
רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!
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מקורות הכעס
כנס החקלאים בעין ורד: 
"אם המדינה תלאים את 

בארות המים שלנו, נאלץ 
לסגור משקים חקלאיים 

רבים"

היה שיטפון?
עשרות אוהבי טיולי שטח, 

בעלי רכבי שטח וסתם 
"משוגעים לדבר" אצו-חשו 

לנגב ולערבה, כדי לצפות 
במופע השיטפונות הגדול 

שלא הגיע

מכת גניבות ופריצות
המשטרה עושה את כל 

שביכולתה למגר את מגיפת 
הגניבות והפריצות שפשטה 

במועצות האזוריות 
מרחבים ושדות נגב
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כבר מתגנב האביב לפתח, האוויר מתחמם, החי, הדומם, הכול פורח, 
ואני נכנסת למתח

שוב חוזר הפזמון, קניות, ניקיון, ו
חלי וחוזר  כוח,  אין  �אירוח, 

לפתח,  האביב  מתגנב  כבר  לה. 
הכול  הדומם,  החי,  מתחמם,  האוויר 

פורח, ואני נכנסת למתח.
איך נעבור את הפסח?

כבר  המצות  פירורי  רוחי  בעיני 
בכל הפינות ואני לא גומרת לטאטא, 
ועלי  מהחג  חלק  זה  ערימות.  ממש 
אכין  מהמצות  אז  ליהנות,  מצווה 
מטוגנת,  מצה  וכן, מתוכננת  עוגות 
שתהיינה  המצאות  ועוד  לחמניות 
לבאות. ואז לקניידלך פני מועדות, 
הזו  ולמנה  העוף  במרק  יצופו  הללו 
אין סוף, אותה כולם אוהבים מאד - 

ואני מתענגת, אבל "די לחמוד, לא 
גמרנו, יש עוד..."

נמשכת,  השולחן  סביב  וההרעשה 
שלום,"  אבא  "אימא,  שקט.  ולפתע 
אהובות,  שעלי  הקריאות  נשמעות 
ההריסות.  את  לפנות  נשארים  ואנו 

�"סבתא היה טעים מאד," חיבוק אח
רון ותם הערב הראשון, ליל הסדר. 

לע ממלמלת  אני  סוף,"  �"בינתיים, 
צמי, "נוחי בבושקה, עלי על יצועך, 

בכבוד הרווחת את מנוחתך."
האוויר,  את  מפלחת  קריאה  ואז 

"מחר נבוא לגמור את שנותר."
ואני (אוי, ממש לא נגמר): "אולי 

אארוז לכם הביתה"?

"לא אימא, לא כדאי, נבוא, בודאי 
ובודאי," והגיע המחר - הדור הצעיר 

חזר וחיסל כל מה שנשאר.
�כך תם החג הראשון ואני הול

בעתיד? שהעתיד  מה  לישון.  כת 
ידאג.

�והעתיד דאג, לאחר מספר 'אימו
אותי  ארזו  היורשים,  הגיעו  שים' 
ואת האיש, עלינו על הכביש לטיול 
בתוך  והלכנו  הלכנו  בטבע,  שם  אי 
כל הצבע. מכל פינה פרצה הפריחה, 
האח, איזו שמחה - הפעם להתעייף 
היה כייף, אז למה אני כל כך אוהבת 

לחזור הביתה אל השקט...
אלה רוזנברג, כפר מעש

למרות הכתוב ש"לא כל יום פורים" ו"מדוע לא יבוא פורים פעמיים 
בשבוע?" - לפחות בכנסת ישראל

אלינו פ יחזור  לו.  הלך  חלף  ורים 
בשנה הבאה.

ואולי הוא כאן אתנו כל השנה? 
פורים"  יום  כל  ש"לא  הכתוב  למרות 
ו"מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע?" 

- לפחות בכנסת ישראל.
במערכת הבחירות האחרונה, רק לפני 
שנה, הכריזו המפלגות בקול תרועה גדול 

ולהג למאבקים  ומחויבותן  מצעיהן  �את 
שמת חלומותינו באשר הם - כל מפלגה 

ומצעה.
אך הבטחות לחוד ומציאות לחוד.

�האמנו להן ובחרנו איש איש לפי אמו
אותנו  ההולמת  במפלגה  והשקפתו  נתו 
ואת מאווייו שיהיו או לא יהיו מציאותיים 
פעם  כל  קורה  זה  ותמיד  שיהיו.  ככל 

מחדש - תקווה ואכזבה בצידה?
תשכחו מאידיאולוגיות, כי לכל רעיון 

יש מחיר או אם תרצו כסא.
הק המפלגות  שדווקא  ונבהיר  �נסייג 

להן  שאין  ביודען  במצען,  דבקות  טנות 
ללא  המפלגות,  כל  אך  לממשן,  סיכוי 
שהן  בשבועה  מצהירות  הכלל,  מן  יוצא 

�יהיו מאוד חברתיות ויפעלו למיגור העו
ני והעוולות למיניהן ואנו הנתינים, כמו 

כל פתי מאמין, נוהים אחריהן לקלפיות.
הולכים  לא  וכסאות  אידיאולוגיה  אך 
מושבים  עוד  להוסיף  הרי  והמטרה  יחד 
מעור צבי. כשלאחר הבחירות ועם כינון 
הן  רע,  בכי  שמצבן  מסתבר  הקואליציה 
של  לבוחרים  עצמן  את  להתאים  מנסות 

�העתיד, בהבטחות חדשות ושונות לחלו
טין.

מתכחשת  למשל,  השלטון,  מפלגת 
�לעקרונותיה החברתיים ומתעלמת מהצ

עות חוקים המועלים כמעט מדי יום ולו 
רק מפני שהמציעים באים מהאופוזיציה. 
שתתמכו  הודעתם  הבחירות  לפני  אם 
פוסלים  אז למה אתם  בחוקים חברתיים, 

אותם בהצבעות?
חב  - אתם  ומה  אתם  מי  תחליטו  �אז 

ואנחנו  מתחפשים  אתם   – לא  או  רתיים 
לא מזהים אתכם. בעצם התחפשתם לפני 
הבחירות והאמת היא זו שמתגלה אחריהן.

המובילה  המפלגה  את  לדוגמא  קחו 
"מפל לעצמה  הקוראת  האופוזיציה  �את 

גת שלטון", למרות שכבר כמעט 40 שנה 
עצמה  את  להתאים  מנסה  היא  לא,  היא 
בוחרים  לרצות  כדי  לימין,  ולהתיישר 

בעתיד.
רק לאחרונה שמענו את ראשה, יצחק 
להקמת  הזמן  לא  שזה  מצהיר  הרצוג, 
מה  בדיוק  זה  אבל  פלסטינית.  מדינה 
שטוען גם ביבי - אז במה המחנה הציוני 
בוחריו  היו  מי  שונה?  הוא  במה  מתהדר? 

לעתיד? אנשי שמאל או ימין?
ועוד: האיחוד האירופי קבע שהסכמים 

�עם ישראל אינם חלים על השטחים הכ
בושים. על כך מחה נתניהו בחריפות ומי 
אינו  הרצוג  כך  אם  הרצוג.  אחריו  מחרה 

מתאים להיות ראש לאופוזיציה.
"אני  אומרת  לא  העבודה  מפלגת 
שמאל", מקסימום שמאל חברתי אבל לא 

מדיני.
לימין  הבאות?  בבחירות  נצביע  למי 
חברתי  משיפור  תמיד  כמעט  שמתעלם 
או לשמאל ששוכח את הבטחותיו לקידום 

השלום?
מלי ברוש, גן חיים
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il
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כ�150 חקלאים הגיעו השבוע לכנס חקלאים במושב עין ורד, שעסק בנושא "הלאמת בארות המים ומצב החקלאות"

השבוע כ הגיעו  חקלאים   150�
עין  במושב  חקלאים  לכנס 
"הלאמת  בנושא  שעסק  ורד, 
בארות המים ומצב החקלאות". הכנס 
שהתקיים במנחת עין ורד, אורגן על 
ידי נחמיה בן דוד, מרכז הפרלמונד 

במנחת עין ורד וחבר המושב.
אגף המשק  יו"ר  הגיעו  הכנס  אל 
אוריון  פלג  המושבים,  תנועת  של 
התאחדות  של  המים  תחום  ומנהל 

חקלאי ישראל, מתן רז.
�יו"ר אגף המשק של תנועת המו

שבים נתן סקירה על מצב החקלאות, 
מחירי המים, חוק הדבש וחוק הניקוז 
מפריטה  אחת  ביד  "המדינה  ואמר: 

יז ומכניסה  החשמל  נושא  כל  �את 
מים פרטיים של הפקת חשמל בכדי 
להוזיל מחירים וליצור תחרות בענף 

בזמן, בענף המים, מבצעת תה �ובו 
בכדי  וזאת  הלאמה  של  הפוך  ליך 

הע את  החקלאים,  עלינו,  �להפיל 
לויות היקרות של חברת מקורות."
�עוד הוסיף אוריון ואמר: "על המ

לטפל  לנו  לאפשר  להמשיך  דינה 
למי  להקים מאגרים  המים,  בנושאי 
המושבים  במים  לטפל  שיטפונות, 
של כלל תושבי המדינה ולהפיק מים 
במחירים נמוכים לרווחת החקלאות 

ולתושבי ישראל בכלל."
ורד  עין  במנחת  מרכז הפרלמונד 

אמר:  דוד  בן  נחמיה  המושב,  וחבר 
"לפני כ� 90 שנה הקמנו את בארות 
המים בעין ורד וכיום מדינת ישראל 
רוצה להלאים אותם לטובת מקורות 
ההפסדים  את  לכסות  בכדי  וזאת, 

�והגירעונות שלהם על חשבוננו. אנ
חנו מאוד חוששים לגורלנו. במידה 

למקו המחירים  את  לשלם  �ונאלץ 
חק משקים  להיסגר  ייאלצו  �רות, 

לאיים רבים. כבר לפני כשנה וחצי, 
את  להעלות  רצתה  המים  רשות 
מחיר היטל ההפקה מ� 1.07 ל� 1.86 
לנו שאנחנו משלמים  ובכך התברר 
המים  של  ביותר  הגבוה  המחיר  את 

בארץ ולא נהסס לעתור לבג"צ." כנס החקלאים במרכז הפרלמונד בנחת עין ורד. "אנחנו מאוד חוששים לגורלנו"
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ח"כ איתן ברושי, אמר בדיון: "ענף החקלאות 
המצוי במשבר נמצא בסכנת הכחדה" # ח"כ 

חיים ילין: "במקום לרכז את הטיפול בכל 
החוליות בשרשרת, בעיקר ביבואנים, רשתות 
השיווק והטייקונים, הממשלה בוחרת להפיל 

הכל על החקלאים"

השדולה ב ערכה  שעבר  שבוע 
בנושא  כנס  בכנסת  החקלאית 

ביש החקלאות  של  �"עתידה 
ראל" - על רקע ההצבעה לחוק הפקעת 
הקרקעות, המאיים על ענף החקלאות, 
בנוסף למשבר הקשה ביותר הפוקד את 

ענפי החקלאות בישראל.
בהובלת ראשי השדולה  נערך  הכנס 
איתן  הכנסת  חברי  בכנסת  החקלאית 
ועמר  וקנין  יצחק  ילין,  חיים  ברושי, 
בר לב. בכנס נכחו גם יו"ר האופוזיציה, 
ח"כ יצחק הרצוג, שר החקלאות, אורי 
אריאל וכל ראשי התנועות החקלאיות.

הכלכלה,  ועדת  יו"ר  מקום  ממלא 
ח"כ יצחק וקנין (ש"ס), ניהל את הדיון 
בו הוצגו הקשיים אותם חווים החקלאים 
לנהוג  יש  בהן  דרכים,  והועלו  בארץ 

�על מנת להקל ולהציל את מגזר החק
לאות. בהמשך הדיון עלו טענות רבות 
האוצר  ומשרד  החקלאות  משרד  כנגד 
ואינם  לקויה  במדיניות  שנוהגים  על 
החקלאות  צורכי  את  ומבינים  תומכים 
הפוגעים  שגויים  אינטרסים  ובעקבות 

בענפים.
הח ענף  כי  אמר  ברושי,  איתן  �ח"כ 

מסכנת  סובל  במשבר  הנמצא  קלאות 

הכחדה והדגיש, כי הפתרון מצוי בראש 
ובראשונה בהגדרת יעדים ומטרות ע"י 
ולאחר   - החקלאות  וארגוני  החקלאים 
ומאוחדת של כל  יציאה מגובשת  מכן, 

�החקלאים למאבק אל מול משרד החק
לאות והממשלה.

מאוחדת  הנהגה  להוביל  מוכן  "אני 
להגיע  ונדע  להסכמים  נגיע  ככה  ורק 
להסדרים עם הממשלה, עלינו להתאחד 

הח מפורטת,  ותכנית  יעדים  �ולהגדיר 
קלאים יוצאים למלחמה על זכויותיהם. 
חובתנו  ציונות.  אין  חקלאות  בלי 
להיאבק יחד כולנו, כל ענפי החקלאות 

יחד, על עתידה של החקלאות"
ח"כ חיים ילין (יש עתיד): "החקלאות 
בישראל,  האדמה  עבודת  הישראלית, 
אבן  הציונות,  של  היסוד  מאבני  הינה 
ולהזניחה.  בה  לפגוע  לנו  יסוד שאסור 
במקום לרכז את הטיפול בכל החוליות 
רשתות  ביבואנים,  בעיקר  בשרשרת, 
בוחרת  הממשלה  והטייקונים,  השיווק 
התוצרת  החקלאים.  על  הכל  להפיל 
בכ10%  זולה  הישראלית  החקלאית 
מיתר העולם, אך פערי התיווך והדאגה 
על  התוצרת  את  מייקרת  ההון  לבעלי 

�חשבון הצרכנים והחקלאים. במקום לי

וחזון לחקלאות הישראלית,  צור עתיד 
תוך ראייה ארוכת טווח ובניית תכנית 
אסטרטגית כוללת, הממשלה ממוטטת 

את הענף".
בעיצומו  "אנחנו  בר�לב:  עמר  ח"כ 

הת בין  אידיאולוגי�ציוני  מאבק  �של 
פיסה השלטת של "שוק חופשי" כערך 
כערך  בחקלאות  ההכרה  לבין  עליון 
מכחלון,  שציפינו  למה  בניגוד  לאומי. 
על אף שהוא רץ תחת סיסמא של שר 
נמשך,  הזה  המאבק  "חברתי",  אוצר 
לנצח,  ממשיך  החופשי  השוק  עקרון 
מאסף  קרב  ומנהלת  קורסת  החקלאות 
ופעם  זית  בשמן  פעם  בפטם,  פעם   -
בדגים. הדרך היחידה להתמודד ולקבוע 

באח היא  לאומי  כערך  החקלאות  �את 
דות הארגונים ובגיבוש תפיסה לאומית 
ה"אני�מאמין"  את  שתהווה  כוללת 

הלאומי שלנו."
הע מפלגת  ויו"ר  האופוזיציה  �יו"ר 

לנציג  אמר  הרצוג,  יצחק  ח"כ  בודה, 
נזיד  על  מדבר  לא  אחד  "אף  האוצר: 
עדשים, מדברים על רעידת אדמה. אם 

�אתה רוצה לסבסד את החקלאי אז תס
בסד, אבל השיח שיוצא מהמשרד שלך 

משרד  מחסל.  ושיח  מפלג  שיח  הוא 
האוצר שונא את החקלאות המאורגנת. 
שעובדים  אנשים  של  היום  תחושה  יש 

קשה ומתקשים לגמור את החודש."
ח"כ נחמיאס ורבין: "אתמול קיבלתי 
מניר  לחקלאים  לעזור  שמבקש  מסרון 
שיווק  וכרובית.  כרוב  המגדלים  בנים, 
ישיר שנועד להציל את המשק שלהם. 

בח האתגרים  נרשמתי.  ומיד  �נעצבתי 
מדובר  כי  יום  כל  משתנים  קלאות 
בתעשייה מורכבת וקשה וכל מגזר בה 

�הוא עולם שלם של ייצור, ניהול סיכו
הרכיבים  אחד  רווח.  ומעט  דרמטי  נים 
הוא  חקלאית  תוצרת  בייצור  החיוניים 
חסרה  יש  ולכך  הסיכונים  כנגד  ביטוח 
עוד  היא  שגם  בלבד  אחת  ממשלתית 

המור המדינה  לעמוד  תוכל  לא  �מעט 
כבת של רשת ביטחון לחקלאים. אנחנו 

�מקשים ומעמיסים ולא מייצרים פתרו
נות למי שאחראי על הביטחון התזונתי 

והמדיני כאחד."
ח�כ נחמן שי: "מאבק החקלאים הוא 
והחברה.  המדינה  של  היסוד  ערכי  על 

�הציונות נולדה מתוך הקשר הזה לאד
מה והרצון והצורך להפיק ממנה חיים. 

בעולם כולו מטפחים חקלאות ושומרים 
עליה כי היא אומרת מדינה ולאום. וכך 

מחויבת גם מדינת ישראל."
"כש� (הליכוד):  קורן  נורית  כח" 
ושמאל  ימין  פה  אין  בחקלאות  מדובר 

�- חקלאות ישראלית היא הביטחון הת
מחרים  העולם  שכל  בזמן  שלנו,  זונתי 
קוראת  אני  תחליף.  לכך  ואין  אותנו 
לשרי החקלאות והאוצר לטפל בבעיות 
החקלאים, על מנת לאפשר חקלאות בת 
ולהוריד לצרכן את עלויות סל  קיימא 
המזון באמצעות טיפול בפערי התיווך."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ�ל 
,אבשלום (אבו) וילן אמר: "יש כאן ני�
לו שום  ציני שאין  סיון לעשות מחטף 
רפת�  500 כ בצרפת  להתממש.  �סיכוי 
פרות  הכניסו  בבריטניה  התאבדו,  נים 
להוריד  זה  ישירה  תמיכה  לסופרים. 

שה טבע  נזקי  שקרן  המים,  מחיר  �את 
בייצוא.  תמיכה   ,70% תשלם  ממשלה 
כמו   18 של  ישירה  תמיכה  לקבל  כדי 
 5.1 להיות  צריך  הסכום שלנו   oecdב
מיליארד ש�ח. מורחים איתנו את הזמן. 
מנכ�ל משרד החקלאות מתווכח איתנו 

על תיאומי פגישות."

כנס השדולה החקלאית בכנסת 
יעדים  "הגדרת  ברושי:  ח"כ   –

ומטרות ויציאה למאבק"
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�יום רביעי בשבוע שעבר המב
האזו המועצה  תושבי  �שיכו 

ולשבש  להפגין  אשכול  רית 
בדרישה   ,232 בכביש  התנועה  את 

הכ המשאיות  כמות  את  �לצמצם 
לכיוון  הכביש  על  הנוסעת  בדה, 
יצאו  התושבים  שלום.  כרם  מעבר 
לאורך  איטית,  בנסיעה  בשיירה, 
ועיכבו  הכביש המוביל אל המעבר 

את התנועה.
הבי שמשרד  דורשים  �התושבים 

הנוספים  המעברים  את  יפתח  טחון 
שסגו וקרני  ארז  מעברי  �לרצועה, 

נתיב  כיום  שנים.  מספר  כבר  רים 
האספקה היחידי לרצועת עזה עובר 
כמעט   – והתוצאה   ,232 כביש  דרך 
1000 משאיות עוברות מדי יום על 
הכביש הצר ומסכנות את חייהם של 

התושבים.
יעצרו  שלא  מבטיחים  באשכול 
ולא יפסיקו את המחאה עד שייפתח 

לרצו סחורות  לכניסת  נוסף  �מעבר 
עה ותנועת המשאיות על כביש 232 

תיפסק.

"המדינה הפקירה אותנו", אומרים 
והמנה הקסאמים  "עם  �באשכול, 

אין  בגבורה,  מתמודדים  אנחנו  רות 
גם  הפקר  יהיו  שחיינו  סיבה  שום 
על הכביש. זהו הכביש היחיד שלנו, 
אלף  עם  אותו  לחלוק  אפשר  איך 
למצב  נסכים  לא  יום?  כל  משאיות 
בו כל נסיעה שלנו היא סכנת מוות. 
הילדים  את  לשלוח  מפחדים  אנחנו 

�בהסעות לבתי הספר בכביש שמש
תוללות עליו משאיות. למה מחכים? 

שיקרה פה אסון?".
�בתוך כך, ציינו ראש מועצת אש

גדי ירקוני וראש מועצת מרח�  כול
בים, שי חג�ג�, כי פנו לשר הביטחון 
דחופה  בבקשה  יעלון,  (בוגי)  משה 

לה ארז  מעבר  פתיחת  את  �לתקצב 
עברת סחורות לרצועת עזה ולהסיט 

�אליו חלק ממאות המשאיות המובי
לות כיום סחורה לרצועת עזה דרך 

�מעבר �כרם שלום� ויוצרות את עו
חיים  ומסכני  הכבדים  התנועה  מסי 

בכבישי האזור.
קיימת  כי  ציינו,  המועצות  ראשי 

הוא  וכי  בנושא  השר  עם  הידברות 
מודע לחלוטין למצב. "בכוונת השר 

המ בעיית  לפתרון  ולהביא  �לפעול 
לרצועה  סחורה  המובילות  שאיות 
בכבישים. שר הביטחון יעלון מחויב 
להתיישבות ופועל למענה, ויש לנו 
משוכנעים  אנו  אצלו.  פתוחה  דלת 
לנושא",  פתרון  לתת  כדי  שיפעל 

אמרו.
וחג�ג�  ירקוני  ששיגרו  במכתב 

כתבו:  הממשלה,  לראש  בנושא 
המשאיות  כל  שבו  הנוכחי,  "המצב 

לר סחורה  המובילות  �הכבדות 
לכביש  כולן  מתנקזות  עזה  צועת 
מגן,  וצומת  סעד  צומת  בין   -  232
דרך כבישים 293, 264 ו�241 מהווה 
את  ומעמיד  חמור  בטיחותי  מפגע 
התושבים בסכנת חיים ממשית, כפי 

שכבר קרה.
מבצע  הסתיים  מאז  לך,  כידוע 

מירב  את  מרכזים  אנו  איתן"  "צוק 
וחי ההתיישבות  לשיקום  �מאמצינו 

מוצאים  אנו  הקהילתי.  החוסן  זוק 
הע התנועה  כי  אותך  לשתף  �חובה 

פוגעת  בכבישים  והמסוכנת  מוסה 
התושבים.  בחוסן  קשות  ומערערת 
ממלחמות  שבעים  האזור  תושבי 

ומ חייהם  את  המסכנים  �ומאיומים 
במלחמה  אותם  שיעמידו  סרבים 

�נוספת גם על הכביש - בחסות המ
דינה."

ל"קו למושב" נודע, כי ביום שני 
וחג'ג'  ירקוני  בין  פגישה  התקיימה 

יע (בוגי)  משה  הביטחון,  שר  �לבין 
כי  הביטחון  שר  אמר  במהלכה  לון, 
מתנגד  אינו  וכי  למצב  מודע  הוא 
לפתיחת מעבר נוסף, על מנת להקל 
את הלחץ על הכביש הראשי היחיד 
העניין  ואשכול.  מרחבים  במועצות 
לפעילות  תקציב  להשיג  הוא  עתה 
מעבר  בפתיחת  הכרוכה  השוטפת 

נוסף.
מאמין  הוא  כי  הוסיף,  חג'ג'  שי 

שהעניין יבוא בקרוב לפיתרון.

בני  של  נח"ל  במסלול  גרעינרים  כ-30 
המושבים  לתנועת  השבוע  הגיעו  המושבים 

לערב חוויתי שנקרא "ההגרלה".
הת של  הישיבות  לחדר  הגיעו  �החניכים 

שלהם  הטלפון  ממכשירי  מנותקים  נועה, 
ליזום  כולה  למשימה שכל  החיצון  ומהעולם 
דברים חדשים עבור פעילותם. במהלך הערב 

נו הלילה  של  הקטנות  השעות  עד  �שנמשך 
הג בין  מעמיקה  והיכרות  אינטימיות  �צרה 

רעינרים במסלול נח"ל אשר עתידים ליצור 
גרעין כבר בפסח הקרוב ויחד איתו להתגייס 

בשנה הבאה.
אזורית  במועצה  גרעינר  גרינברג,  יובל 
אשכול סיכם את החוויה: "מעבר לכך שהיה 
כיף, זה היה מאוד מאתגר. בשלב כלשהו נהיו 
כל  במשך  היה  זה  כי  עמוקות  ממש  שיחות 
הלילה והתחלנו ליזום דברים מגניבים עבור 

פעילות".

המושבים  בני  תנועת  מהערכות  כחלק 
יום  התנועה  השבוע  קיימה  הקיץ,  למפעלי 
חשיפה לסמינרי ט' במסגרתה נחשפו הרכזים 
והחניכים  להיערכות לקראת הכנת המועצה 
לקורסים, למסעות ולמחנות שבקיץ כמו גם 

�להתמודדויות החינוכיות. השנה צפויים לה
שתתף בסמינר כ-2000 משתתפים. 

גדי ירקוני, ראש מועצת 
אשכול במהלך המחאה

בסך 39 מיליון שקל # כרמל סלע, ראש 
המועצה: מרבית התקציב יופנה לטובת בינוי 
מבני חינוך, פיתוח תשתיות חדשות לשכונות 

בעתלית, המשך תכנית החומש, מוכנות 
לחירום ועוד

האחרונה ב המליאה  ישיבת 
חוף  האזורית  המועצה  של 

�הכרמל אושר תקציב הפי
המליאה  וחברי   2016 לשנת  תוח 
מתוכניות  רצון  שביעות  הביעו 
התקציב.  הצגת  ואופן  הפיתוח 
בפתח הישיבה גזבר המועצה, חגי 
עטיה הציג את מקורות התקציב 
המנחים  הקווים  ואת  המתוכנן 
לגיבוש תכנית הפיתוח, זאת תוך 
ומתן  מקצועיות  ישיבות  קיום 

�סדרי עדיפויות ע"פ צרכי הישו
בגידול  ובתחשב  והמועצה  בים 

הדמוגרפי.
התקציב הכולל יעמוד על כ�39 
מיליון  כ�12.5  מתוכו   ,₪ מיליון 
של  הפיתוח  מקרנות  יוקצו   ₪
המועצה, כ�13 מיליון ₪ מהיטלי 
מתחמי  לפיתוח  המופנים  על, 
המגורים החדשים בעתלית ואילו 
מיליון   13 בסך  התקציב,  שאר 

ש"ח מגיע ממקורות המדינה.
הפי� מתקציב   60% מ �למעלה 
�תוח של חוף הכרמל יופנה להשק

עות בתשתיות חינוכיות, ביניהם: 
בינוי כיתות בביה"ס גלים, שיפוץ 

�בביה"ס העומר, בניית אולם ספו
רט משותף לבתי הספר מעגנים ו� 

�המשותף, הקמת מבנה ביה"ס יסו
די חדש בעתלית� משעולים, בינוי 
גני ילדים, שיפוץ כולל במוסדות 
רב  תכנית  המועצה,  של  החינוך 
המחשוב  מערך  לשדרוג  שנתית 

בביה"ס היסודיים ועוד.
בתחום הפיתוח בישובים תמשך 

מועדו משחקים,  גני  �הקמת 
59 במעגן  כביש  פיתוח  נוער,  ני 
החינוך,  לקריית  המוביל  מיכאל 
עלמין  ובתי  דת  במבנה  סיוע 
ועוד, זאת בנוסף לתכנית החומש 
 .2015 משנת  המועצה  שמובילה 
מאוזנת  בתכנית  מדובר  כזכור, 

שנותנת ביטוי לגודלו של היישוב 
�ואינה מקפחת את הישובים הקט

חולק  נים, כאשר 50% מהתקציב 
ו�50% הנוספים ע"פ  באופן שווה 

גודל הישוב.
הישו הפיתוח,  כספי  �בחלוקת 

בים עתלית וקיסריה קיבלו מענה 
והתשתיות  גודלם  לאור  מיוחד 
תקציב  בהם.  הקיימות  הרחבות 
לטובת  יופנה  בעתלית  הפיתוח 

עי של  מתחללת  תכנית  �קידום 
עירונית,  והתחדשות  ובינוי  בוי 
ריבוד  ציבוריים,  שטחים  שיפוץ 
במ�  7110 כביש פיתוח   כבישים, 

מנהל  עם  פיתוח  הסכמי  סגרת 
מעון  הקמת  ישראל,  מקרקעי 
יום תלת כיתתי בשכונת נחלים, 

�הסדרת הצללה בגני משחקים וב
בקיסריה  ועוד.  ציבוריים  שטחים 

�תקציב הפיתוח יופנה לטובת אח
זקת ושדרוג מתקני ציבור, ריבוד 
משחקים  פארק  שדרוג  כבישים, 
באחזקת  השתתפות   ,8 בשכונה 
תשתיות  פיתוח  האקוודוקט,  חוף 

כבישים וחשמל.
של  ההכנות  מהמשך  כחלק 
תקציב  יופנה  לחירום  המועצה 
מרכז  הקמת  עבור  גם  הפיתוח 
לשעת  והצטיידות  אזורי  ביטחון 

יופנה חלק מהתק בנוסף  �חירום. 
�ציב לנושאי איכות סביבה מועצ

הרווחה  אגף  מבנה  הרחבת  תיים, 
הגדלה,  הקהילה  לצרכי  שיותאם 

חופים ועוד.

אולם  בניית   - הכרמל  חוף 
הספר  לבתי  משותף  ספורט 

"מעגנים" והמשותף
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�פקחי החטיבה לשמירת הקמ
רקע ברשות מקרקעי ישראל 
הירוקה,  והסיירת  (רמ"י) 
משטרת  שוטרי  של  כוחות  בליווי 
ביצעו מבצע  יואב,  מיחידת  ישראל 
פונו  במסגרתו  מרוכז,  אכיפה 
מדינה  אדמות  של  דונם  כ�5,109 
שנתפסו ע"י פולשים, שזרעו עליהן 

ובני היתר  ללא  חקלאיים  �גידולים 
גוד לחוק ברחבי הנגב.

�מסיגי הגבול פלשו לקרקע ציבו

רית וזרעו אותה במטרה לגרוף ממון 
לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית, 

�תוך כדי ביצוע הסגת גבול במקרק
עי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד 
שנתיים מאסר בפועל. מפקחי רמ"י 
לאדמות  הפלישות  את  שאיתרו 
שיגרתית  פעילות  במהלך  המדינה 
פעלו  מקרקעין,  עבירות  לניטור 
במהירות ופינו את הקרקע שהוחזרה 

הצי הקרקעות  ולמאגר  �לקדמותה 
באמצעים  שימוש  כדי  תוך  בורי, 

מפני  המתריע  שילוט  חקלאיים. 
פלישות חוזרות הוצב במקום.

 2,470 פונו  הפעילות  במסגרת 
נבטים  חורה,  יתיר,  באזורים  דונם 
וקאסר א�סייר שנזרעו בניגוד לחוק 
נוספים  דונמים   2,639 היתר.  וללא 

נפ פלישות  במספר  ונחרשו  �פונו 
בקע.  רמת  באזור  שאותרו  רדות 
במהלך המבצע היה ניסיון של צעיר 
מקומי לקפוץ על אחד הטרקטורים 
אך  לעוצרו,  במטרה  בשטח  שעבד 
יואב.  יחידת  שוטרי  ע"י  נעצר  הוא 
והסתיים  נמשך  המבצע  מכן  לאחר 

הנגב  ברחבי  פונו  סה"כ  כסדרו. 
כ�5,109 דונם של גידולים חקלאיים 
אדמות  על  שנזרעו  חוקיים  בלתי 

מדינה.
פר בסיוע  ברשות,  יחל  �כעת 

היערכות  הליך  המדינה,  קליטות 
פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים 
תביעה על החזר העלויות שנגרמו 
לרבות  למדינה בעקבות פלישתם, 
שכר המפקחים והשוטרים ועלויות 

�הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפ
לישה.

דרום  מרחב  מנהל  ישורון,  אילן 

ברמ"י:  הקרקע  לשמירת  בחטיבה 
היתר  ללא  המדינה  אדמות  "זריעת 
חשבון  על  כלכלית  פשיעה  היא 
הציבור לו שייכות האדמות ועבירה 
מאסר  שנתיים  עד  שדינה  פלילית 
לשכור  מאפשרת  המדינה  בפועל. 
בקלות  ולעבדן  חקלאיות  קרקעות 
ובמחירים שווים לכל נפש באזורים 
רבים ברחבי הנגב ולכן אנו מציעים 
כחוק  לפעול  המקומיים  לחקלאים 
במקום  שלהם  מהתוצרת  וליהנות 

יבו את  ולראות  החוק  על  �לעבור 
ליהם מפונים מהקרקע".

אומר מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, 
עו"ד דודו קוכמן, בתגובה על החוק לקידום 

הבניה, שעתיד לפגוע בחקלאים

תכנון מ הדיור.  למצוקת  במאום  יתרום  שלא  מיותר  בחוק  דובר 
שמטרתו להביא לחיסולו של ישוב, לא רק שאינו ראוי גם אינו 
93% מהקרקעות מנוהלות על ידי המדינה ויש היום מס�  נחוץ:
פיק כלים, לו רצתה בכך המדינה כדי לטפל במצוקת הדיור האמיתית. 
אלא שהאמת היא שהמדינה ממכרזת את עצמה לדעת והיא המספסרת 

העיקרית בקרקעות.
כמעט כל המתכננים במדינת ישראל סבורים שיש די שטחים בעיר 

חק קרקעות  להפשרת  הממשלה  ליוזמות  ומתנגדים  לבניה  �הזמינים 
לאיות ולהרחבת שטחי החיפוש.

וגם בישובים הכפריים יש די  בערים יש די קרקעות זמינות לבניה 
קרקעות עם תכניות מאושרות עם עשרות אלפי יחידות דיור שמסיבות 
בירוקרטיות לא מקודמות, יש כלים של פינוי בינוי ויש את חוק הדיור 

�הציבורי. למעשה מי שאחראי למצב הנוכחי הוא פקידי האוצר והפר
קליטות, הם הרגולטורים שלמעשה קובעים את כללי המשחק שהביאו 

למצב המחפיר של מצוקת הדיור.
אלא שהמדינה מעדיפה שוב ושוב להסיר מעל עצמה את האחריות 

ולהיטפל לחקלאים.
תכנון שמטרתו להביא לחיסולו של ישוב לא רק שאינו ראוי גם אינו 
נחוץ: במסגרת הותמ"לים מתכננים תכניות על יותר ממאה אלף דונם 
חקלאים, כאשר מנגד של שטחים עירוניים עם פוטנציאל בינוי לעוד 

עשרות שנים.
כך למשל בקרית ביאליק יש תכניות לקליטה עד שנת 2070, בעוד 

�מנגד הולכים ומתכננים על שטחים של כפר ביאליק, קיבוץ אושה וקי
בוץ כפר מכבי. לפי התכניות, מרבית הקרקעות החקלאית של חקלאי 
פרנסה  חסרי  החקלאים  את  ומשאירים  להיעלם  הולכות  ביאליק  כפר 

מבלי לחשוב על עתידם.
�במקום לכונן תכנית לאומית להתיישבות שיש בה ראיה גם של חשי
�בות המרחב הכפרי, המדינה יוצרת מציאות שתהיה בכיה לדורות. הפ

בינוי בשטחים הפתוחים מבלי לקחת  קעה של קרקעות לצורך קידום 
בחשבון את חשיבותו של המרחב הכפרי לכלכלה, לתיירות ולשמירה 

�על איכות הסביבה, תיצור מציאות תכנונית לא הגיונית מבחינה כל
כלית וחברתית.

36,000
מפקחי יחידת הפיצוח במשרד החקלאות תפשו את הביצים שהוברחו 

משטחי הרשות הפלשתינאית והוחזקו ללא קירור במחסום המנהרות

�וות של יחידת האכיפה והחצ
�קירות המרכזית במשרד הח

קלאות (פיצו"ח) סיכל ניסיון 
בי�  36,000 מ למעלה  �להברחת 

הפלשתינאית,  הרשות  משטחי  צים 
סכנה  המהווים  בתנאים  שהוחזקו 

לבריאות הציבור.
עצר  הפיצו"ח,  יחידת  של  הצוות 
במחסום המנהרות (כביש המחבר בין 
משאית  נהג  לחם)  לבית  ירושלים 
שטען, כי הוא מוביל חול ולכן כיסה 
את הרכב ביריעה, שלא ניתן לראות 
דרכה את תכולת המשאית. אך עם 
כמות  נחשפה  המטען,  כיסוי  הרמת 

בירו להימכר  שנועדו  רבה  �ביצים 
בית  העיר),  במזרח  (לרבות  שלים 
המוברחות  הביצים  וגוש�דן.  שמש 
והיו  קירור  ללא  בתנאים  שהוחזקו 

לה הועברו  מורשות  חותמות  �ללא 
שמדה על פי צו רופא. נהג המשאית, 
תושב ממזרח ירושלים בשנות ה� 40 
והמשאית  לחקירה  נעצר  לחייו, 
הועברה לידי יחידת הפיצו"ח לצורך 

המשך חקירת האירוע.
של  מרכז  מרחב  מפקחי  בנוסף 
היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות 
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
ניסיון   (28.3.2016) אמש  סיכלו 
עם  ביצים  כ�4,200  לשיווק  נוסף 

מהשט שמקורן  מזויפות  �חותמות 
בי במכולות  למכירה  ויועדו  �חים 

לחקירה  עוכבו  החשודים  רושלים. 
צו  ע"פ  הועברו להשמדה  והביצים 

רופא.

מתחילת השנה, משרד החקלאות 
סיכל ניסיונות להברחת כ�375,800 
ביצים משטחי הרשות הפלשתינאית 
הציבור.  לבריאות  סכנה  המהוות 

מת באופן  פועל  החקלאות  �משרד 
הציבור,  בריאות  על  לשמירה  מיד 
בתוך כך מציב דרישות למתן היתר 

�לייבוא מוצרים מן החי למדינת יש
ראל ואוכף ניסיונות הברחה ומכירה 

�של ביצים לא מפוקחות. בשל העו
בדה שמדובר במוצר מן החי, הרגיש 
מבחינה בריאותית, משרד החקלאות 
אוסר על שיווק ביצים שאין הקפדה 

בטמ שמירתן  הייצור,  תהליך  �על 

הוב תנאי  ועל  המתאימה  �פרטורה 
השירותים  בדרישות  העומדים  לה 

הווטרינריים.
יחידת  מנהל  קליגר,  רואי 

והחקי האכיפה  יחידת  �הפיצו"ח, 
רות המרכזית של משרד החקלאות: 
יחידות  עם  הפעולה  שיתוף  "בזכות 

המח את  המאיישים  ומג"ב,  �הצבא 
נוסף  ניסיון  לסכל  הצלחנו  סומים, 
ומנענו  הציבור  בבריאות  לפגיעה 

בי אלפי  עשרות  של  הפצתן  �את 
צים האסורות לשיווק ולמאכל אדם, 

�שנועדו למכירה באזור מזרח ירוש
לים, בית שמש וגוש�דן".

הריסת גידולים 
חקלאיים לא 
חוקיים בנגב

כפי  המוברחות  הביצים 
בתוך  במחסום  שנתפשו 

משאית ללא קירור
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אזוא מועצות  ראשי  שיגרו  �מש 
ריות מכתב לשר הבריאות ולשר 

הב שירותי  מצוקת  על  �האוצר 
ריאות במגזר הכפרי ודרשו להרחיב את 

אותם השירותים. 
מרחבים,  מועצת  ראש  שפרסם  בטור 
שי חג�ג�, כתב: "אני רוצה לספר לכם – 
מה שאולי אתם מכירים מניסיונכם – על 
במרפאות  הבעייתיים  הרפואה  שירותי 

להד צריך  הכל,  לפני  החולים.  �קופות 
הרופאים  לצוותים.  אינן  הטענות  גיש: 
והאחיות במרפאות עושים עבודת קודש 
באנשי  המחסור  היא  הבעיה  במסירות. 

צוות. 
באחד  מרפאה  פועלת  שלנו  באזור 
היישובים. מרפאה אחת המשרתת 7,000 
אין במרפאה  יישובים.  תושבים מתשעה 
ונזקק  חולה  ילד  וכאשר  ילדים  רופא 
לרופא, מי שמטפל בו הוא הרופא הכללי, 

רופא המשפחה.
פתו מרפאה  באותה  החלב  �"טיפת 

השעות  בין  בשבוע  פעמיים  רק  חה 
13:00�9:00. מה קורה כשצריך לחסן את 
הרך הנולד? צריך להזמין תור חודש וחצי 

�מראש - וחלילה אסור לבטל ואסור לח
התינוק  נאלץ  אז  כי  המיועד,  ביום  לות 

להמתין עוד חודש וחצי.

המרקחת  בבית  נגמר.  לא  זה  "וכאן 
באופן  תרופות  חסרות  מרפאה  באותה 
לבתי  לפנות  נאלצים  והחולים  קבוע 
לקנות  כדי  הסמוכות  בערים  מרקחת 
בריאות  שירותי  לא  אלה  התרופות.  את 

מי שירותים  לא  אפילו  אלה  �ראויים! 
לתקן,  חובה  הזה  המצב  את  נימאליים. 
ומיד. שירותי בריאות ירודים כל כך לא 
רק גורמים אי נוחות – הם מסכנים את 

בריאותנו". 
תגובת משרד הבריאות לדברי חג�ג': 
האזור  לתושבי  הניתן  הרפואי  "השירות 
הינו סביר בהחלט; במרפאת מבועים (של 
רופאי  מועסקים  כללית)  חולים  קופת 

�משפחה אשר במסגרת התמחותם מוכש
�רים למתן מענה לבעיות השכיחות בר

פואת ילדים. בעיירה נתיבות, המרוחקת 
כ 10 ק"מ בלבד ממבועים, מועסקים מעל 
11 רופאי ילדים בקופות החולים השונות 
6 מהם בכללית). המענה לילדים בי� �(כ
�שוב מבועים יכול להינתן במרבית המק
�רים על ידי רופאי משפחה, ובמידת הצו

רך או רצון ההורים, ניתן להגיע למרפאה 
בנתיבות, הנמצאת במרחק סביר. בתחנת 
תי�  106 מטופלים במבועים  חלב   טיפת 

עובדת  בתחנה  פעוטות.  וכ�530  נוקות 
בשלושה  ופעם  בשבוע  פעמיים  אחות 

נוספת.  אחות  של  תגבור  יש  שבועות 
שעות פתיחת התחנה בין 9:00 – 14:45.

"יש לציין שהחסר בכוח אדם בתחנה זו 
דומה לחסר הקיים בכל מחוז דרום. הוצע 
לציבור לקבל טיפול בשתי תחנות טיפת 
חלב הפועלות בנתיבות, אשר פתוחות 5 

ימים בשבוע (כולל יום אחה"צ)."
"תגובת משרד הבריאות רק מדגישה 

�עד כמה עמוק הניכור של המשרד לצר
כי הציבור," אומר שי חג�ג�. "אם לסכם 
את האמור במכתב – אז 'הכל נפלא'. אם 

במר מינימאליים  בריאות  שירותי  �אין 
חבים, אפשר לנסוע לנתיבות, שנמצאת 
במרחק 10 ק"מ ממבועים, מדדו במשרד 
אין  ולפי משרד הבריאות אם  הבריאות. 
מי  משפחה.  לרופא  נלך  ילדים,  רופא 

�צריך רופא ילדים? זה פינוק. וגולת הכו
תרת - נכון שאין מספיק שירותי טיפת 
בדרום  היישובים  לשאר  גם  אבל  חלב, 
אין – אז אפשר להירגע, צרת רבים חצי 

נחמה."
הת את  דוחה  מרחבים  מועצת  �ראש 

גובה: "מצטער, את התשובה הזאת צריך 
לדחות על הסף. יש בה יותר משמץ של 
לוותר  אינני מתכוון  רוח.  וגסות  חוצפה 

�ואמשיך לפעול כדי להשיג לתושבי מר
חבים את המגיע להם," אמר חג'ג'.

רס"ן נתליה דהן, ממושב אביבים, מונתה 
למג"דית המעברים הראשונה בצה"ל וסא"ל 

מיטל שפר, ממושב זיתן, תשמש כמפקדת הכלא 
הראשונה בצה"ל

קבע ש בצבא  מושבניקיות  תי 
 - בצה"ל  היסטוריה  עושות 
נתליה דהן, ממושב אבי�  רס"ן
הרא המעברים  למג"דית  מונתה  �בים, 

שונה בצה"ל וסא"ל מיטל שפר, ממושב 
זיתן, תשמש כמפקדת הכלא הראשונה 
בהם  רגישים  תפקידים  שני  בצה"ל, 

כיהנו עד כה גברים בלבד.
יחידת  כמפקדת  תשמש  דהן  רס"ן 
המעברים "ארז" האחראית על המעברים 
שעל  תפקיד  ואיו"ש,  ירושלים  בעוטף 
לדרגת  מועלית  היא  אותו  למלא  מנת 
במיוחד  אתגרי  בתפקיד  מדובר  סא"ל. 
בתקופה הנוכחית, תקופה רגישה מאוד 

�שבה חיילי גדודי המעברים באזור ירו
שלים ואיו"ש פועלים כל שעות היממה 
הפועלים  מחבלים,  של  מעבר  למניעת 

�לביצוע טרור יחידני או אחר בשטח יש
ראל ולדאוג לשמירה על ביטחונם של 

אזרחי המדינה.
נתליה דהן (36) נשואה לעמי, אף הוא 

�סא"ל במילואים ולבני הזוג שלושה יל
דים. נתליה עלתה ארצה בגיל 11 וכיום 

במו משפחתה  בני  עם  מתגוררת  �היא 
לאורך  הצפון.  גבול  שעל  אביבים,  שב 
כל שנות שירותה הצבאי מילאה נתליה 
בחיל  ליבה  תפקידי  של  ארוכה  שורה 
המשטרה הצבאית החל מתפקיד שוטרת 

משרדי האוצר והחקלאות הדגישו כהישג את הפחתת 
המכסים, שצפויה להתבטא בירידת מחירים הצפויה 

לקראת החג # מנגד, החקלאים טענו כי כלל אין 
מחסור בתוצרת טרייה, ירידת המחירים לצרכן תהיה 

נמוכה עד זניחה ואת התועלת יגרפו יבואני מוצרי 
מזון ולא אזרחי ישראל

בועז סופר

שרד האוצר מבקש מזה מ
לצמצם  רבות  שנים 
המכס  את  משמעותית 

חק (בעיקר  מזון  מוצרי  �על 
מכסי  לטענתו,  טרייה).  לאות 

המ התוצרת  על  גבוהים  �מגן 
המחיה  ליוקר  תורמים  קומית 
של  יבוא  מהציבור  ומונעים 
כדוגמא,  זולים.  מזון  מוצרי 
החשיפה  תכנית  את  מביאים 

�למשק הישראלי של יבוא מו
מארצות  ותעשיה  צריכה  צרי 

�שלישיות (שאין לישראל הס
�כמי סחר מולן), שיושמה בש

נות ה�90 של המאה הקודמת - 
להתייעלות  שהביאה  תוכנית 
רוחבית  ולהפחתה  המשק  של 

במחירים. 
במשרדי  טוענים  במקביל 

האוצר והחקלאות, כי תכנון היצור בענפי החקלאות השונים (חלב בקר, 
חלב צאן, פטם ועוד) מעוות את מערכת קבלת ההחלטות במשק ומגן על 

החקלאים על חשבון הציבור הרחב. 
תוכ של  הדרגתי  ליישום  לפעול  יש  כי  מאידך,  טוענים  �החקלאים 

נית אסטרטגית ארוכת טווח, תוך התחשבות בערכי החקלאות - שמירת 
ההתיישבות העובדת, פיזור פריפריאלי, עצמאות תזונתית, ישיבה על 

גבול הצפון ועוד - ולא להתבסס רק על שיקולים כלכליים.
מכסים,  להפחתת  מהלך  האוצר  יזם  הפסח  חג  ולקראת  זה,  בשלב 
לקראת החג הקרב ובא במוצרים רבים - בשר, שמן זית, דגים וירקות 
קפואים. לאחר משא ומתן בין הצדדים, הושגה הסכמה – הפחתת מכסים 

תמורת פיצוי למגדלים.
משרדי האוצר והחקלאות הדגישו כהישג את הפחתת המכסים שצפויה 
להתבטא בירידת מחירים הצפויה לקראת החג. החקלאים, מנגד, הדגישו 
את העובדה כי לראשונה הם פוצו בגין פגיעה בהכנסותיהם, עקב ירידת 

מחירי היבוא שמשפיעה על התמורה למגדל. 
במקביל, טענו החקלאים כי כלל אין מחסור בתוצרת חקלאית טרייה, 
וירידת המחירים לצרכן תהיה נמוכה עד זניחה ואת התועלת המרכזית 
יגרפו יבואנים וסוחרים זריזים של מוצרי מזון ולא בהכרח אזרחי ישראל.

נאלץ להמתין בסבלנות ל"תוצאות האמת", שינותחו בקפידה ויסייעו 
בעיצוב המדיניות העתידית בענפי החקלאות השונים.

המיסים,  רשות  סמנכ"ל  לשעבר  סופר,  בועז  המאמר,  כותב 
כיום מנכ"ל חברת רציונל המשמש כיועץ הכלכלי והמקצועי 

להתאחדות חקלאי ישראל במו"מ עם המדינה.

האם   - יהודה  מחנה  שוק 
או  לאזרחים  הוזלה  תהיה 
והסוחרים  היבואנים  שרק 

ייהנו?

�צבאית ועד לתפקיד סגנית יחידת השי
טור של המשטרה הצבאית בצפון הארץ.
שנית ההזדמנות  על  נרגשת  �"אני 

המעברים  גדוד  כמפקדת  לשרת  לי  נה 
ואני  הראשונה בחיל המשטרה הצבאית 

וב בי  ואמון  הוקרה  הבעת  בכך  �רואה 
אני  ואליהם  דוגלת  אני  שבהם  ערכים 

מחנכת את פיקודיי," אמרה דהן.
סא"ל מיטל שפר (36) מונתה לתפקיד 
מפקדת כלא 6 ותהיה האישה הראשונה 
בעבר  כבר שברה  סא"ל שפר  בתפקיד. 
אחת  הייתה  כאשר  הזכוכית  תקרת  את 
משתי הנשים הראשונות שמונו לדרגת 

סא"ל בחיל המשטרה הצבאית.
להיות  עבורי  גדולה  גאווה  "זוהי 
הראשונה שפורצת דרך", אמרה. שפר 

נשואה ואם לתינוק בן שנה, מתגוררת 
�במושב זיתן במרכז הארץ. לאורך שי

רותה הצבאי מילאה סא"ל שפר שורה 
הכליאה  ארוכה של תפקידים במערך 

נו מרכזיים  ובתפקידים  צה"ל  �של 
תואר  השלימה  אף  במהלכם  ספים, 
היא  כיום  בקרימינולוגיה.  אקדמאי 
של  השיטור  יחידת  כמפקדת  מכהנת 

פיקוד דרום. 
במע הצבאי  שירותי  את  �"התחלתי 

רך הכליאה ומבחינתי לפקד על כלא 6 
מהווה סגירת מעגל. אין ספק שזו זכות 
של ממש למלא את התפקיד הזה לשמור 
וטיפול  חוקית  במשמורת  הכלואים  על 
האדם,"  כבוד  על  שמירה  תוך  בפרט, 

אמרה שפר.

(מימין)  שפר  מיטל 
ונתליה דהן

(צילום: דובר צה"ל)
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הדיון  לקראת 
בשבוע  שנערך 
במסגרת  שעבר 

בה הפנים  �ועדת 
למתחמי  חוק  צעת 
מועדפים,  דיור 

המו תנועת  �פנתה 
הפנים,  ועדת  יו“ר  אמסלם  לח“כ  שבים 
התנועה  עמדת  כי  אחרון  ניסיון  מתוך 
ואף  ידי הועדה  תבחן באופן אמיתי על 

להלי בפנייה  צורך  יהיה  ולא  �תאומץ, 
כים משפטיים, להלן עיקרי פנייתנו כפי 

שנשלחה לגורמים הרלבנטים.
ככל  גדול,  משבר  כל  ראשית, 
שיהיה, לא מצדיק את רמיסת הזכויות 
של חברי המושבים המחזיקים בקרקע 
בדין במשך קרוב למאה שנים, ובוודאי 
אין הצדקה לפגוע בקניינם של אנשים 
שכל חטאם הוא שאדמתם צמודת דופן 

�לעיר שכנה, וזאת באופן המוצע בהצ
עת ההחלטה.

תנועת המושבים הינה נושאת הדגל 
המר של  וחיזוקו  לשימורו  המאבק  �של 

חב הכפרי/חקלאי ומאגדת בתוכה מאות 
אגודות חקלאיות מושביות. 

בהקשר לזה נציין בראשית דבר, כי 
אינן  בקרקעותיהם  החקלאיים  זכויות 
קנייניות  זכויות  אלא  רופפות,  זכויות 
של  החלטות  בעשרות  להכרה  שזכו 
בפסקי  ואף  ישראל  מקרקעי  מועצת 
דין רבים. כיום ברור לכל, כי בחלק מן 
ברכישת  החקלאים  השתתפו  הישובים 
הקרקע על אף שזו נרשמה על שם קק“ל, 

�ובכל הישובים השתתפו החקלאים בכי
בוש הקרקע, בהכשרתה ובפיתוח הקרקע 
והשבחתה, וכי יש להם זכויות קנייניות 

בקרקעותיהם.
לה עתידה  ישראל  מקרקעי  �רשות 

תחיל בקרוב בהחתמה על חוזי משבצת 
וחוזי חכירה לדורות עם בעלי הנחלות, 
הזכויות  את  בחוזה  יעגנו  למעשה  אשר 

�הקנייניות של האגודות וחבריהן, שכא
כמו  קיימות.  הן  כי  חולק  כל  אין  מור, 
כן, בהחלטה הנ“ל נקבעו הכללים החלים 
במקרה של שינוי יעוד קרקע חקלאית. 
הרשות  כי  היתר,  בין  נקבע,  זה  בעניין 
חקלאית  קרקע  להעמיד  תנסה  למעשה 
לקרקע  דומה  ובהיקף  בטיב  חליפית 
חליפית  קרקע  העמדת  ואם  שהושבה, 
החוכר  העניין,  בנסיבות  אפשרית  אינה 

והשק זכויותיו  זכאי לפיצוי בעד  �יהיה 
�עותיו שהיו קיימות במועד סיום החכי

האגודה  של  השקעותיה  שווי  יוכר  רה. 
וגם תוכר עלות פינוי המחוברים, וסכום 

�הפיצוי ייקבע על ידי ועדת פיצויים בה
תאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 
שיהיו בתוקף באותו מועד. אמור מעתה: 
לחקלאים ולאגודותיהם זכויות קנייניות 

�בקרקעותיהם. זכויות אלה הוכרו, וני
תן לפגוע בהן בעת שינוי יעוד אך ורק 
מכבר  זה  שנקבעו  להוראות  בהתאם 

בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל. 

בנוסף, כאזרחי מדינת ישראל וכמי 
במ הגדולה  הדיור  למצוקת  �שעדים 
בצו וחבריה  התנועה  מכירים  �דינה, 

מצוקת  עם  להתמודד  המדינה  של  רך 
המדינה  אזרחי  על  והשלכותיה  הדיור 
שנידרש  ככל  להירתם  מוכנים  ואף 
לטובת קידום פתרונות למצוקת הדיור 

וליוקר המחיה. 
החוק  שהצעת  דומה  זאת,  עם  יחד 
בלתי  לפגיעה  להביא  עשויה  הנוכחית 

הק בזכויות  מידתית  ובלתי  �סבירה 
נייניות של האגודות וחבריהן, וזאת תוך 
העוקף את החלטות  כביש מהיר  יצירת 
יסוד:  חוק  את  ואף  הקיימות  המועצה 
זכויות  על  (המגן  וחירותו  האדם  כבוד 

הקניין). 
�חברה דמו  זה המקום להזכיר – כי
קרטית החורטת על דגלה את חשיבות 

�זכויות האדם נמדדת דווקא בעת מצו
קה וקושי. 

מצוקת  פתרון  שלצורך  ייתכן  לא 
הדיור, תפגע המדינה באופן בלתי סביר 
ולא מידתי בזכויות שזכו לעיגון כזכויות 

�יסוד, קרי: כזכויות עליהם נשבעה המ
דינה להגן, וכי כדי למצוא פתרון לבעיה 

אחת, תיצור המדינה בעיה אחרת. 
לפיכך, התנועה מוצאת לנכון להביע 
שוב ושוב ככל שיידרש ובכל האמצעים 
החד  עמדתה  את  לרשותה  שעומדים 
הליכי  את  לעצור  יש  לפיה  משמעית 
הנוכחית  במתכונתה  ההצעה  אישור 
בין היתר מן הטעמים שיפורטו  וזאת   ,!

להלן:
מעוניינים  אינם  וחבריה  התנועה 
בחקלאות  רואה  התנועה  כספי.  בפיצוי 

�ערך יסודי, מרכזי ומהותי בהוויית המ
העי נופי.  קישוט  רק  ולא  הכפרי  �רחב 

ופרנסה  חיים  אורח  הוא  בחקלאות  סוק 
ליישובים החקלאיים. המושבים נשענים 
כמקור  שברשותם  החקלאות  שטחי  על 

�פרנסה חשוב. החקלאות היא מקור פרנ
סתם של חברי המושבים העוסקים בכך, 
אשר חלקם בגיל מבוגר ואין להם מקור 
גריעה  כל  מעתה:  אמור  נוסף.  הכנסה 

בא פגיעה  מהווה  המושבים  �משטחי 

מצעי הייצור של החקלאים. 
זאת ועוד. החקלאים בחרו לבנות את 
חיים  אורח  בעל  במקום  וחייהם  ביתם 
ובו השקיעו את מיטב משאביהם  כפרי, 
נדבך  מהווה  כך  אם  הקרקע  ומרצם. 

חשוב באורח חיים כפרי זה. 
הכפ היישובים  רק  לא  כן,  �כמו 

אלא  הירוקים  מהשטחים  נהנים  ריים 
להם  הסמוכים  העירוניים  היישובים  גם 
נהנים מאיכות חיים בזכות הנוף הכפרי 
החקלאיים  השטחים  של  והחיץ  הירוק 
שמסביבם. קרי: משבצות המושבים הינן 

ירו כריאה  שקיומו  כפרי  לנוף  �דוגמא 
ויתרום בעתיד לאיכות  קה תורם רבות 
חיים גבוהה בכל האזור, כולל לישובים 
העירוניים שבסביבתו. בנוסף, ולא פחות 
חשוב מכל האמור לעיל - החקלאות גם 
תורמת לחברה ולסביבה ערכים חיוניים 
תוצרת  אספקת  של  ראשונה  ממדרגה 
לאוכלוסייה,  ואחרת  טרייה  חקלאית 
ביטחון  בחשיבות  להפריז  קשה  ובכלל 

המזון לארצנו.
פרנסה  מזון,  גם  אך  חשוב,  דיור 

ואיכות חיים חשובים לא פחות. 
העו זו  הינה  והגונה  סבירה  �החלטה 

 – ודומה  אלה,  כל  בין  ראוי  איזון  רכת 
שהצעת ההחלטה, כפי שהיא מנוסחת 
בשלב זה, לא התחשבה בכל השיקולים 
איזון  ביניהם  ערכה  ולא  הרלוונטיים 

ראוי. 
לקבוע  מתבקשת  המדינה  משכך, 

לה אפשרות  שיש  ככל  כי  �בהחלטה, 
ובהיקף  בטיב  חקלאית  קרקע  עמיד 
הזכויות  לבעל  שתועמד  הרי  דומה, 
קרקע כאמור, וכי רק במידה ולא ניתן 
ישולם  כאמור,  חלופית  קרקע  להעמיד 

פיצוי כספי. 
�עסקינן למעשה בפגיעה בזכות הק

ניין באמצעות צו מינהלי, וזאת מבלי 
או  מינהלי  כלשהו,  הליך  שמתקיים 
אחר, ומבלי שיש גוף כלשהו הממונה 
על בחינה אמיתית של הצו הספציפי, 
בצו  הנכללות  הקרקעות  היקף  לרבות 
האמיתית  האפשרות  בהן,  והצורך 
ובכלל  הצו,  שקובע  במועדים  לפינוי 

זה מהות הפעילות החקלאית הנעשית 
שחוכר  ייתכן  אומר,  הווה  וכו‘.  בשטח 
את  לפנות  נדרש  שהוא  הודעה  קיבל 
30 יום. ברם, אם טרם הגי�  השטח בתוך
נמצאת  והיא  הקציר   / הקטיף  עת  עה 
הצו?!  קבלת  ממועד  ימים   60 במרחק 
שתינתן  מבלי  לתוקפו  ייכנס  הצו  האם 

�לבעל הזכויות ולו זכות שימוע בה יתא
פשר לו להציג את טענותיו?!. 

�לכל הפחות, היה צורך לקבוע מנג
נון של השגה לאחר קבלת הצו ובטרם 

�הגיע מועד הפינוי, וזאת על מנת שב
מסגרת הליך זה אכן יוכל בעל הזכויות 
את  מבינים  אנו  טענותיו.  את  לפרוס 
הצורך בלוח זמנים מהיר, ברם – ניתן 
המצאת  קצר.  זמנים  סד  לקצוב  יהיה 
הצו במסירה אישית ומועד קצר לאחר 
מכן להגשת ההשגה, שתתברר כמובן 

בטרם ביצוע צו הפינוי. 
התנו כי  שוב,  להבהיר  המקום  �זה 

הצעת  שבבסיס  לעקרון  מתנגדת  עה 
דיור.  לעניין  ”ות“ל“  מודל  של  החוק, 
הבדל עקרוני ומהותי בין נושאי  קיים 
בות“ל,  הנדונות  לאומיות,  תשתיות 
לבין דיור – שהינו נושא לתכנון מקומי 
שצריך להיבחן על רקע ובהלימה ליתר 
ותוך  המקומיים,  והשימושים  הייעודים 
איזון ביניהם. המנגנון המוצע בחוק אינו 
מבטיח את איכות התכנון, ועלול להיות 

בבחינת ”בכייה לדורות“. 
לא  התכנוני  המסלול  גם  כלומר, 

�יהיה בו כדי לבחון את האינטרסים הנ
פגעים של החקלאים, לרבות את שיעור 

הפגיעה במרקם החיים הכפרי. 
בחו טומן  המוצע  החוק  מכך,  �יתרה 

של  הירוקות  בריאות  קשה  פגיעה  בו 
לדו� הקרקע  ובעתודות  ישרא  למדינת 

רות הבאים. זאת כאשר לפני שנוקטים 
בפתרון הדראסטי של הפגיעה בשטחים 
הקרקעות  את  למצות  ניתן  הפתוחים, 
בתוככי הערים והישובים הקיימים. לפי 
העבודות שנעשו בעניין, אין בעיה של 

מלאי תכנוני קיים.
יש צורך בבחינה עניינית וספציפית 

�של כל מקרה, תוך דגש על ניסיון אמי

כך  בחקלאיים,  הפגיעה  את  לצמצם  תי 
שהיא תהיה הפגיעה המצומצמת ביותר 
היצע  הגדלת  מטרת  לשם  הנדרשת 

הדיור באותו מקום. 
� התנועה וחבריה מבינים את הצו
רך של המדינה בקרקע לבנייה. יחד עם 
יבינו,  זאת, חשוב שקברניטי המדינה 
כי יש להגן גם על אורח חייהם, כבודם 
וקניינם של חברי המושבים ועל זכותם 
בקרקע  בין  ראוי,  ולפיצוי  הוגן  להליך 

ובין בכסף. 
בהלך  המדינה  נציגי  התבצרות 
להקריב  ניתן  בו  צדדי  חד  מחשבה 
מהיר  בפתרון  הצורך  מזבח  על  הכל 

להתקד יוביל  לא  הדיור,  �למצוקת 
המוצ האלטרנטיבה  כפיית  �מות. 

לא  תביא  החוק  הצעת  במסגרת  עת 
בעקרונות  תפגע  אלא  לתקיעות,  רק 
אין אנו אוחזים  עליהן בנויה מדינתנו. 
מאחורי  בלבד.  האידיאולוגיה  בדגלי 
בני  החקלאים,  מצויים  האידיאולוגיה 

�אדם, שיש להם זכויות ומעוניינים שה
מדינה תגן על זכויותיהם, בדיוק באופן 

בה הם הגנו ושמרו על המדינה. 
מציאת  והוא   – אתגר  בפנינו  יש 

�הדרך שתשנה את העתיד ותביא לפ
מענה  מתן  תוך  הדיור,  מצוקת  תרון 
והתחשבות בזכויות החקלאים  אמיתי 

והפתרו האיזונים  מציאת  �במדינה. 
נות, שחלקם הובאו לעיל, תביא בראש 

�ובראשונה לכך שהמדינה תצא נשכ
רת ולא רק שתקבל קרקע לצרכי דיור 
על  בצורה מהירה, אלא שאף תשמור 
ותזכה  עקרונותיה כמדינה דמוקרטית 

�גם לאמון ציבור חברי המושבים. צמי
חה יחד אל פתרון חדש היא מתבקשת 
מעוניינים  שאכן  ככל  נמנעת,  ובלתי 
ליצור  מבלי  הדיור  בעיית  את  לפתור 
המגזר  כי  לזכור,  יש  חדשות!.  בעיות 
הדיור,  למצוקת  הבעיה  אינו  החקלאי 
אלא דווקא עשוי להיות חלק מהפתרון 

לבעיה. 
�לאור כל האמור לעיל, תנועת המו

שבים מתנגדת להצעת החוק ולעקרונות 
כיום,  בנוסחה  החוק,  הצעת  שבבסיסה. 
טומנת בחובה פגיעה קשה ביותר בזכות 
הקניין החוקתית, ומבקשת לסלק מאות 
חוכרים כדין (חקלאים וחוכרים נוספים) 
ללא  כדין,  בה  מחזיקים  שהם  מקרקע 

הק לעקרונות  ובניגוד  משפטי  �הליך 
בועים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, 

כמו גם בפסיקת בית המשפט העליון. 
הסתיימו  החקיקה  הליכי  לסיכום, 
ושלישית  שניה  בקריאה  עבר  והחוק 
מדרישותינו  חלק  הכנסת,  במליאת 
הוטמעו בחוק וחלקן על פי התחייבות 
בהסכם  יוכנסו  הפנים  ועדת  יו“ר 
יאושרו  שעקרונותיו  הקרקע  השבת 
אנו  ישראל,  מקרקעי  רשות  במועצת 
עם סיומו של הליך החקיקה באופן סופי 
נשקול האם בכל זאת למרות התיקונים 

שהוכנסו נעתור לבג“צ נגד החוק.

הקרב על הקרקעות - מציאת 
הדרך שתשנה את העתיד ותביא 

לפתרון מצוקת הדיור, תוך 
מתן מענה אמיתי והתחשבות 

בזכויות החקלאים במדינה
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עמוס דה�וינטר

שהוציא > בהודעה  התחיל  הכל 
המים,  רשות  דובר  שור,  אורי 
שיטפונות  בשבת  צפויים  לפיה 
אזור  כולל  אילת,  ועד  הנגב  מצפון 

ים המלח. 
שיטפנות  "אירוע  הבטיח:  שור 
יתחיל  הארץ.  לדרום  בדרך  נרחב 
ויתעצם במהלך  וילך  בבוקר  בשבת 
בערב.  בשבת  צפוי  השיא  השבת. 
אזור נחל צין, פארן ונחלי ים המלח 
השרות  של  המודל  ע"פ  במוקד. 

מדו המים,  שברשות  �ההידרולוגי 
בעוצמתן,  נדירים  בשיטפונות  בר 

משמעו להיות  צפויים  �השיטפנות 
נרחבים  חלקים  על  ולהשפיע  תיים 
לאזור  עד  כולל  והערבה,  הנגב  של 

אילת. 
זרימות  צופה  השיטפנות  "מודל 

הג ים המלח, הנחלים  בנחלי  �עזות 
הצפונית  לערבה  המתנקזים  דולים 
שבה  מירדן  שיגיעו  זרימות  (כולל 
בואך  ועד  השיטפנות)  מוקד  יהיה 

�אילת. יש צפי ממשי לחסימות כבי
שים בנגב ובערבה ולנזקים. מדובר 
האופיינית  סילון  זרם  במערכת של 
היא  שהפעם  רק  המעבר,  לעונות 

נראית חריגה בעוצמות שלה."
בהודעתו  הדיו  התייבשה  לא  עוד 

�של שור וכבר הודיעה משטרת יש
ראל כי היא נכנסת לכוננות מלאה. 
במשטרת מרחב הנגב נערכו בכוחות 
וגם  כבישים  לחסימות  מתוגברים 
החילוץ  ויחידות  ש"י  מחוז  משטרת 
שלה - מגילות, שומרון ועציון, כמו 

�גם יחידות החילוץ ערבה וערד נע
משיטפונות'  'חילוץ  לכוננות  רכו 

בסוף השבוע. 
המליצה  אף  והגנים  הטבע  רשות 
לציבור שלא לצאת לטייל במקומות 
מסוכנים. מפקד יחידת חילוץ ערבה, 

�אלעד סקר המליץ לציבור: "לא לנ
זו נחלים  לחצות  אופן  בשום  �סות 

שבטוח  מקומות  לחפש  אלא  רמים, 
לדוגמה,  שיטפונות.  לראות  בהם 
אל תעמדו קרוב לגדת נחל שיכולה 

להתמוטט".
וכך הלאה וכך הלאה.

הדשן  הציבור,  מרוב  להבדיל 
התחפושות,  משלל  משהו  ועייף 
(עזוב  פורים  ונפנופי  הארוחות 
שטויות, מעדיפים להישאר בבית...), 
יש זן מיוחד של ישראלים, שעבורו 
דווקא ההודעות הללו מקפיצות את 

�הערנות, מחדדות את החושים, כש
ריחות ההרפתקנות והלחות נישאים 

בנחיריו. 

אותם חבר'ה שואטים לרכב השטח 
בחניה, מעמיסים את האוכל והציוד 
באוטו)  פק"ל  נמצא  כבר  (שרובו 

הפוטנ "השיטפון  לכיוון  �ויורדים 
ציאלי" יהיה היכן שיהיה, כדי לזכות 

ביפי הזרם, לצלם פלגים עמוסי סחף 
לאזור  שנה  מידי  שמגיעים  ובוץ, 
במזל  אולי  יודע,  ומי  רועם.  בשצף 
מי� יורד   ,669 איש לצלם  לנו   יצא 
סעור ומחלץ שני מטיילות רועדות, 
סרט  ממש  צין,  נחל  בלב  שנתקעו 

פעולה בשידור חי.
אנחנו  גם  המשוגעים,  כל  כמו 

�עלינו על הבוקר לרכב ופתחנו בנ
סיעה מטורפת לכיוון סדום, בואכה 
"ארץ  אזור  ימינה,  הערבה,  צומת 
שם  צין,  נחל  לכיוון  השיטפונות", 
בדרך כלל "ההצגה הכי טובה בעיר". 
למי שמתקשה להבין על מה ומה 

שמ להבין  צריך  והמהומה,  �הרעש 
הנחלים  אפיקי  השנה  ימות  רבית 
והואדיות בנגב יבשים. לקראת סוף 
מרץ, מידי שנה, פוקדים את מדבר 
יהודה, הנגב והערבה שיטפונות בזק 
מרשימים, כמויות אדירות של מים 
שמתנקזות לנחלים רחבים, שלמשך 
שעה שעתיים לא היו מביישים את 
נחלי אירופה, מחזה מרשים ביותר. 

ומעורר  נפרץ  למחזה  התכוננו 
והשיטפו הסערות  אלוהי  �השראה, 

נות עומד לבקר בדרום.
ימינה,  בפניה  הערבה,  בצומת 

�האצנו לכיוון חצבה וכבר אז התחל

נו להרגיש שמשהו כאן חסר. אמנם 
כמה  הרכב  שמשת  קלטה  בדרך 
הוישרים  (אפילו  טפטופים  וכמה 
בלב  משהו  אבל  דקות),  שתי  פעלו 
של זוגתי אמר לי: "זה גשם זה? זה 
יביא שיטפון? זה דרדל'ה, בשביל זה 

הערת אותי?..." 
ממלמל  אני  פסימית"  תהיי  "אל 
נבוך בפרצוף בטוח של מבין עניין, 
בזמן  כי  הלאה,  ממשיכים  "אנחנו 
אחר  במקום   - יבש  אחד  שבמקום 
הנגב  ושיטפון,  סערה  להיות  יכולה 

�הוא ענק...", תוך שאני ממשיך בצי
של  בשירה  העמוקות  המילים  טוט 
יהודית רביץ, "דברים שרואים מכאן 

לא רואים משם".
הפוספטים,  מפעל  לכיוון  חתכנו 
בואכה בקעת צין, ימינה לדרך עפר 
רגילה)  די  עפר  דרך  בורות,  (בלי 
מעל  מטרים   10 סופית  והתמקמנו 
מ"המצוק",  רחוק  לא  הרחב,  האפיק 

�שם אמורים מי השיטפון האיטי לצ
נוח לאפיק הנחל בשאגה. 

נוספים.  שטח  רכבי  ניבטו  בשטח 
הז'אנר  וחובבי  מטיילים  חבורת 
בכיסים,  ידיים  עם  בשעמום  סובבו 
לוגמים  חלקם  הערוץ,  בתוך  חלקם 
קפה מהביל על אחת ממדפי הסלע, 

�פותחים צידניות, בוצעים עוגה וכו
ולאפיק  לאופק  כמהים  מביטים  לם 
הרחב ש...מה לעשות ... עדיין יבש.

בדומה  ממש  יודע,  שלא  למי 
בט רואים  שאנחנו  קבוצות  �לאותן 

"רודפי  המכונים  אנשים  לביזיה, 
סערות הוריקן" או "רודפי טורנדו" 
של  קבוצות  יש  בארץ  גם  בארה"ב, 
משוגעים לעניין. אך מכיוון שבארץ 

אפי הוריקן,  סערות  טייפונים,  �אין 
לו לא רבע טורנדו מסוכן (מקסימום 
אותך  שמלכלכת  אבק  מערבולת 
בישראל  אז  ראש),  ועד  רגל  מכף 
הכיף הוא להגיע לשיטפון בזק, אחד 

�מאירועי הטבע המרטיטים את הנש
מה, פלא מכונן בקנה מידה ישראלי.

אחת מהקבוצות הללו היא קבוצת 
"רודפי שלום, שלווה ושיטפונות" 
חבריה,  מרבית  שכאמור  (פייסבוק), 
בשטח,  שלא  ואלה  שבשטח  אלה 

שי לאיזה  שכמהים  טיולים  �אוהבי 

את  להם  שישטוף  מרשים,  טפון 
ויספק  הילדים  ירשים את  העיניים, 

סרטון לפייסבוק. 
אז התיישבנו, בולסים את האוכל, 
ל�10  הפכו  הדקות  מהנוף,  נהנים 
שעתיים� שעה,  שעה,  רבע  דקות, 

שלוש - ושיטפון? אין. 
וותיקים'  שיטפונות  'חסידי  "לא 
אני  כאלו",  מזוטות  יתייאשו  כמונו 

סב של  עניין  "הכל  לעצמי.  �מגחך 
מבעלי  אחד  את  שומע  אני  לנות", 
והילדים,  לאשתו  מסביר  הרכבים 
מנות  את  מחסלים  אנחנו  בעוד 
והירקות האחרונים  האוכל, הפירות 

מהבית.
אז מה עושים? מוציאים את הגזיה, 
הפינג'אן ומכינים קפה ותה צמחים, 
'שווייה',  אומרים  שהבדואים  כמו 
אני  יבוא,  בוא  השיטפון  'שווייה', 
שם גלגלצ ופולט: "אל דאגה, אנחנו 

כבר כאן, הכל טוב...'" 
בינתיים בקבוצת הפייסבוק רצות 
ההודעות. "שיטפון אין - אבל קפה 
ואבי,  ברק  הודיעו  יש...מוזמנים:)", 
רמון.  בנחל  שם  אי  שהתמקמו 
מאזור  אדם,  דיווח  יבש",  "בבשור 

בינ ב'מרפסת',  "מחכים  �אשכול. 
תיים רק גשם", דיווח עזרא, בנחל 

צין.
* * *

מכך,  פחות  ולא  במדבר  משהו  יש 
�בדרך למדבר, בנופים הנהדרים, במ

רחבים הניבטים לעשרות קילומטרים 
�– משהו כל כך יפה, שגורם לך לש
כוח לרגע, לאיזו מטרה הגעת לשם. 

אז נכון, בסוף שיטפון לא ראינו, 
הדור העופות  מסביב,  השקט  �אבל 

זוג  רותם,  שיחי  מעל,  שחגים  סים 
יפיפה  שיטה  עץ  רחוקים,  גמלים 
הצוקים  שומקום,  באמצע  ובודד 
החשופות  הסלע  ושכבות  הנשגבים 
בחתך ההר - קשה להסביר, אבל יש 

משהו מקסים במקום הזה.
בינתיים השמש החלה לרמוז לנו, 
היא  שיטפון,  בלי  או  שיטפון  שעם 

מתכוונת לשקוע במערב. 
לקרבי  מחלחלת  לאט,  לאט,  כך 

�ההבנה שמחר, מחרתיים אולי השי
לא  כבר  זה  היום  אבל  יגיע,  טפון 

�יקרה. הגשם שטיפטף לו בנחת הס
פיק להתייבש פעמיים וכבר שרפנו 

חצי שבת... 
בלי יגיעו  השיטפונות  �"אולי 

ים  לה, יש עננות כבדה מעל דרום 
זה  ככה  יבש.  בינתיים  אבל  המלח, 
- אין תכנית כבקשתך אצל קודקוד 
אריאלי,  אורן  לי  אומר  אלוהים," 

סגן מפקד יחידת חילוץ ערד.
זהו, מיצינו... ארזנו את הפקלאות 

והיידה - הביתה.

נחל צין היבש, מבט ממדרשת שדה בוקר - הוא עוד יבוא (צילום: ד"ר חזי יצחק)

משהו בלב של זוגתי אמר, "זה גשם זה? זה יביא את השטפון? זה 
דרדלה, בשביל זה הערת אותי?..." # "אל תהיי פסימית" מלמלתי 
נבוך, "בזמן שבמקום אחד יבש - במקום אחר יכולה להיות סערה, 

הנגב הוא ענק...", תוך שאני מצטט את המילים העמוקות בשירה של 
יהודית רביץ, "דברים שרואים מכאן לא רואים משם"
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עמוס דה�וינטר

הפריצות ב ריבוי  עקבות 
האזוריות  המועצות  ביישובי 
התקיים  נגב  ושדות  מרחבים 
בוועדת  שני  דיון  שעבר  שני  ביום 
יזמו  הדיון  את  הכנסת.  של  הפנים 
יו"ר  בו  והשתתפו  המועצות  ראשי 

במ קצינים  אמסלם,  דודי  �הוועדה, 
שטרה וראשי הרשויות. 

האזוריות  במועצות  הפריצות 
למגיפה.  הפכו  נגב  ושדות  מרחבים 
האזורית  המועצה  מיישובי  בחלק 
50% מה� �מרחבים נרשמו פריצות ב

בתים! כזכור, בתחילת החודש הגיע 
ביל"ו,  בתלמי  פרטי  למחסן  חשוד 
שהתעמת ודקר את בעל הבית. בעל 
הבית דיווח, כי החשוד צעק "אללה 
נתפס.  לא  כה  עד  ונמלט.  וואכבר" 

במשטרה כל כיווני החקירה נבדקים, 
�כולל המניע הלאומני, אם כי ההער

כה במשטרה היא כי מדובר בפריצה 
שהסתבכה.

�"לפני חודשיים התקיים דיון שיז
�מנו בוועדת הפנים של הכנסת ברא

שות חה�כ דודי אמסלם, כדי למצוא 
גם  השתתפו  בדיון  לבעיה.  פתרון 
הלוי  יורם  ניצב  דאז,  המחוז  מפקד 
הצגנו  ישראל.  ממשטרת  וקצינים 
על  מדויקים  נתונים  למשתתפים 
שיגבירו  אמצעים  ודרשנו  המצב, 
את הביטחון ביישובים," ציינו ראש 
המועצה האזורית מרחבים, שי חג�ג� 
נגב,  שדות  האזורית  המועצה  וראש 

תמיר עידאן. 
במהלך הדיון הקריא שי חג�ג� ראש 
מכתב  מרחבים  האזורית  המועצה 
שביתם  הבוקר,  תושבים  לו  ששלחו 

החודשיים  במהלך  פעמיים  נפרץ 
"לפני כשנתיים, במהלך  האחרונים: 
רמת  את  לעזוב  החלטנו  איתן,  צוק 
השרון, עיר מגורינו, ולעבור למושב 
בדרום... התנדבנו לשמירות במושב 
תינוקת  עם  (וזאת  הגיענו  עם  מיד 
בת שבועיים), כדי לנסות ולמגר את 

הפריצות ששמענו עליהם מרחוק.
וכך  התאדו  השמירות  הזמן,  "עם 
פעם  שמידי  השיטור  כוחות  גם 
ראינו... לפני חודשיים, באישון לילה 

�פרצו אלינו הביתה, עת ילדיי הקט
נים ישנים במיטותיהם. השבוע, גנבו 
חודשיים.  תוך  השני,  הרכב  את  לנו 
להודות על מזלנו הטוב, מרגיש כמו 
אין  כי  ייתכן  לא  להמונים.  אופיום 
לפטרול  או  לשער  למשמר,  מימון 
קבוע. כי אם אחד מהילדים שלי היה 
מתעורר ורואה פורץ – בעיות תקציב 

היו הצרה הקטנה ביותר בבעיותינו. 
אנו חיים במציאות מטורפת," כתבו.

כותבת המכתב, דניאלה בנטל, אם 
וחצי,  שנה  בת  וילדה   4.5 בן  לילד 
למושב  עברה  כשנתיים  לפני  שרק 
שדה צבי מרמת השרון, מספרת ל"קו 
האמת,  נוראית.  מכה  "זו  למושב": 
כאשר עברנו דירה לכאן ידענו שיש 

לע אמרנו  אבל  גניבות,  של  �בעיה 
לק יכול  כבר  זה  כמה   , 'נו  �צמנו, 

רות?'. ואז לפני כחודש נכנסו לתוך 
הבית דרך החלון, עמדו על השולחן 
עם גרביים, לא ירדו לריצפה ופשוט 
לקחו את מפתחות הרכב, טלפון נייד 
יקרות  מאוד  נייקי  נעלי  לי,  שהיה 

�ומשקפי שמש ונעלמו. עצם המחש
בה שמישהו חדר לי לבית עושה לי 

שני  לנו  כשיש  במיוחד  צמרמורת, 
ילדים קטנים בבית.

גנבו  שוב  שעבר,  בשבוע  "ואז, 
שבדקו  השוטרים  הרכב.  את  לנו 
ו�40  דקה  שתוך  אמרו  המיקרה  את 

�שניות הם חדרו למחשב הרכב, הני
עו אותו ונעלמו. אני מוכרחה לציין 
שמדובר באנשים מקצועיים, מומחים 
שחבל שהם לא מפנים את הכישורים 

וב יותר  חיוביים  לתחומים  �שלהם 
שוב  דקות  פחות משתי  תוך  קיצור, 

הבי עכשיו  הרכב.  את  לנו  �הרימו 
טוח דורש מאיתנו להתקין מצלמות 
בשטח ומה כבר יש לנו? יש לי בית 

מאוד צנוע במושב".

אחרי כל זה, איך את מרגישה?
מפחיד,  פשוט  זה  "תשמע,  בנטל: 
אותי  מפחידה  הזאת  ההתנהלות  כל 
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ג'יפ של מג"ב. ישנם מושבים בהם כל 
בית שני נפרץ



שבועות  שלוש  במשך  כולנו.  ואת 
הגדול  הבן  עם  לישון  צריכה  אני 
אותו  שיגנבו  שפחד   ,4.5 בן  שהוא 
ואת אחותו. אמנם השוטרים שהיו פה 
היו מקסימים, הכניסו אותו לניידת, 
דיברו איתו אבל אחר כך בלילה הוא 

יג 'ומה אם  ושאל אותי:  �ממש רעד 
נבו אותי? ומה אם יגנבו את ליבי?'. 
איתו,  שידברו  בגן  מהגננת  ביקשתי 

�שינסו להרגיע אותו, הילד ממש בט
ראומה. עכשיו לפני שינה הוא עושה 
החלונות  שכל  בודק  בבית,  סיבובים 

סגורים, מציץ לחצר, מפחיד...
�"אגב, אני לא היחידה במושב שפ

רצו וגנבו לה, זה דבר ידוע במושב. 
לפני כחצי שנה עוד עשינו פטרולים 
עוד רכב בט"ש מעבר  והיה  בלילות 
נכנסת  מג"ב שלפעמים  לניידת של 
בעיה.  זה  זאת  למרות  אבל  ליישוב, 
הרי יש למושב כניסות כה רבות ואני 
עברתי  בגטו.  לחיות  רוצה  לא  גם 
לגור  רציתי  כי  השרון  מרמת  לכאן 
לי  קשה  יותר  היום  פתוח.  במקום 
עם סכנת הפריצות והגניבות מאשר 
האזעקות שהיו לנו כאן. יש לנו גדר 
יש  עבורם?  זה  מה  אבל  ושער  חיה 
פעמיים  כבר  לא  שנגבו  שכנה  לי 
שכן  השלישית  ובפעם  הרכב  את 
נמלטו.  והם  לפני  ממש  אותם  קלט 
הם באים ממוקדי מטרה, בדרך כלל 
פה  יש  כי  אם  רכב  בכלי  מעוניינים 

פלס בגניבת  שמתמחה  כנופיה  �גם 
מות. תודה לאל שזה לא לאומני.

 3000 הוצאנו  גניבה  כל  "לאחר 
חדשים  בטיחות  מושבי  על  שקל 
מדובר  משפחה  כל  עבור  לילדים, 
היינו  ביותר.  משמעותית  בהוצאה 
בתחנת נתיבות ובאמת השוטרים היו 
מקסימים, גילו אמפתיה, היו חביבים 

אבל אני חרדה לילדים שלי. 
אני   – מפחיד  פשוט  זה  "תשמע 
הולכת לישון היום באחת אחת וחצי 
בלילה,  בשלוש  מתעוררת  בלילה, 
שיש  שיראו  כדי  האור  את  מדליקה 
נורא  פשוט  זה  אותי  בבית,  תנועה 

מלחיץ". 

ממושב  חקלאי   ,(63) שימן  יעקב 
פלפל,  עגבניות,  מגדל  ביל"ו  תלמי 

ושי חמישי  בימי  ותפוזים.  �אבוקדו 
כהרגלו  פרחים.  מוכר  גם  הוא  שי 
הגיע שימן למחסן שבבעלותו, עמוס 

�לעייפה בפרחים, כדי להכינם למכי
רה ליום המחרת.

לילה  באותו  התרחש  אשר  על 

וחצי  בשמונה  "הגעתי  יעקב:  מספר 
שלי  שהידיים  וכיוון  למחסן  בלילה 
לא הדלקתי את  פרחים,  היו מלאות 
לגמרי.  חשוך  היה  המחסן  האורות, 
פתאום יוצא לי איזה ערבי עם סכין, 
תוך שהוא צועק אללה וואכבר ומנסה 
לדקור אותי. הוא מצליח לדקור אותי 
ביד, אני בועט בו והוא נפל. אחר כך 
הוא קם ובעט בי והשכיב אותי. קמתי 
והשכבתי אותו. כל הזמן ניסה לדקור 
הוא  קרה,  לא  זה  בנס  ולמזלי  אותי 
הצליח לעשות לי שריטה דקה בבטן. 
ואז הוא מצליח לקום ומתחיל לברוח.
שם  המטעים,  עד  אחריו  "רדפתי 
הרמתי  העצים.  בין  לי  נעלם  הוא 

שהוא  שלי  הבן  את  והזעקתי  טלפון 
שוטר, הבן שלי הזעיק עזרה. היו פה 
אנשי משטרה, מג"ב, שב"כ, התחילו 
בחיפושים אבל לא תפשו אותו, הוא 

הצליח לברוח".

אתה חושב שזה היה על רקע 
לאומני?

"באמת שאני לא יודע, גם  שימן: 
המשטרה לא יודעת. לא יודע על מה 
הוא חשב. תראה, יש לנו כל הזמן פה 
גניבות, פריצות, גונבים שעוני מים, 

גונבים ציוד חקלאי, גונבים כלי רכב, 
�אבל דבר כזה עוד לא היה פה, שמי

שהו יבוא עם סכין ויתקוף מושבניק. 
הוא לא גנב דבר, כי במחסן שלי אין 
קרטונים...  מאריזות  חוץ  דבר  שום 

במ בי  וטיפלו  קל  נפצעתי  �למזלי 
נכנסו ללחץ  כולם  קום. פה במושב, 
מהמקרה שלי, יש אנשים שמפחדים 
לצאת החוצה בחושך, לא יודעים מה 

יקרה".

הפנים  בוועדת  הדיון  במהלך 
הבי מרכיבי  "ישנם  חג'ג':  �הוסיף 

ביישובים  הכרחיים  שפשוט  טחון 
אבט מצלמות  רואה;  מוקד  �שלנו: 

חה; גדרות ביטחון; אמצעי אתראה; 
כלי רכב לרכזי הביטחון המתנדבים; 
עם  המערכת  בגדר  פרצות  חסימת 
חברון ועוד. חשוב לציין שביישובים 
בהם הצלחנו לגייס תקציב למרכיבי 

�הביטחון - נרשמה ירידה של למע

לה מ�90% בפשיעה."
תמיר  נגב,  שדות  מועצת  ראש 
האחרונה  בשבת  כי  סיפר  עידאן, 
נפרץ ביתו של קצין משטרה בכיר, 
תושב המועצה ולפני חודשיים אירע 
פרצו  צעירים  כאשר  מזוין,  שוד 
לביתו של קשיש בן 88, היכו אותו 

ושדדו את כספו. 
חזקיה  נשדד  בו  האחרון  במיקרה 
עצרה  הגדי,  בית  ממושב  דמרי, 
 20 בני  צעירים  שלושה  המשטרה 
נגדם.  אישום  כתב  והוגש  מנתיבות 
ע"פ כתב התביעה, הצעירים ששדדו 
ערבי,  במבטא  אליו  פנו  דמרי  את 
דרשו  זהותם,  את  להסתיר  במטרה 
ממנו לשמור על שקט ודרשו ממנו 
את הקוד לפתיחת הכספת שבביתו. 

ובת בשוד  הנאשמים  יותר  �מאוחר 
את  שחזרו  ואף  במעשה  הודו  קיפה 

המעשה. 
למרות שנפצע באופן קל באירוע 
ייחס חזקיה משקל מועט למקרה ואף 
אמר: "אמרתי להם שאני סולח להם, 
הם צעירים. אני לא מגן עליהם, אבל 
לא היה לי נזק גדול. אמרתי שכדאי 
להם להשתקם. אמרתי להם: 'תחזרו 
ליהדות, לתורה, ואז יהיה לכם טוב'. 
אני  עזרה,  ממני  יבקשו  הם  אם  גם 
יעזור להם. בלי נדר. אם זה להחזיר 

אותם ללימודים, שימצאו עבודה." 
הוא  כאשר  רגוע  שחזקיה  אף 
כתב  שעבר,  התקיפה  את  משחזר 
פעלו  התוקפים  כי  מלמד  האישום 

הגי הליל  לחצות  סמוך  �באכזריות. 
ביתו  לחצר  הנאשמים  שלושת  עו 
שבמושב בית הגדי בפנים רעולות, 
עטויי כפפות, כאשר אחד מהם נשא 
סכין. לאחר הפריצה לבית קפצו על 
והצמידו  ארצה  אותו  הפילו  דמרי, 
התחנן  חזקיה  פוך.  שמיכת  לפניו 
בפניהם שיעזבו אותו והתפלל, אולם 

�רק לאחר שנתן להם את הקוד לכ
ספת, הם עזבו אותו ונמלטו עם כמה 

אלפי שקלים וכסף זר.
עידאן הדגיש כי: "בהעדר מרכיבי 
הביטחון, אנו נאלצים להתמודד עם 

שחוד משפחה  כל  נוספת.  �מלחמה 
בסכנת  נמצאת  לפרטיות,  לה  רים 
חיים ממשית. בתקופה האחרונה אנו 
הקשור  בכל  מדרגה  לעליית  עדים 
ולמשקים  מגורים  לבתי  לפריצות 
אלימים  בשודדים  מדובר  חקלאיים. 

ומשבשים  באמצעים  בוחלים  שלא 
מופרים  כך  שגם  השיגרה  חיי  את 

נמ המועצות  יישובי  לעת.  �מעת 
�צאים בתנופת פיתוח ונהנים מצמי

חה דמוגרפית. יש לעשות הכל כדי 
להמשיך ולחזק אותם."

יו"ר הוועדה, חה�כ דודי אמסלם, 
של  שהדרישה  ספק  "אין  כי:  אמר 
בסיסית  מאוד  היא  המועצות  ראשי 
והכרחית. לא מעט מהפורצים באזור 
מתפתח  פלילי  ואירוע  שב"חים  הם 
בשבוע  שקרה  כפי  פח"עי,  לאירוע 

שעבר בתלמי ביל"ו."
לנ אמסלם  ח"כ  פנה  זה  �בשלב 

ציג האוצר בדיון ושאל מה עמדתו. 
נציג האוצר אמר כי: "אני מבין שיש 

�למשטרה תוכניות שיעברו את הצי
התו לכשתוגש  המקצועיים.  �נורות 

כנית נבחן אותה".
ועדת הפ יו"ר  הדיון דרש  �בתום 

מקציני  אמסלם,  דודי  הח"כ  נים, 
מפורטת  עבודה  תוכנית  המשטרה 

לדיון שלישי במושב הבא.

תמיר עידאן: "בתקופה האחרונה אנו עדים 
לעליית מדרגה בכל הקשור לפריצות לבתי 

מגורים ולמשקים חקלאיים. מדובר בשודדים 
אלימים שלא בוחלים באמצעים ומשבשים 

את חיי השיגרה שגם כך מופרים מעת לעת"

המשטרה 
פועלת
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הפריצות הפכו למגיפה - 
תמיר עידאן, חה"כ דודי 

אמסלם, שי חג'ג' בוועדה 
בכנסת

"פשוט  בנטל.  דניאלה 
מפחיד"
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4
amosquitoz@gmail.com אונות

מאוזן:
1. איזה שטר יניח קרוב המשפחה? (6); 4. אסור כמו על המעטפה (4); 8. (עם 3 
מאונך) חייל לנצח 4); 9. הדבר יעלה לגובה את אלו שנוקטים באמצעי בטיחות 

(6); 11. פה קצוני מעולם המתמטיקה (7); 12. חסר הטעם אחז בשובו (3); 
13. אפסע בשובי אל בית הסוהר (3); 15. בעלי הטעם העשיר נפטרו בעודם 

שחוקים (7); 18. הפיצה לכולם שהיא ענתה לברוסנן (6); 19. ראו 20 מאונך; 21. 
התכופפה אל הבלתי קשה המבושל בקושי (ש) (4); 22. ישר או עקום בתבלין 

חולש על החלל (6) (ע"פ דובי זמר).

מאונך:
1. להוציא שחקן ולהכניס אחר ולחזור להרגיש שאחד הגששים חסר (5); 2. זה 
ממש ירגיז אותו אם תתן לילד שלך טיפים (5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. איזו תעודה 

קיבלה התקלה בתוכנה של קלדרון? (5); 6. אף בבית התרנגולות ניתן לתת 
תמורה (5); 7. להאיץ בנושאות העוברים שחושבות (7); 10. היקפה הוקטן 

אז נצלו עד תום את השוטר הצבאי שנפטר (7); 13. סגר חולצתו מאחר ומצא 
תשובה (5); 14. לו נעמי היתה סוכן אמנים... (5); 16. תאספו אותן אם ברצונכם 

לצמצם את גודלכם (5); 17. כהן אפס ששם טבעת (5); 20. מקום מוגן מתועד 
בעזרת מכשיר (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 164:
מאוזן: 1. אמריקה; 4. תארך; 9. אתניקס; 11. דיפרסיה; 12. הרה; 13. אשל; 

15. התנפחות; 18. מחסנאי; 21. הנחה; 22. נרדמתי.
מאונך: 1. אשתקד; 2. ריצוף; 3. קוצב; 5. אריזה; 6. כנסיה; 7. התלהבנו; 10. 

אסף הראל; 13. אומגה; 14. לפסוח; 16. חוזים; 17. תמירי; 20. ברוז.

7.4.2016     || 18

הכשרת מנהלי קהילה
אשכולות הלימוד:

מבוא לניהול ומנהיגות בארגונימ  ̂
בינוי ופיתוח קהילתי – מהלכה למעשה   ̂

צמיחה דמוגרפית-  קליטה ומיזוג קהילות  ̂
המבנה הארגוני והב�י� המשפטי של היישוב הכפרי  ̂

גישור בגישה קהילתית  ̂
תכנונ וניהול תקציב  ̂

הקור� יע�וק בהקניית ידע, כלימ ומיומנויות בניהול קהילות. היכרות 
מעמיקה עמ �וגיות מרכזיות ומגמות מתפתחות במרחב הכפרי.

לפרטימ:

ב�פיר גבוהה  www.sapir.ac.ilהשכלה 
info@sapir.ac.il 077-9802351/341

המכללה האקדמית ספיר (ע�ר)
המרכז ללימודי חוצ והמשכ

למשתתפימ תוענק מלגה מטעמ 

הרשות לפיתוח הנגב – בה�תמכ על 

הישובימ הנכללימ בחוק לפיתוח 

הנגב, ובהתאמ לנוהל שיפור�מ  

www.negev.co
.il :באתר

(מותנה באישור)

תאריכ פתיחה 18.05.2016
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www.readbooks.co.il

המתכת  בעקבות  המסע   – "זהב  בספרו 
שכישפה את העולם" לוקח העיתונאי מת'יו 
במ� מרתק  אקזוטי  למסע  הקורא  את  טהאר 

העולם  ברחבי  המפוזרים  הזהב  מכרות  עמקי 
העולם  שמנהל  המטורף  המירוץ  את  ומתאר 
המודרני אחר המתכת הפתיינית הזו שנקראת 

�זהב וחוקר כיצד קיבל את כוחו כאחד מהמ
נועים החזקים ביותר של הכלכלה העולמית. 

�הארט בוחן את יחסיה של האנושות עם המ
תכת הנדירה לאורך ההיסטוריה, מהספרדים 
הבהלה  דרך  האינקה,  ממלכת  את  שכבשו 

�לזהב במכרות באמריקה הצפונית ועד למש
בר הכלכלי של שנת 2008. בין היתר, מספר 

פיסארו,  פרנסיסקו  על  הארט 
הקונקיסטדור תאב הבצע שהצליח 
להערים על מלך האינקה ולכבוש 
את ארצו, על החלטתו ההיסטורית 
השוק  על  והשפעתה  ניקסון  של 

מהתי סין  נגמלה  איך  �העולמי, 
המתכת  כלפי  הקומוניסטי  עוב 
והפכה  הקפטיליזם  את  המייצגת 
למפיקת הזהב הגדולה בעולם, על 
השפעותיה ההרסניות של הכרייה 
בדרום  המכרות  על  הפיראטית 
ונגישה  בהירה  בשפה  אפריקה. 
היסטוריה,  בספרו  הארט  משלב 

ומס וכלכלה  כימיה  �גיאולוגיה, 
הזהב  הפך  כיצד  באמצעותם  ביר 
לאחד ממנועיה המשמעותיים של 
רב� ולמניע  העולמית  הכלכלה 

היסטוריים.  תהליכים  של  עוצמה 
גיאולוגים הרפתק �מגלי ארצות, 

כלכלנים,  פיראטיים,  כורים  נים, 
כולם  מככבים  ומלכים  נשיאים, 
ההיסטוריה  על  המרתק  בסיפור 

ימי על  והשלכותיה  הזהב  �של 
מילוא,  יוסי  (מאנגלית:  אנו.  נו 

הוצאת כתר, 266 עמ')

שוב  בחלון"  "נקישה  במותחן 
הלבה  את  ברקלי  לינווד  מפענח 
השלוות  לפניו  מתחת  הרותחת 
בשנינות  האמריקני,  הפרבר  של 
ההיכר  לסימן  שהפכה  המפלחת 
שלו. כאשר קאל ִויֶבר עוצר באור 
אדום בערב גשום בדרכו הביתה, 
שלו  לאינסטינקטים  נשמע  הוא 

המ הרטובה  הנערה  מן  �ומתעלם 
כשהיא  גם   - טרמפ  לתפוס  נסה 
אבל  חלונו.  על  להקיש  מתחילה 
לומדת  שהיא  מבין  שהוא  ברגע 

בכיתה של בנו, הוא יודע שלא יוכל להשאיר 
אינו  דבר  ששום  אלא  ברחוב.  לבדה  אותה 
לעזור  ניסיונותיו  של  לתוצאות  אותו  מכין 
וכחוקר.  כשוטר  הרבות  שנותיו  לא  גם  לה, 
למחרת, כשנערה אחת נמצאת מתה והאחרת 
נעדרת, הוא מוצא את עצמו פתאום במרכזו 
של פאזל קטלני שנוגע בליבה של העיירה - 
העיר.  בראש  וכלה  הבריונים  בשוטריה  החל 

כשמתברר שפרשיית הרצח קשורה לטרגדיה 
שעליו  יודע  הוא  ואשתו,  קאל  של  האישית 
המחיר  אם  גם  האמת,  של  למעמקיה  לצלול 
שישלם על כך יהיה כבד מנשוא. (מאנגלית: 

נורית לוינסון, הוצאת מודן, 425 עמודים)

הוא  טהיר  סבה  מאת  שבאפר"  "הניצוץ 
ספר פנטזיה לנוער, מסעיר ומרתק המתרחש 
בעולם שנהרס עקב אלימות ודיכוי, במציאות 
ספק היסטורית ימיביניימית, ספק פנטסטית, 
ושמזכיר לנו מה זה להיות אנושי ואיך ניצתת 
אליאס  ודיכוי.  פחד  של  בתנאים  גם  תקווה 
שייך למעמד האדונים. מגיל צעיר הוא עובר 
הכשרה באקדמיה הצבאית כדי להפוך לחייל 
שייכת  לאיה  האימפריה.  בשירות  קטלני 
עם  חיה  היא  העבדים.  למעמד 

בר שלה  וסבתא  סבא  ועם  �אחיה 
העם  המוזנחים של פשוטי  חובות 
מתחת  תמיד  לחיות  ומשתדלת 
בעוון  נאסר  שאחיה  עד  לרדאר. 
לאיה  אותו  להציל  כדי  בגידה. 
המחתרת:  אנשי  עם  עסקה  עושה 
תרגל  והיא  אחיה  את  יחפשו  הם 
משרתת  נעשית  היא  כך  למענם. 

פו היא  ושם  הצבאית,  �באקדמיה 
מעו באים  הם  אליאס.  את  �גשת 
�למות שונים, הם מייצגים אוכלו

סיות עוינות, והם עומדים להיכנס 
הנפש,  ושל  הגוף  של  למאבק 
אותם  ויביא  חייהם  את  שיהפוך 
אל הקצה. הספר אלים מאוד, אמין 
גדול  אהבה  סיפור  שם  יש  מאוד, 
ויפהפה.  מהחיים ומשכנע, מורכב 
שגיב�נקדימון,  ענבל  (מאנגלית: 

הוצאת כתר, 446 עמ')

�שני ספרי משחק והפעלה נהד
"איפה  לפעוטות:  ומקסימים  רים 
אתה,  ו"איפה  דובון?"  אתה, 
מאת פלוריאן אהלה.  חתלתול?" 
קשיחים,  קרטון  דפי   5 אחד  בכל 
הנאה  שיספקו  צבעוניים,  איורים 
ההצצה  חלונות  בזכות  והפעלה 
בראשון,  עמוד.  בכל  הנמצאים 

�אמא דובה יוצאת לחפש את הדו
במ עוברת  היא  שלה.  הקטן  �בון 

קומות שהוא יכול להיות, שואלת 
אולי  העכבר,  ואת  הדביבון  את 
הינשוף יכול לעזור? – אולי הוא 
מתחבא במערה? אולי הוא באגם? 
ואולי בשדה התירס? בשני, אמא 

החתל את  לחפש  יוצאת  �חתולה 
תול שלה. אולי הוא במטבח אחרי 
שזלל את מזון החתולים ומסתתר 

הק בסל  הוא  אולי  המטבח?  מגבת  �מאחורי 
באמבט?  מתרחץ  ואולי  במיטה  אולי  ניות? 
אולי הצפרדע יודע? בכל המקומות שהאימא 
החלון  את  מרימים  הצצה,  חלון  יש  מחפשת 
ומסתכלים מה יש מתחת. עזרו לה למצוא את 
(איורים:  מובטחת  ההנאה  הדובון/חתלתול. 
אידלמן,  רחלי  מגרמנית:  גרובר,  דניצה 

הוצאת שוקן)
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כנס מגדלי הדרים, שאירגנה קבוצת "כ. כהן�עמיר" בחוות גילת
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אימוני הרבשצים בצה"ל
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ריצת הניווט ע"ש מאיר הר ציון
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נעים על גלגלים – מסע האופניים המשותף בשבת האחרונה
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מחנה האיחוד 

 2500�החקלאי. כ
איש צפויים 

להשתתף בטיול

מתוך תערוכת "הנגב בעיניים 
תנועת  בית  דיתה",  של 
דיתה  (צילום:  המושבים 

שניצר)

היין הזוכה, קברנה סוביניון ברונזה 2009
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קולטי אדים 
מעוצבים

קולטי אדים
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052-3435870

www.letlive.org.il/shop

2 03-6241776

40

60

 בלעדי לקוראי 
קו למושב
 גיליון היכרות של 
 נשיונל ג‘יאוגרפיק 

 המהדורה הישראלית 
בדמי משלוח בלבד!

 
  tmags.co.il למימוש ההטבה היכנסו לאתר

והקלידו קוד קופון greent או סירקו את הקוד.
 tmags.co.iltmags.co.i.co.ill לטבה היכנסו לאתרלמימוש ההטבה היכנסו לאתר היכנסו הטבה המוש מוש ללמימ

ד. או סירקו את הקוד. הקואו סירקו את הק את סירקו או greentgreent קופון והקלידו קוד קופון והקלידוקל קוד
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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:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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 4440
78

158
1974

 4X4 168

1978 188
185

1975
6280

4X4 -1999
 1995 F115 ,4X4

  135M -  1998
- 4X4

1983
1992-

160
150

9 ,7
3

500
120

1994 4X4 ,390
1991 2650

4X4 ,70
4X4 , 6610

1991
6

2002

050-7294519

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

‰
‰
‰
‰

2

050-5274348
03-6884123

ספרים ואמנות

0544-254467

052-2343290
08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

052-3067381

jacob401@gmail.com
054-2109410

770
052-6833181

. 15
050-5755200

1-700-708-999

www.awt.co.il

, 2016 5
 2016 4 ,2016 20

052-4359990
050-8920004
www.elnepal.co.il

היכרויות

70

052-5346513

25

052-4403890
 69 *

052-4403890
33 *

052-4403890
04-8103456

04-9511058

פרסום 
זה יכול

 להיות שלך!
073-2369058

א
א א

א

054-5355508
reut@gil-teichman.com
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