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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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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לאחרונה פרסמנו ,כי יחד עם רשם
האגודות השיתופיות קידמנו צו
המאפשר לאגודה המעוניינת בתיקון
תקנונה לקבוע ,כי כח ההצבעה בין
הנחלות יהיה שווה .כעת נוסח על ידי
צוות הרשם נוסח לסעיף זה במידה
ואגודה משנה את תקנונה.
מושבי עובדים המעוניינים לתקן את תקנונם בעק
בות הצו החדש ,המאפשר פטור מהוראת סעיף (1) 16
לפקודה ,מוזמנים לעשות זאת באמצעות סעיף לדוג
מא אותו ניסח צוות התקנונים באגף לאיגוד שיתופי.
הצו החדש )מיום  (8.11.16מאפשר שינוי בהצבעות
במושבים ,כך שבמקום שכל חבר אגודה יקבל בהצבעות
קול אחד ,כל משק חקלאי יקבל שישה קולות .תיקון זה
נעשה במטרה להבטיח שוויון בזכויות ההצבעה במוש
בים.
לפי הצו החדש ,מושב עובדים המעוניין בכך יוכל לה
גיש בקשה לשנות את תקנונו ועל ידי כך לקדם זכויות
הצבעה ,העולות בקנה אחד עם המבנה הכלכלי של המו
שב )למעט מושב עובדים ,בו תושבי ההרחבה התקבלו
כחברים ולא התאגדו כיישוב קהילתי(.
כאמור ,על מנת להקל על מושבים המעוניינים לאמץ

מוזילים את המים
מחירי המים השפירים
לחקלאות יופחתו מ2.5-
 ₪באזורים שונים בארץ,
בהם בנגב ,ל 1.98-ש"ח
באופן מיידי וירדו בהדרגה.
באזורים בהם מחיר המים
פחות מ ₪ 1.98-לקוב
יועלו המחירים בהדרגה

תיקון זה בתקנונם ,ניסחו באגף לאיגוד שיתופי את הס
עיף לדוגמא הבא:
מספר הקולות באסיפה כללית של חברי האגודה בכל
מתכונת של הצבעה ,לרבות בקלפי ,יהיה:
)א( לכל משק חקלאי  -ששה קולות שיחולקו באופן
שוויוני בין בעלי הזכויות בו שהינם חברי אגודה,
ואולם:
 (1במשק שבו ארבעה חברים  -לכל חבר קול אחד
ולבעלי המשק שני קולות נוספים;
 (2במשק שבו חמישה חברים  -לכל חבר קול אחד
ולבעל המשק קול נוסף; היו שני בעלי משק,
והסכימו שניהם על כך ,יקבל אחד מהם קול נוסף.
)ב( לכל חבר אגודה שאינו נמנה על החברים בס“ק )א(,
יהיה קול אחד בהצבעה.
אנו מזכירים לאגודות המעוניינות לשנות את תק
נונן ,כי יש לעשות זאת באמצעות הפרוצדורה הקבועה
בתקנות האגודות השיתופיות לשינוי תקנון ,ובהתאם
להחלטות מוסדות האגודה.
במידה ובמכתב הנלווה תציין האגודה ,כי אימצה
סעיף זה שנוסח ע“י צוות הרשם ,יאושרו בקשות העו
מדות בדרישות באופן מידי ,בדומה לנוהל של הרשם,
באישור תקנון לדוגמא.

10

אלבום מושב
תנועת המושבים הקימה
את פרויקט אלבום
המייסדים המביא
את סיפור המושב ופני
המייסדים בתמונות אלבום.
סיפורו של מושב עין יהב
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איציק חולבסקי ,ראש
המועצה האזורית מגידו,
נפגש בשבוע שעבר עם שרת
התרבות והספורט ח“כ מירי
רגב בלשכתה בירושלים.
ראש המועצה הודה לשרה על
התמיכה החשובה של המש
רד בפרויקטים משמעותיים
למועצה בתחום התרבות
והספורט.
ראש המועצה הציג לשרה
את הפרויקטים הגדולים שמ
בצעת המועצה בתחומי הת
רבות והספורט ,כולל שדרוג
אולם התרבות האזורי ,הקמת

איציק חולבסקי לאחר הפגישה עם שרת הספורט
והתרבות מירי רגב

אולם ספורט חדש בית ספר ”עו
מרים“ ושדרוג והקמה של מתקני
ספורט רבים ואיכותיים ביישובי
המועצה ובבתי הספר והדגיש את
חשיבות המשך סיוע המשרד בפ
רויקטים אלו.
שרת התרבות והספורט הבי
עה הערכה גדולה לתנופת הפי
תוח של המועצה בתחומי התר
בות והספורט והבטיחה להמשיך
לסייע למועצה.
ראש המועצה הזמין את השרה
לביקור במועצה וסוכם שביקור
זה יצא לפועל בחודשים הקרו
בים.

צור מחצבתו
כ 3000-נפשות מתגוררים
במושב צור משה .האם
נכון להגדיר את צור משה,
שחלק מתושביו עדיין
מתפרנסים מחקלאות,
כישוב עירוני או ישוב כפרי?

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ
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יו“ר הוועדה ח“כ אמסלם” :אני מקווה שהורדת מחירי המים למשקי
הבית ולחלק גדול של החקלאים תשפיע גם על יוקר המחיה“
ועדת הפנים ואיכות הסביבה של
הכנסת ,בראשות ח“כ דודי אמסלם,
אישרה את חוק המים לקריאה שניה
ושלישית 11 .הצביעו בעד החוק
ו 3נמנעו )הנמנעים היו ח“כ מיכל
בירן ,ח“כ איתן ברושי וח“כ אילן
גילאון(.
יו“ר הוועדה ,ח“כ דודי אמסלם:
”אני מקווה שהורדת מחירי המים
למשקי הבית ולחלק גדול של הח
קלאים ישפיע גם על יוקר המחיה.
עיבוד הקרקע הוא ערך חשוב .לאחר
שעשינו שינוי היסטורי והשווינו את
מחיר המים לכל החקלאים ,נבחן את
ההשלכות על כל הענף ואם יסתבר
שמחיר המים לכולם גבוה מדי ,נת
קוף את הנושא יחד“.
על פי סיכום של יו“ר הוועדה,
ח“כ אמסלם ,עם משרד האוצר,
הוקצו  100מיליון ) 50מיליון בכל

שנה ,במשך שנתיים ,לפיצוי חק
לאים שבשל השלכות החוק יאלצו
לשנות את הגידולים(.
חוק המים בנוסח שהתקבל לאחר
כל התיקונים שהכניסו בו חברי
הוועדה ,כולל סנקציות בצורת קנ
סות למפר החוק ובצורת ערבויות
של בעלי רישיון להפקת או אספ
קת מים .לדרישת ח“כ יצחק וקנין,
ממובילי הצעת החוק ,הערבות הוג
בלה ל 5אגורות לקוב כפול היקף
ההפקה .הקנסות הוגבלו ל100,000
 ₪ואם מדובר בתאגיד ל200,000
.₪
לבקשת ח“כ חיים ילין תוקם ועדה
שתעקוב אחר השלכות החוק ,והיא
תדווח בכל שנה לוועדת הפנים.
הוועדה תמנה נציגי משרד האוצר,
החקלאות ,רשות המים ושני נציגי
חקלאים .ועדה זו גם תקבע מי החק

לאים שיפוצו מכספי הקרן שיעמיד
משרד האוצר ,לפיצוי החקלאים.
לאחר שהוכנסו כל התיקונים
שהח“כים איתן ברושי וחיים ילין
דרשו ,הוסרו כל ההסתייגויות והצ
עת החוק אושרה ללא מתנגדים.
מחירי המים השפירים לחק
לאות יופחתו מ ₪ 2.5באזורים
שונים בארץ ,בהם בנגב ,ל1.98
ש"ח באופן מיידי וירדו בהדרגה.
ב 2018ירדו ל 1.84ש"ח ובאזורים
שאין להם צריכה של מים מושבים
מסוגים שונים ,המחיר ירד ב2018
ל 1.54ש"ח .מחירי המים לחקלאים
ששילמו פחות מהמחיר החדש )1.98
ש"ח( יעלו בהדרגה במהלך  5שנים
ולא באופן מיידי ,עד ייווצר שוויון
במחירים לכולם .בנוסף ,מחיר המים
במשקי הבית יופחת ב 14%בכל
הארץ.

?> 


מדובר בתכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי ,תוך דגש
על קשר בין מעסיקים למועסקים ,הכשרות והכוונה מקצועית ויצירת
הזדמנויות תעסוקתיות
השבוע התבשרו במוא“ז הגלבוע,
כי מאמצעיהם לקידום נושא התע
סוקה וההכוונה המקצועית ,עומדים
לקבל דחיפה אדירה לאור הקמתו
הקרובה של מרכז ”מעברים בגל
בוע“ .מדובר בתכנית לפיתוח תע
סוקתי קהילתי במגזר הכפרי ,תוך
דגש על קשר בין מעסיקים למוע
סקים ,הכשרות והכוונה מקצועית
ויצירת הזדמנויות תעסוקתיות .המ
רכז החדש יוקם עוד השנה בתחומי
מוא“ז הגלבוע ,והוא בשיתוף פעולה
עם מוא“ז גליל תחתון ,ויעניק שי
רותים לתושבי שתי המועצות.
מרכזי ”מעברים“ פועלים במרחב
בו התושבים חיים בקהילות כפריות,
והוא פועל תחת ההנחה שהשינויים
המבניים ,הכלכליים והחברתיים
שהתרחשו במגזר הכפרי בעשור
האחרון ,משפיעים על יכולת הת
עסוקה והשתלבות בעולם העבודה.
ראוי לציין ,כי הקמת מרכז ”מעב
רים“ חדש אינו דבר שכיח ברחבי
הארץ קיימים רק  6מרכזים שכא
לו ,וההקמה של מרכז חדש בגלבוע
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היא הודות להתעקשותם של גורמי
הרווחה והנהלת מוא“ז הגלבוע .ע“פ
הערכות הגורמים המעורבים ,החצי
שנה הקרובה ) (2017תוקדש לצורך
התארגנות וקביעת תכנית פעולה
סדורה למרכז ,ואילו לקראת מחצית
השנה הקרובה ,המרכז כבר יעבוד
סדיר ויקבל קהל.
לדברי עובד נור ,ראש מוא“ז
הגלבוע ,זו בשורה תעסוקתית של

ממש” :המרכז החדש הוא ברכה לג
לבוע ומענה טוב לצורך שלא קיבל
התייחסות בשנים האחרונות .הדבר
מקבל משמעות מיוחדת בגלבוע על
רקע הצמיחה הדמוגרפית והתפת
חותם של היישובים ,כשבמקביל אנו
עדים לצמיחתם של אזורי תעשייה
חדשים ,דבר המשקף צרכים תעסו
קתיים ייחודיים ומגוונים“.
”מעברים“ הינה תכנית בהובלת

בכפר השיקומי "עלה נגב – נחלת ערן"
במעמד שר הבריאות ,יעקב ליצמן ורעיית
הנשיא ,נחמה ריבלין
לאחר שנים רבות בהן מעל ל 800אלף תושבי הדרום סובלים ממחסור
חמור ביותר במיטות לאשפוז שיקומי ונאלצים לנסוע עד למרכזי שי
קום כמו תל השומר או בית לוינשטיין במרכז הארץ ,בכדי לקבל את
זכותם הבסיסית – לקבל שירותי רפואי שיקומי ,הונחה בשבוע שעבר
אבן הפינה לבית החולים השיקומי הראשון בדרום :בכפר השיקומי "עלה
נגב – נחלת ערן".
האירוע התקיים בהשתתפות שר הבריאות יעקב ליצמן ,רעיית נשיא
המדינה ,נחמה ריבלין ,יו"ר "עלה נגב – נחלת ערן" ,אלוף במיל' דו
רון אלמוג ,מנכ"ל רשת 'עלה' הרב יהודה מרמורשטיין ,מנכ"ל הכפר
אבי וורצמן ,ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' ,יו"ר דירקטוריון
קק"ל דני עטר וסגן שר הפנים ולפיתוח פריפריה נגב גליל משולם
נהרי ,מנכ"ל  JNFישראל אריק מייקלסון ,פרופ' אמתי זיו סמנכ"ל
ביה"ח שיבא ותורמים מהארץ ומחו"ל.

טקס הנחת אבן הפינה לבית החולים השיקומי הראשון בנגב ,במועצה מרחבים

יו"ר הכפר השיקומי "עלה נגב  נחלת ערן" אלוף )מיל'( דורון אל
מוג" :ביה"ח השיקומי הראשון בדרום נותן מענה למיליון תושבי הנגב
המתקשים כיום לקבל שירותי שיקום באשפוז ,עקב המחסור החמור.
בחמש השנים הקרובות נכפיל את מספר העובדים בכפר כדי לתת
מענה שיקומי מיטבי .אנחנו זקוקים לרופאים ,אחיות וסגל ממקצועות
השיקום .נקים כאן ישוב קהילתי 'מרחבי דניאל' ,ישוב שמיועד ל600
משפחות שאנחנו משוכנעים שיהוו חלק מכוח האדם של הכפר .זהו חזון
תיקון עולם להכפיל את מספר המתנדבים בישראל ולהפוך את החברה
לחברה צודקת יותר ,מתחשבת יותר ורגישה יותר לשונה בחברה“.
רעיית הנשיא נחמה ריבלין ,אמרה" :אני עומדת כאן אתכם ,מתפעלת
ומתרגשת מאד .מהות העשייה שלכם היא הצדעה שקטה לחיים ,הוקרה
לחיים ,החיים הפשוטים ,היומיומיים .יש דברים שהם לא רק פרויקט
לאומי  הם סמל לאומי ואתם סמל לאומי .כל הכבוד לכם".
שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים" :זה מאורע היסטורי .תו
שבי הדרום לא ייאלצו לקבל טיפולים בתל השומר או בבית לוינשטיין
וזה יקל על המעמסה הריגשית שגם ככה קשה ,על המשפחות".
הפרויקט יעלה ע"פ ההערכות בין  180160מיליון שקלים וימומן
במאצ'ינג בין המדינה לעמותת 'עלה'.
משרד הרווחה ,בשיתוף משרד
התמ“ת ,ותבתג‘וינט ישראל .לצו
רך הקמת ”מעברים בגלבוע“ הת
חייב משרד הרווחה להעמיד תקציב
של כמיליון שקל ,שיצטרף לתקציב
שיעמידו שתי המועצות )הגלבוע
וגליל תחתון( .מרכז ”מעברים“
מתבסס על אסטרטגיה משולשת
של פיתוח הון קהילתי )כמנוף לת
עסוקה( ,פיתוח הון אנושי ,ופיתוח
מערכת המשולבת בין כל הגורמים
הקשורים לתעסוקה .לפיכך ,רואים
במוא“ז הגלבוע בהקמת ”מעברים“,
מכפיל כוח רציני למרכז ”עוצמה“,

הפועל כבר בגןנר ,כשייחד יהוו
השנים תשתית מקומית המאגמת
משאבים וידע ומאפשרת שרות מג
וון לתושבים למצבים התעסוקתיים
המשתנים בתקופות שונות.
תכנית הפעולה למעברים בגל
בוע ,כאמור טרם גובשה ,אך על פי
המסתמן ,סל השירותים שיוענקו
)ובחינם!( לתושבי המועצה יהיה
מגוון ורחב ויכלול בין היתר הד
רכה בחיפוש עבודה ,הכוון וייעוץ
תעסוקתי ,קורסים והכשרת עובדים
)בהתאם לצרכים( והעמדת לוח מש
רות ממוחשב לדורשי העבודה.
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ביה“ס עמקים תבור זכה בפרס הארצי לקליטה מיטבית לשנת תשע“ו
של משרד החינוך
מנהלת מחוז צפון של משרד החי
נוך ,ד‘ר אורנה שמחון ,בירכה בת
חילת השבוע את מנהל בית הספר
התיכון עמקים תבור ,דודו גורן ,על
זכיית בית הספר בפרס הארצי לק
ליטה מיטבית לשנת תשע“ו.
אגף התמחות וכניסה להוראה
במשרד החינוך העניק ל 42בתי
ספר ,יסודי ועל יסודי ,את פרס
הקליטה המיטבית ,תשע"ו .הפרס
ניתן עבור קליטה ראויה של מורים

בשלוש השנים הראשונות לעבודתם
 בשנת ההתמחות ובשנה הראשונהוהשנייה שלאחר ההתמחות .
מטרת הפרס היא להוקיר בתי
ספר ,אשר קולטים מתמחים ומורים
חדשים ,באופן של קבלה והעצמה,
ומאפשרים לעובדי ההוראה החדשים
להיקלט במערכת החינוך ,להתמיד
בהוראה ולא לנשור ממנה.
במשרד החינוך ציינו השבוע כי
הניסיון מלמד שמורים אשר נקלטו

בבית ספרם במקצועיות וברגישות,
יתמידו בעבודתם ויהפכו למורים
אכפתיים ומסורים.
בבית הספר קיבלו את הבשו
רה בסיפוק רב .מנהל בית הספר
דודו גורן אמר השבוע” :בבית
הספר ”עמקים תבור“ אנו רואים
במורים את המשאב החשוב ביותר
שיש לטפח בכדי להקנות לתלמי
דים שלנו חינוך מצויין .אני שמח
שמאמצינו לקלוט היטב ונכון מו

  ~
 
יוזמה מבורכת של צוות בי“ס ממ“ד נועם בצפת,
בשיתוף מדרשת קשת יהונתן ,ממושב קשת ,התגבשה
ליום פעילות משותף לילדי צפת ותלמידי בי“ס נתיב
אליעזר מחיפה
יוזמה מבורכת של צוות בי“ס ממ“ד
נועם בצפת ,בשיתוף מדרשת קשת יהונתן,
ממושב קשת ברמת הגולן ,התגבשה ליום
פעילות חווייתי משותף לילדי צפת ותלמי
די בי“ס יסודי נתיב אליעזר מחיפה.
גל ההצתות והשריפות שפקד את הארץ
בחודש שעבר גבה נזקים חמורים וכילה
שטחים נרחבים ,ביניהם מבנים ,בתים ור
כוש .ילדי הכרמל שבית ספרם ואף חלק
מבתיהם נפגעו בגל השריפות ,הוזמנו והגי
עו לצפת ליום מלא שיתוף והנאה.
העשייה המשותפת היוותה אתנחתא הפ
גתית לילדי חיפה ותרמה רבות לכל המ
שתתפים ,לקהילת ילדי חיפה ,לילדי צפת
ולצוותים החינוכיים ,שיצאו לרגע קט
מהשגרה הלימודית הרגילה ועסקו בהכרת
האחר ,בערבות הדדית ובניית חוסן קהילתי
ובין קהילתי.
דוד אברהם רב ומחנך בבי“ס נועם צפת,
סיפר כי הרעיון התחיל בחשיבה כיצד נוכל
להיות שותפים עם אחינו ,ומה כל אחד

מאיתנו יוכל לעשות כדי להאיר ולחבר את
אורו לאורם של חבריו ,כך שנהפוך כולנו
ביחד לאור אחד גדול .בתוך כך נרתם ליב
נה שלווי רכז הדרכה ממדרשת קשת יהונתן
ליצירת שותפויות לביצוע המשימה.
הילדים והצוותים יישמו הלכה למעשה
את הלמידה הערכית ,הקשיבו לסיפורים
האישיים ושיתפו בתחושות המלוות אותם,
ילדי הכרמל התארחו בכל בתיה“ס הממ“ד
בצפת ועסקו בפעילות חברתית מגוונת
במהלכה צפו בהצגה מבית ערוץ מאיר ליל
דים וערכו סיורים בטבע בהובלת מדריכות
מדרשת קשת יהונתן.
המסר החשוב מיום מיוחד זה הינו טיפוח
מעורבות חברתית וקהילתית ,שמתורגמת
למעשים ,בה כל אחד יכול וצריך לפעול
במעגל הקרוב אליו ולהשפיע לטובה.
יבואו על הברכה כלל השותפים שתרמו,
סייעו ועסקו במלאכה ,עיריית צפת ,קק“ל,
מנהלי וצוותי בתי“ס ממ“ד בצפת ,וצוות
המדריכות מדרשת קשת יהונתן.

תלמידים מחיפה וצפת במדרשת קשת יונתן במושב קשת
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המורים הקולטים והנקלטים בתמונה משותפת

רים בבית הספר זוכים להערכה ,עם
זאת ,הפרס הגדול הוא העשייה המ
רגשת והערכית של המורים שלנו
יום יום ,שעה שעה בכיתות ועם
התלמידים“.
רחל שחורי ,מנהלת אגף החינוך,
ברכה על הזכייה ואמרה” :בית הספר
עמקים תבור מוסיף לשורות הצוות

החינוכי מורים חדשים מדי שנה.
בית הספר יצר מערך תמיכה וליווי
למורים החדשים שמאפשר להם
כניסה טוובה ומקצועית לקהילת
הצוות החינוכי של בית הספר .הק
ליטה המוצלחת הזו משביחה ללא
הרף את העבודה החינוכית המת
קיימת בעמקים תבור“.

>>30
מרכז היום לוותיק במועצה האזורית עמק יזרעאל

חוגגים  30שנה לסב יום – מרכז יום לותיק בעמק יזרעאל
במרכז היום לוותיקי עמק יזרעאל חגגו לאחרונה לאגף הרווחה ולעמותת ותיקי
באירוע חגיגי ,לציון  30שנה ל“סב יום“ .עמק יזרעאל על פיתוח משותף של שירו
לקראת חגיגות ה ,30הוקמה ועדת היגוי תים איכותיים לוותיקים.
שכללה את חברי הסב יום ,שהיו שותפים
מנכ“לית עמותת ותיקי עמק יזרעאל ,נוקי
לתכנון וביצוע החגיגות .בית הסב יום לבש בן שושן ,סיפרה על התפתחותו וצמיחתו
חג ולכבוד האירוע הפך לבית קפה בו הוזמ של הסב יום לאורך השנים והפיכתו למרכז
נו לשבת המבקרים ואורחים רבים ממועדוני שמעניק שירותים כוללניים עם ראיה רחבה
היישובים  -היוגב ,כפר יהושע ועין דור ,בתחום הזקנה ,לצד פיתוח שירותים נוספים
לצד הצוות הוותיק של הסב יום לדורותיו.
גם עבור גמלאים צעירים.
התוכנית האומנותית כללה את השע
שנת ה 30בסב יום צויינה לכל אורך
שועון ”זה הסוד שלי“ ,בהנחייתה של יעל השנה באירועים ופרויקטים ייחודיים ,בי
אסתרי ,מרצה ותיקה בסב יום .לקראת ניהם :נשף פורים ,תיאטרון עדות – הנצ
האירוע ערכה אסתרי תחקיר מעמיק על חת סיפורי ניצולי השואה על ידי תלמידים
הבית וההיסטוריה שלו .אשת הסוד המרכ מתיכון עמקים תבור ,סדר פסח בסב יום
זית הייתה איריס קליין ,המנהלת והמייסדת ועוד.
של הסב יום ,אשר שיתפה את הקהל בסיפו
לצד אירועי השיא ,צוות עמותת ותיקי
רי ראשית הדרך וייסוד המקום יחד עם ד“ר עמק יזרעאל שוקד ומפתח תכניות חדשות
גברוש נחושתן מקבוץ יזרעאל .
לרווחת ותיקי המועצה :פרויקט סביםנכ
לסיום ,נהנו החברים והאורחים מהמו דים הנפגשים לארועים ופעילויות משות
פע ”שירים מהסרטים“ בביצוע אנה שפיץ פות ,חוג ריקודי שנות ה ,60קורס מניפה -
וניב קאופמן .ראש המועצה האזורית עמק גמלאים בונים עסקים ,בשיתוף עם מעברים
יזרעאל ,אייל בצר ,ברך ואמר כי הסב יום בעמק ,לגמלאים צעירים ונמרצים וקורס
הינו מרכז הפעילות של הוותיקים בעמק ”אופקים חדשים“ שיפתח בקרוב ,ויעסוק
והוא ידוע במצוינות ובאיכות הטיפול .בצר בהעשרה ומתן כלים ייחודיים לגמלאים
הוסיף ושיבח את חשיבות שיתופי הפעולה בראשית הדרך .בנוסף ,ממשיכות תכניות
בין אגפי המועצה בהתייחס לאוכלוסייה הדגל של העמותה :קורסים ,טיולים ,נופ
הוותיקה ,והתייחס לפרס גליקמן שהוענק שים ,הרצאות ,ימי חג וימי שיא.
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חברת נחלת אבות ≠ בעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי
הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨
שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים
ונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לךÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
התקשר לקבל רשימת ממליצים

טלμ≤∑∏ Æ

פגיש
בביתךה -ראשונה
חינם!

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ פקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ
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שר החקלאות ,אורי אריאל ,המריא בליל ראשון
השבוע לביקור רשמי בן ארבעה ימים בהודו ,במטרה
להגביר את שיתוף הפעולה החקלאי עם המדינה.
הביקור פותח את שנת ה 25-לכינון היחסים
הדיפלומטיים בין המדינות ,ומגיע בהמשך לבי
קור הנשיא ריבלין בהודו לפני כחודשיים ,אז
נחתמה הצהרת כוונות בנושא המו"פ החקלאי בין
המדינות.
בספטמבר האחרון ביקר בישראל שר החקלאות
הפדראלי של הודו ,רדהא מוהאן סינג )Radha
.(Mohan Singh
במהלך ארבעת הימים הקרובים ייפגש השר
אריאל עם ראש ממשלת הודו מודי ועם שרים

פדרלים נוספים .בנוסף ,יחנוך השר אריאל מרכז
מצוינות חדש במדינת קרנטקה שבדרום הודו ואף
ישתתף בכנס שמארגן הפרויקט החקלאי ישראל
הודו ).(IIAP
השר אורי אריאל אמר על הביקור” :אנחנו
טסים להודו כדי להגביר את שיתוף הפעולה
בין שתי המדינות בתחום החקלאות .לחקלאות
הישראלית יש פוטנציאל אדיר בהודו כי יש שם
מיליוני חקלאים עם אתגרים לא פשוטים.
"ראש ממשלת הודו ,נרנדרה מודי ,מציין את
ישראל כמובילה בחקלאות ואנחנו באים ,מתוך
מטרה לקדם את החקלאות הישראלית ולהרחיב
את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות“.

יוצג לראשונה בתערוכה החקלאית הגדולה בישראל
בערבה התיכונה ,ב 1-2-בפברואר 2017

 ≤¥שעות ביממה

www.nachlat-avot.co.il

המטרה שלנו להגביר את שיתוף הפעולה החקלאי בין המדינות"


C

מושבניק יקר°
יחד נפתור את הפאזל ≠
למענך¨ למען עתיד ילדיך ועבור נחלתך
הנחלה שלך שווה
הון¨ תסדיר¨ תפצל¨
תגדיל¨ תפתור¨
תבנה¨ תיזום¨
תפתח
לנו היכולת
להוביל אותך
להצלחה°

 ~~
~~~


החברה המובילה למושבים ונחלות

הילדים לא אוהבים לא
כול ירקות ופירות? ההמ
צאה החדשה הזו בוודאי
תסייע בחינוך למזון בריא
ועשיר בוויטמינים ,פי
תוח חדש של חוקרי מו"פ
)מחקר ופיתוח( ערבה
תיכונה וצפונית ,מלפפון
אפריקאי' -קיוואנו' ,פרי
אקזוטי חדש ,המכיל וויט
מין Cוסיבים תזונתיים
בטעם מתקתק המזכיר טעם
מלפפון קיוואנו ,בטעם בננה ,מועשר בויטמין C
הבננה.
בהשוואה למלפפון הרגיל ,הנחשב לירק ,מב קליפתו כלפי חוץ בגוון צהוב -כתום והפנים
חינה קולינרית מוגדר המלפפון החדש כפרי אק מכיל גוון צהוב המכיל ציפה ירוקה בשרנית
זוטי ,בעל טעם מתוק במיוחד והחקלאים מקווים המקיפה את גרעיני המלפפון ממש כפי שאנחנו
שצורתו וטעמו יצרו עניין בקרב הדור הצעיר מכירים במלפפון רגיל.
הממעיט באכילת מלפפון מסורתי .ה'קיוואנו'
בכל  100גר' מלפפון 'קיוואנו' מכיל  40%מה
יוצג לראשונה ,בתערוכה החקלאית הגדולה ,תצרוכת היומית של ויטמין  Cוקליפתו ניתנת
שתתקיים בתחנת "יאיר" בחצבה ,מרכז המו"פ לאכילה עשירה גם כן בוויטמין  Cובסיבים תזו
)מחקר ופיתוח( החקלאי בערבה תיכונה וצפונית נתיים.
ב 1-2 -בפברואר .2017
בתערוכה החקלאית שתתקיים בתחנת 'יאיר'
את פרוטוקול גידול המלפפון ,יעבירו החוק בחצבה ב 1-2 -בפברואר  ,2017מו"פ ערבה תי
רים במו"פ ערבה תיכונה ,לחקלאי הערבה לגי כונה וצפונית ,יוכלו המבקרים להתרשם מגידולו
דול נרחב ולשיווק לייצוא ,כנראה בשנה הבאה ,בחממות המחקר .בנוסף יפתחו חוקרי תחנת 'יאיר'
כחלק ממציאת פתרונות לגידולים חקלאיים נו את שעריה לביקור רבבות של תיירים מהארץ
ספים ,מלבד הפלפלים.
ומהעולם המגיעים ללמוד ,לראות ולטעום את
רבקה אופנבך ,מנהלת תחום ירקות במו"פ חקלאות הפלא שמתקיימת בערבה .התערוכה
ערבה תיכונה ,אומרת" :לאחר מחקר מעמיק ,משתרעת על פני  15דונם ,ניתן לחזות בחקלאות
אקלמנו את מלפפון ה'קיוואנו' בחממות המחקר ההיי טק של ימינו ,בחממות התצוגה ,בהן פפאיה
החקלאי של מו"פ ערבה תיכונה ,בניסיון להפיק ללא זרעים ,סברס ללא קוצים ,עלי תרד ענקיים
ממנו פרי ייחודיי מתוק ,העשיר בסיבים תזונ שלל זני פלפלים צבעוניים וחריפים ,או מתוקים,
תיים ,בריא וטעים" .לדבריה ,בשל מראהו וטעמו צורות וטעמים מגוונים ,קישואים צבעוניים ,עג
גם הילדים יבקשו לאכול 'קיוואנו'.
בניות שחרות ,עגבניות טעם מתוקות ועוד .כמו
מקור ה'קיוואנו' בדרום אפריקה .הוא מאופיין כן ,יתקיים במקום שוק איכרים ,בו ניתן יהיה
בצורתו החיצונית המזכיר גרסה פרה-היסטורית לרכוש מן התוצרת החקלאית המשובחת של הע
של מלפפון וזכה לכינוי 'מלפפונו-זואורוז' .צבע רבה .הכניסה חופשית.
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חגי פורת ז"ל – איש החזון והמעשה

בן אליהו שי ז"ל ורותי

שפירא משה )טוקי( ורוחל'ה

שרוליק לבנת

צור תקווה ומוטי

קדם רותי ואברהם )קקטוס(

~


בן שלח יצחק פסקל

רותם נעמי ויונתן

~~~ # ~  :
:

בן עמי מוטי

קניון מאירק'ה ז"ל ושלומית

איזיקסון אהרון

אור נטע ומיכאל )צוף(

תנועת המושבים רואה ערך עליון
בשמירה ובהוקרת ההיסטוריה
והמורשת של המושבים ורואה
זאת כשליחות לאומית שהיא זכות למען
מייסדי המושבים והדורות אחריהם ולמען
שמירה על הרצף הביןדורי ההתיישבותי.
תנועת המושבים הקימה את פרויקט אל
בום המייסדים במסגרתו משמיעה את
סיפורם של כל אחד מהמושבים מעצם
היווסדותו והקמתו של המושב ומביאה את
פני המייסדים בתמונות אלבום אותם היא
מעניקה לכל אחד מהמושבים.
הכל החל בשני חולמים ,שי בן אליהו ז"ל
וחגי פורת ז"ל ,שהתחנכו בכפר יהושע והח
לו להתעניין בהקמת ישוב חדש באזור שומם
בנגב.
לאחר בדיקתם הגיעו ב 1958לעין יהב,
שהיתה אז מצפה חקלאי  נקודת הישוב
היחידה בין עין גדי ליטבתה  ושם החליטו
להקים את הישוב ע"י גרעין נח"ל.
שי וחגי נתקלו בהתנגדות מצד הצבא
ומצד המוסדות המיישבים וחיזרו על הפת
חים כמעט שנה .רק בהתערבותו של ראש
הממשלה דאז ,דויד בן גוריון ,הצליחו לה
ביא להקמת המקום.
וכך כותב שי בן אליהו" :למיטב הערכתי
והרגשתי ,בלעדי בן גוריון לא היה לנו סי
כוי ,לא רק לעצם הקמת ההיאחזות ,אלא גם
לקבלת החלטות מכריעות בשנים הראשו
נות .כאשר רוב הסובבים אותנו היו מוכנים
להמר בראשם שלא נשרוד ,ניחן בן גוריון
ביכולת הבחנה בין האפשרי לבלתי אפשרי,
במבט מרחיק לכת ובחזון".

~ 
נבון אורה ואמנון

לוי יורם
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ב 23לנובמבר  1959מוקמת היאחזות
עין יהב ע"י גרעין "נאות"  גרעין של בני
המושבים.

לביא חנה ז"ל ואשר

12.1.2017

וכך כותב אמנון נבון ,חבר גרעין נאות:
"התנאים היו קשים ,לא היו כל אמצעי צי
נון בקיץ .הבידוד והריחוק ממשפחה וחברים
היו קשים .היעדר אמצעי בידור ותרבות היו
מעיקים .בגן הירק גידלו עגבניות ,בצל,
חצילים ,צנוניות ומלפפונים ,שעלו יפה
ונשלחו לשוק בבאר שבע ,שלוש פעמים
בשבוע ,בדרך העפר הצרה שהייתה לאורך
הערבה .הנסיעה לבאר שבע ובחזרה הייתה
דרך מעלה עקרבים ורק ב 1962החלו בס
לילת כביש אספלט ,שחיבר את עין יהב
למדינת ישראל.
בספטמבר  1962הופכת היאחזות עין יהב

החושך .בערב קיימנו דיון ממושך עם הח
ברים על עתיד עין יהב ...כשגמרנו ויצאנו
החוצה אמרה אשתי" :לא מציק לך המצפון?"
שאלתיה" :למה שיציק?" .אמרה לי" :אתה
ערב שלם שיקרת להם ,הולכת אותם שולל,
חבורה צעירה ,כואב עליהם הלב ,רחמנות,
לא יצמח פה כלום ,לא יגדל פה כלום ואנ
שים לא יוכלו לחיות פה".
המלצת וועדת תנועת המושבים קבעה ,כי
יש סיכוי למקום כמשק שיתופי בלבד! אך
למרות כל הקשיים התרחב המשק החקלאי
ובאסיפת החברים הוחלט על הקמת מושב
עובדים.

נתן אלתרמן" :תודה לגרעין נאות על ביכורי היבול .זכות
לא שכיחה היא לקבל תשורת פרחים לא שכיחים כאלה.
יש בהם כוח ויופי כשם שאתם כוחה ויופיה של הארץ
הזו .בתודה ובברכת להתראות  נתן אלתרמן – תש"ך"
לישוב אזרחי ,שהחבר'ה כינוהו "מושבוץ".
גידול הירקות נמשך ונוספו גם פרחים
)סייפנים ופרזיות( .הללו נמכרו במחירים
גבוהים והיו הגידול הראשון שנשלח לייצוא
מהערבה .המשורר נתן אלתרמן זכה לקבל
מביכורי היבול וכך כתב" :תודה לגרעין
נאות על ביכורי היבול .זכות לא שכיחה היא
לקבל תשורת פרחים לא שכיחים כאלה .יש
בהם כוח ויופי כשם שאתם כוחה ויופיה של
הארץ הזו .בתודה ובברכת להתראות  נתן
אלתרמן – תש"ך".
מספר אריק נחמקין ,מזכיר תנועת המו
שבים ושר החקלאות בעבר" :במסגרת תפ
קידי בתנועת המושבים ביקרתי במושבוץ,
אשתי הצטרפה אלי ,כי זה היה מעבר להרי

כהן שבע ומייקל

חסיד מירה

ב 25לאוקטובר  1967עוברות לישוב
הקבע הוא מקומו של עין יהב עד עצם היום
הזה 15 ,משפחות ו 6רווקים :שי ז"ל ורו
תי בן אליהו ,חגי וצ'צ'ה פורת ז"ל ,תמר
ועודד יפה ,שבע ומייקל כהן ,ציפי ועו
זי גדיש ,שולה ועמי שחם ,אמנון ואורה
נבון ,חנה ז"ל ואשר לביא ,מאירקה ז"ל
ושלומית קניון ,מיכאל ונטע אור ,מוטי
ותקווה צור ,ברוך ז"ל ורינה טנא ,משה
ורחל שפירא ,מירהלה ויורם חסיד ,יונתן
ונעמי רותם ,יצחק פסקל ,יורם לוי ,שרו
ליק ליבנת ,אהרן אייזיקסון ,מוטי בן עמי,
מימי עתידיה.
עין יהב היום יישוב פורח ובו כ 190מש
פחות ו 90בנים חוזרים.

פורת אורה )צ'צ'ה( וחגי ז"ל

שחם שולה ועמי

טנא ברוך ז"ל ורינה

זולר נעמי

יפה תמר ועודד

גדיש ציפי ועוזי

עתידיה מימי

ĬĺīĭĶ

!ďđďĥČč ĥďē
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ĉýĆĕĂýĖ ĊĀýā yĊĆĖčý Ćĉý ĄĂĉĖĉ ĉĆĄėāĖ
¨ċĂĊĆĆčĆďĊēĂďĉýĆĕĂýĉĉĈþāăėýćĆĕēĆċĂ
þāă ĆÿĀ ĉĀÿċ ĊĂĆĈĖ 45 Čþ ČĀ ýĂā ĂĆĉď ĕþĀċ
ĉďĂĀĆėýĕĆþďċýĂāėĂĔĀāċĈĕĂþďĈĂăĈĕė
ėĂĆĕĂþĆēėĂėĂċďÿĆāčċĂĕþăÿĊĆÿĀėĂĈĆĕþāčĂþĂ
ėĉþĂĎ ėýyĆĖýĕþ ĕēďčĂ Ćþ ėďÿĉ Ćĉþċ ĆđĂÿ
ėĂÿĆāčċĉėĆĉýĕĖĆāāĖĕĀċā©yČĂĖĄčz ėĂčĂĖ
Ćčý yĊĆċďđĉČĈz ČĆĆčďėċ ýĂā y!Ėýĕ ĆþýĈċ
¨ĂďāėĕĆċĖĉĆĉýĕĖĆāăĈĕċā©ĊyėĆýėĆėĕþĄ
ĆčýĂ ĆėĔĕ ĉďċ ĂĆĀĆ ėý āāĖċ ýĂā ėĉċĉċċ
 ĕďĂčėĂÿĆāčċĉāsĉāēėĂĂēĕþĄĂĊĆĎĕĂĀāėĂđ
ćĈĕĄýĕėĂĆĂĕėĂĆėċċĄėċýĆāĀēĆĈāĖĆÿĕċ
ĕđĎċ yĆĉ ĔĆēā ĀĂýċĖ ąĖĂĂþ ďÿđċ ĆėĉþĎz
ĉďČėĂýāāĖċĂĕăĂĄýĂāĖĈĂĆĀĆėýĕĆĎċýĂā
ĊĆýđĂĕāďĂĉþĉĂėĂėĖĉĉĂĈýĉĆėĆĖĔėāzČĀ
ėýÿđĎćĉĖĐĂÿāĂāăzĆĕċÿĉėĂĕĔČāĆĖýĕ
Ăý ĕĆđĖ ėĂĆāĉ ĉĂĈĆĖ ďēđþ ĕþĂĀċĖ Ćĉ ĂďþĔ
ýĂā yĂėĄđĆ Ėýĕā ĆþýĈ ĂĆĖĈďĂ ėĂĆÿĕčýā ĉĈ
¨þýĂþĊĂĆĂėĂýþĄĂėĆčĉĕĂėĆĉĂďþĔĂĆčąĕĎ
ĊĈĎċ
Ćĉ āĕđĆĎ ýĆāĂ ĆĉĖ ėĆĕđĎĉ ĆėĈĉā ĆėĂý ĂčĄ
!ĊēďþāĆāāăāċąĕĎāĐĂÿþĊĂÿĕėČė
ĆĉĕĂăďĉĉĂĈĆýĂāĖāþĖĄĖČĂĂĆĈĉýĆĕĂýĉď
ĆďþąýĉĂāĖċāăėĂĆÿĕčýþĊĆĖčýýđĕċĆčýz
¨ĆąþėĂĎčĉĆėąĉĄāĄĂėđĖýĕĆĉĖĆĖČĂĂĆĈ
yĊėĂýýđĕċĂĉďĂđĂāĖĆċĂĉĆýĈĆþĖĆĖĂāĖċ
ĆėĖÿĕāĆčýĂďēđþĀĔċėāĉýĆĕĂýČĂĖýĕāĉĂđ
!ĉďĂđþĕċĂýāăāċĂ
āčĖċďēđāĖĂĐĂÿāĉĈþėĂĕĂċĕċēĂĊĕăĄėċ
ďĆÿċ ĆčýĖĈĂ ĊĀýā ĉď ĊĆĆĀĆā ėý ĕĆþďċ Ćčýz
ĂĉĖ ėĆăĆđ āăĂăė ĆėĖÿĕā Ėċċ ĂċĂĔċ ėý
ĊĆĕĔċþ ėĂċċĄėċ ĆĉĖ ĊĆĆĀĆā āĆďþā ĕĂĔċĉ
ĊĀĂėĂĖĕđāĆėĔĕĆĂĐĆĆďĆėĆĆāĉĂđĆąāĕĄýĉ
þĂĖĄ ĊĆĆĀĆþ ėĂĕĆĔĀ ĖĆÿĕċ Ćčý ĊĆĖĔ ĕėĂĆā
¨ÿĕā ĊĆĆĕāēþ ĉþýþĂą ĆėĖÿĕāĕĔĂþþ ėĕĄċĉ
¨þāĕĂĔċĀĆċėýĉýĂāþýĂĈāĊĂĔċāĖČĆĆēĉ
ĆþēċėýĂĉĆėĕýĆėĂĉýĆĕĂýĉĆėĉēĉēďĕĆėĖ
āăĄþĊĆþýĈāĖĆÿĕāĖėĉđĂąċĆĉēýāėĆāāĆď
ėĂĕĂċĕċē ĆėĖÿĕā þĂĖ ėĂĄĂĈ Ćĉ ĕĆþďā ýĂā
Āēþ ėýēċč āĆďþāĖ āĉ Ćėĕċý ĆčýĂ ČĆċĆ Āēþ
āĆā þĂĖ āĉďċ ĆđĉĈ ėĂĉďĉ ćĆĖċċ ďēđāĖĂ
þĉāĀĆĉĉýċĖ
ĆėĈĉā þĕďþ āĉĔā ėĖĂĄė ĂĆĕĄýĂ ĊĂċĆĀ Ćĉ
ČċăþĆėĔĀēĖĕĕþėāĂėĂĔĆĀþĉāĈĉāýĆāėĕĄċĉ
ėýĎĆċċĉýĆĕĂýĖĆėĖÿĕāĊďđāĐĎĂčĉĂđĆąĉ
ĊĆĆĀĆāĖĈĂĆėĆĆďþ ĊĂĔċþ ĀĔċėċ Ćčý ĉĂđĆąā
ĎđąċėĂčąĔĊĆĉċčýþēĂĉĆýĈĆėĖÿĕāďēđā
¨ĆąāĂāĕċÿčāĆÿĕčýāĖďĀĂĆĆčýėĂĕĕĔėċĆĉĖ
¨Ĉĉā ėĕĄċĉ āēĂĄāĂ āĉďċĉ ČĂĕÿā ćĂėċ Ćĉ
yĊĆĆėĎāĉĂđ
ýĉĂýþĎĕđĈþyĕĆýċzĊĆĉĂĄāėĆþþāĔĆĀþĉĆė
!ėĂýēĂėāāċĂ
yĊĉďčąĂĖđďēđāĊĂĉĈĆĉĂýēċ
þĆÿċĐĂÿĉĈĆĈāĆďþāÿĂĎþĂĊĀýČþþĆĂĉėāăz
ĆčþāčĖĆēĄĆčđĉyĉýĆĕĂýĉēýāĉđĂąyĎĕĆċyþėĉāčċ49ėþāđĆĊÿ
ĊĆĆčĖĂýĀĄýĉĂđĆąĆĕĄýĉĉĈćĕĀþĆĉĉĈČđĂýþāčĂĖāĕĂēþĉĂđĆąĉ
āĔĎđā ýĉĉ ėĂĔĀ ĆėĖ ĉĈ ĉďėĖā ýĂā ĉĂďĆĖ ĐĔėāĉ ĎčĈč 13©ā Čþ
Ċÿ ĉĉĈ ćĕĀþ āă þĉĖþ āĉĂĀÿ āĉĔā ĖĆÿĕċ ĉđĂąċāĂ ĊĆĈĈĂĖ ĊĆþýĈā
ĂĉĖĆāċýēċýĉĀĄýĐýĉþýĊĆþĕĊĆýđĂĕĉĂčĈĉāāĉĆĉþČĖĆĆĖĂĔþĂ
yėĕėđčāĆďþā
ĆĉďþĊĆĆďĂþĖĕĄýĉĕăďýĉĕþĀĂėĂđĂĕėėĂĔĆĀþĊĆċĂĉĆēĉĈāĂčĆĎĆč
!ĉđąċāėýėĂĆďþĂĉĆýþ
ėĂĕĈĆāāĉýĆĕĂýĉĀĉĆāėýĄĔĂĉýĂāĖąĆĉĄā
¨ĂđĆąþĊĆýēċčĖĊĆĖčýþČąĕĎėĂĆĉĈėĕĈĎþz
:ĦđĥĕĎĠ ęđČĕĦđ ĘđĠĕĔĘ
¨ĆĎĖ Ćĉďþ ĉĖ ĐėĂĖā ćĕĀ āėĆā ĂėĆý ĂčĉĖ
ėĂĀĀĂċėāāĉďĉĔāĉĆėĄĉēāĊĆĆđĕėĂċĆĈĊĆĉ
052-6711407
ĉđĂąċ āĆā āđĂĔė āėĂýþĂ ėĂýĉđčĂ ĊĆĎĆč ĕđ
¨ĂĎđþ Ċÿ ĉþĔċ Ćčý ĊĆĉĂđĆąþĖ ėĂďđĂėā Ċď
ėĆąđĔĎ ĀĂýċ ĆėĆĆā Ćčý þÿ ėĂĆďþ Ċď Ăĉēý
ĊĆĕĆĕĖėĂĆĀđĂąĕĂýėĂĆďþĔĎĆĀėēĆĕđĎĆăýĆĕ
4 ęĕĜčĐ ÄēĤ ,ďđďĥČ
ėýĄĔĉĆĉďþĆėċĈĎāėĆþĊĂĉĖĉĆþĖþĉþý
ĄėċĎĆĕėāėąĂĉþĖýĕþĉĊĆĀĆĕĂþėĂċĆĎĄ
ÂĐĚĤđĜĠÃ ĕČđĠĤ ĒėĤĚ
ĀĉĆā Ćėčċýā ýĉĂĕăĄ ĊāĖĈĂ ĉĂđĆąĉ ĀĉĆā
ĀĂďĂėĂĆĖđčėĂĆďþėĂčĂýĈĆĀĊĆþēďĂ
(ĐĘđďĎĐ ĦĕĘĞĚč ĐĕĤĘĎ ĐĚđģ)
¨ďāĉýĆĕĂýĖĕþėĎċāďĖĆēĄþĊďđĉďėĖā
ĀĔĂċāĉĄċĉČĆýĊāþĊĆĕĔċþāĖĂďāėýāċ
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,čĕčČ ĘĦ
ĂċĈ ĖĆÿĕā ĀĉĆā ĂĉĖ āăĄā þĆþĎ ĂĆĀĆ ėý ĕĆþ
¨ýĕĆĂ ėĂĉĄċ ĉĖċĉ āāăċ āėý ĀēĆĈ !ĆđĆēđĎ
18 ĝĜĕĕĤ
¨ċĉĕĕĄėĖċĂāĖċćĈĕĄýĂāăĄþĒĄĉāĈċ
ėĂĆĉ
ęĕČĠđĤĐ Ħĕč ,ĐĠĕē
þĕďþĐĎĂčĉĂđĆąĉćĉāýĂāĊĆĆĕāēāĕĄýėĕĄ
!ĎĀĆĆýĂýĊĆĔĕđėĂĔĉĀ
4 ěđĕĤđĎ-ěč Äďĥ
ýĉĉþýāđĔėāĉĆėĆĈĆĄĆčýĂĊĆĄĂēĆđĉĈýýĂā
āāăċýĉĆčý
ęĕČĠđĤĐ
Ħĕč
,ĐĕĝďĤĠ
ČĂĖýĕĊĂĆþĉďėĖāýĉĂĉĆđýýĂāĊĂĉĈāĆā
!ČąĕĎĆĕĔċþėĉđĆą
ĕĤēĝĚ ĒėĤĚ
ĆėĕċýĊĂĉĈāĕĔýĉĂĉĆýĈĕđĎėĆþĉćĉāýĂā
¨ĂĕÿėýēĂāĉĄĂėĆčĕþďĖĕĆďēĕĂĄþþĆėĉđĆąz
yĕĄýĕþĎāĆĉČĆýĊĎĂĔąĂĖđýĂāĖĉýĆĕĂýĉ Ħĕč Ĥđģĕč ęČĦĘ ěĦĕĜ ęĕďēđĕĚ ęĕĤģĚč ĊýĆēĄĂ āčĖ ĄĔĆė āċĉĄāāĖ Ăĉ Ăĕċý ėĂĕ
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המדובר בערעור כנגד החלטת ביהמ"ש השלום לעכב את הליכי התביעה בשל תניית בוררות,
הקבועה בהסכמים בין הצדדים

המערע
רים הם חברי
המושב תרום,
שהגישו תבי
עה כנגד המו
לעניין
שב
ביצוע עבודות
פיתוח שהובטחו להם ,בעת שקנו
מגרש בפרויקט ההרחבה של המושב.
לטענת חברי המושב ,המושב לא
עמד בהבטחה שעוגנה בהסכמים
עליהם חתמו .המושב מצדו ביקש
להקפיא את ההליך המשפטי ,בטע
נה כי קיימת תניית בוררות בהסכ
מים עליהם חתמו ,ואי לכך אין לדון
בהליך בביהמ"ש אלא בפני בורר.
בימ"ש השלום שדן בתביעה הח
ליט להיעתר לבקשת המושב והורה
לעכב ההליך.
חברי המושב ערערו על פסק הדין.
לטענתם ,על המושב ,בהיותו זה
המבקש לעכב את ההליך ,מוטל נטל
להוכיח כי הוא היה מוכן בעבר לה
תדיין בבוררות .חברי המושב טענו,
כי המושב לא עמד בנטל ההוכחה,
ואף לא הגיש תצהיר בנושא אלא
לאחר שחברי המושב הצביעו על
העדר תצהיר כזה .את טענתם גיבו
חברי המושב באמצעות פסיקה הקו
בעת כי אין די בהתרצות בהווה,
אלא הדגש הוא על הוכחת התרצות
בעבר להתדיין בבוררות.
בנוסף טוענים החברים ,כי בעבר
הסכים המושב מספר פעמים לה
תדיין בפני ביהמ"ש על עניינים
שבהסכמים הדומים לאלו שבנדון,
מבלי שהעלה את טענת תניית הבו
ררות.
מנגד ,טוען המושב ,כי בביהמ"ש
קמא צורף תצהיר מטעמו על כוונתו
לקיים בוררות .כמו כן ,לטענתו בה
ליכים שהזכירו חברי המושב נכללה
גם רשות מקרקעי ישראל כנתבעת,
ומאחר והיא אינה מחויבת לתניית
הבוררות לא היה מקום להעלות
העניין בהליכים אלה .עוד נטען ,כי
כאשר נמחקה רמ"י כנתבעת בהליך,
הגיש המושב בקשה להעביר את
ההליך לבוררות ,אולם בשל השלב
המתקדם בו היה מצוי ההליך סירב
ביהמ"ש לבקשה.


ראשית ,ביהמ"ש מציין ,כי בימ"ש
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מושב תרום .לטענת חברי המושב ,המושב לא עמד בהבטחה שעוגנה בהסכמים עליהם חתמו

קמא הסתפק אומנם בקביעה שה
תנייה הכתובה בהסכם בין הצדדים
נוסחה באופן ברור וחד משמעי ,אך
היה עליו לשקול גם את ס'  5לחוק

העומדות בפני עצמן ,כאשר חברי
המושב שבהליך דנן כלל לא היו
מעורבים בהן.
מעבר לכך ,ציין ביהמ"ש כי מאחר

באשר לטענת חברי המושב ,בדבר העדר
ראיה פוזיטיבית לדרישת המושב לקיים
הליך בוררות ,מצא ביהמ"ש כי הצדדים החלו
במו"מ והתדיינות ,כאשר באף שלב חברי
המושב לא הביעו את רצונם להתדיין בהליך
בוררות או להגיש תובענה
הבוררות ולפיו על המבקש לעכב
את ההליך ולהעבירו לבוררות
להוכיח ,כי היה מוכן לעשות כל
הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה.
לפיכך ,בחן ביהמ"ש גם סוגיה זו.
באשר להליכים הנוספים בהם,
לכאורה ,לא ביקש המושב לעכב
ההליך ולהעבירו לבוררות ,ביהמ"ש
מצא כי מדובר בתביעות נפרדות

והמושב שהגיש את הבקשה להעביר
ההליך לבוררות הוא הנתבע בהליך
זה ,יש להפחית הנטל המוטל עליו
להוכיח שעשה ככל יכולתו להת
דיין במסגרת הליך בוררות .הר
ציונל העומד בבסיס קביעה זו ,הוא
שהמושב לא פתח את ההליך בפני
ביהמ"ש ,ויש להניח כי אם הדבר
היה תלוי בו ,היה פונה ישירות

לבירור המחלוקת בהליך בוררות.
עוד הוסיף ביהמ"ש ,כי במקרה בו
תובע בבימ"ש מגיש בקשה להתדיין
בבוררות ,אזי נהיר כי מוטל עליו
נטל מוגבר להוכיח שאכן עשה ככל
יכולתו להתדיין בבוררות בטרם
פתיחת ההליך בביהמ"ש.
לעניין טענת המושב בדבר ההלי
כים בהם גם רמ"י נכללה בין הנ
תבעים ,קיבל ביהמ"ש את הטענה,
וקבע כי לא הייתה אפשרות לדון
בכך במסגרת בוררות .אף בהלי
כים בהם נמחקה רמ"י מהתביעה
קיבל ביהמ"ש את עמדת המושב כי
הגיש בקשה לעיכוב ההליך והעב
רתו לבוררות ,אולם בקשתו נדחתה
בשל השלב המתקדם בו היה מצוי
ההליך.
באשר לטענת חברי המושב ,בדבר
העדר ראיה פוזיטיבית לדרישת
המושב לקיים הליך בוררות ,מצא
ביהמ"ש כי הצדדים החלו במו"מ
והתדיינות ,כאשר באף שלב חברי
המושב לא הביעו את רצונם להת
דיין בהליך בוררות או להגיש תו

בענה .לעניין זה קבע ביהמ"ש ,כי
לא התקיימו נסיבות לפיהם עלתה
בקשה לדון בבוררות והמושב לא
הסכים לכך ,אלא הוגשה תובענה
על ידי החברים טרם הועלתה דרי
שה להביא את הנושא לדיון במסג
רת הליך משפטי כלשהו.
אי לכך ,נקבע ,כי המושב עמד
בנטל הראייתי הראשוני הנדרש
להוכחת רצונו לדון בבוררות ודי
בכך בנסיבות העניין ,כדי לעכב
המשך בירור ההליך בפני ביהמ"ש
ולהעבירו לבוררות.


ביהמ"ש דחה את הערעור ,וקבע כי
ראש לשכת עוה"ד ימנה בורר בתיק.
כמו כן ,חברי המושב חויבו לשלם
למושב הוצאות בסך .₪ 10,000
ניתן ביום :ג' תשרי תשע"ז5 ,
אוקטובר  ,2016בהעדר הצדדים,
בביהמ"ש המחוזי בתל אביב ,בפני
כב' השופטת יהודית שיצר .רע"א
 160110429אביקסיס ואח' נ'
תרום מושב עובדים.
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צור משה  המושב הכי גדול בישראל הוקם ב1937

~# ~ 3000w
~  ~~"
אבי אובליגנהרץ

עלפי הגדרות הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה
הישובים בישראל מתח
לקים לעירוניים וכפריים .כל ישוב
המונה מעל  2,000תושבים ומעלה
נחשב לעירוני ואילו כל ישוב המונה
מתחת ל 2,000תושבים גם אם אינו
חקלאי בהווייתו נחשב לכפרי .לפי
כך האם נכון להגדיר את צור משה
המונה למעלה מ 3,000נפש וחלק
מתושביו עדיין מתפרנסים מחק
לאות כישוב עירוני או כפרי?
המושב הגדול ביותר בישראל
הממוקם בין צורן לקדימה בלב הש
רון ,הוקם לפני  80שנה במסגרת
ישובי חומה ומגדל .אדמות הישוב
ששמו ניתן מצירוף שמו הפרטי של
ד"ר משה קופינס ,מראשי התנועה
הציונית ביוון שהגה את הרעיון
להקים מושבה של יהודי יוון בארץ
ישראל וצור ,על שם העיר החשמו
נאית צורן  נקנו על ידי התאחדות
עולי יוון מיוסף חנון ,בעל האדמות
עליהן שכן הכפר שופה.

ותורכיה ,ושטח היישוב גדל באורח
ניכר לכיוון מערב ,מזרח ודרום
לכדי  3,000דונמים .הוקמו נחלות
חדשות ,גדל השטח המעובד ,עוצב
המבנה הארגוניכלכלי של האגודה
החקלאית ,במסגרת תנועת המו
שבים  ובהמשך הוקם במקום בית
ספר ,בו למדו גם ילדי המושב השכן
גאולים .
בראשית שנות ה 60התגו
ררו בצור משה  90משפחות שמנו
 350נפשות ,ואולם ההאטה בגידול
האוכלוסיה הובילה את פרנסי המ

"בלתי אפשרי
לנהל ישוב ,לערוך
פעילויות כשאין עם
מי .הגעת התושבים
החדשים והסדר
הבית השלישי יובילו
להתחדשות של
הישוב ויבטיחו את
המשך קיומו .זהו
תהליך בלתי הפיך
שבלעדיו כאמור היינו
גוססים"


בערב יום כיפור ה 13לספטמבר
 1937הקימו כ 20צעירים יוצאי
הערים סלוניקי וקסטוריה את כפר
קופינס ובעקבות הצטרפותה של
קבוצת יוצאי בולגריה ב 1940שונה
שם הישוב לצור משה .שטח היישוב
המקורי מנה כ 1,030דונם וחבריו
גידלו לפרנסתם ירקות ,נטעו פר
דסים והקימו לולים ורפתות.
עם הקמת המדינה ובמסגרת גלי
העלייה ההמונית מאירופה הצט
רפו עולים חדשים מיוון ,בולגריה
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קום למסקנה הבלתי נמנעת ,כי יש
להצעיר את השורות .כתוצאה מכך
נבנו במרוצת שנות ה 90שתי שכו
נות הרחבה :גבעת משה ,המאוכלת
ברובה על ידי בנים ממשיכים ובו
סתן הכפר ,בה מתגוררים בעיקר
תושבים חדשים.
סך הכל מתגוררות כיום בצור
משה למעלה מ 700משפחות ,מהן
 96בעלות נחלות ,הנהנות מהשילוב
של קרבה גיאוגרפית לתל אביב ,עם
חיים באווירה כפרית וחיי קהילה
תוססים .במושב מתנהלות פעי

לויות תרבותיות וחברתיות ,מערך
חוגים עשיר ומגוון ,תנועות נוער,
גני ילדים ,בית ספר יסודי ,מרפאה,
ספריה ,מועדון נוער ובית לקשיש.
"כיוון שיש אצלנו כל כך הרבה
ילדים ,מערכת חינוך וחינוך בלתי
פורמלי ברמה גבוהה ,ופעילות
ענפה של תנועת בני המושבים,
הבנים מתים לחזור למושב .מה
גם שהסידור של "הבית השלישי"
)הקמת בית שלישי בנחלות ,א.א(
שדחף ראש המועצה שלנו עמיר רי
טוב ,יוצר תנופה של חזרה למושב",

מצין אבי קטרי ,יו“ר ועד אגודת
צור משה.
קטרי כלכלן במקצועו ,נולד באבן
יהודה לפני  65שנה וב 1977הגיע
לצור משה .במשך שנים רבות שימש
ככלכלן של מועצת הלול והמכון
לחקר רווחיות המשק החקלאי ,הפך
בשנת  '90לחקלאי ,לאחר ששכר
עם חבר וטרינר את לולי ההודים
של קיבוץ גבעת חיים והחל לגדל
ביצי מאכל והודים .הפעילות הצי
בורית הענפה שלו ,שכללה כהונת
יו"ר סקציית ההודים וחברות במ
זכירות ארגון מגדלי עופות ,כולל
קבלת תעודת יקיר הענף ,הובילה
את מינויו לפני כ 18שנה ליו"ר
ועד האגודה.
אחד הפרויקטים הייחודיים שנע
שים בשנים האחרונות בישוב הוותיק

חיים כהן ,מוותיקי צור משה

אבי קטרי" :מעניין
שדווקא התושבים,
כולל החדשים יחסית,
הם שדוחפים לכך
שהחקלאות תישמר.
למרות שיש אצלנו
רוב מוחלט של
אנשים שמתפרנסים
בחוץ ואינם חקלאים
בהווייתם ,הם לא
רוצים לראות יותר
בטון אלא דווקא יותר
ירוק בישוב"
אחת הפצצות ,שנפלה באזור החקלאי של מושב צור משה ,הוצבה למזכרת במרכז היישוב

הינו שיקום וטיוב באר המים .מדובר
בבאר שמימיה מזוהמים ברמה של
 95מ"ג ניטרט לליטר )בעוד שהרמה
המרבית המותרת במי שתייה על
ידי משרד הבריאות היא  60מ"ג(,
ומאחורי המיזם עומד מכבי קרסו,
ממושב בני ציון ,שסבו משה קרסו

)מייסד "בני משה קרסו בע"מ ,א.א(
נמנה בזמנו על הנהלת התאחדות
עולי יוון שכאמור מימנה את הקמת
צור משה .מתקן הטיהור מזרים אל
המושב מי שתייה המכילים  60מ"ג
ניטרט לליטר בלבד ובעקבות הצ
לחת המיזם יוקם ככל הנראה מתקן

טיהור נוסף בשטח המושב כאשר
המים המטוהרים יימכרו למדינה
באמצעות מקורות.

האם החקלאות הולכת ונעלמת בצור
משה והנדל"ן הפך לחזות הכל?
"החקלאות לא הולכת ונעלמת
אלא נעשית ריכוזית .נגמרו הימים
של חקלאים שהחזיקו  30דונם2 ,
פרות ו 100תרנגולות .כמות הח
קלאים הולכת וקטנה אבל החקלאות
עצמה חיה ובועטת .באופן יחסי יש
במושב די הרבה חקלאים בתחום
המטעים ,זיתים ונשירים ,אבוקדו,
הדרים  ,פרחים לקישוט ,תות שדה,
משתלות ועוד שעובדים בחוץ ועו
בדים במשרה חלקית בחקלאות .יש
למשל לול הטלה שמייצר מכסה
שפעם  15לולים ייצרו .אין ספק
שמרבית ההכנסה של חברי האגו
דה מגיעה מעבודות בחוץ אבל זה
לא שונה ממרבית המושבים כיום
בארץ".
אתם כלואים בין צורן וקדימה ונראה
כי תוך כמה שנים המושב ייבלע
ביניהם ,כפי שקרה למשל עם נווה
ירק וירקונה ,שהפכו לחלק מהוד
השרון?
"אני חושב שכבר השלמנו עם זה
וגם משרד החקלאות השלים עם זה
שאין פה עתיד לחקלאות .רק מתי
מעט יוכלו להתפרנס יפה מהחק
לאות ,אבל כאמור מספר החקלאים
ילך ויקטן ,ותפקידנו יתמקד בשמי
רה על השטחים הירוקים".

מגדל המים הישן של הישוב

מעבר לשטחים החקלאיים היכן נותר
הצביון המושבי בצור משה? אנשים
עדיין מכירים זה את זה?
"יש חיי קהילה מאוד פעילים.
מעניין שדווקא התושבים ,כולל

החדשים יחסית ,הם שדוחפים לכך
שהחקלאות תישמר .למרות שיש
אצלנו רוב מוחלט של אנשים שמ
תפרנסים בחוץ ואינם חקלאים
בהווייתם ,הם לא רוצים לראות
יותר בטון אלא דווקא יותר ירוק
בישוב .לא היתה כאן מעולם תלו
נה של תושבים על ריסוסים או כל
פעולה חקלאית אחרת ,נהפוך הוא.
האגודה יוזמת הרבה פעילות חק
לאית כדי להנחיל לדור ההמשך את
החשיבות שבדבר .החגים החקלאיים
מאוד אהובים בקרב האוכלוסיה
ואפילו לקחנו שדה ריק וזרענו בו
חיטה מתוך תקווה שלקראת בש
בועות נוכל לערוך לילדים פעילות
של קציר ,הכנת לחם וכדומה .כמובן
שאת טקס הביכורים נקיים בשדה
החיטה וזה רק חלק משלל הטקסים
והאירועים שנערכים אצלנו בסו
כות ,חנוכה ,פורים ,יום השואה ,יום
הזכרון וביום העצמאות כמובן.
"זה נכון שפעם הכרתי כל מי
שעובר בכביש עם רכב וידעתי לאן
הוא נוסע ,והיום זה אחרת .כולם
פעם הכירו את כולם והיום זה ממש
לא כך ,אבל אני לחלוטין לא מרגיש
שגנבו לי את המושב .בלעדי ההר
חבות ,בלעדי התושבים החדשים,
המושבים היו חד משמעית נמוגים.
היו זמנים שהיה רק ילד אחד בשכבה
או חמישה ילדים בשכבה והיום יש
כ 400תלמידים מצור משה מתוך
 600בביה"ס היסודי .בלתי אפשרי
לנהל ישוב ,לערוך פעילויות כשאין
עם מי .הגעת התושבים החדשים
והסדר הבית השלישי יובילו להתח
דשות של הישוב ויבטיחו את המשך
קיומו .זהו תהליך בלתי הפיך שב
לעדיו כאמור היינו גוססים .בפרי
פריה הרחוקה במיוחד בדרום ,המו
שבים הולכים ונעלמים כי אין את

הדור הבא שמביא עימו התחדשות
ותנופה".

נודע לי שיש לכם פעילות ענפה
גם למבוגרים ואפילו פרלמנט של
היישוב?
"לצד חוגים רבים למבוגרים
וטיולים המיועדים בעיקר לבני גיל
הזהב ,בכל יום שישי מאז נובמבר
 2006מתכנס הפרלמנט של צור
משה בשעה  12.00בבית ראשונים
באווירה חמה וקלילה .מרימים כו
סית אוזו ,מנגבים חומוס ואוכלים
מהמאפים ומהמרקחות שהכינו נשות
הישוב ,ומאזינים לסקירות של חברי
מושב על אקטואליה ,פרשת השבוע,
ספרים והרצאות פוליטיקאים מכל
גווני הקשת הפוליטית כלכלה ,תזו
נה ,תרבות ,חברה ,היסטוריה ,משפט
ועוד .הפרלמנט מאוד עוזר לגיבוש
של הישוב וההשתתפות פתוחה בפני
כל התושבים שמתמידים להגיע".
מה צופן העתיד לצור משה החוגגת
השנה  80להיווסדה?
"להערכתי החקלאות תמשיך להת
קיים ,אם כי כאמור באופן יותר מרוכז,
קרי פחות חקלאים .אני מניח ומקווה
ש"הבית השלישי" ייתן זריקת עידוד
לבעלי הנחלות והצאצאים שלהם .ללא
כל ספק זה יחיה את המושב .נצטרך
למצוא מענה לדיור עבור הצאצאים
של תושבי שכונות ההרחבה ,ואם
המערכת תהיה מספיק חכמה לעשות
את זה אזי הישוב יוכל להמשיך בש
גרת חייו .זה ללא כל ספק לא המושב
שהוקם בשנות השלושים ואורח החיים
השתנה כליל משנות החמישים והשי
שים כשכולם היו חקלאים והתפרנסו
רק מהמשק שלהם .אבל המושב כפי
שהוא קיים היום עם הצביון שלו יוכל
להימשך אם נתנהל נכון".

12.1.2017
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בערב לפני הפסקת החשמל .הלכנו לישון מאושרים והתעוררנו לחמישה ימים של הפסקת חשמל
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בימים ההם ,בשנות ה 40-של המאה הקודמת ,החליטו פרנסי כפר ויתקין של אז ,שהמושב צריך להיות מעין יחידה אוטרקיה
המספקת לעצמה את כל צרכיה  #בנו מאפייה והחליטו שצריך מספרה ,כדי שכולם לא ילכו מגודלי שיער ומרושלים #
למ ְס ָפּ ָרה של אז קראו ַס ָּפ ִר ָּיה
ִ
בר כוכבא מדרשי
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"אפילו לא העזתי לחלום לעשות
קרחת .יום קיץ חם במיוחד,
שיחקנו בחצר ביה"ס והנערים
הקניטו אותי" :אתה פחדן,
אין לך דם לעשות קרחת ".אני
מסתכל סביבי ואכן ,כולם קרחים
ורק אני שעיר ומגודל בלורית,
ומזיע כהוגן .נתמלאתי עוז ועזוז,
והלכתי למרקוס הספר להראות
לנערים שיש לי 'דם'".
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רשת אלסטית
לעטיפת משטחים

משק אלמור יצא עם מוצר חדש באיכות גבוהה ביותר
לעטיפת משטחים ,המתאים גם לעבודה ידנית
וגם למכונה ,עם יכולת מתיחה של .70% ,40% ,20%
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”געגועים לפלייסמט" מאת איילה
רהב הוא אסופה של  22סיפורים
קצרים המתארים נשים ברגעים מכו
ננים בחייהן או משקפים תהליכים
שהגבורות עוברות ,כשהאוכל משמש
כעדשה שדרכה מתבוננים בהן וב
קורה להן .תבלינים הנעים לקצב
שיר הלב ,תקווה המגולמת בשניצל
וצ‘יפס ,אצילות בכסות של פלאפל,
סלט המטעין את קו המרוץ ,ליצ‘י השובר מוסכ
מות ,תפנית בקריירה המתרחשת בזכות שמאלץ
ועוד .מעל כל פלייסמט אישי של גבורה המח
פשת סנכרון בין מגירות הלב וחייה החיצוניים,
מיתמרים אדי שמחה ,צער ,גאווה ,אובדן ,געגוע
לטעמי בית אימא ,לחיק אהובים שאינם ,תשוקה
לחיים אחרים ,כמיהה לניחוח חיבוק .הם נצבעים

בצבעי המנות ,התבלינים ,הסערות
וההשלמות דרך המשולש אוכללב
געגוע נוצרת תמונת עולם של הגי
בורות ונפתח צוהר לנפתולי נפשן או
לרגעים מכוננים בחייהן ,כשהן מח
פשות סנכרון טוב יותר בין מגירות
הלב שלהן וחייהן החיצוניים .לעתים
בכוחם של ניחוחות תבשילים לברוא
בגיבורות הסיפורים תובנות בעלות
עוצמה  איזה שינוי לעשות ,מה לפרק ומה לה
רכיב ,מה חשוב ומה תפל .איילה רהב משרטטת
בשפה קולחת ומדויקת בסיפורים הקצרים קשת
רחבה של גיבורות לצד האוכל ,ואוכל לצד הג
בורות .לחלק ניכר מן הסיפורים מצורפים מתכו
נים מעוררי תיאבון למאכלים נבחרים המופיעים
בסיפורים )הוצאת קולמוס 140 ,עמודים(



מאוזן:
 .1הדג התלונן על הכפור באוזניי חייל השחמט ) .4 ;(6זה עלול להיות מעציב
מאוד אבל כשחוזרים זה רק נוזל החיים ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9האל המצרי
ישבוק חיים על השיניים ) .11 ;(6באיזו שעה הכמות שלו תרד? היא בוכה! );(7
 .12ספר מה קרה בצורה עדכנית ) .13 ;(3העלים את איברו המרכזי של הקוף
) .15 ;(3פזמונאי שכתב על נושרים ונישא ) .18 ;(4,3עורכות תערוכה  /בעיות
גדולות? )) .19 ;(6עם  3מאונך( עבור על פני אלו שנפלו פה למשכב ).21 ;(4
החיבור בין שני העניים יצר קול עמום ) .22 ;(4אגוזי האדמה מחזירים סקס
משובח )) (6ע"פ יגאל פרנקל(.
מאונך:
 .1מכיני הפיצוחים המגניבים ) .2 ;(5משטח העץ שלי מעשי ) .3 ;(5ראו  19מאוזן
 .5אלו שמזכירים אותה בשקט מופתי ) .6 ;(5בשנה שעברה הגיעה רעייתו של
המשתחווה ) .7 ;(5משכת את כלי הדם בשני קצוותיו בעוד הם באים בברית
) .10 ;(7למעצב השיער אין תורים פנויים ,גם לא לשלישי מתוך תרי עשר );(4,3
 .13אריאל העניק גידול סרטני ) .14 ;(5דרך קיבה ) .16 ;(5ינזלו בבלבול כדי
להקל על היובש ) .17 ;(5עיר רוח )) .20 ;(5עם  8מאוזן( הדב צונן במשחק
הקלפים ).(4
לקראת תשבץ מספר  ,200הציבור מוזמן לשלוח הגדרות מקוריות במטרה
לנסות וליצור תשבץ המורכב ברובו מהגדרות הפותרים .תודה!
תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :198
מאוזן .1 :ביסמרק;  .4תכלל;  .9בדיוני;  .11נעמי שמר;  .12יפה;  .13בום; .15
פולשנית;  .18תופחות;  .19מטרה;  .21למתן;  .22כרובית.
מאונך .1 :בגדתן;  .2סדיזם;  .5כרוני;  .6לביבה;  .7כדורגלן;  .10חשופיות; .13
בית אל;  .14מאפרת;  .16נרטיב;  .17תאומת;  .20פריז.
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"שלגייה חייבת למות" מאת
הלן זואהינו הוא מותחן מרתק מלא
במסתורין .אחרי עשר שנים בכלא,
שב טוביאס סרטוריוס לכפר הול
דתו .חבול ושפוף הוא מבקש לשקם
את חייו ,אבל תושבי הכפר מסרבים
להניח לו .מבחינתם אין שום עונש
שיעניק מחילה למי שרצח בדם קר
שתי נערות ,והם מתכוונים לגרום
לו לשלם את מלוא המחיר .שורה
של מקרי אלימות לא מוסברים מז
עיקים לכפר את פיא ,שוטרת מנוסה
וותיקה ,שמתחילה לפשפש בסיפורו
של טוביאס ומגלה שם בעיקר סימני שאלה .גם
אמילי פרויליך בת השבעעשרה ,נערה מבולבלת

ולא שגרתית שנמשכת למסתורין,
פותחת בחקירה משלה וגוררת אח
ריה שכנים נוספים .אבל כל מי שמ
נסה לרדת לחקר האמת נתקל בחומה
בצורה של עוינות וברשת של סודות
ושקרים ,כי האמת כל כך איומה,
שחשיפתה עלולה להמיט אסון על
האנשים החזקים ביותר בכפר .רק
כשמתעורר חשש שהסיפור הישן
מתחיל לחזור על עצמו ,ועקבות
פשע חדש שהתבצע מובילות שוב אל
טוביאס ,קשר השתיקה של תושבי
הכפר מתחיל להיפרם .אלא שזה כבר
עלול להיות מאוחר) .מאנגלית :דפנה לוי ,הוצאת
מודן 376 ,עמודים(

~w
רוברט
מאת
"דיקטטור"
האריס הוא הספר השלישי בטרילו
גיית "אמפריום ולוסטרום" על חייו
של הנואם הרומי הגדול ,קיקרו .סי
פור מרתק המתאר כמה מהמאורעות
האפיים ביותר בהיסטוריה האנושית,
והוא גם דיוקן אינטימי של אדם מב
ריק ,לא נטול פגמים ,לעתים תכופות
חרד ובסופו של דבר אמיץ  גיבור
לזמנו ולזמננו אנו" .יש תוצאה אחת
גרועה מלהפסיד במלחמה הזאת ,והיא לנצח בה“.
היה זמן שבו קיקרו החזיק את גורלו של קיסר
בכף ידו ,אבל עתה קיסר הוא הדמות הדומי

ננטית ,וחייו של קיקרו בשפל המ
דרגה .קיקרו – גולה ,מופרד מאשתו
וילדיו ,רכושו מוחרם ,חייו בסכנה
מתמדת ,מתייסר בידיעה שהקריב
סמכות שלטונית למען עקרונותיו.
ה"קאמבק" שלו דורש פיקחות ,כיש
רון ואומץ ולפרק זמן קצר ומפואר,
הנואם האגדי שב להיות בכיר הסנא
טורים ברומא .אבל פוליטיקה לעולם
אינה סטטית ,ושום מדינאי ,ערמומי
ככל שיהיה ,אינו חסין בפני שאפתנות ושחיתות
של אחרים) .מאנגלית :אמנון כץ ,הוצאת זמורה,
 400עמודים(

~
"ההבטחה" מאת יוצר הקומיקס
המוערך וחתן פרס אייזנר ג'ין לואן
יאנג הוא הספר הראשון בסדרת המ
נגה של ניקלדאון "אווטאר  כשף
האוויר האחרון" ,הרפתקת קומיקס
סוחפת ומקסימה .הנער אנג הוא
אחרון ַכ ַשפי האוויר ואחראי לעתי
דם של בני מינו ,והוא גם האווטאר
 יחיד סגולה המופקד על השלום
הודות ליכולתו לשלוט בארבעת
היסודות ולקשר בין עולם בני האדם
ועולם הרוחות .אנג האווטאר המ

ליך את יורש העצר צוּקוֹ על אומת
האש במקום השליט האכזר אוֹזַ אי,
בתקווה שחברו הטוב יתרחק מדר
כיו האלימות של אביו .אבל כשמ
תעוררת מתיחות חדשה בממלכה,
צוקו נקרע בין הבטחתו לשמור על
השלום לרצונו להוכיח לבני עמו
את מנהיגותו .מה יעשה האווטאר?
האם יצליח למנוע מלחמה חדשה
מבלי לפגוע בחברו? )ציור :סטו
דיו גוריהירו ,מאנגלית :אורנה כץ,
הוצאת כנרת 77 ,עמודים(

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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א ניסיון ברבייה כבדה וקלה
וגידול פרגיות
א אנגלית ברמה גבוה
goldstein@netiv.org.il : קו"ח
052-6322294
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רשימת הסניפים :קרית שמונה ,נהריה ,צפת,
חיפה אוד' ,פרדס חנה ,נתניה ,רעננה ,הרצליה ,ת"א,
חיפ
רמת גן ,רחובות ,ראשל"צ ,ירושלים ,אשדוד ,אשקלון,
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1-800-200-208
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