
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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יוסף,  במעלה  מטילות  מגדלי 
על רקע הגבול הלבנוני. "הפעם 

הולכים למאבק עד הסוף"

 2016 10  923 

dorin.segev@tmags.co.il 
צילום: משתלת סלונר

פתרון מתאים למבני משק
| מבני תעשייה | בניה פרטית 

050-2343400, מושב ישרש 18

פתרונות בידוד
בהתזת פוליאוריטן

053-2583595
SMS

30 20 20

058-503-9696

ראה עמ' 17



 2014

1

2014
 

2014

00 

!1926

00 

00

606000

181888

101000

2014
102

11

 2015
1  864



yerukim.tmags@gmail.com

03-61339450

3

2015

1  

  1463



 yerukim.tmags@gmail.com

14

Precedent i2  25,000

CE  FDAeepWeaver

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com

פלפלים בערבה
במוסף 'ממון' בידיעות אחרונות ב�29 לפברואר פורסם ראיון עם מגדל 

פלפלים ממושב עין יהב בערבה, דרור גדיש. ראיינה נווית זומר. בין 
השיטין של הראיון, נשמעת זעקה, זעקת עובד אדמה שאינו יכול

להתפרנס מעמל כפיו!! לא מדובר בחקלאות של >
עם  היי�טק.  בחקלאות  מדובר  זעירה.  הישרדות 
מהמתקדמות  וטכנולוגיות  רשת  ובתי  חממות 
שיש! נסיון וותק והמשכיות של עשרות שנים! הוא מגדל 

�פלפלים. עגבניות שרי, מלונים, ופלפלים זה מה שהע
רבה יכולה להציע בזכות האקלים הייחודי שלה בחורף, 

לשע כחקלאי  שם.  שגרים  הייחודיים  האנשים  �ובזכות 
במדפים  ברור,  שיהיה  זעקתו:  את  לזעוק  רוצה  אני  בר 
יהיו  לא  אם  וואקום.  אין  ובישראל  בלונדון  במרכולים 
פלפלים מישראל, יהיו מירדן ומספרד! כמו כן באדמות 
יעזבו,  והחממות  הרשת  בתי  אם   – וואקום  אין  הערבה 
ייכנסו  והחיטים  הגרגשים  המואבים,  המדיינים,  צאצאי 

בו ביום לחממות.
וחצבה  יהב  עין  המדינה.  של  העיניים  הוא  החרמון 
הן הרגליים של המדינה. ופארן ויטבתה הן הידיים של 
ואני  בחקלאות,  ההחלטות  מקבלי  לב  המדינה.לתשומת 
להתקיים  לגוף  לו  אפשר  אי  כאלה,  עדיין  שיש  מקווה 

ללא אבריו!
לפני מספר חדשים הודיע חיים הוד (פיין) ממטולה, כי 
הוא נוטש את מטעי התפוחים, הנקטרינות והדובדבנים, 

גבול הגדר עם לבנון. לא מסיבה בטחונית, מסיבה  על 
�כלכלית. הייתי אורח שלו במטעים שלו, אכלתי מפירו

תיו, טעמתי מהריבה שאשתו מרים מכינה – בונבוניירה. 
אבל לא מספיק יבול מוצלח, צריך גם מחיר מוצלח!

�עזיבת המטעים בגבול עם לבנון, משולה בעיני לעזי
בת המוצבים. במקום שם יש חקלאות, שם עובר הגבול. 
ושם שומרים החיילים. במלחמת יום הכיפורים, שרתתי 
חיכיתי  סואץ.  מפרץ  קו  על  ב�א�טור  התעופה  בשדה 
בכפר  ולמטעים  לשדות  לחזור  כדי  המלחמה,  שתיגמר 
ויתקין!! על ידינו, היתה היאחזות, מעין קואופרטיב דיג, 
שהתפרנסו מדיג במפרץ. את הדגים העבירו ל"תנובה". 
הביתה.  ילכו  והחיילים  תיגמר  שהמלחמה  חיכו  הם  גם 
הימית  החקלאות  ושם  סואץ.  מפרץ  זה  שלהם  הבית 
גדול  סדק  לבנון,זה  עם  בגבול  המטעים  עזיבת  שלהם! 
בסכר הבטחוני של ישראל בצפון. עכשיו מאיים הסדק 
בעין  בחממות  גם  הייתי  שבערבה.  לסכרים  גם  להגיע 
עיננו.  מול  וגידים  עור  קורם  גוריון  בן  של  חזונו  יהב. 
"אל תשלחו ידכם אל הנער", תנו לחקלאות ולחקלאים 

להמשיך בחזון יישוב הנגב.
בר�כוכבא מדרשי, כפר ויתקין

 בית העם
בגדרות

 בהמשך לכתבת השער
 "תרבות לעם", מאת חני סלומון,

גיליון 922

עורך נכבד,
כעירוני, הגעתי לבית הקולנוע בגדרות וראיתי קהל 
של צופים, שכולם מכירים זה את זה. הרגשתי את הערך 
באולם,  לשבת  הזאת,  האינטימית  החווייה  של  המוסף 
הקולנוע  וזאת בהשוואה לבתי  ובמכרים  מוקף בשכנים 

�בירושלים, שם הקהל כולו הוא אלמוני, למעט מכר מז
דמן פה ושם.

�יום אחד, הוצג הסרט "שם הורד", ע"פ ספרו של אומ
ברטו אקו, עם השחקן שון קונרי, בתפקיד שאיננו ג'יימס 
בונד, לשם שינוי. תוך שאני מרגיש התעלות של חוויה 

�מצפייה בסרט איכותי, אני רואה זוג שכנים, קמים בא
מצע הסרט והולכים הביתה...

כפרית  לסביבה  אמנם  הגעתי  לפקפק שמא  התחלתי 

סרט  שעוזבים  הקרתנים,  האנשים  עם  מה  אבל  יפה, 
איכותי באמצע?

יוסי אבידור
מושב משגב דב

עוברים לגליל?
משרד החקלאות מתכונן 

להעביר את מנהל המחקר 
החקלאי לגליל, כפתרון 

למצוקת הדיור

הביצה והתרנגולת
מגדלי המטילות בגבול 

הצפון יוצאים למאבק ארוך 
בדרישה לשקט תעשייתי 

ל-20 שנה

ניגון מנצח
ענת מלמוד, ממושב רמת 

מגשימים, יצאה בסינגל 
ראשון, זכתה בפרס אקו"ם 

ונכנסה לפלייליסט של 
גלגל"צ
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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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ח�כ איציק שמולי ויו�ר שדולת הערבה בכנסת, בסיור בערבה:

"החקלאים יקרים לליבי. אמשיך לפעול 
למען עתיד החקלאות במדינה"

במהלך הביקור נפגשו השניים עם חקלאים מהאזור, ראו את החקלאות 
המתפתחת ופיתוחים חקלאיים השנים האחרונות * מזכ�ל תנועת 

המושבים ויו�ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, שאירח את 
שמולי: "איציק שמולי הוא חבר אמת שלנו החקלאים שדואג לחקלאים 

להתיישבות ולעתיד החקלאות במדינה"

המושבים > תנועת  מזכ�ל 
יש חקלאי  התאחדות  �ויו"ר 
בש אירח  צור  מאיר  �ראל, 

איציק  חבר הכנסת,  בוע שעבר את 
שמולי, בביקור בערבה. ח"כ שמולי, 

�המכהן גם כיו�ר שדולת הערבה בכ
נסת, היה בדרכו לכנס באילת, ויתר 
ברכבו  ונסע  הישירה  הטיסה  על 
ולראות  בערבה  סיור  לעשות  בכדי 

בא והחקלאות  החקלאים  מצב  �את 
זור.

במהלך הביקור נפגשו השניים עם 
חקלאים מהאזור, ראו את החקלאות 

�המתפתחת ופיתוחים חקלאיים הש
נים האחרונות.

חקלאים  במפגש  נפתח  הסיור 
גם  הצטרף  אליו  יהב,  עין  במושב 
ובמהלכו  ראש המועצה, אייל בלום 
שמולי  של  בפניו  החקלאים  הציפו 
על  דיברו  במקביל  בעיותיהם.  את 

פי המים,  מחירי  הקרקעות,  �נושא 
פיתוח  חקלאית,  לא  פעילות  תוח 
ובעיית  באזור  הכפרית  התיירות 

הריחוק בזמן חירום.
מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ�ל 

"אנח במפגש:  לשמולי  אמר  �צור 
נו רוצים לקדם את נושא הקנאביס 
הרפואי. זה מנוע צמיחה גדול עבור 

החק ועבור  הישראלית  �הכלכלה 

רוצה  המדינה  האזור.  תושבי  לאים 
החוקים  את  כאן  לשנות  צריך  אבל 

ואנו מבקשים את עזרתך."
ובימים  לצור  נענה  שמולי  ח"כ 
המקצועי  החומר  יועבר  הקרובים 
בנושא  לשמולי  המושבים  מתנועת 

הקנאביס הרפואי.
�ראש המועצה האזורית ערבה תי
�כונה, אייל בלום, אמר: "אנחנו מכי
הח בעתיד  תכנית שמתעסקת  �נים 

במו�פ,  בהשקעות,  בערבה,  קלאות 
אנחנו רוצים להכפיל את המגרשים 
כיום  יש  בערבה.  חקלאיים  הלא 

צריך  ולא  בערבה  משפחות  כ�900 
יקווה  אני  יצליח.  שהאזור  הרבה 
שנצליח להסדיר באמצעות התכנית 

את התיירות והחקלאות."
חי בזמן  הריחוק  לבעיית  �בנוגע 

זה  הבעיות  �אחת  בלום:  אמר  רום, 
המרחק בזמן חירום שעה וחצי לבאר 
לבית  להגיע  בכדי  לאילת  או  שבע 
בזמן  מקצוע  אנשי  כאן  אין  חולים. 

חירום."
ח�כ איציק שמולי שהקשיב בעיון 

הלי מנושאי  �אחד  אמר:  �לדברים, 
בה שאני מקדם בכנסת הוא רפואה 

מקצועית ורפואת חירום בפריפריה, 
והרווחה  העבודה  ועדת  במסגרת 

לעו הנושא  את  למדתי  �בכנסת. 
לעזור  שביכולתי  כל  ואעשה  מק 
לתושבי הערבה, בכדי להתגבר על 
המחסור של רופאים מקצועיים מחד 

ולהביא רפואת חירום, מאידך."
שמולי אף השיב לחקלאים בנוגע 
להסדיר  "יש  ואמר:  התיווך  לפערי 
הצעת  זו  התיווך.  פערי  סוגיית  את 
הכנסת  במושב  שתעלה  שלי  חוק 
החזירים  הן  השיווק  רשתות  הבא. 
הגדולים בשרשרת הערך שדופקות 
החקלאים.  את  והן  הצרכנים  את  הן 

צריך לעשות לזה סוף."
לאחר מפגש החקלאים, יצאו צור 
ושמולי לסיור. הסיור נפתח בחממה 
לגידול טבק רפואי שמייצרים איתו 
מכן  לאחר  סכרת,  לחולי  תרופות 
הלכו לחממה של שלכט שם ראו את 
סיור  עשו  באוויר,  התותים  גידולי 
במצפה עין יהב ועברו בין החממות 

והגידולים החקלאיים השונים.
ויו�ר  המושבים  תנועת  מזכ�ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
חבר  הוא  שמולי  איציק  "ח"כ  צור: 
דואג  אשר  החקלאים  שלנו  אמת 
ולעתיד  להתיישבות  לחקלאים, 
במסגרת  איציק  במדינה.  החקלאות 

פעילותו הפרלמנטרית פועל הלכה 
כלו הכפרי,  המרחב  עבור  �למעשה 

בשביל  לשטח  להגיע  הן  דואג  מר, 
�לשמוע את מצב החקלאים והן בפו

על, במסגרת פעילותו בכנסת לקדם 
במסגרת הועדות השונות ובמסגרת 
והחקלאות  החקלאים  למען  חקיקה 

כולה."
�ח�כ איציק שמולי סיכם את המ
ואמ לליבי  יקרה  "החקלאות  �פגש: 

החקלאות  עתיד  למען  לפעול  שיך 
במדינה. בשנים האחרונות הערימה 

�הממשלה לא מעט קשיים על החק
לאים, מה שיצר קושי אדיר לשרוד 
אנחנו  המרוחקת.  בפריפריה  בעיקר 

החק על  ולהגן  להמשיך  �מחויבים 
של  המעוותת  התפיסה  מול  לאים 
לייבא  שאפשר  שאומרת  הממשלה, 

�כל דבר, גם על חשבון מיטוט החק
לאות והתעשייה בפריפריה. 

"יש משהו מיוחד בחקלאי הערבה 
בגלל  והתפעלות  השראה  שמעורר 
שעדיין  והחלוצית  היזמית  הרוח 
שורה במקום וחייבים לשמור על זה. 
נכנס  הכנסת  של  הבא  במושב  כבר 
את  המועצות  ראשי  עם  ביחד  שוב 
הנושאים  לקידום  הערבה  שדולת 
שעל הפרק. אני מודה לחברי היקר, 

מאיר צור על סיור מרתק."

�חינוך מודע מגדר לפיתוח מנהיגות ומצוינות"
מדריכי וחברי שנות השירות >התקיים בשבוע שעבר במועצה האזורית מטה אשר

של בני המושבים, הפועלים 
באזור המועצה האזורית מטה 
אשר, לקחו חלק בכנס �חינוך מודע 
ומצוינות",  מנהיגות  לפיתוח  מגדר 
בשיאה של ההדרכה בתחום המגדר. 
מנושאי  אחד  רק  הוא  המגדר  תחום 

והעש להעמקה  נבחרו  אשר  �התוכן 
רה על ידי ה"מעגל", מוסד החניכים 
הארצי של בני המושבים. הכנס נערך 
מחלקת  יו�ר  עם  פעולה  בשיתוף 
אלון,  נילי  הכפרי,  והמרחב  החינוך 

היועצת לקידום נשים במועצה.
חינוך,  ואנשי  נשות  הוזמנו  לכנס 
מנהלי בי�ס, עובדי הגיל הרך, צוותי 

בתי הספר ותנועות הנוער.

היחידה  מנהלת  צבי,  בן  הילית 
הקיבוצית,  בתנועה  ומגדר,  לנשים 
ככל  בחינוך.  מתחיל  "הכל  אמרה: 
שוויוניים  ערכים  להטמיע  שנקדם 
בקרב ילדינו, כך נפתח אפשרויות הן 
אותם  נחסום  ולא  לבנות  והן  לבנים 
מנווטים  שאנחנו  העובדה  בעצם 
ומוסרית  ערכית  בחברה  נזכה  אותם 

יותר."
אר שירי  המושבים,  בני  �מנהלת 
�דיטי, אמרה: �העיסוק במגדר בתנו

הליבה  מערכי  חלק  הינו  הנוער  עת 
אותם חרטה לעצמה התנועה ברצונה 
בעיסוק  דרך  ופורצת  דוגמה  להוות 

בחי תפקידה  של  ההבנה  ומתוך  �בו 
(צילום: הילית הן צבי)נוך� שם הכול מתחיל." בכנס "חינוך מודע מגדר לפיתוח מנהיגות ומצוינות", שהתקיים במטה אשר 

ח"כ איציק שמולי מבקר בערבה

מאיר צור עם ח"כ שמולי, במהלך ביקורו בחממה בערבה
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 "הרפורמה הזו עוד
תטביע את כולנו"

כ�150 מגדלי דגים מכל הארץ הפגינו ביום ראשון השבוע מול ישיבת 
הממשלה, במחאה על הכוונה לבטל את המכס על דגים מיובאים, מה 

דשיביא לפגיעה בענף המדגה הישראלי

מכל > דגים  מגדלי  כ�150 
רא ביום  ערכו  �הארץ 

ישיבת  מול  הפגנה  שון 
הממשלה, תחת הכותרת "הרפורמה 
וקראו  כולנו",  את  תטביע  עוד  הזו 
את  לאלתר  לעצור  הממשלה  לשרי 
המלחמה שהכריז משרד האוצר על 
מקור  ועל  הישראלית  החקלאות 
ואלפי  משקים  מאות  של  הפרנסה 

משפחות בישראל.
בשבועיים האחרונים מקדם משרד 
החקלאות  בתחום  רפורמה  האוצר 
ופתיחת  מכסים  הורדת  הכוללת 

השוק לייבוא תוצרת חקלאית.
מגדלי  ארגון  מזכיר  יעיש,  יוסי 
"אנו  בהפגנה:  אמר  בישראל,  הדגים 
יוקר  להורדת  צעד  כל  על  מברכים 

לה צריכה  כזו  רפורמה  אך  �המחיה, 
�תבצע באופן הדרגתי. לצערנו, ההכ

שענף  החקלאות,  רפורמת  על  רזה 
ממנה,  העיקרי  הנפגע  הינו  המדגה 
בעיצומם  צדדי,  חד  באופן  הגיעה 

משרד  עם  אינטנסיביים  מגעים  של 
ותמיכה  חלופות  תכנית  על  האוצר 

במ שנהוג  כפי  במגדלים,  �ישירה 
כאלטרנטיבה   ,OECDה� דינות 

�להגנות המכס והסבסוד העקיף. הכ
קבי לאור  במיוחד  מפתיעה  זו  �רזה 

היועמ"ש  מטעם  משמעית  חד  עה 
מכסים  שהורדת  האוצר,  משרד  של 

�צריכה להיעשות באופן מדורג ומבו
ישירות,  תמיכות  מתווה  הכולל  קר, 
תקופת  ולמגדלים  לענף  שיאפשר 

הרפו מבחינתנו,  חיונית.  �הסתגלות 
רמה הזו היא לא פחות מאיום קיומי 

�שאם ייצא לפועל יביא לקריסה מו
חלטת של ענף המדגה הישראלי."

בישראל  הדגים  מגדלי  בארגון 
בבסיס  העומד  הרעיון  כי  מציינים 
האוצר  שהציג  החקלאות  רפורמת 

המכ הורדת  לפיו  האחרון,  �בשבוע 
סים תוריד את מחירי הדגים ולפיכך 

�גם את יוקר המחיה לצרכן הישרא
לי, הינו במקרה הטוב טעות ובמקרה 

הגרוע יותר, הטעיה מכוונת. 
מורכב  בישראל  הדגים  שוק 
מקו� דגה  ו�15%  יבוא  דגי   85% �מ
מית. למעשה, רוב הדגים המשווקים 

לי מגיעים  כיום  �בנקודות המכירה 
הלש נתוני  פי  ועל  מחו"ל  �שראל 

מחירי  לסטטיסטיקה,  המרכזית  כה 
מכס,  ללא  לארץ  המיובאים  הדגים 
ממחירם  משמעותי  באופן  גבוהים 

של הדגים המיוצרים בישראל.
מתוצרת  הדגים  למחירי  באשר 

�הארץ, בבדיקה שערכו בארגון מגד
לי הדגים עולה כי בעבור ק"ג דגים 
החקלאי  מקבל  למשל,  אמנון  מסוג 
שמחיר  בעוד   ,₪  12 כ�  הישראלי 
הממוצע לדגים אלה לצרכן בנקודת 
יעיש:   .₪ כ�30  על  עומד  המכירה 
"מי שבאמת רוצה להוריד את יוקר 

�המחייה מטפל בפערי התיווך האדי
רים ובריכוזיות של רשתות השיווק 

�ולא בחקלאים ובמגדלים, שהם החו
ליה הכי חלשה בשרשרת."

הפגנה בצומת מגידו
מאות תושבי המועצה האזורית מגידו הפגינו ביום ראשון השבוע בצומת מגידו, בדרישה 

לשדרוג כביש 66. 
�ההפגנה אורגנה על ידי מטה מאבק אזורי, אותו מובילים המועצה האזורית מגידו וע

מותת "אור ירוק". בהפגנה השתתפו יו"ר השדולה נגד תאונות דרכים בכנסת, ח"כ חאמד 
עאמר וחבר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ עיסאווי פריג' ועוד רבים אחרים.

שהתקיימה  קודמת,  הפגנה  לאחר  שבועיים  באה  השבוע  בתחילת  שהתקיימה  ההפגנה 
בסמוך למושב מדרך עוז. תושבי האזור נחושים להביא להכנסת כביש 66 לתוכנית החומש 
הקרובה של משרד התחבורה. מבחינת התושבים, אי הכללת הכביש בתוכנית מהווה גזר דין 
מוות לעשרות נוסעים המשתמשים בכביש, רבים מהם תושבי האזור. בהפגנה נשאו דברים 
בארגון  חלק  הלוקחים  הנוער  תנועות  ונציגי  ישובים  ראשי  פצועים,  שכולות,  משפחות 

ההפגנה.

תושבי המועצה מגידו נאבקים על שדרוג כביש 66 (צילום: יעל ברניר)

מגדלי הדגים מפגינים השבוע מול ישיבת הממשלה בירושלים

 כוכב ילדים חשוד
 באיום באקדח

על נערים מרעישים
כוכב הילדים, החשוד כי איים באקדח על נערים בני 15�14 

שהרעישו ליד ביתו במושב בשרון, מכחיש את הטענות
האח>אבי אובליגנהרץ שישי  ביום  נחקר  ילדים  �כוכב 

רון באזהרה בחשד שאיים באקדח על 
נערים בני 15�14 שהרעישו ליד ביתו 
הכחיש  במשטרה  בחקירתו  בשרון.  במושב 
הכוכב את הטענות וציין כי מדובר בסך הכל 

במיכל מדמיע להגנה העצמית ולא באקדח.
לנ ברשיון  מחזיק  אינו  כי  האיש  טען  �עוד 

שיאת אקדח ואין ברשותו אקדח. לדבריו, את 
הגז המדמיע לקח עימו במידה והנערים שהיו 

נתונים תחת השפעת אלכוהול, יתקיפו אותו.
במשטרה  שהוגשו  ומהתלונות  מהחקירה 

תינו לשני  אב  והאמן,  הנערים  הורי  ידי  �על 
קות, עולה כי בלילה שבין יום חמישי לשישי, 
למקום  שהגיע  הקהילתי  לשוטר  החשוד  פנה 
הנערים  לפיזור  לדאוג  ממנו  וביקש  האירוע 
השוטר  "גם  מגוריו.  באזור  רב  רעש  שהקימו 
משהו  או  לאקדח  סממן  מצא  לא  הקהילתי 

דומה", טען הכוכב.
למחרת  תלונה  הגישו  הנערים  חמשת  הורי 

זומן  ובעקבותיה  סבא  כפר  במשטרת  המקרה 
חודשים  "זה  כי  העיד  במהלכה  לחקירה השחקן 

בלי להירדם  מצליחים  אינם  שילדיי  �ארוכים 
לה בגלל נערים שיכורים שמהווים מטרד רעש 
ועל כך גם הגשנו תלונות למוקד.  בלתי נסבל 
הפעם הם חצו את הגבול וניסו להיכנס אל החצר 
הפרטית שלי, אז יצאתי אליהם. כדי שלא אפול 
לצורך  מדמיע  בגז  הצטיידתי  מצידם,  לתקיפה 
הגנה עצמית , לכל מקרה שיתרחש. כראייה, לא 
ריססתי עליהם דבר ולא הגעתי איתם למגע וכל 
מה שעשיתי זה לצעוק עליהם שיתפנו מהמקום."
פרקליטו של השחקן, עו"ד אשר חן, אמר כי 
לחצר  נכנסו  הנערים,  הרעישו  האירוע  בעת 
שהו  ולא  רכבו  עם  התעסקו  מרשו,  של  ביתו 
להערותיו לחדול ממעשיהם: "מדובר בחבורת 
ונדליסטים צעירים שהיו כנראה תחת השפעת 

�אלכוהול, שניסתה לפגוע במרשי, בביתו ובמ
כוניתו, ולכן הוא הזעיק את השוטר הקהילתי 
למקום. חן הוסיף כי אין כל שחר לטענה על 
אין  ולמרשי  "היות  אקדח  באמצעות  איומים 

נשק ולא היה לו נשק."
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"היבוא לא יוריד מחירים אלא יגרום לסגירה של 
משקים חקלאיים ושל התעשייה המקומית"

אמר מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "אנחנו מבינים את הצורך שלא יהיה מחסור בחג 
ואנחנו נהיה הראשונים לומר שיביאו מבחוץ במידה ומדינת ישראל תצטרך, אבל אנחנו רוצים שהכל יהיה בהסכמה"

התא> ויו�ר  המושבים  תנועת  �מזכ�ל 
צור:  מאיר  ישראל,  חקלאי  חדות 
גרם  ורק  מחירים  הוריד  לא  �הייבוא 
התעשיה.  ושל  חקלאיים  משקים  של  לסגירה 

תכ להתחיל  ישראל  ממדינת  ביקשנו  �אנחנו 
נית אסטרטגית משמעותית והופתענו שמשרד 

�החקלאות ומשר האוצר אשר באו איתנו. אנ
חנו מבינים את הצורך שלא יהיה מחסור בחג 
נהיה הראשונים לומר שיביאו מבחוץ  ואנחנו 
אנחנו  אבל  תצטרך,  ישראל  ומדינת  במידה 
רוצים שהכל יהיה בהסכמה. צריך לבנות כאן 

.�חקלאות לדורות הבאים

�עוד הוסיף צור: �למועצות הייצור יש תפ
ואין להם שם. אם רוצים - מו�פ, תכנון  קיד 
זה לעצמה  אז על המדינה לקחת את  ופיתוח 

ולא להשית על החקלאים." 
אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
לא  מציע  אליהו  שבן  "התכנית  וילן:  (אבו) 

בשי מדובר  כי  ביולי  בחיים  מוכנה  �תהיה 
נוי חקיקות ובשינוי תהליכים. העלות היא 5 
ויתור על המכס. אנחנו  מיליארד ש�ח, כולל 
אם  התכנית.  את  החקלאות  למשרד  העברנו 
מדברים על כל הצווים, הם עד סוף השנה ולא 

עד לפסח.

מיובאים  בארץ  הדגים  כל   - הדגים  "לגבי 
לחסל  רוצים  מקומי.  שוק   15% ייבוא   85%  -

חגי מודיע לכם  אני  ענף המדגה בארץ.  �את 
גית שלא יהיה חסר שום דבר בפסח. ענף שמן 
הזית זו שערורייה. מישהו בדק שבאמת צריך 
2010 כש�  לייבא? היינו בסרטים האלה בשנת

כבר עקרו 150 אלף עצים. אני מציע לכם חברי 
הכנסת תיקחו את האחריות לידיים שלכם."

"לא  מאיר:  ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
יכול להיות שמדינה, שכל שכניה חושבים איך 

�יחזרו לאדמתם, היא המדינה היחידה שלא תו
הסיבות  אחת  הזו.  באדמה  שמחזיק  במי  מכת 

�שהמזון יקר בישראל היא הכשרות. איני מת
�ווכח על כך, ישראל היא מדינה יהודית והכ

שרות היא עניין חשוב בזהות.
של  הדת  היא  ישראל  במדינת  "החקלאות 
הוסיף  לפגוע,"  אסור  ובחקלאות  הציונות 

מסו ומתן  משא  מתנהל  "מאוקטובר  �מאיר, 
בין  הפער  בחקלאים.  ישירה  תמיכה  על  דר 
מצליחים  לא  ובאוצר  בעלויות  הוא  הצדדים 
לגשר עליו אז הולכים למהלכים חד צדדיים. 
יש עדיין דברים חשובים לציונות. לא כל דבר 
זה מסחרה ולא כל דבר צריך להיבחן רק על פי 

תורת המחירים."

חשיבה פדגוגית אחרת
שר החינוך, נפתלי בנט הגיע לחוות חשיבה פדגוגית חדשנית ופורצת דרך בתחומי 

המתמטיקה, בביה"ס גלים שבחוף הכרמל, שהובילה לקפיצה בהישגי התלמידים

תלמידים בח> מלמדים  ומהנדס  �מורה 
�ברת הייטק - זו בהחלט חשיבה פדגו

גית אחרת, סביבה נערך בשבוע שעבר 
בביה"ס  בנט,  נפתלי  החינוך,  שר  של  סיור 

גלים, שבמועצה האזורית חוף הכרמל. 
תלמידי  הישגי  בנושא  התמקד  הביקור 

האחרו השנים  בשלוש  במתמטיקה.  �ביה"ס 
נות מספר התלמידים בקבוצות 4 ו�5 יחידות 
לימוד עלה באופן משמעותי וביה"ס אף דורג 
כאחד מבתי הספר שעשו קפיצה משמעותית 

ביותר, מבין כלל בתי הספר במדינת ישראל.
נרשמה  בהישגים  מהקפיצה  נכבד  חלק 
ותהליכי  חדשנית  פדגוגית  לחשיבה  הודות 
וצוות  במועצה  החינוך  אגף  שהובילו  עומק 
ביה"ס, שכללו בין השאר: מכינות קיץ להכנת 

במתמטי הגבוהות  הרמות  לקראת  �תלמידים 
קה; הכשרת צוות מורים מתאים לרמות 4 ו�5 
emc - לימו�  יחידות לימוד; קידום פרויקט

די מתמטיקה בחברת הייטק; פרויקט "שיעור 
יחידות   5�4 בכתות  מהנדסים  שילוב  אחר" 

לימו נחשון;  פרויקט  המורה;  עם  יחד  �לימוד 
די מתמטיקה, כימיה ופיזיקה באופן מתוקשב; 

�פרויקט שיעורי בית אונליין - תמיכה לימו
דית מתוקשבת ועוד.

לו  והוצגו  החינוכי,  הצוות  את  פגש  השר 
�התוכניות המגוונות. לאחר מכן נפגש עם תל

שהועבר  מתמטיקה,  שיעור  במהלך  יא'  מידי 
�על ידי מורה ומהנדס. בהמשך שוחחו עמו הת

למידים על נושאים, שמעסיקים אותם בימים 
אלה ועומס המטלות והבגרויות.

הכרמל:  חוף  המועצה  ראש  סלע,  כרמל 
התוצאות  את  להראות  ממשיך  גלים  "ביה"ס 
בית  להיות  והופך  בו  העצומה  ההשקעה  של 
ביה"ס בפרס  הזכייה של  מוביל במרחב.  ספר 
מצטיין המינהל לחינוך התיישבותי על הובלת 
התלמידים,  עם  הדוק  וקשר  חדשנית  תכנית 
ביחד עם ביקור השר בנט - ראיה למצוינות 
שבית הספר חותר אליה והיותו מוביל ללימוד 

מתמטיקה 4 ו�5 יחידות ובכלל."
לנו  "ניתנת  ביה"ס:  מנהלת  ארגמן,  יוליה 
ע"י  תוצאות  של  לעולם  לחנך  והרשות  הזכות 
של  מלאה  בהלימה  הנמצאים  ומעשה  אמירה 

והתנהגות. בגלים אנחנו מאמינים בתו �דיבור 
על  החינוכי  ולצוות  למועצה  מודה  אני  צאות. 
התמיכה והסיוע בהובלת ביה"ס לעבר הישגים."

"יש לתמוך 
בהצעת 

החוק של 
ח�כ וקנין 
להסדרת 

ענף הדבש"
אמר יו�ר אגף המשק של 

תנועת המושבים, פלג 
אוריון, בדיון שהתקיים 
בועדת הכלכלה על חוק 

הדבש

�יו�ר אגף המשק של תנועת המו>
בשבוע  נכח  אוריון,  פלג  שבים, 
הכלכלה  ועדת  של  בדיון  שעבר 

�בכנסת על חוק הדבש לשמירת ענף הד
בורים והחקלאות כולה.

כי:  אוריון  פלג  אמר  הדיון  במהלך 
הסד היא  הדבש  חוק  של  �"חשיבותו 

האבקה  בעתיד את שרותי  רה שמבטיחה 
שקדים,  כמו  השונים  לענפים  שנדרשים 

העו לאור  בעיקר  ועוד  חמניות  �אבוקדו 
הדבש  מוגבלים.  המדינה  שמשאבי  בדה 
שאותם כוורנים מייצרים הוא תוצר לוואי 
ואמיתית שניצבת  לאותה פעולה חשובה 
חייבים  אנחנו  החוק.  תיקון  של  במרכזו 
לדאוג לכך שיהיו מגדלים שיוכלו לצאת 

�לשטחים במהלך החורף בגשם בבוץ ולפ
זר בזמן הנכון את הכוורות לצורך האבקת 
ועקנין  ח"כ  של  ההצעה  קבלת  הפרחים. 

הנכו הדרך  היא  הדבורים  ענף  �להסדרת 
נה." 

 השר נפתלי בנט מבקר את תלמידי ביה"ס גלים, במועצה חוף הכרמל
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מכון וולקני. משתרע על פני 3000 דונם על אדמה יקרה

שר החקלאות מקדם 
תכנית להעתקת מנהל 
המחקר החקלאי לגליל

תכנית שר החקלאות להעתקת מכון וולקני, טוענים 
בלשכת השר, תקדם את הפריפריה ותביא להפשרת 

הבניה של עשרות אלפי יחידות דיור במרכז הארץ

אריאל, > אורי  ח"כ  החקלאות,  שר 
מקדם בימים אלו תכנית ענק למעבר 
וולקני)  (מכון  מנהל המחקר החקלאי 
מבית דגן לגליל. על פי התכניות של משרד 
החקלאות, מעבר המנהל שיושב על שטח של 
כ�3,000 דונם, באזור שבין בית דגן לראשון 
לציון, ייתן מקפצה כלכלית וחברתית לישובי 
כ�15,000  בניה של  יאפשר  ובמקביל  הגליל 

יחידות דיור במרכז הארץ.
מאין  חשוב  בצעד  "מדובר  אריאל:  השר 

�כמותו שיביא תנופה כלכלית וחברתית לתו
והידע  שבי הגליל שיזכו להעצמת ההשכלה 
וימשוך  התעסוקה  היקף  את  ירחיב  באזור, 

אוכלוסיות חזקות לישובי הצפון.
תשחרר  וולקני"  "מכון  העתקת  במקביל, 
אך  הארץ  במרכז  שנמצאות  יקרות  קרקעות 
לפני  האוכלוסייה.  כלל  לשימוש  זוכות  לא 
בשטח  לבנות  ניתן  החקלאות,  משרד  אמדן 
לזוגות  דיור  יחידות  אלפי  עשרות  שיפונה 

צעירים".
כחלק מיעדי הממשלה לחיזוק הפריפריה, 
להעתקת  רחבה  תכנית  אריאל  השר  מקדם 
"מכון  בשמו  הידוע  החקלאי,  המחקר  מנהל 

וולקני", מראשון לציון לאזור הגליל.
וש עובדים  מאות  עובדים  וולקני  �במכון 

טחו עומד על כשלושת אלפים דונם, בתחום 
משרד  לדברי  לציון.  ראשון  עיריית  שיפוט 

�החקלאות, העתקת מנהל המחקר לגליל תי
צור תנופה חדשה, כלכלית וחברתית, לישובי 
כ�15,000  לבניית  הזדמנות  ותיצור  הצפון, 

יחידות דיור לזוגות צעירים במרכז הארץ.
על פי הצעת מחליטים שנוסחה בלשכת שר 
משרדי  בין  צוות  הממשלה  תקים  החקלאות, 
בתוך  ויגבש  בגליל  המיקום  את  יאתר  אשר 
שלושה חודשים מתווה כולל ומעשי להעתקת 

פעילות "מכון וולקני" ולהגדלתו.
במקביל  כי  מאמינים  החקלאות  במשרד 
לצפון  וולקני"  "מכון  מעבר  הגליל,  לפיתוח 

�יביא עימו הזדמנויות חדשות לצמיחת המח
�קר החקלאי בישראל, כך שיוכל לעמוד בא
תגרים העומדים לפתחו בעשורים הקרובים.

לפי ההצעה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה 
החק משרד  ומנכ"ל  הוועדה  בראש  �יעמוד 

לאות ומנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל 
יהיו חברים בה, ביחד עם ראש אגף תקציבים 

�באוצר, החשבת הכללית וראש רשות מקרק
עי ישראל.

השר אורי אריאל: "היוזמה להעתקת מכון 
הצורך  הבנת  מתוך  נולדה  לגליל,  וולקני 
ובמקביל  והפיתוח החקלאי  להרחבת המחקר 
לחיזוק הפריפריה. מדובר בצעד חשוב מאין 

�כמותו שיביא תנופה כלכלית וחברתית לתו
�שבי הגליל שיזכו להעצמת הידע באזור, יר

אוכלוסיות  וימשוך  התעסוקה  היקף  את  חיב 
חזקות לישובי הצפון.

תשחרר  וולקני  מכון  העתקת  "במקביל, 
אך  הארץ  במרכז  שנמצאות  יקרות  קרקעות 
לפני  האוכלוסייה.  כלל  לשימוש  זוכות  לא 
שיפונה  בשטח  לבנות  ניתן  שלנו,  האומדן 

עשרות אלפי יחידות דיור לזוגות צעירים".

סניף נוסף רח' סחרוב דוד פינת לישנסקי ראשון לציון
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יפי>עמוס דה�וינטר זרעית  ליישוב  �הדרך 
פייה, הכל ירוק, אתה מוקף 
היא  בדרך  מרשים,  טבע 

לסוף העולם, שמאלה...
הכל כאן מקסים, המטעים בפריחה 
נפלאה אבל כל הפסטורליות הזאת 
בהחלט יכולה להטעות. תוך שאתה 
מטעים  בין  המתפתלת  בדרך  נוסע 
תמיד  אתה  וירוקים,  חסונים  והרים 
מספר  רק  שיושבים  לשכנים,  מודע 
בך,  מביטים  מהישוב,  מטרים  מאות 

מתצפתים ונערכים לעימות הבא.
היופי  עם  הצפון,  הגבול  על  כאן 
אירופה,  נופי  את  מזכיר  שבהחלט 
בעיני  יומיומית.  היא  הסכנה  גם 
הצפון  גבול  הארץ,  במרכז  הציבור 
שקט מאז מלחמת לבנון השניה ויש 

הרתעה. משיחות שניהלתי כאן עם 
�תושבים, התיאור הזה די רחוק מה

מציאות בשטח. חיזבאללה בוחן בכל 
הזדמנות את המוכנות של צה"ל ואת 
ערנות התושבים, המשמשים עיניים 
ואוזניים של הצבא ומידי פעם מנסה 
בצד  הבנייה  גם  הגבול.  את  לחדור 
משקיע  חיזבאללה  נמשכת,  השני 
בביצורים,  שקלים  מיליוני  מאות 
אף  ולאחרונה  נשק  לחימה,  תעלות 
רכש ניסיון מבצעי בלחימה בסוריה. 
אגב, צה"ל מתייג את חיזבאללה לא 
כארגון גרילה אלא כצבא לכל דבר.

משרד  רפורמת  על  הבשורה  את 
מכסות  את  לבטל  הרעיון  האוצר, 
מועצות  את  ולסגור  הביצים  ייצור 
הלול,  מועצת  את  כולל  הייצור, 
יוסף  מעלה  מועצת  תושבי  קיבלו 

�בכעס רב, אם כי לא בהפתעה. מו

לאורך  הפרושה  יוסף,  מעלה  עצת 
ו�8  מושבים   15 מונה  הצפון,  גבול 
יישובים קהילתיים ומרוכזים מרבית 

מגדלי עופות לביצים בישראל.
כמגדלי הטלה רבים בצפון נהנים 
לפיו  הגליל,  מחוק  המועצה  אנשי 
בשמירה  להם  מסייעת  הממשלה 
בהתיישבות  כתמיכה  רווחיות,  על 

למע חשובה.  כך  הכל  �הביטחונית 
להניח  סביר  הגליל,  חוק  ללא  שה, 
היום  היו  הללו  היישובים  שמרבית 
יש  התושבים  למרבית  נטושים. 
מכסת ביצים, שמספקת להם תמיכה 

כלכלית לאורך השנים.
יוסף  מעלה  המועצה  ראש  סגן 
הלול,  במועצת  הביצים  קרן  ויו"ר 
יוסי אדוני, תושב זרעית הוא בעצמו 
אדוני:  לדברי  ההטלה.  בענף  מגדל 

מתפ כאן  מהתושבים  בודדים  �"רק 

קצת  יש  לאחרים  מתיירות,  רנסים 
אותה  את  יש  לרובם  אבל  מטעים 
7000 שקל לחודש (ברו�  הכנסה של

טו) למשפחה ולמעשה, עבור כ�70% 
�מהחקלאים במעלה יוסף זוהי פרנס

תם היחידה. המטעים והצימרים אם 
יש להם זה רק נלווה. 30% הנותרים 
במקצועות  שעוסקים  תושבים  הם 

שירו או  תיירות  וקצת  �חופשיים 
תים."

מה יקרה אם יסגרו את מועצת הלול?
דב� את  מכוון  "אני  אדוני:  יוסי 
לבי הממשלה,  לראש  ישירות  �ריי 

בי - המשמעות הישירה היא חיסול 
בישובי  יוסף,  במעלה  ההתיישבות 
בצפון.  גדר  סמוכי  ובישובים  הגדר 
כ�3000  רשומים  ישראל  במדינת 
מגדלים  כ�2200  מתוכם  מגדלים, 

יוסף,  במעלה  כ�1100  מהם  בגליל, 
ועוד  הגליל  מרום  במועצה  כ�1000 
כ�100 במועצה מבואות חרמון, כפר 

תבור ומרגליות.
"לצערנו, מידי שנה האוצר שולף 
להפסיק  יש  לפיה  מגירה  תכנית 
מועצות  את  ולסוגר  התכנון  את 
הייצור. מבחינתם, אפשר לבנות 2�3 
לולי ענק בבעלות טייקונים במרכז 
לא  לכולם,  ביצים  שיספקו  הארץ, 
ההתיישבות  נושא  אותם  מעניינים 
ובטח לא מעניין אותם עתיד המשק 

המשפחתי במושבים.
"הריטואל הזה חוזר כל שנה, האם 
זה בחתימת הסכמים קואליציוניים, 
אם זה בגיבוש חוק ההסדרים ואנחנו 
כמובן כל שנה ובכל פעם שתכנית 
האוצר צצה לה נאבקים בה פוליטית 
ומצליחים להוריד אותה מסדר היום, 

לוריא  ודודו  (מימין)  אדוני  יוסי 
בלול
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עצור גבול. 50 מ' מהחיזבאללה

לאחר שהח"כים מבינים שמשמעות 
התכנית היא חיסול כל ההתיישבות 

לאורך גבול הצפון."

בא האוצר ואומר, במקום מכסות אני 
אתן לכם תמיכה ישירה לחשבון הבנק. 

מה רע?
קונה  לא  ממש  "אני  אדוני:  יוסי 
את זה. באזורים כמו שלנו, על גדר 
המערכת אין תעסוקה חלופית. רוב 
המייסדים  גם  הם  כאן  התושבים 
ובני מייסדי המושבים שהוקמו לפני 
כ�50�60 שנה. זה הדבר היחיד שהם 
עמוד  זה  לעשות,  ויכולים  יודעים 
השדרה של היישובים כאן ובפרנסה 
כבר  עברו  כאן  התושבים  היחידה. 
את כל ענפי החקלאות, ניסו ירקות, 
עשרות  הלך.  לא  וזה  פירות  ניסו 
משפחות עזבו את המושבים מסיבות 
שונות אך בעיקר מסיבות כלכליות.

הגבול  על  פה,  ממוקמים  "אנחנו 
המצב  לעתה  ומעת  המדינה  של 
הביטחוני הופך לקשה. כל ממשלות 

�ישראל הבינו את החשיבות והמשמ
עות של המושבים לאורך הגדר ושל 

�ענף ההטלה, שזה הדבר היחיד שמ
השכי עבר  הגדר.  יישובי  את  �חזק 

לו להבין ואף קיבלו החלטות לחזק 
את הישובים שלנו, במטרה להחזיר 
הביצים  מכסות  הביתה.  הבנים  את 

הב את  שמחזיר  היחידי  הדבר  �הן 
את  ומחזיק  הביתה  הממשיכים  נים 

המייסדים במקום.
"מלבד זאת, תמיכה ישירה עבור 

בלו לזכות  כמו  זה  כאן  �התושבים 
טו, רבים מהם יבזבזו את הכסף וכל 
גם  עלתה  לטמיון.  יירד  הסיפור 
התושבים  לכל  לשלם  הזויה  הצעה 
שילכו  עד  פנסיה,  כאן  הותיקים 
הם  מה  יודע  אלוהים  רק  לעולמם. 

רוצים מאתנו."
בזרעית,  ועד  חבר  הוא  דהן  חיים 
הלול  במועצת  ההטלה  בענף  חבר 
לשמור  זה  שלנו  "התפקיד  ומגדל: 
להישאר  שרוצה  מושבניק  כל  על 

�ולהמשיך לשמור על הציונות, לש
מור על הקרקע. אנחנו לא מאשימים 
אף אחד, לא את השר כחלון ולא את 
שר החקלאות – אנחנו מטילים את 

ומב הממשלה  ראש  על  �האחריות 
ויגיד  בעצמו  שיבוא  מביבי  קשים 

לנו מה הוא רוצה באמת. אתה רוצה 
את  ולהפסיק  המכסות  את  לפרק 
התמיכה, אין בעיה – נחזיר לך את 
ונגור  בית  נמצא  בחזרה,  הישובים 
בין חדרה לגדרה ושהחיילים ישמרו 
על הקו. זה מה שביבי רוצה שיקרה 

כאן"?
עמרם פרץ, מגדל מטילות, הגיע 
למעלה  לפני  שבע  מבאר  לזרעית 
הבטחה,  אותה  סמך  על  שנה,  מ�20 
שתהיה לו פרנסה מביצים. "לצערי, 

ישראל.  במדינת  חקלאות  שר  אין 
שפועלים  החבר'ה  את  מכבד  אני 
בנשמתי,  ציוני  אני  לנו.  ודואגים 
על  המשק  את  וקניתי  לכאן  באתי 

�סמך ההבטחה שנתנו לי, זאת הפרנ
סה היחידה שלי ובלעדיה אין לי מה 

לעשות בזרעית. אנחנו מקבלים 14 
אפס  מספר  ביצים  תבנית  על  שקל 
והצרכן רוכש אותה ב�30 שקל. אם 
אז  הביצים,  את  להוזיל  רוצים  הם 

שיורידו את המע"מ."

לכאן  הגיעה  שלי  המשפחה  "כל 
בהטלה",  פרנסה  לנו  הבטיחו  כי 
בנים  מ�21  אחד  לוריא,  דודו  אומר 
ממשיכים במושב זרעית. גם לוריא 
אלה  ובימים  הטלה  מלול  מתפרנס 

�הוא משמש כממלא מקום רכז ביט
�חון של המושב, שיצא לקורס השת

למות בצה"ל.
בזר אותנו  שמחזיק  מה  �"האמת, 

עית זאת אותה מכסת ביצים. אנשים 
לא תופשים שאין לנו בישוב מכולת 
או צרכניה, אין לנו קופת חולים, על 
לעלות  צריך  אתה  קטנטן  דבר  כל 
דקות   20 לפחות  ולנסוע  הרכב  על 

אוכל  אותו.  לפתור  כדי  שעה  חצי 
ימים  קונים לשבוע�שבועיים  אנחנו 

מראש."
ומ ביצים  שמגדל  חקלאי  �"אני 

אזולאי,  שלמה  לי  אומר  טעים", 
הפרנסה  נושא  "כל  זרעית.  תושב 
מהמטעים נפל. היו לנו נשירים ואז 
הגיע משבר, על המחירים צנחו ולא 
הפסדנו  בנטל.  יותר  לעמוד  יכולנו 
לא  אם  לי,  ותאמין  כספים  המון  אז 
הייתה לי את מכסת הביצים הזאת, 

הייתי היום נתמך סעד."
פרוספר תורג'מן, יו"ר ועד מושב 
צוריאל: "שכחו שכל הגליל העליון 

יוסי אדוני: "הפעם אנחנו הולכים עד הסוף, 
נצא להפגנות, נקים אהלי מחאה על הגבול, 

נבצע נטישה המונית, עד כדי השבתה כללית, 
כולל מערכת החינוך. אנחנו רוצים להפסיק 
את האי ודאות שהתושבים חיים בה, שלא 

ישנים לילות, מחשש לעתיד"
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שמעון כמיסה ושר האוצר, משה כחלון. "השר הבטיח לבדוק את הנושא"



  הוקם על ידי ממשלות יש�
ראל כגבול פיסי ביננו לבין מדינות 
ערב וזה לא היה סוד, מאז ומתמיד 
קלה,  לא  כאן  שהפרנסה  ידוע  היה 
הפרנסה כאן תמיד הייתה בשוליים. 
שנים  כאן  עבדו  באזור  התושבים 
ומצאו  קק"ל  של  יזומות  בעבודות 
את  לפרנס  כדי  סידורים  מיני  כל 
חוק  על  שהחליטו  עד  היישובים, 

הגליל.
שבו  למצב  הגענו  לעשות,  "מה 
נתנה  שהמדינה  היחידה  הפרנסה 

עיק כפרנסה  מאכל  ביצי  זה  �לנו 
התוש את  להחזיק  שתפקידה  �רית 

היישובים. למעט מאוד אנשים  בים 
יש מטעים ומדובר במטעים קטנים, 
מה גם שמדובר במשהו עונתי. רוב 
מתפרנסים  בקושי  כאן  התושבים 

מחק מתעשר  לא  איש  �מחקלאות, 
לאות.

מנסה  שהאוצר  למה  "בניגוד 
אם  מעט.  מרוויחים  אנחנו  לטעון, 
אני מוכר פלטת ביצים ב�14 שקל 
הלקוח קונה אותה בכ�30 שקל. כל 
לאירופה,  להשתוות  רוצים  הזמן 

אירו לא  שאנחנו  מבינים  �ולא 
נתמכים  המגדלים  שם  וגם  פה, 
מעלה  יישובי  בלי  הממשלה.  ע"י 

מס בארץ  ההטלה  ענף  כל  �יוסף, 
באירופה,  אחת  הטלה  בחוות  תכם 
שם הסבסוד מגיע ל�18%�20%, כך 

צו ולא  מיותרת  הזאת  �שההשוואה 
לא  שחיזבאללה  מה  לצערי,  דקת. 

הצליח לעשות לנו, הממשלה הזאת 
תצליח."

יוסי אדוני: "כל הטענות של ראש 
התכנית  לפיהן  והאוצר,  הממשלה 

מגוח המחיה  יוקר  להורדת  �תביא 
את  ישיגו  רק  הם  הזה  במהלך  כות, 
משפחות  כ�3000  ישלחו   - ההיפך 
פרנסה  ויעניקו  הרווחה  ללשכות 
הציבור  ובהמשך,  טייקונים.  לכ�10 
זה  יקרים.  יותר  עוד  מוצרים  יקבל 

הת את  בו  שביטלו  ענף  בכל  �קרה 
המ קרה?  ומה  אותו  פירקו  �כנון, 

שיבינו  עד  לצערי,  עלו!  רק  חירים 
שנעשתה טעות היסטורית כבר יהיה 
זה מאוחר מידי וימצאו פה יישובים 

�נטושים, ההתיישבות על גדר המע
רכת וסמוך לגבול תחוסל.

�אנחנו נאבקים בתכנית בשתי חזי
תות: האחת, חזית פוליטית, ציבורית, 
תקשורתית ואם נצטרך אז גם בבג"צ 
שלנו  החקלאי  הלובי  בעזרת  וזאת 
בראשות ח"כ איציק וקנין ובתמיכת 
ח"כים רבים, כי המאבק שלנו חוצה 

מפלגות וכולם מבינים זאת.
החלטה  קיבלנו  השניה  "בחזית 

שמי מוכנים  לא  אנחנו   - �אמיצה 

ינסו  בשנה,  פעמיים  פעם  שנה,  די 
וביחד עם  לחסל את הפרנסה שלנו 
הכרזנו  ישראל  חקלאי  התאחדות 
על יציאה למאבק חסר פשרות נגד 
החקלאות  ומשרדי  הממשלה  ראש 
והאוצר. הפעם לא נעצור ולא נפסיק 
על  איתנו  שיחתמו  עד  המאבק  את 
ביטחוני,  שקט  לנו  שתקנה  תכנית 

נפשי וכלכלי ל�20 השנים הבאות.
�"לפני כשבועיים התקיימה במע

לה יוסף ישיבת חירום, בנוכחות בני 
מבואות  המועצה  ראש  מובחר,  בן 

המועצה  ראש  סופר,  עמית  חרמון, 
ראש  גוואטה,  שמעון  הגליל,  מרום 
מאיר  וכמובן  יוסף  מעלה  המועצה 
ביחד  המושבים  תנועת  מזכ"ל  צור, 

והת במועצה  המגדלים  נציגי  �עם 
מאבק  מטה  להקים  החלטה,  קבלה 
אותו  מגבילים  לא  אנחנו  והפעם 
ומתן  צוות משא  הוקם  בנוסף  בזמן. 
מזכיר  אלקבץ,  מוטי  הם  שחבריו 
ביטון,  שמעון  עופות,  מגדלי  ארגון 

מאביבים, חיים דהאן ואנוכי."

מה אתם מתכננים?
אדוני: "אנחנו הולכים עד הסוף, 

מחאה  אהלי  נקים  להפגנות,  נצא 
המו נטישה  נבצע  הגבול,  �על 

נית של הישובים עד כדי השבתה 
כולל  הישובים,  כל  של  כללית 
מערכת החינוך, על כל המשתמע 

�מכך. המאבק הזה ימשך עד שתו
שג המטרה. אנחנו רוצים להפסיק 
חיים  שהתושבים  ודאות  האי  את 
מחשש  לילות,  ישנים  שלא  בה, 

לעתיד.
המל שאם  להוסיף,  רוצה  �"אני 

חמות ואם אלוף פיקוד הצפון ואם 

המצב הביטחוני ששורר כאן, עוד 
לנו  גרמו  לא  הישובים,  מהקמת 
לברוח, דווקא ההחלטה לפרק את 

יוסף שמפ המרכזי במעלה  �הענף 
רנס ומחזיק כאן את המשפחות, זה 
מה שיגרום לנו לנטוש את האזור."
"הממשלה  אזולאי:  שלמה 
אזור  כמו  שאנחנו  להבין  חייבת 
אחר  ענף  להם  היה  שלא  הערבה, 
גרועה  אחת  שנה  הפלפל.  מלבד 
כולם.  את  הענף,  את  שם  הפילה 
זה אותו דבר, קח מאתנו את  כאן 
הביצים וזהו, לא נשארת לנו סיבה 

להיות כאן".

ישירות,  "אומר לך  יוסי אדוני: 
לא  שלנו  הממשיכים  לבנים  אם 
הייתה הבטחה למכסת ביצים, הם 
מרבית  מזאת,  יותר  כאן.  היו  לא 
במעלה  היישובים  ומייסדי  תושבי 
השנים  כל  לאורך  התפרנסו  יוסף 
ממכסת הביצים ולא עבדו מעולם 
בהוצאות  לעמוד  יכלו  לא  בחוץ. 
דלק ובנסיעות הלוך וחזור למושב.
�"במשך השנים, אותה מכסת בי

צים צברה ערך כלכלי מסויים ועל 
סמך אותו ערך לקחו המגדלים על 

כס התחייבויות  מיני  כל  �עצמם 
הל דרך  ממשכנתא,  החל  �פיות, 

וואות והשקעות בצימרים ועוד, כי 
�גם השכר מהמכסה לא מספיק לג

מור את החודש ויש כאן לא מעט 
חקלאים עם חובות.

ראש  שתכנית  הרגע  "מאותו 
יבטלו את  הממשלה תצא לפועל, 
התכנון ואת חוק הגליל, יפרקו את 

�המועצה, כל הערך הכלכלי שנצ
�בר יהפוך לאפס ולא תהיה לתוש

בים פרנסה.
המכסות  על  בנו  כאן  "אנשים 

לח שכירים,  מעובדים  �ולהבדיל 
פנסיה.  אין  יוסף  במעלה  קלאים 
מכסת הביצים היא הפנסיה שלהם 
במצבים  דבר.  להם  אין  ובלעדיה 
תושבים  שמענו  כאלה  קיצוניים 

ושמע ישנים בלילות  �רבים שלא 
שאמרו  מבוגרים,  חקלאים  גם  תי 
לי: 'אין לנו מה להפסיד, אם יקחו 
מאתנו את הביצים, אני חותך את 

הגדר ועובר ללבנון'".

עמרם פרץ: "אני ציוני בנשמתי, באתי לכאן מבאר שבע לפני 25 שנה 
וקניתי את המשק על סמך ההבטחה שנתנו לי, זאת הפרנסה היחידה 

שלי ובלי מכסת ההטלה אין לי מה לעשות בזרעית"

עמרם פרץ. "הגעתי לזרעית על סמך הבטחה לפרנסה" פרוספר תורג'מן, מצוריאל: "רוב התושבים כאן מתפרנסים בקושי 
מחקלאות"

שלמה אזולאי. "אם לא הייתה לי את מכסת הביצים הזאת, הייתי היום 
נתמך סעד"
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מגשימים, > רמת  מושב  ילידת  מלמוד,  ענת 
פרס  את  תקבל  כי  שעבר  בשבוע  התבשרה 
אקו"ם לעידוד פרסום היצירה למלחינה ע"ש 
דניאל סמבורסקי. עוד באותו היום החליטו עורכי 

�תחנת גלגל"צ להכניס את שירה של מלמוד, "ני
גון", לפלייליסט הקבוע שלהם וכל זה עוד לפני 

שיצא אלבומה הראשון.
מוסיק יצירות  הוועדה שמע  מחברי  אחד  �"כל 
�ליות רבות של יוצרים מוכשרים ומגוונים. המל

מלמוד.  ענת  הייתה  השנה  מכולם  הבולטת  חינה 
העידוד  פרס  את  לה  לתת  שמחים  הוועדה  חברי 
חברי  של  הזכיה  בנימוקי  נכתב  כך  להלחנה," 

אקו"ם. הפרס בגובה 15,000 ₪ יוענק לענת בטקס 
שיתקיים ב�4 באפריל.

ענת, בת 27, גדלה במושב יחד עם שישה אחים, 
�להורים ויקטור ומיכל מלמוד, שעלו לארץ מאר

גנטינה. בשירות הלאומי שלה התנדבה במסגרות 
שנים,  כמה  שם  לעבוד  ונשארה  המיוחד  החינוך 

תוך כדי לימודים לתואר ראשון בירושלים. 
�את החינוך המוסיקלי ענת קיבלה מהבית: "במ

קצועו אבא שלי הוא מהנדס, אבל בזמנו הפנוי הוא 
מנגן על גיטרה. בזכותו אני ואחיי גדלנו על ערבי 
נגינה ושירה משותפת וכל אחד למד על כלי אחר 
בילדותו. בכיתה ב' התחלתי לנגן באורגנית, עד 

שגיליתי את הפסנתר ומאז אני 
היצירה  עם  שלי  הרומן  איתו. 
את  כשלימדתי  בתיכון,  התחיל 
לאלתר  שירים,  ללוות  עצמי 

�בזמני החופשי ובמקביל התחל
תי לכתוב שירים למגירה."

עד כמה העובדה שנולדת 
וגדלת ברמת מגשימים 

השפיעה על היצירה שלך, אם 
בכלל?

במושב  שגדלתי  "העובדה 
השפי בהחלט  מגשימים,  �רמת 

עה על היצירה שלי. עברתי את 
כל הילדות שלי ואת כל ההתבגרות שלי במקום 
הזה, אז כמובן שזה עשה את שלו. בסופו של דבר 
ממרחק של כמה שנים, אני חושבת שפגשתי את 
לדבר  הוביל  דבר  הנכון.  בזמן  הנכונים  האנשים 

שעזר לי להיות מה שאני עכשיו."

ממה הושפעת בדרכך המוזיקלית ומי היו 
מקורות ההשראה שלך?

בחיי.  מוזיקה  הרבה  לשמוע  ואמשיך  "שמעתי 
ישנם אמנים רבים שאני מעריכה ובוודאי השפיעו 
עלי ובכל זאת אני מרגישה שהדרך שלי היא יותר 
מנסה  אני  צעיר  מגיל  מוזיקלית.  מאשר  אישית 
האנשים  ואת  ענת  שנקרא  הזה  הדבר  את  לפצח 
סביבי. מנסה לפרש תהליכים נפשיים שלי ובכלל. 
"אני חושבת שהרצון שלי לנצח פחדים ולשבור 
חומות עם אנשים, הוא שדחף אותי למקום הזה ולא 
החוצה  להוציא  לספר,  שלי  הצורך  גם  המוזיקה. 
משפיע היות ומוזיקה היא בשבילי שפה, טבעי לי 

שזאת הדרך שלי 'לשיר את עצמי לעצמי'. מקורות 
ההשראה שלי הם כל דבר שמושך את תשומת לבי 

ביופיו או בכיעורו."
"יש שדיבור ישנה את כיוון הניגון" - כך נפתח 
ענת  שהוציאה  הראשון  המוקלט)  (השיר  הסינגל 
משפיעות  המילים  האחרים,  בשירים  גם  לרדיו. 
על המנגינות שלה, כפי שהיא מתארת:" את השיר 
'ניגון' כתבתי אחרי אירוע ספציפי משמעותי, שבו 
הרגשתי שאני תלויה בחסדי מילים. שאמונה של 

אנשים בי עזרה לי להאמין בעצמי. 
"בתהליך הזה החשיבה השלילית הפכה לחיובית 
של  בכוחן  גדולה  מאמינה  אני  רבדים.  בעוד  גם 

�המילים. אני חושבת שמילים יכולות להרוג ומי
לים יכולות לבנות. אי אפשר לדעת מול מי אתה 
עומד ומתי ואיך תשפיע עליו, לכן צריך להשתדל 
כיוון  את  ישנה  ש'דיבור  כתבתי  זהירים.  להיות 
הניגון', כלומר הכיוון הוא החשוב – מה שמאחורי 

הניגון, לאן ולמי הוא מופנה."

איך הגבת כשקיבלת את הבשורה על הזכייה 
בפרס אקו"ם?

�"די הופתעתי, כי לא מכירים אותי עדיין בת
עשיית המוזיקה ומדובר באלבומי הראשון - אז זה 

�בהחלט כיף שנותנים הזדמנות. אין שום דרך להס
ביר את זה, מעבר לאהבה ליצירות עצמן ששלחתי 
עובדת  אני  טובים.  מדברים  מופתעת  תמיד  ואני 
כך  ציפיות,  מפתחת  לא  אך  החומרים,  על  קשה 
שכאשר משהו מצליח - זה מאוד משמח. קיבלתי 

�תגובות טובות ופניות ממגוון מאוד גדול של אנ
שים וזה מרגש שהצלחתי לגעת בקהלים שונים."

הרחב,  לקהל  תוציא  ענת  החדש  האלבום  את 
ובהפקתו של  הבא  החודש  במהלך  באופן עצמאי, 
בנאי.  אביתר  עם  רבות  שנים  שעבד  דרורי,  צח 

�בימים אלו היא מופיעה בליווי בהופעות נגן הקו
נטרבס, עדי גיגי והמתופף, חיים פסקוף. האלבום 
שיתקיימו  חגיגיות  הופעות  בשתי  יושק  החדש 
הצהובה,  בצוללת  וב�26.4,  ת"א  בתמונע,  ב�18.4 

ירושלים.

ענת מלמוד. אלבום ראשון וכבר זכתה בפרס אקו"ם  (צילום: ענר טאוסיג)
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לוח השנה החדש של 'תנו לחיות לחיות'
מגשים חלומות של כלבים וחתולים נטושים
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"העובדה שגדלתי במושב 
רמת מגשימים, בהחלט 

השפיעה על היצירה שלי. 
את כל ילדותי ואת כל 

ההתבגרות שלי עברתי 
במקום הזה, אז כמובן 

שזה עשה את שלו. בסופו 
של דבר ממרחק של 

כמה שנים, אני חושבת 
שפגשתי את האנשים 

הנכונים בזמן הנכון"
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 amosquitoz@gmail.com  אונות

מאוזן:
1. היידי, מספיק עם ההקראה! (כ"מ) (6); 4. הפדגוג חזר ואישר עליית 

הטמפרטורה (4); 8. (עם 3 מאונך) סגנון מוזיקלי בתוך אגוז (4); 9. הפעלתנות 
של האסייתית היא דבר מתוק (6); 11. מקרטני לא יחזור על אותו דבר כל פעם 

כמו צורה הנדסית (7); 12. כלי בישול הפוך מעל העין (3); 13. צפה בשדיים 
(3); 15. בסדר, ברח אל הים הענקי (כ"ח) (7); 18. הגורל לא שיחק לי והנפטר 

שתל בתוכי משהו (3,3); 19. ראו 20 מאונך; 21. תהיה חביב ותגיד לדלת שיהיה 
בסדר (4); 22. כגן, הירדם אם אתה רוצה לקבל את התפקיד! (6).

מאונך:
1. עלעול מגלה שהם שחררו בין הדלת לפה (5); 2. כלי בגלל דיוק (ש) (5); 3. 

ראו 8 מאוזן; 5. רודנר לא רחב, הוא חד חידות (5); 6. נתנו לאפס שם בעת ריכוז 
האנשים (5); 7. על פי הדיווח ההסטורי הוא טיהר את תומך ראשו (7); 10. אגוז 

מאי מלא אנוכיות (7); 13. מי שלא מקצועי, על ילדו להביא לו כסף (5); 14. 
ביצע החייאה בבנות המין השני (5); 16. תמים בבנאי ביולוג (5); 17. העט של 

נינה (5); 20. (עם 19 מאוזן) מוסלמי או יפני? (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 160:
מאוזן: 1. מתחממת; 4. מלבן; 8. בהמה; 9. מיקרוב; 11. מסופקים; 12. קור; 

13. סתם; 15. ויסקוזה; 18. לוחמים; 19. שלמה; 21. פוזה; 22. להפנים.
מאונך: 1. קטלוג; 2. למדני; 5. לוקלי; 6. משבצת; 7. אלון הלל; 10. בון ג'ובי; 

13 שימשה; 14. אזכרה; 16. ורסאי; 17. בלילה; 20. קובה.
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חדשה  סיפורים  אסופת  הוא  האבן"  "מזרן 
שחושפות  מעשיות  תשע  אטווד,  מרגרט  של 

המ אך  הגרוטסקיים  הצדדים  �את 
האנו המין  של  ברשעותם  �ענגים 

ומעורר  מצחיק  מותח,  אוסף  שי. 
הראשון  ב'אלפינלנד',  מחשבה. 
מבין שלוש מעשיות מקושרות, אנו 
קולו  פנטזיה אשר  סופרת  פוגשים 
של בעלה המנוח מנחה אותה בערב 
נאטוריי',  ב'לוסוס  סוער.  חורף 
אישה צעירה שעוברת שינוי צורה 
נחשדת  גנטי,  פגם  בשל  מפלצתי 
שעל  ובסיפור  לערפדה.  בטעות 
שהרגה  אישה  האוסף,  נקרא  שמו 

�ארבעה בעלים מגלה הזדמנות לנ
קום בגבר הראשון, שעשה לה עוול. 

�(מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת מח
ברות לספרות, 255 עמ')

�הוואנה, בירתה של קובה, משמ
שת תפאורה לרומן המתח "אופרת 
פגי בליר. ראשון  הקבצנים" מאת 
על  המפקד  רמירס,  הבלש  בסדרת 
קובה.  משטרת  של  הרצח  יחידת 
ונרצח  נאנס  תשע  בן  ילד  כאשר 

הכ מימיה  מתוך  נמשית  �וגופתו 
חולים של הוואנה, נופל החשד על 
משגר  חוליו  ממיטת  קנדי.  תייר 

�הנשיא פידל קסטרו מסר ברור ונ
הפוגעים  המין,  עברייני  נגד  חרץ 

המכ היחיד  הענף  שהיא  �בתיירות 
ניס בתקופת הסגר בה שרויה קובה, 
מתמיד  יותר  נחוש  רמירס  ופקד 
 72 לרשותו  אך  הרצח  את  לפתור 

ולהג ראיות  לאיסוף  בלבד  �שעות 
שת כתב אישום. הרומן מציג בפני 

�הקורא את קובה הקומוניסטית שב
הייתה  שעדיין  מדינה   ,2007 שנת 
דיקטטור  של  לשלטונו  נתונה 
האמברגו  עול  תחת  ונחנקת  גוסס 
סמטאותיה  על  הוואנה  האמריקני. 
עילית  כעיר  מתגלה  המסתוריות 
אפלים.  סודות  הצופנת  ותחתית 
הוצאת  הנדלר,  הדסה  (מאנגלית: 

כתר, 348 עמ')

ואח"  אחות  ואחות  "אח  הספר 
מאת הסופר והמחזאי אלי שרייבר 

�(חתולי), כולל שתי פואמות פדגו
�גיות. האם "אח ואחות" הוא ספר ילדים? בה

חלט כן. האם הוא ספר לילדים? את זה יחליטו 
ההורים לאחר שיקראו את הספר. אם תקראו 
הכי  הילדים  ספר  יהיה  זה  ילדים"  "ספר  לזה 

�מופרע שתקראו. המחבר מרבה להשתמש בכ
גיבורי הספר  ובהומור שחור.  בציניות  תיבתו 

המ בחיים,  וכמו  שלהם.  וההורים  ילדים  �הם 
גם  מורכבות  האלה  הסיפורים  בשני  שפחות 
מדמויות משנה, כמו למשל החברה של האמא 

הישבן.  על  מעניין  קעקוע  לה  שיש  החורגת 
הסיפור הראשון, "אח ואחות" מסופר מפי אם 

חתו בפרטים.  מתעניינת  תמיד  שלא  �לבתה, 
עצמו  ועם  הקוראים  עם  בסיפור  משוחח  לי 
מסכים  תמיד  לא  הוא  לפעמים,  שקורה  וכמו 
עם עצמו. גם בסיפור השני, "אחות 
מעניין:  הוא  המשפחה  מבנה  ואח" 

�שני אבות שונים לאחות ולאח וכו
לם גרים בבית דירות אחד, והסיפור 
מסופר על ידי אחד האבות. לפחות 

�אבא אחד יוצא בסוף מאד לא מרו
צה ומבטיח לנו נקמה נאותה. גם אם 

�נקודת המבט של חתולי נראית אנ
רכיסטית, העברית שלו היא לעילא 
ומלאי  ססגוניים  (איורים  ולעילא. 
מסדה,  הוצאת  קרמן,  דני  הומור: 

111 עמודים, מנוקד)

סנדרין  מאת  הסופית"  "האמת 
השישי  הוא  פלישוטה,  ואן  וולף 
לנוער  הפנטזיה  בסדרת  והאחרון 
נערה  היא  אוקסה  פולוק'.  'אוקסה 
כוחות  לה  שיש  המגלה  צרפתייה 
של  העצר  יורשת  ושהיא  מיוחדים 
נראה  בלתי  עולם  אדפיה,  ממלכת 
הארץ  כדור  פני  על  שם  אי  החבוי 
ובוגדני.  אכזר  עריץ  בידי  ונשלט 
בספר החותם את הסדרה, על אוקסה 
את  לעצור  האנילימילים  וחבורת 
ושני  אורטון  של  השטנית  מזימתם 
בניו, גרגור וטוגדואל, לבנות עולם 
חדש עבור הגזע העליון של אנשים 
תכניתו,  את  לממש  כדי  כמותם. 
אורטון פיתח וירוס קטלני שיהרוס 

�את כל מתנגדיו. אך הוא לא מסת
פק בכך: הוא מתכנן גם להרוס את 

לח ובכך  אדפיה  על  המגן  �הכוכב 
מבחוץ,  פלישה  לסכנת  אותה  שוף 
של  ולמותה  לקריסתה  שיביא  דבר 
אוקסה  יצליחו  האם  עצמה.  אוקסה 

�וחבריה, במרדף מסחרר ברחבי העו
לם, לעצור את הרשע המוחלט? האם 
טוגדואל, אותו אוקסה לא מסוגלת 

המצמי מהשפעתו  ייחלץ  �לשנוא, 
תה של אורטון? האם תצליח אוקסה 

העול שני  אל  השלום  את  �להשיב 
לוי מלי (מצרפתית: ליאורה  �מות? 
נסקי, הוצאת דני ספרים, 413 עמ')

למלחמה  יוצאים  וריס  "קלודיה 
רוד� ג'ף  מאת  השני)" נגד   (אחד 

המקסימה:  בסדרה  הראשון  הוא  קי 
"במזל תאומים". זוג התאומים לבית 
למל� יוצאים  וריס  קלודיה   12 ה בני  �טאפר 
ואת  השני  נגד  ואחת  השנייה  נגד  אחד  חמה 
תיעוד תולדות המלחמה מביאה קלודיה בליווי 
זה מתחיל מזה שריס עושה  איורים ותמונות. 
לה בושות בחדר האוכל של בית הספר (אומר 
בכך  לו  והיא מחזירה  לכולם שהיא הפליצה), 
עד  שמסריח  שלו,  בתיק  מת  דג  שמה  שהיא 

�השמיים. ומשם הכול רק הולך ומסתבך. (מאנ
גלית: טל ארצי, הוצאת כתר, 244 עמ')
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 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 לאתרלמימוש ההטבה היכנסו לאתר היכנסו ההטבה מוש ללמימ

הקוד.או סירקו את הקוד. את סירקואו סירק או greentgreent ק והקלידו קוד קופון והקלידוקלי קוד קופוןק
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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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להיות שלך!
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