אספו באירוע
התרמה מיוחד שהתקיים במושב תל
עדשים.
היו זמנים – מושב קדרון

קדרון חוגג 70

בני הנוער מ"גרעין צבר" בפינת הישיבה שבנו

ילדי הגנים בעמק המעיינות נענו
לפניית האגודה למען החייל וקרן לב"י
והכינו קרוב לשלוש מאות חבילות שי
לחיילים ,שחולקו ערב יום העצמאות
בתחנות ההסעה בבית שאן ,בתחנת
הרכבת ובמוצבי צה"ל על גדות הירדן.
לאחר החג הגיע לגן מכתב תודה
מיו"ר "יחד למען החייל" בבית שאן,
ניסים עזרא ,בו כתב..." :בהתראה
קצרה הכינו ילדי הגנים ,בסיוע הצוות
החינוכי והוריהם ,חבילות שי נאות
עם ברכה לחיילנו היקרים .את החו

שי לחיילי צה"ל

בילות אספו מתנדבי האגודה בימים
שלפני החג .במהלך המבצע נאספו
כ 300-חבילות שי נאות ומכובדות.
אנו מתנדבי האגודה נחשפנו במהלך
האיסוף ,לגני ילדים ערוכים ומסוו
דרים לתפארת .ראינו פעילות חינוו
כית מבורכת ,שמאחוריה עומד צוות
חינוכי וגננות שעושות עבודת קודש
לתפארת ...זה הזמן להודות לילדים
ולהוריהם ולצוות החינוכי על פעולה
חינוכית מבורכת זו".
לקחו חלק במבצע :גן צבי וגן

מגדל ,מטירת צבי ,גן זית משדה
אליהו ,גן גלבוע וגן חרמון מעין הנו
ציב ,גן ירדן משלוחות ,גן חצב מתל
תאומים ,גן דקל משדי תרומות ,גן
שיבולת וגן גפן ממירב ,גן אירוס ,גן
חצב ,גן ברקן ממעלה גלבוע ,גן תומר
ממעוז חיים ,גן אורנים ממסילות וגן
כוכב מרשפים.
יורם קרין – ראש המועצה הודה
ובירך את הפעילות ואמר" :ישר כוח
לכל העושים במלאכה החשובה הזו
גם במהלך כל ימות השנה".

במושב קדרון חוגגים שבעים שנה להיווסדו !במסגרת אירוע פתיחת
החגיגות ,תיחנך תערוכת "היום ואז  -תושבי קדרון מעוררים לחיים
צילומים מהעשור הראשון להקמת המושב" ,תערוכה צילומים מהעשור
הראשון להקמת המושב ,ששוחזרו ע"י תושביו.
לכולנו יש תמונות של "פעם" מתקופת ילדותינו שאנחנו ממש
אוהבים וזוכרים .ערן קפלן ,צלם אומנותי ,הגה רעיון" :בואו נאסוף את
התמונות האלה של החברים מהמושב ונשחזר בצילום מחודש יחד עם
חברי המושב היום .צוות "הצריף הירוק" :שרית קפלן ,ישראלה שידלוב
ושחר הלל התגייסו באופן מיידי לפרויקט והתוצאה :פרויקט צילום
מקסים ומרתק שנמשך כשנה שריתק ומשך רבים מתושבי המושב
להשתתף בחוויה...
יוזמי הפרויקט מספרים" :התחלנו מ'מכירה פומבית' :פרשנו בפני
התושבים את התמונות מן העבר ,ילדים ,נוער ,בוגרים ,משפחות בחרו
תמונות מן העבר שאותם ירצו לשחזר .עברנו לביצוע הפרויקט  -עבוו
דה ,תיאומים ,שיחזור כלים ,גיוס אביזרים ,אנשים נרתמו בחדווה
והתלהבות מידבקת  -וכל זאת מתוך ראיה ושזירה של שימור הקהילה
מחד ,ושילוב הקהילה החדשה מאידך ,בהמשכיות ורגישות .כך נפתו
חה הדלת לכל חברי המושב שהפיחו רוח מרעננת ומסקרנת בקהילה.
לאורך כל השנים הצליחו במושב לשמר מערכת קהילתית-חברתית
ותרבותית ,המושתתת על ייחוד ערכי ועל רמת שיתוף ועזרה הדדית".

הדרכה לוועדות

אמיר שטרן מעין הנציב מקבל חבילה מילדי הגן בשלוחות
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מבקר המועצה במוא"ז האזורית
מטה יהודה יערוך מפגש הדרכה ועיון
לחברי ועדות הביקורת לוועדים
המקומיים ביישוביי המועצה ,שיו
תקיים אי"ה ב 28-במאי ,במרכז יום
לקשיש (מול בנין המועצה) ,במרכז
אבן העזר ,סמוך למושב נחם .מטרת
המפגש היא להקנות לחברי ועדות
הביקורת ידע וכלים מקצועיים למיו
לוי תפקידם כנדרש.
במפגש תתקיים היכרות עם הגוו
רמים המקצועיים במועצה (מנכ"לית
המועצה ,מנהלת מחלקת ועדים)
ראש המועצה האזורית מטה

טרקטור ראשון במושב קדרון

מטרו קדמת גליל מציגים:
אירוע המכירות הגדול!
יום שישי09:00 -14:00 | 24.5 ,

אתם מוזמנים לבוא וליהנות מאוכל טוב ,שתייה קלה ומהטבות חסרות תקדים
על הכלים החדשים/יד  2של כל הרכבים התפעוליים וטרקטורי המשא
של המותגים המובילים – בלעדי ליום האירוע!

בואו בהמוניכם
חפשו ״מטרו גליל״ בWAZE -

04-8884561

התמונות להמחשה בלבד .המבצעים תקפים לתאריך  .24.5.19סניף מטרו קדמת גליל
23.5.2019
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עמוס דה וינטר
יהודה ,ניב ויזל ומנכ"לית המועצה,
יעל אברמן -טאובין יישאו דברים
לאחר דבריו של יו"ר ועדת הביקוו
רת של המועצה ,רון דוד ,יסביר יואל
ינון ,מבקר המועצה ,על מינוי ועדת
הביקורת ,תפקידה וסמכויותיה של
ועדת הביקורת לוועדים מקומיים
ביישובים ויחסי גומלין בין ביקורת
המועצה לביקורת בוועד המקומי.
כמו כן ,תחת הכותרת תסביר אורית
פורד ,מבקרת פנים של חברת BDO
על "דגלים אדומים ,סיפורים מהו
חיים" .עו"ד חנן עליון ,ממשרד עו"ד

מימוני ושות ,ידבר על תפקידו וסמו
כויותיו של הוועד המקומי בישובים,
ההיבטים וההשלכות המשפטיות
הנוגעות לתפקודו ולעבודת ועדת
הביקורת
ההשתתפות חשובה ביותר לאור
העובדה שחברי וועדות הביקורת
מונו לאחרונה לאחר הבחירות לוועו
דים המקומיים שהתקיימו והמפגש
מתאים לאלה שאינם מצויים ברזי
ודרישות התפקיד.
ההשתתפות בהרשמה מראש אצל
רבקה עשור.

כנס בלונאים
מאות מבקרים פקדו את האנג ר  ,09בפארק ה�ת
עשיות עמק חפר ,בסוף השבוע האחרון ,וחזו במיו
צגי בלונים ענקיים ומיוחדים ,בנושא אתרים בארץ,
ששולבו עם אפקטים של אור וקול .המיצגים נעשו ע"י
עשרות אמני בלונים שהגיעו למועצה אזורית עמק חפר
מישראל ומחו"ל.
מלבד חמישה מיצגי ענק שהתפרסו לגודל של יותר
מ 7-מטרים לכל כיוון בצורת החרמון ,הכנסת ,השעון
ביפו ,המצפה התת ימי באילת ,ומצפור ויקר בעמק
חפר  -צפו המבקרים באמנים בונים קירות גרפיטי ענו
קיים מבלונים .האירוע שהופק ע"י החברה הכלכלית

של עמק חפר ,הובל על ידי אמן הבלונים ניר שטרית,
שביקש לקיים את האירוע בעמק ,זאת השנה השנייה.
שטרית עובד יחד עם המעצב הראש י רן ניטקה ,של�ו
קה בעיוורון .למרות ראייתו המוגבלת ,ניטקה נחשב
לאמן בלונים מוכשר ואחראי ביחד עם שטרית למיצגים
המרהיבים .השניים עובדים בשיתוף פעולה מזה שנים
וגם ראייתו של ניר הולכת ומדרדרת בשנים האחרוו
נות ,ומוגבלת מאוד .המיצגים נעשו במסגר ת כנס בל�ו
נאים בהשתתפות כ 70-אמנים ,שהגיעו מרחבי העולם
ללמוד מאמני הבלונים הישראלים ומאמני בלונים ידוו
עים מרוסיה וארה"ב.

ביקורו של אלוף
אלוף פיקוד מרכז ,נדב פדן,
הגיע לביקור במועצה האזורית
עמק המעיינות ובאזור .ראש
המועצה ,יורם קרין וצוותו
נפגשו מוקדם בבוקר עם
האלוף לפגישת עבודה ,בה
הציגו לאלוף את האתגרים
העומדים בפני המועצה
וביניהם חיזוק ותגבור מרכיבי
הביטחון בישובים לאורך
הגבול ,והמשך העצמת ואימון האלוף פדן ויורם קרין
כיתות הצח"י היישוביות
וכיתות הכוננות האזוריות .בהמשך האזורית ושמע על היערכותה
צפה האלוף בתרגיל מרשים של הייחודית והצרכים שלה להמשך
יחידת הית"ם (יחידת תגובה מהירה) הפעילות החשובה.

מיצג לשלום  -יונה

"לראות בשדות זרים"
מכירות את זה ,שאתן מתחילות
לעבוד במקום חדש ובזמן הפסקת
קפה אתן לא מבינות על מה כולם
צוחקים? מכירים את זה שאתם
מגיעים לארוע חגיגי ,לבושים בחו
ליפה ומגלים שכולם בג'ינס וסנדו
לים?
הזרות היא תחושה משמעותית
בחוויה האנושית ,ונובעת בין היתר
מעצם הצורך הבסיסי שלנו בהו
שתייכות .לא בכדי מגילה שלמה
בתנ"ך ,מגילת רות ,נוגעת בסוגיית
קבלת הזר על כל מורכבותה.
תיקון שבועות " -לראות בשדות
זרים" ,מתוכנן ומופק על ידי צוות
מתנדבים מיישובי מועצה אזורית
מגיודו באירוע ,שיתקיים במרכז ה�ת
רבות מגידו ,ננסה לבחון את סוגיית

תיקון שבועות במגידו שנה שעברה
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הזרות על היבטיה השונים .בסדנאות
ומעגלי הלימוד נעסוק בחוויות של
פליטות ,הגירה וקליטת עליה ,ביחס
לעבודה זרה במקורות ,ובהיבטים
הפסיכולוגיים בחווית הזרות.
את התיקון תפתח הרצאתה של
השדרנית והמוזיקאי ת שרון ק�נ
טור בנושא זרות במוזיקה  -על
מיינסטרים וחתרנות מוזיקלית ותחו
תום את הערב הופעתו של המוזיקאי,
שלמה יידוב ,במופע "חלק ממני".
עוד בתיקון –"קצרזרים" – קטעי
מופע קצרים ונוקבים על חוויות
זרות אישיות ומעגל שירה מקודשת
ב"זוליקה".
מוזמנים ומוזמנות לבוא ,תיקון
שבועות ,לראות בשדות זרים ,יום
חמישי  6.6החל מהשעה .19:00

אמנות עוטפת

נער נופל  -גלעד סוירזנסקי

ב 28-ביוני תיפתח
בגלריית קיבוץ בארי,
האזורית
שבמועצה
אשכול ,תערוכה של
בוגרי מגמת האמנות
"נופי הבשור" .השנה
יוצגו עבודות מגוונות
בפיסול ,ציור ואנימציה
בשלל נושאים :תמר
אטיאס תציג סדרת
שמבטאים
ציורים
מנעד רגשי מעצב "אני לא בובה"  -עדי כהן
והתכנסות ,לצעקה ,חיבוק ועד התו בני הזוג ויוצרת גוף אחד שהוא תא
גברות ושמחה ,מצבעוניות אפורה משפחתי חזק .אורי קהירי עוסקת
עד צבעים בהירים .מיה כהן חוקרת בבעיית לקות הראייה שלה .עדי
את דמות סבה ,שלא זכתה להכיר ,כהן יוצרת אנימציה של דמות נערה
בקופסאות אור מחוררות ,והאור שמספרת את תחושותיה מהתגובות
שחודר דרך החורים מציג את דיוקנו שהיא מקבלת ברחוב ,ומעלה את
בצורה הירואית כדמות להערצה .שני נושא הטרדה מינית .נעמה שפירא
ברוך ציירה סצנות מתקופת התיכון יצרה עבודה בחוט ברזל שמוקדשת
שעיצבו את חייה ועזרו לה להתבגר .לאבא שלה ,שנהרג בתאונת אופנוע.
גלעד סוירזנסיקי עוסק בחרדה חב�ר נעמי לי עוסקת בהתמודדות שלה
תית ,מצב בו היחיד סובל מתחושות עם מחלת הלוקמיה ,שלושה ציורים
של ריחוק ,בדידות ,חוסר השתלבות ,של דמות נערה במרכז מנדלה .עפרי
בלבול והסתגרות .שגב גויטע מצייר בסליל הציבה  10דמויות קטועות מ�ה
פורטרטים של דמויות אנונימיות ,מותן ומעלה ,מפוסלות בחימר שרוף,
כשכל דמות בצבע ובהבעה אחרת .ניצבות בקלחת ,צפופות ,בוכות ,דוו
סשה מרטינבוב מפליא לצייר בפל�ס חפות ,צועקות ...תאיר בירה מציירת
טלינה ועוסק בקסם הלילה ,בירח ,בפחם על קרטונים אנשי שוליים
בהשתקפויותיו .תומר זק עוסקת בחברה הישראלית  .שי סטמקר מצ�י
בנוסטלגיה ובמשפחתה .מציירת את גה את התרבות ההודית בדגש על
הוריה וסביה ,כשהיא מחברת בין שני טקס החינה.
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הרשה לצוות שלנו להתיר
את הפלונטר עבורך
חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.
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פנה כעת

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

למומחים
להסרת
פלונטרים
לגיטימציה לנחלה וקבלת היתרי בניה (בדיעבד),
שינוי גאומטריית מגרש.
הסדרת שימושים וגם תב”ע נחלתית לשם הגדלת
זכויות בניה/פיצול/פל”ח/אחר..
נעריך עבורך את עלויות דמי היוון (דמי שימוש).
נסדיר את כל פריטי הנחלה.
נערער ונציג בפני גורמי הגביה על שומות גבוהות.
ועוד ..ועוד ..ועוד..
ביקור ב
בי
ת
ה
ל
קו
ח
חינם וללא
ה
ת
ח
יי
בו
ת
!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

החברה המובילה למושבים ונחלות

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
23.5.2019
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מתק
השיר

החיל דור וקנין בן ה־ ,19ממושב אמונים ,משלב בכישרון את שתי אהבותיו :לשיר ולהופיע באירועים
ולהכין קינוחים ועוגות ,במסגרת שירותו הצבאי כקונדיטור  #כל זאת ,בין תחביביו הרבים ,כרכיבה
על סוסים וספורט אקסטרים לסוגיו  #בראיון לחני סולומון מ"קו למושב" הוא אומר" :החלום שלי
להיות זמר מוכר ואיכותי"
חני סולומון

המילים המרגשות" :מי לימד
אותנו לאהוב עד הקצה /
ולמה אין תשובות לכל מה שהלב
רוצה - "...זהו הפזמון בסינגל החדש
של הזמ ר דור וקנין הנקרא "נשא�ר
תי ילד" ,חיל צעיר ממושב אמונים,
המשרת בצה"ל כקונדיטור יצירתי
במחנה בר לב הסמוך לקריית מלאק
כי.
וקנין מתחיל לשיר ,בקולו המרק
עיד מיתרים ,שצלילי שיריו נוגעים
ומרגשים .לדבריו" :אני מתייחס
לשירה ברצינות רבה מכל ההיבטים.
זה כולל את בחירת השירים ,המיק
לים ,סגנון הלחן ואף הקדשת הזמן
ללימוד פיתוח קול אצל המורה חיים
פנירי.

"בשבילי המוזיקה והשירה הם
מרכז החיים בשנים האחרונות .כל
שלב הוא עוד תחנה ברוכה בדרך
האין סופית .להיות זמר מקצועי זה
לא עניין פשוט וקל ,המתבטא רק
בלעמוד ולשיר .כפי שראינו בחלק
מהמבצעים ששרו בתוכניות הראק
ליטי השונות' :כוכב נולד'' ,אקס
פקטור'' ,דה וויס'' ,ביה"ס למוזיק
קה' ואחרות .בכדי לעמוד על במה
בביטחון צריך איזושהי בשלות פניק
מית .אני מאמין שהמוזיקה בחרה בי,
ולכן אני מתייחס לנושא בשיא הכק
בוד ועם כל הלב והנשמה .זהו כייף
מיוחד לשיר בפני קהל ,המשדר לך
המון אנרגיה טובה ,חיבוק ופירגון".
וקנין ( )19מציין שהמשפחה כל
הזמן מאחוריו ,תומכת ,מעודדת
ומלווה אותו ,לכל הופעה ואירוע.

"נשארתי ילד"  -הסינגל החדש של דור וקנין (צילום :שי פרנקו)
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מאז שהבחינו שזאת הדרך שבחר,
הם מממנים את הוצאת הסינגלים,
הליווי המקצועי בידי מנהלו האישי
איקו כהן ,לימוד פסנתר ועוד.

להיות זמר
איך הכל התחיל ,איך הפכת לזמר?
"כשהייתי ילד צעיר בביה"ס יסוק
די לאו דווקא התבלטתי בשירה,
אבל מאז ומתמיד אהבתי לשמוע
שירים .גיבורי ילדותי היו :איל
גולן ,דודו אהרון ,איתי לוי ,עומר
אדם  -זמרים שאותם אני מעריץ
ואוהב עד היום וכן זמרים נוספים.
בבית שמענו את כל סוגי המוזיקה,
כך שנחשפתי לסגנונות רבים ושוק
נים .המוזיקה המזרחית כבשה אותי

ולימים הבנתי שמתאים לי לשיר
בסגנון זה .אך אני אדם פתוח ,ומוק
כן ללמוד בתחום המוזיקה .בינתיים
אני צעיר ,וכל החיים לפניי".
השנים עברו מאז ילדותו ,דור
התבגר וקולו התחלף והוא המשיך
לשיר בבית ולמשפחה .המפנה התק
חיל בכיתה י' ,כאשר יצא עם חברים
לערב קריוקי וזאת הייתה בעצם
נקודת הפתיחה" .התור שלי לשיר
הגיע .אחזתי את המיקרופון והתחלק
תי לשיר ממש בטבעיות .התשואות
מכל עבר לא אחרו לבוא .החברים
הנדהמים מהקול הבוגר והמקצוק
עי בביצוע השיר התלהבו ,חיבקו,
פרגנו בגדול וביקשו שאשיר עוד
שירים .כל זה היה בסביבות גיל ,15
ומאז אני צועד בדרך צעד אחר צעד.
בסוף שנת לימודי התיכון בכתה

הזמר והקונדיטור דור וקנין (צילום :שי פרנקו)

י"ב ,במסיבת הסיום שרתי שירים
מהסינגלים שלי ,וכל תלמידי השכק
בה רקדו בקצב צלילי השירים".
התוצאה הייתה מדהימה והבטיחה
לכולם שיש לבחור כישרון .ההורים
אירית ורמי וקנין ,בני המשפחה
והחברים הרבים ,כולם לחצו על דור
לעשות משהו מעשי ולהתקדם עם
כישרון השירה שלו.
וכך מצא את עצמו חוזר ושר
במסיבות קריוקי ,מסיבות ימי הולק
דת ובאירועים פרטיים אחרים .היו
מקרים שהד'י.ג'יי באירוע שמע את
קולו הערב של וקנין ,והזמינו אותו
לבמה" :התרגשתי אך בהחלט הרגק
שתי והבנתי שזה המקום שלי ושאני
מרגיש נפלא לשיר .הגעתי להחלטה
שאני מקדיש זמן ומקום למוזיקה
ולשירה בלו"ז שלי.
"ההתחלה הייתה כאשר החלטתי
לעשות קאבר לשיר 'גורל הזה' של
הזמר דודו אהרון .הביצוע היפה זכה

"נשארתי ילד"  /דור וקנין
אני הולך גם כשהלב שלי מתהפך
ולא לומד מטעויות נשארתי ילד
בין אהבות בתוך אלבום של זיכרונות
תאמת שכבר נמאס לי לחיות במסגרת

"כדי לעמוד על
במה בביטחון צריך
איזושהי בשלות
פנימית .אני
מאמין שהמוזיקה
בחרה בי ,ולכן אני
מתייחס לנושא
בשיא הכבוד ועם
כל הלב והנשמה.
זהו כייף מיוחד
לשיר בפני קהל,
המשדר לך המון
אנרגיה טובה,
חיבוק ופרגון"
את העובדה שהשרות הצבאי לא
מפריע לי לעסוק בתחום ,להופיע
ולהתקדם .ביום מהימים אשמח
שאצליח להגיע לשיר ,לפני קהלים
רבים .ואפילו לכוון למופע בקיסק
ריה ,כחלום שיתגשם".

נשארתי ילד
מדוע קראת לסינגל "נשארתי ילד"?
"הסינגל השישי שלי' ,נשארתי
ילד' ,שהשקענו בו מחשבה ועבודה
רבה ,כדי שהתוצאה תהיה מדויקת
ואיכותית ,מייצג משהו יותר מקק
צועי ובשל .למה 'נשארתי ילד'?
נכון שאני כבר חייל בחצי השנה
האחרונה ואני מתכנן תוכניות גדוק
לות לעתיד ,אך בסופו של דבר אני
וחיילים רבים כמוני ,אנחנו עוד
בעצם ילדים .יש בנו עוד תמימות
לאלפי צפיות .הופתעתי מהתגוק
בות הרבות והמפרגנות והבנתי את
הכיוון .לכן הוצאתי קאברים נוסק
פים ,כמו' :בן אדם'' ,היחידה מבין
כול'ן' ועוד .ביצועם זכה שוב ל�ת
שואות רבות".
זה היה הזמן לחשוב על סינגלים
מקוריים לזמר הצעיר בהתהוות.
וקנין נפגש ע ם אופיר כהן ,המ�ו
כר ככותב ומעבד שירים וכך נולד
הסינגל הראשון ,שיצא לאור כשדור
עוד היה בן  ,15בשם "רסיסים של
אהבה .".לאחר מכן יצאו עוד חמ�י
שה סינגלים " :בליבי"" ,פוארטו
ריקו"" ,שאת בי נוגעת" ו־"איפה
את?" ,השישי והאחרון ביניהם ,יצא
לאור כאשר שירת כבר כחייל ,לפני
יותר מחודש ונקרא בשם המפתיע:
"נשארתי ילד" .אותו כתב ועיבד
לידור סולטן עם אילון ששון.
"אני מאחל לעצמי להמשיך ולהק
תקדם בתחום המוזיקה ומעריך מאד

תני לי אוויר לנסות להסביר
אני יודע שאת מתחילה לשכוח
מדבר אל הקיר ורק קולות של העיר
שוברים לי מעט את השקט
מי לימד אותנו לאהוב עד הקצה
ולמה אין תשובות לכל מה שהלב רוצה
הכל כאן מסובך מידי ואת הולכת בלעדיי
לטייל עם הלבד
וזה קשה לתת לכלום שימלא
ולחפש שוב מחסה להמשיך אחרת
את התרגלת לשים ת'לב על אוטומט
לתת לזמן לזוז לאט לאן את ממהרת

דור וקנין בהופעה (צילום :שי פרנקו)

נעורים ,אהבות ראשונות ועוד  -וזה
בעצם הרעיון המרכזי והייחודיות
של השיר .דוגמא לאחד המשפטים
המבטא תחושות אלו בשיר' :ולא
לומד מטעויות נשארתי ילד''...
"המיוחד בשיר זה ,שהוא מספר
על אהבה ותמימות .מעניין אותי
הפרדוכס הקיים  -בני גילי רוצים
להיות כבר גדולים וכאשר הם כבר
גדולים הם רוצים להיות צעירים
יותר ויותר .אנחנו חושבים קדימה
על החיים ומשמעותם .והשיר בעצם
ממליץ ,לעצור ולהישאר ילד ולא

לרוץ בזמן שבכל מקרה זז .הלב
הולך למקום אחד ,והראש רץ למק
קום אחר .זה מביא לתובנה שלפרוץ
לתודעת הקהל זה תהליך ,תהליך
שיש לו קצב ודינמיקה משלו ולא
צריך לרוץ ,מאחר ועדיף שזה יהיה
רק בדרך הטובה ביותר והכי נכונה
בקצב בשבילו".
וקנין מאמין שהוא יכבוש את
הקהל בקולו ובהופעתו ושיהיה,
בעזרת השם ,אחד הזמרים הטובים
והמובילים במדינה .לדעתו יש המון
זמרים מוכשרים המוציאים שירים

דור וקנין במושב  -אוהב לרכב על סוסים במושב אמונים (צילום :שי פרנקו)
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"למה 'נשארתי
ילד'? נכון שאני
כבר חייל בחצי
השנה האחרונה
ואני מתכנן
תוכניות גדולות
לעתיד ,אך בסופו
של דבר אני
וחיילים רבים
כמוני ,אנחנו עוד
בעצם ילדים .יש
בנו עוד תמימות
נעורים ,אהבות
ראשונות ועוד -
וזה בעצם הרעיון
המרכזי והייחודיות
של השיר"
והוא מודע לעובדה שקשה להגיע
למעלה לפסגה ,אך קשה עוד יותר
להישאר במשך זמן בטופ למעלה:
"צריך להיות נאמן לדעותיך ,לסק
גנון הגשתך את השירים ,למילים
המובעות בשירים ועוד .התוצאות
מגיעות עם תהליך מורכב של השק
קעה והתמדה .כי במוזיקה אין קיק
צורי דרך".

ספר על עצמך במושב?
"נולדתי בקרית מלאכי ,הבק
כור מבין שלושת הילדים במשק
פחה ,להורי אירית ורמי וקנין .יש
לי שני אחים :יאיר בן  ,12ואחות
צעירה ,ליאן ,בת שמונה .כשמלאו
לי  12שנים ,עברנו למשק שרכשנו
במושב אמונים .הורי חיפשו מקום
שקט ונעים ,עם איכות חיים לגדל
ילדים ואכן הייתה זו החלטה נכונה
שהוכיחה את עצמה .כולנו אוהבים
מאד את החיים הכפריים במושב
אמונים .המרחבים הירוקים של השק
דות מהכניסה למושב ,תמיד עושים
משהו בלב .סבי וסבתי מצד אבי
התגוררו במושב גבעתי .כילד אני
זוכר ,שהיינו נוסעים לעיתים קרוק
בות למושב ,ונהנים מהאווירה .אנו
משפחה האוהבת מאד בע"ח במיוחד
סוסים .וזה כייף שאפשר לגדל סוק
סים ולרכב עליהם בשדות".
בילדותו וכאשר היה עוד נער היה
פעיל בתנועת הנוער "הנוער העוק
בד והלומד" במושב .מדי פעם שר
בחגיגות התנועה ובמסיבות שנעק
רכו באזור .את לימודיו התיכוניים
בביה"ס האזורי בבאר טוביה ,השק
לים במגמה עיונית ,ברמה מורחק
בת" .למרות זאת ,בינתיים בחרתי

| 16

23.5.2019

דור וקנין ממושב אמונים בהופעה (צילום :שי פרנקו)

מתכון לעוגת טורט
מצרכים:
 6ביצים
 1כוס חצי סוכר
 1שקית אבקת סוכר וניל.
 1שקית אבקת אפייה
 1כוס וחצי קמח תופח
 1/2כוס שמן
 1/2כוס מיץ תפוזים
אופן ההכנה:
בקערה מס'  - 1מקציפים את החלבונים (לבן) עם סוכר.
קערה מס '  - 2מערבבים את כל המצרכים ומוסיפים את הח�ל
מונים (צהוב)
שופכים בזהירות את תוכן קערה מס  1לקערה מס  2ומערבבים
קלות ,לתערובת אחידה.
משמנים תבנית עגולה ,ושופכים את התכולה.
אופים בחם של  150מעלות ,לחצי שעה בערך.
בודקים עם קיסם ,האם העוגה מוכנה?
אם הקיסם יוצא יבש – העוגה מוכנה.
עוגה זו היא בסיס לתוספות יצירתיות לדוגמא :ציפוי קרם שול
קולד ,קצפת ותותים ,קרם עם חתיכות אננס ,אפרסקים או פירות
מגוונים .וכן גם חיתוך העוגה לשתי שכבות ,ומריחת קרם כלל
שהו ,ותוספות מועדפות בין שתי או יותר שכבות.
להתקדם ולהצליח בתחום המוק
זיקה והשירה .תמיד אוכל ללמוד
באוניברסיטה לימודים עיוניים בתק
חום כלשהו ,ללמוד ולהשתלב.
"אני מאמין שגדולתו של אדם
לרכוש כמה מקצועות בחיים .כרגע,
כל עולמי מוקדש למוזיקה! במקביל,
אני משרת את המדינה בשרותי הצק
באי בצה"ל כקונדיטור ומבצע את
תפקידי על הצד הטוב ביותר .בכל

תפקיד שיתנו לי אשקיע ואבצע
את המשימה ברמה גבוהה .בנוסף,
אשמח בעתיד לרכוש מקצועות נוק
ספים וללמוד באוניברסיטה.
"אדם לא יודע מה העתיד צופן
לו .ולכן צריך ללמוד כמה שיותר
כדי להבטיח את עצמו ואת עתידו.
יש לי המון תחביבים פרט לרכיבה
על סוסים .במיוחד אני אוהב ספורט
אתגרי ,כגלישה בים על כל סוגיה,

טיולים בשטחי המושב והסביבה.
אין ספק שהמוזיקה תופשת זמן רב
מחיי .אני מתאמן על השירים ,מוק
פיע באירועים ומשרת בצבא .לכן
לעסוק בספורט כגורם מאזן בחיים,
היא יתרון גדול".
אירית וקנין ,אמו נגאה של דור:
"במשך כל השנים ,החלק הכי חשוב
בחיי הוא גידול הילדים טיפוחם וכק
מובן המשפחה .את כישרון השירה
של דור גילינו ,בעלי רמי ואני ,עוד
במסיבת הבר מצווה שלו .הוא עמד
ושר לי את השיר של קובי פרץ:
'אמא שלי'  -זאת הייתה הפתעת
הערב .כל בני המשפחה והאורחים
לא הפסיקו להחמיא ולהתרגש מהק
כישרון .למרות שלמד בתיכון במגק
מה עיונית והיה תלמיד טוב ,אנו לא
עוצרים אותו עכשיו מלהגשים את
חלומו להיות זמר .אנו עושים את
כל שניתן להצלחתו ,נותנים לו גב
כלכלי ומלווים אותו בדרך שבחר.
אנחנו גאים שהוא שומר על עצמו
 לא מעשן ואינו שותה משקאותחריפים ויודעים שיש לו בסיס חיק
נוכי חזק ומכבד ושהוא יגיע רחוק".
לגבי היותו קונדיטור בצבא,
אירית מציינת שהבישול המקצוק
עי הוא חלק טבעי מהמשפחה" :אני
נהנית שאני יכולה לעבוד במטבח
בשיתוף עם הבן שלי".

דור ,מה זה אומר להיות קונדיטור
בצה"ל?
"התגייסתי בעשירי לדצמבר
בשנה שעברה  .2018כשהגעתי
לשלב השיבוץ אחרי הטירונות,
הציעו לי תחום טבחות ומתוך תחום
רחב זה בחרתי בקורס קונדיטוריה.

הנושא לא זר לי ,בבית עזרתי ועדין
עוזר לאמי במטבח .יצאתי לקורס
קונדיטורים ומאד נהניתי.
"את השרות הצבאי שלי אני
משרת במחנה בר לב ,שסמוך לבית
במושב .אנו מאכילים חיילים רבים
מדי יום ביומו .להיות קונדיטור זה
אומר להכין קינוחים ועוגות לפי
תפריטים קבועים .מעלי יש רס"ר
מטבח ולפי הוראותיו אנו עובדים.
זה כייף להכין את מבחר המתוקים
והמאפים שהחיילים אוהבים".
דור מדווח שהקינוח המועדף עליו
באופן אישי הוא הסופלה והוא גם
שמח להכינו" :אני אוהב לאפות
מאפים עם קמח מלא וללא גלוטן,
אך להכין חלות לשישי שבת ,זה
תענוג צרוף .הריח המתפשט במטק
בח ,זה פשוט נפלא .בכל פעם נהק
נים מחדש עם הניחוח הזה ,המזכיר
ששבת בפתח ואת מטעמי הבית.
"אני חייב לציין שצה"ל מתקדם
מאד בגישה שלו לתזונה ולתפריט
שהחיילים אוכלים .כידוע ,היום
קיימת מודעות רבה למחלות ותוק
פעות אלרגיות שונות ,המתעוררות
וקיימות בגוף האדם .חלק מהחיילים
שלנו מוגבלים ורגישים למאכלים
מסוימים ולכן התפריט המוצע היום
מאד מגוון ומותאם .לדוגמא ,יש
התחשבות בחולי ציליאק ,ברגישות
למוצרי חלב ,לאגוזים ,לבוטנים
ופירות מסוימים בעייתיים למיניהן
ועוד  -וצוות המטבח שלנו בבסיס
מתחשב בכל אותם נתונים חשובים
ומכין מנות טעימות וטובות ,בעלות
ערך תזונתי ובריא לכולם .כמו כן,
יש לנו גם את התפריטים לחיילים
הצמחונים והטבעוניים".

חדשות

עמוס דה וינטר

מי יהיה שר החקלאות הבא?

המועמדים הבולטים לעת עתה הינם  -בצלאל סמוטריץ' (האיחוד הלאומי)  -יואב גלנט (הליכוד)  -וניר ברקת (הליכוד)

יואב גלנט (צילום :לע"מ)

מי יהיה שר החקלאות הבא?
לשאלה שבה מתלבטים
בוודאי חקלאים רבים ,גם למי שנק
מצא בסוד העניינים ומקורב למשא
ומתן המתנהל בין יריב לוין ונתן
אשל ,באי כוחו של ראש הממשלה,
בנימין נתניוהו לבין הסיעות הש�ו
נות בכנסת החדשה  -אין עדיין
תשובה.
כבר בתחילת הידיעה חשוב לציין,
שבכל סיעות הקואליציה שואפים,
במסגרת המשא ומתן ,להשתלבות
בממשלה גבוה ככל האפשר  -ותיק
החקלאות לא נחשב לתיק נחשק או
תיק ביצועי ממעלה ראשונה.
עם זאת ,תיק החקלאות גם לא
נחשב לתיק מינורי ,כמו השר לעק
נייני ירושלים או השר לענייני
התפוצות ,תפקידים שנולדו בעבר
בשל צרכים ואילוצים קואליציונים
ונקראו בעבר "שרים בלי תיק".

ש"ס
עוד לפני הבחירות שלוש סיעות
הודיעו ,כי הן מעוניינות בתיק החק
קלאות :סיעת כחול לבן ,שלא תהיה
בקואליציה ,סיעת כולנו וסיעת
שס"ס ,שכמה מהח"כים שלה מו�ש
בניקים והחקלאות קרובה לליבם.
הח"כים של ש"ס רוצים אבל לא
בטוח שיו"ר ש"ס  ,אריה דרעי מע�ו
ניין בחקלאות ,מה גם שלפני הבחיק
רות אמר דרעי ,שאם החקלאים רוק
צים שר חקלאות מש"ס  -אז שיבחרו
בש"ס ,מה שכידוע לא ממש קרה
באופן דרמטי בבחירות האחרונות.
ח"כ איציק וקנין (ש"ס) ,יש סיכוי
שש"ס תקבל את תיק החקלאות?

ניר ברקת (צילום :בית חאתם)

"זוהי שאלה שמאוד ,מאוד קשה
לענות עליה ,יש המון מרכיבים
לדבר הזה .דבר אחד בטוח ,בשלב
זה שום דבר עוד לא סגור .נכון
שכל סיעה יודעת פחות או יותר
מה מציעים לה אבל הדברים לא
חתומים ולא סגורים ויכולים להק
שתנות במהירות .ברגע שיגמרו את
כל חלוקת התיקים וההסכמות עם
כל השותפות העיקריות יחלקו את
מה שנשאר .מי יהיה שר החקלאות?
זה יכול להיות יואב גלנט וזה יכול
להיות גם של ש"ס".

נו ,שבממשלה הקודמת כיהן כשר
הכלכלה אך עדיין לא בטוח שכהן
ימשיך לכהן כשר הכלכלה .בתמורה
לכל זאת ,יצטרפו כחלון וסיעת כוק
לנו למפלגת הליכוד.
בדומה לאביגדור ליברמן (ישראל
ביתנו) ,כחלון מנהל מו"מ מול ראש
הממשלה ולא מול צוות המו"מ ,לוין
את אשל ,דבר שיעצים את כוחו
לקראת סיום המגעים.
מה לגבי תיק החקלאות שכחלון
חשק בו לפני הבחירות? עד עתה
הנושא כלל לא עלה...

כולנו

האיחוד הלאומי

השר משה כחלון ,יו"ר כולנו,
הודיע מספר חודשים לפני הבחיק
רות ,כי הוא מעוניין בתיק החקק
לאות ,אותו הוא מיעד למאיר צור,
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאק
חדות חקלאי ישראל.
אבל כידוע ,בבחירות האחרונות
קיבל כחלון אך ורק ארבעה מנדטים
ול"כולנו" הוצע תיק שר אחד ,אולי
שניים וכן ,את תפקיד יו"ר וועדת
העבודה והרווחה ,שכנראה יוענק
לשרת השיכון עד כה ,יפעת שאשא
ביטון .כחלון ימשיך כנראה לכהן
כשר האוצר ,אך בסמכויות מצומצק
מות יותר .אפשרות נוספת היא שכק
חלון ימונה לשר החוץ ,תפקיד שהוא
חושק בו ,אבל גם כחלון יודע שבק
שנים האחרונות דולדל משרד החץ
מתקציבים וסמכויות ולא ברור מה
יעשה שם .רוב הסיכויים הם שכחלון
ימשיך כשר האוצר.
כחלון מחויב בראש וראשונה
לח"כ אלי כהן ,מספר  2בכו�ל

ומה באשר למועמדים אפשריים
אחרים?
ח"כ בצלאל סמוטריץ ,יו"ר
האיחוד הלאומי ,שמהווה חלק
מאיחוד מפלגות הימין ,דורש
לקבל את תיק המשפטים או החיק
נוך .אמנם לסיעתו של סמוטריץ'
רק שני מנדטים ,אבל הוא זוכה
מנתניהו לכבוד מיוחד בשל החלק
טתו להוביל יוזמה למניעת הגשת
כתב אישום נגד נתניהו ,כמו "חוק
החסינות" ,לפיו תוחזר חסינותם
של חברי הכנסת .במיקרה שהחוק
יאושר – במידה וירצו להגיש כתב
אישום נגד רה"מ נתניהו ,יהיה
צורך בהשגת רוב בוועדת הכנסת
וגם במליאת הכנסת ,שבשניהן יש
לקואליציה רוב.
נתניהו מתלבט ,אך נראה שיעק
ניק את משרת שר המשפטים לשר
יריב לוין ,שכאמור חבר בצוות
המו"מ הקואליציוני מטעמו ומקורב
אליו .בליכוד אומרים ,כי ניתן יהיה

בצלאל סמוטריץ (צילום :איתן פלד)

להציע לסמוטריץ את תיק ביטחון
הפנים ,או את תיק השיכון או את
תיק החקלאות .כזכור ,שני התיקים
האחרונים (שיכון וחקלאות) היו
בידו של אורי אריאל ,קודמו של
סמוטריץ' ,בשתי הממשלות הקוק
דמות.
באיחוד הלאומי מעוניינים בתיק
קים ביצועיים כמו משפטים ,חינוך,
תחבורה ושיכון .לגבי התחבורה,
התיק שהיה בידי ישראל כץ יועבר
כנראה לגלעד ארדן .מדובר בתיק
ביצועי פרופר שהליכוד מעוניין
לשמור עליו אצלו ולסמוטריץ'
הוצע תיק השיכון.
באיחוד הלאומי כבר הודיעו שאם
נתנייהו מתכוון לתיק השיכון במק
תכונת שהייתה בזמן כהונת אריאל,
אז הם לא מעוניינים ,אלא אם כן
יורחב תיק הבינוי והשיכון למה
שהיה לפני 10־ 15שנה ,עם תקציבי
בינוי ופיתוח עצמאים ,כתיק ביצועי
אמיתי.
לגבי תיק החקלאות ,ייתכן
שבאיחוד הלאומי יסכימו להמשיך
במשרד החקלאות ,אך באיחוד הימין
לא דורשים את תיק החקלאות כדק
רישה ורואים בו יותר כפשרה.

הליכוד
ומה לגבי הליכוד? הם יש סיכוי
ששר החקלאות הבא יהיה ליכודניק?
בהחלט כן.
מירי רגב וגילה גמליאל רצו את
תיק החינוך ,אך רגב צפויה לקבל
את ביטחון הפנים וגמליאל את תיק
התרבות; גלעד ארדן צפוי לעזוב את
התיק לביטחון פנים לטובת התחק

בורה וישראל כ"ץ צפוי להיות שר
חוץ.
שרי הליכוד שיישארו באותו
תפקיד הם אופיר אקוניס (מדע
וטכנולוגיה)  ,יובל שטינייץ (אנ�ר
גיה) ,חיים כץ (רווחה) ,צחי הנגבי
(שיתוף פעולה איזורי) וזאב אלקין
(הגנת הסביבה).
הליכוד מתכוון למנות שישה
שרים חדשים בתפקידים שהיו בידי
שרים אחרים או בידי נתניהו :השק
רים החדשים ה ם יואב גלנט (ח�ק
לאות? ) ניר ברקת (ירושלים? ח�ק
לאות?) ,גדעון סער (תיירות?) ,אמיר
אוחנה (תקשורת?) ,דודי אמסלם
(שוויון חברתי) ,אבי דיכטר (הסברה
ומודיעין) וציפי חוטובלי (תפוצות).
יורי אדלשטיין ימשיך לכהן כיו"ר
הכנסת.
יואב גלנט ,הליכודניק החדש
ואקס־כולנו ,מעוניין במשרד לביטק
חון הפנים ,ובמידה ולא יקבל אותו
ימונה לשר החקלאות  -כאמור ,אם
התיק לא יימסר בסופו של דבר לבק
צלאל סמוטריץ מהאיחוד הלאומי.
מועמד נוסף מהליכוד לתיק החק
קלאות הוא ניר ברקת ושוב ,במידה
התיק לא יינתן לסמוטריץ'.
זה פחות או יותר המצב .למעשה,
השבוע אמור היה נתניהו לסיים
את המשא ומתן אבל נתניהו ביקש
דחייה של שבועיים נוספים ,המעוגק
נת בחוק ,שאושרה אוטומטית כמעט
ע"י הנשיא ,לאחר ששמע את הסיק
בות לכך.
נכון לרגע זה ( ,)17.5אף מפלגה
לא חתמה על הסכם קואליציוני.
לנתניהו יש עד ה־ 29במאי לסיים
את המשא ומתן  -סבלנות...
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כאן גרים בכיף

במשך שנה שלמה נסע יוסי יניב על פי תוכנית לצילום
היישובים (מעל  1,300נק' יישוב) ,כל פעם באזור שונה  #מסע
הצילומים כלל גם את שטחי יהודה ושומרון ,בקעת הירדן
ורמת הגולן בהם נחשף לאוכלוסייה המקומית  -ובעיקר
לאנשי האבטחה המקומית ,שחלקם היה משועשע מהרעיון,
חלקם מודאג ,חלקם עצבני
יוסי יניב

"אם חקלאות כאן מולדת כאן"  -כך
על פי משה סמילנסקי.

שלט פסיפס מקצועי במושב אחוזם ,ביוזמת מועצה אזורית לכיש בסיוע משרד החקלאות

שלט כניסה עשוי פסיפס צבעוני של קיבוץ רמות מנשה

הכניסה של מושב עזריקם
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המגזר הכפרי בישראל כולל את כל היישוק
בים בעלי העדפה חקלאית (ולצדם יישובים
קהילתיים) הינו מגזר בעל ערך ,משמעות
וחשיבות :לאומית ,היסטורית ,חברתית וכלק
כלית .יישובים אלה מאוגדים (לרבות יו"ש)
ב 54-מועצות אזוריות אשר חולשות על
כ 80%-משטח המדינה ואוכלוסייתן מונה מעל
 820,0000תושבים ,היינו כעשירית מכלל או�כ
לוסיית המדינה (לפי הלמ"ס).
היישובים במועצות האזוריות הינם מגוונים
ושונים מאוד זה מזה :בגודלם ,בסוג האוכלוק
סייה שלהם ובצורת החיים המתקיימת בכל
יישוב .ניתן לראות במרחב הכפרי מיקרו-קוק
סמוס המשקף את החברה הישראלית כולה ,על
גווניה ושסעיה :לאומי ,חברתי-כלכלי ,אתני
ודתי.
מבחינה היסטורית ,קמו בישראל תחילה
יישובים בודדים מתוך אידיאולוגיה ציונית-
התיישבותית ,יישובים אלה הוקמו כדי לענות
על צורכי החברה והאוכלוסייה בתקופת הקק
מתן ,וההתיישבות החקלאית נתפסה כאמצעי
מרכזי להגשמת החזון הציוני .החל משנות
ה ,80-כתוצאה משינויים פנימיים וחיצוניים
חלו תמורות חברתיות ,פוליטיות ומשפטיות

מתווה לשלט כניסה אופייני

משמעותיות ,במרחב הכפרי בכלל וביישובים
השיתופיים בפרט .השינוי העיקרי במרחב
הכפרי התבטא בקשיים להתפרנס מחקלאות.
בשנות -ה 90-ניתן לכך ביטוי מוחשי ב�א
מצעות הקמת ההרחבות/שכונות ביישובים
המיועדות לתושבים שאינם חברים .התמוק
נה החברתית והדמוגרפית ביישובים אלו
השתנתה במידה ניכרת ,והתושבים שאינם
חברי אגודה הפכו בהדרגה לחלק משמעותי
מאוכלוסייה המקומית .מבנה הישוב החקלאי
משקף את דעות מייסדיו ,התנחלויות ומאק
חזים בשטחי יהודה ושומרון ,חוות בודדים
בנגב ,מושבות ,מושבים ,קיבוצים ויישובים
קהילתיים בכל אזורי הארץ בכלל ,ובפרט
לאורך הגבולות המוכרים את חלום הציוני של
בית פרטי עם גג אדום וגינה.
בשנים האחרונות מגמות פיתוח ומשבר
הדיור יצרו לחצים לעיור המרחב הכפרי בעיק
קר באזור המרכז .יישובים חקלאיים ,שטחים
פתוחים ושדות חקלאיים הסמוכים לערים הגק
דולות מאויימים להפוך לשכונות מגורים או
אזורי תעשייה של אותם ערים (כדוגמת קיבוץ
גליל ים ,מושב אביחיל ,גבתון וכדו').

המרחב הכפרי בישראל
במסגרת עבודתי במכון וולקני הוצאתי
השנה ספר עב כרס (שלטי כניסה ליישובים
בישראל) ובו צילום כל שלטי הכניסה של

30-31.10.19
054-4557780 יעקב קניאל
www.kenes-media.com | Pzilberman@kenes-exhibitions.com

ytabibi@kenes-media.com | 052-2773132
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הכניסה למושב גן הדרום ,עם ציור מגדל המים הנמצא ביישוב

היישובים בישראל (מעל  1350אתרי יישוב).
מתוך הספר נגזר הספר"  "המרחב הכפרי ב�י
שרלאל" ,המביא את סיפור ההתיישבות ה�ח
קלאית שיוצרת את המרחב הכפרי במדינת
ישראל .הספר סוקר את כל סוגי ההתיישבות
החקלאית במדינה לכל גווניה ,צורתה ואוכלוק
סייתה ,ואת ייחודה של ההתיישבות החקלאית
בצורתה הפיזי ,המינהלי והרכב האוכלוסייה.
הצגת היישובים ( 768אתרי יישוב חקלאיים)
בספר זה נעשית בצורה ייחודית דרך שלטי
הכניסה הניצבים בפתח היישוב ומברכים את
הנכנסים בברכת 'ברוכים הבאים'.
הכללת היישובים מתבססת על רישום הלק
שכה המרכזית לסטטיסטיקה (משרד הפנים),
הכיתוב לצד היישובים מתבסס על הרשום
באתר האינטרנט 'ויקיפדיה' לגבי כל יישוב
ויישוב ,ואתרי האינטרנט של היישובים עצמם.

שלטי הכניסה שונים זה מזה בצורתם ,גודק
לם ,תבנית גרפית ,סמלים נלווים ,צורת הצגת
השילוט וכך הלאה .המאפיין הבולט של שלטי
הכניסה ליישובים החקלאיים הוא רב גווניות,
מקוריות הגרפיקה והניסיון להתאים את השיק
לוט למאפיין היישוב בו הוא נמצא.
ניתן לחלק את מאפייני השילוט למספר
נושאים :שלטים אחידים בגודל צורה ותבק
נית גרפית בד"כ אופייני ליישובים השייכים
למועצות אזוריות ,מתוך רצון ליצור אחידות
מועצתית תוך שמירת הייחודיות היישוק
בית באופן הצגת סמל היישוב .דוגמא מועק
צה אזורית גזר ,גן שורק ,ברנר ,מעלה יוסף
וכך הלאה .ברוב המקרים מדובר בשלטים
גדולים ,שמוצבים בכניסה ליישוב ולעיתים
במרחק מהכניסה ליישוב ,לא תמיד מופיעה
הברכה ברוכים הבאים .קיימים הבדלים בעיק

שלטי הכניסה שונים זה מזה בצורתם ,גודלם ,תבנית
גרפית ,סמלים נלווים ,צורת הצגת השילוט וכך הלאה.
המאפיין הבולט של שלטי הכניסה ליישובים החקלאיים
הוא רב גווניות ,מקוריות הגרפיקה והניסיון להתאים את
השילוט למאפיין היישוב בו הוא נמצא
צילום שלטי הכניסה היה מסע מרתק לכל
אזורי המדינה .במשך שנה שלמה נסעתי על
פי תוכנית לצילום היישובים (מעל  1,300נק'
יישוב) ,כל פעם באזור שונה .מסע הצילוק
מים כלל גם את שטחי יהודה ושומרון ,בקעת
הירדן ורמת הגולן בהם נחשפתי לאוכלוסייה
המקומית ,ובעיקר לאנשי האבטחה המקומית
שחלקם היה משועשע מהרעיון ,חלקם מודאג,
חלקם עצבני ורובם אדישים מהעניין אם כי
חלק קטן התייחס לצילום השלטים כחשיפת
סוד צבאי.
רּוכים ַה ָּב ִאים (ברכה למי שזה עתה הגיעו
ְּב ִ
או נכנסו) על סגנון שלטי הכניסה.
שלטי הכניסה ליישובים בישראל הם מעשה
ייחודי שאין לו מקבילה בעולם .ייחודיות
זאת מתבטאת בצורה החזותית של השלטים,
בגודלם ,שונות החומר ובעיקר בקיום איורים
וסמלים המבטאים את אופי היישוב והמקום.
ברוב היישובים במדינת ישראל קיים שילוט
בכניסה ליישוב או בתוך היישוב שמאופיין
בשם היישוב ,שנת הקמתו וכיו"ב .לעיתים
פירוש מקור השם ולרוב ברכת כניסה " "-בר�ו
כים הבאים".
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הכניסה למושב גאולי תימן

צובי השילוט ,השלטים של השנים האחרונות
גדולים ,מהודרים ומשלבים אלמנטים של עץ,
מתכת ואבן .לעומת שלטים ישנים שבד"כ
עשויים עץ שלא עמד בפגעי הזמן.
שלט עץ ישן של מועצה אזורית מטה יהודה
בכניסה לקיבוץ נתיב הל"ה .השלט מכיל
מידע לגבי שנת הקמת הקיבוץ ,שיוכו הארק
גוני ,מקור השם ואייקונים לגבי ענפי החקק
לאות ביישוב ,ניתן לראות את השינוי שחל
עם השנים בעיסוק תושבי המקום.
שלטי עץ מהודרים במבחר צורות וגדלים
המתארים את ענפי המשק החקלאי של היישוב
ולעיתים מבנה בולט ביישוב :עצי הדר -מושב
עין ורד ,גפנים -מושב לכיש ,לולים -מדרך
עוז ,מגדל מים -גן הדרום ,בית כנסת -כפר
יעבץ וכו'.
כיתוב ע"ג קיר מסוגנן באותיות תלת
ממדיות גדולות שילוט עשוי בד"כ מתכת ,עץ
או פלסטיק לעיתים על רקע צמחיה ירוקה,
בשילוט כזה כמות המידע הנו מינימלי ,ליד
קיר השילוט יהיה לרוב קטע מגונן .דוגמא:
בית אלפא ,אמץ ,אלוני הבשן ,אילון .אבן
ספיר ,חולדה.

מיצג מרשים בכניסה למושב זמרת

חגור  -קיר אבן מסוגנן ובו שם היישוב

שלטי פסיפס/קרמיקה מסוגננים עשויים
פסיפס צבעוני ,הכיתוב לרוב יהיה מינימלי.
לרוב מדובר בשלט עצמי שהוכן ע"י בני
נוער מקומיים במסגרת בני מצווה .מועצה
אזורית לכיש הציבה שלטים בסגנון זה בכל
היישובים השייכים.
שילוט משולב עשוי לרוב מעץ בתוספת
פרזול מתכת .אופייני ביישובים גדולים בעלי
עסקים ותעשייה ,ניתן למצוא שילוב של שם
היישוב בתוספת ברכה לצד שילוט הכוונה
לאתרים ביישוב.

שלטים ומיצגי אופי בישובים מעטים
קיימים שלטי כניסה שמבטאים את אופי
היישוב חקלאי/היסטורי .לרוב שלטים גדוק
לים ומסוגננים שניכר שהושקע הרבה מחשבה
בעיצובם.
במבט היסטורי שלטי הכניסה מעבירים מסר
ססגוני ,צבעוני ומקורי בהתאם לרצון פרנסי
היישוב .לעיתים מביעים את אופי היישוב
ולרוב לא .ייחודם בחוסר אחידותם ולכן הם
נותנים מבט על התרבות המקומית הישראלית
שהייתה ועודנה.

ספרים
זהר נוי
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מומלצי השבוע
לסכל תכנית נקמה

יצרן ריהוט רחוב וגן
וחריטת שלטים בעץ
מיכל ואהוד

ישראלי
שילוט

אשפתונים

"העוצמה והזעם של אבנר ארליך" ,מאת פיני אלעזרי ,הוא מותחן מרתק
ומעוררר מחשבות .שרשרת פיצוצים קטלניים מזעזעת את בירות אירופה .בפ�י
צץוץ ברומא נרצחים עשרים ושניים איש ביניהם שישה ישראלים .מהמוד�י
עין שנאסף מסתבר שזה רק המבוא :עימאד אקברייה ,פלשתיני שעומד בראש
הארגון האיסלאמי שאחראי לקטל ,זומם לפוצץ את מסגד אל אקצה ולהטיל את האשם על
היהודים .הוא גם מקדיש את עיקר זמנו לקידום שיטה להעברת מטעני נפץ ברחבי העולם
המעריבי .השיטה מבוססת על מיצוק חומר נפץ נוזלי לג'ל .את הג'ל הזה ממלאים בבלון ש�נ
שתל בגופם של השהידים בניתוח .הכוונה היא לייצר מאגר פצצות אנושיות מתקתקות שאי
אפשר לגלות .אבנר ארליך ,מאגף המבצעים המיוחדים של המוסד ,נחלץ לסכל את התוכנית
ויוצא למרדף חוצה יבשות בעקבותיו של מנהיג הטרור האכזרי .המרדף ,הכולל הפעלת כוחות
מיוחדים ,סוכני מוסד וסי.איי.אי ,לובש צורה של נקמה אישית כשמסתבר לעימאד שאבנר היה
אחראי לחיסול אביו לנגד עיניו של עימאד כשהיה בן עשר .אבנר חושף שהמטרה העיקרית
היא להחדיר את הפצצות האנושיות למסגד אל אקצה בירושלים .אם אבנר לא יצליח לסכל את
תכנית הנקמה השאפתנית ,היא תבעיר בלהבות את המזרח התיכון כולו.
(הוצאת דני ספרים 423 ,עמ')

טרגדיה מסתורית
פאולו ג'ורדנו ,בספרו "לטרוף את השמיים" ,מלווה את ארבעת גיבוריו על
פני עשרים שנה ,משנות התשעים של המאה הקודמת ועד ימינו ,ומפליא לתאר
בדיוק שאין שני לו חברות ,אובדן ,רגש וחיים .תרזה מבלה את ימי הקיץ אצל
סבתה בספציאלה שבדרום איטליה .לילה אחד ,היא מבחינה בשלושה נערים שהתגנבו לחצר
ונכנסו לשחות בבריכה בעירום .השלושה ,ברן ,ניקולא וטומאסו ,חיים בחווה סמוכה במעין
קומונה עם הוריהם המאמצים ,הדוגלים באורח חיים טבעי וספגני .הנערים אינם הולכים לבית
הספר ,אבל יודעים הרבה דברים ,והם מאמינים באלוהים ,באדמה ובגלגול נשמות .למרות שהם
אינם אחים בדם הם קשורים בקשר בל יינתק .ברן מושך את האחרים ודוחף אותם לפריצת כל
הגבולות תוך שהוא מחפש משמעות באלוהים ,במין ובטבע .אט אט הופך המקום הנידח למקום
היחיד בעולם עבור תרזה .זה המקום של ברן .היא מתאהבת בו ולאורך השנים הקשר ביניהם
מתהדק עד שאהבתה אליו הופכת לציר הכמעט יחיד שחייה סובבים סביבו .היא לומדת אותו
והולתכת אחריו ,וגם אחרי שרדכיהם נפרדות היא מחכה לו ,עד שהם נפגשים מחדש אחרי ט�ר
גדיה מסתורית שרודפת את שלושת האחים ,שנשבעו שלא לספר עליה לאיש.
(מאיטלקית :יערה טאובר ,הוצאת כתר 386 ,עמ')

במי עליה לבחור?

ספסלים

קלאודיה דורסטנטי בספרה "קלאופטרה הולכת לכלא" מספרת את סיפורה
של רומא האחרת ,זו שנחבאת מעיני העולם ,ובתוך כך תוהה על טיבה ועל עצם
קיומה של יכולת הבחירה במקום הזה .קטרינה מנהלת במקביל שתי מערכות
יחסים רומנטיות ,שספק אם הן בכלל מסיבות לה אושר .האחת עם חבר הילדות
שלה ,שיושב עכשיו בכלא ,והשנייה עם השוטר שאחראי למעצרו .לקטרינה ולחבר שלה היה
חלום משותף :להיות הבעלים של מועדון לילה ,חלום שהתגשם לכדי מציאות אפלה ומורכבת.
מדי יום חמישי ,לאחר הביקור בכלא ,השוטר לוקח אותה במכוניתו לבילוי משותף או לביתו.
עוד מעט ,כשהחבר שלה ישתחרר מהכלא ,קטרינה תיאלץ לקבל החלטה.
(מאיטלקית :יעל קריצוק ,הוצאת כתר ,הסדרה הקטנה 176 ,עמ')

רוצים להשתיק אותה

שולחנות

gutman858@gmail.com
מחיר מיוחד בהזמנה קבוצתית

גוטמן חריטת שלטים בעץ

"אמנות הבריחה" הוא מותחן משובח של בראד מלצר .גופתה של נולה
בראון נמצאה במטוס שנפל מהשמיים בשעה שיצא מבסיס צבאי סודי בערבות
הקרח של אלסקה .המפקד שלה זיהה את גופתה .הממשל האמריקני אישר את
מוהתה .אבל ג'ים "זיג" גילה זה עתה את האמת :נולה נמצאת בחיים .והיא ב�מ
נוסה .זיג עובד בבסיס חיל האוויר בדובר ,ותפקידו הוא להביא למנוחת עולמים את אלה שמתו
במהלך משימות חשאיות ביותר .נולה היתה חברת ילדות של בתו ,והיא אף הצילה פעם את חייה.
ולןכן ,כשגילה שעדיין בחיים ,הוא נחוש בדעתו למצוא אותה .אך ככל שזיג חופר עמוק יותר ב�ע
ברה ,הוא מגלה שהצרות הולכות בעקבותיה לכל מקום .נולה היא אמנית בשרות הצבא האמריקני,
וגם לוחמת לכל דבר .במשימה האחרונה שלה ,נולה ראתה משהו שאיש לא היה אמור לראות,
ובכך "זכתה" באויב מושבע ואכזרי – אויב שיעשה הכל על מנת להשתיקה .בכוחות משותפים,
נולה וזיג מנסים לחשוף את הקנוניה הסודית החמורה ביותר בתולדות בצבא האמריקנית ,קנוניה
המגיעה עד לחלונות הגבוהים ביותר וחוזרת בזמן אל ימיו של אמן הבריחה המפורסם מכולם -
הארי הודיני( .מאנגלית :נועה מרום-צדוק ,הוצאת דני ספרים 496 ,עמ')
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.
א מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים
חורגים ,פל"ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים בנחלה וכן
הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ"י וועדות
התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
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עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך
לפרטים074-7457405 :

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
היכרויות

 69אלמנה ממושב בצפון אקדמאית
נראת צעירה לגילה נאה ייצוגית
ואיכותית אשת שיחה מעניינת בעלת
תחומי עיניין רבים חובבת טבע טיולים
מעוניינת להכיר חבר לחיים ואוהב את
החיים ,אדם איכותי אינטלגינט חייכן
לפרטים 052-4403890

משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים.
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי
בחייכם ,זמנו לחייכם אושר ,אל
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי
משמעותי בחייכם .להיות מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט

שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :

למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון

www.rdatihg.co.il

 65ג' עצמאי נראה צעיר לגילו נאה
איש שיחה עם כוונות טובות ורציניות
מעוניין להכיר חברה לחיים נעימה
לבבית שמעוניינת לחלוק חברות
כנה ואמיתית
לפרטים אלי 052-2798163

למכירה

א מתמחה בתחום האגודות השיתופיות
בדגש על מושבים.
א ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות,
בנים ממשיכים ,העברת זכויות בירושה
ובחיים ,הסכמים בין יורשים.

18.50 X 33.50

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר
18.50 X 33.50

054-3191117

www.makovern.com
מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410

הצעות עבודה
דרוש רכז חממות לאזור עמק חפר
ידע מוכח בגידול מלפפון חובה
מגורים באזור חובה
050-5679819

דרושים/ות בחורים/ות
צעירים/ות יוצאי/ות צבא
 רשיוןנהיגה אנגלית ויזה–חובה

משרד עו"ד ובוררויות

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב

הרפת והחלב
הרפת והחלב

לעבודה בניו יורק
בתחום משחקי הוידיאו

ניר ברזל

הרפת והחלב

טלפון+1718-6445700 :
( 03-7635005אחרי )15:00

מעוניין לפרסם

18.50 X 33.50

בלוח הירוק?

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  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
www.zakai-le.com

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554, 0523926563

טיולים לחו"ל
טיול על דרך המשי (סין וקירגיזסטן)
 18ימים ,יציאה12/6/19 :
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

לפרטיםttova@kenes-media.com :

074-7457405 H

קו למושב / 8216177 /

רח' העצמאות  43חיפה | טל04-6732027 | 04- 8645885 :

0
₪53,00

פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנוwww.bk-adv.co.il :

רוצה
לפרסם?
שטח זה
יכול
להיות שלך!
לפרטים
074-7457405

, XUV560
•
•
•
•
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• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•
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