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הנח“ל מגיע
לראשונה מזה עשור: 

גרעין ”לשם“ החל את שנת 
המשימה שלו בגלבוע, 

חיזוק ניכר לחינוך הבלתי 
פורמאלי באזור

אפה הכסף?
רפתנים ממושב גיאה 

עתרו לביטול פסק בוררות, 
ששולל זכאותם לתוספת 

תשלום על הרווחים 
ממכירת מניות תנובה

צמיחה אישית
כ-100 בני נוער הגיעו 

למבחני הקבלה של תכנית 
”אדם ואדמה“ במושב 

חצבה, מתוכם התקבלו 
כ-20 בני נוער, שיעבדו 

בבוקר בחקלאות, ילמדו 
בצהרים לבגרות ועוד

www.parks-il.com

החברה המובילה למושבים ונחלות
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www.nachlat-avot.co.il

הצטרפו אלינו בפייסבוק ∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æפקס ¨∞¥≠∂≤≤∑∑¥¥ Æטל ≥∞π¥±≤≤ ¨הגדעונים ≥≥¨ זיכרון יעקב

,

 
אמר שר החקלאות לשעבר, שלום שמחון ליו"ר האופוזיציה, בוז'י הרצוג, 

בישיבת מזכירות של תנועת המושבים שהתקיימה לרגל ראש השנה 
מז ישיבת  שעבר  שבוע  בסוף  קיימה   המושבים  �תנועת 

כירות חגיגית והרמת כוסית לרגל ראש השנה. אל האירוע 
הגיע יו"ר האופוזיציה ויו"ר המחנה הציוני, יצחק הרצוג, יו"ר 
קק"ל, דני עטר ושר החקלאות לשעבר, שלום שמחון. בנוסף 

הגיעו לכבד ראשי מועצות.
יש חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  �מזכ"ל 

גדולים בתוך החק� "קיימים אתגרים  מאיר צור אמר:   ראל,
לאות השנה. עד לפני עשר שנים כל העגבניות האיכותיות 
הגענו  והיום  פסק  הייצוא  לאט,  לאט,  שלנו,  היו  באירופה 
שינוי  כאן  יהיה  לא  אם  עגבניות.  מייבאים  שאנחנו  למצב 

נמצא עצמנו בנקודת אל חזור."
�צור סקר את הפעילות הענפה של תנועת המושבים בקר
קעות, חקלאות, פעילות לא חקלאית, חברה וקהילה ובנוער.

יו"ר האופוזיציה ויו"ר המחנה הציוני, יצחק הרצוג הצטרף 
לדבריו של צור ואמר: "יש כאן מאבק אמיתי, גדול וערכי. 
אנחנו מביעים הזדהות עמוקה ומגויסים, על כל חברי הכנסת 

של העבודה מול הממשלה והפקידות."
גדולים  תהליכים  מרימים  "אנחנו  עטר:  קק"ל, דני  יו"ר 
למען המושבים יחד עם מאיר צור.  קיבלתי החלטה עקרונית 
שדברים שיקרו יהיו דרך תנועת המושבים. היום אני מגשים 

את הציונות וההתיישבות דרך קק"ל."
שר החקלאות לשעבר, שלום שמחון: "הממשלה הנוכחית 
כה  ממשלה  היתה  לא  מעולם  ולחקלאות.  להתיישבות  רעה 

קשה לחקלאות כמו הממשלה הזאת."

שמחון פנה ליו"ר האופוזיציה ואמר: "עליך לדרוש ועדת 
חקירה על הרס החקלאות במדינת ישראל. משרד החקלאות 
הנוכחי  הוא נגד החקלאות והחקלאים." שמחון הוסיף: "השנה 
הקרובה היא שנה של אתגרים לתנועת המושבים ולחקלאות 
במשך  שבנינו  החקלאות  כאן  מתחסלת  עינינו  לנגד  כולה. 
דורות. ולא רק החקלאות אלא תעשיות שלמות שיתכן שכבר 

לא יהיו כאן בקרוב."
המש� את  בירך  המושבים  תנועת  רב   , הכה מנחם  ןהרב 

תתפים ואמר: "המצווה המרכזית של ראש השנה היא לשמוע 
את תקיעת השופר, מצוות השמיעה היא גם לשמוע את הלב. 
השופר משמיע קולות של תרועה, שברים ויללה ומאחד את 

כולנו שנהיה יחד."

כ-100 איש הגיעו השבוע לכנס מנהיגות הדרום של תנועת המושבים
100 איש הגיעו השבוע לכנס מנהיגות הדרום של תנו� -כ
הת של  הדרום  שטח  רכז  ארגנו  הכנס  את  המושבים.  �עת 

בנהורה, אבי  לקשיש  היום  מרכז  צפרירי ויו“ר  נועה, מאיר 
ענטבי.

וערך  הכנס  מזכ“ל תנועת המושבים, מאיר צור פתח את 
המושבים  תנועת  של  הענפה  מורחבת על הפעילות  סקירה 
בכל הנושאים הקשורים למושבים - קרקעות, חקלאות פל“ח 
ותיירות כפרית, קהילה ונוער, בנוסף סקר על מצב החקלאות 

במדינה ועל ההתנהלות מול משרד החקלאות והאוצר.
אחריו דיברו יו“ר אגף הקרקעות, עמית יפרח, שהסביר על 
ויישום  ישראל  מקרקעי  רשות  מול  וההסדרה  ההתפתחויות 
שריד,  מושבים, יוגב  מבט  מנכ“ל  המדינה.  מול  תהליכים 
יהודית קרי� ודיבר על היישום בפועל של החלטות המנהל 

ועל  פיקוח  ברית  פעילות  על  הסבירה  פיקוח,  סטל, מברית 
המיסוי במגזר ההתיישבותי.

מאיר צפרי�  רכז השטח של הדרום של תנועת המושבים,
רי, הסביר על תפקידו כנותן מענה לכלל מושבי הדרום לצד 

השירותים המקצועיים של התנועה.

�הכנס הסתיים בהרצאתו המרתקת של כתבת גלובס והפ
יוקר  חיות, בנושא  10, אילנית  ערוץ  של  הכלכלית  רשנית 

המחיה בישראל.

ישיבת המזכירות וטקס הרמת כוסית לרגל השנה החדשה

כנס מנהיגות דרום, שהתקיים במושב נהורה
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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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 לאורך כל ההליכים טען החקלאי, כי יחסיו עם אותה עובדת זרה היו במסגרת רומן שניהל
עם העובדת וכל יחסי המין נעשו בהסכמה

שבע  בבאר  השלום  משפט  בית 
צופר  ממושב  חקלאי  על  כי  פסק 
שק� אלף   100 ב לפצות  -בערבה, 

אותה  מתאילנד,  זרה  עובדת  לים 
ניצל מינית במהלך העסקתה, במשך 
בתביעה  הדין  פסק  שנים.  מספר 
העובדת  הגישה  שאותה  האזרחית, 
לאחר  וחצי  כשנתיים  נפסק  הזרה, 
שהמושבניק הורשע בהליך הפלילי, 
מרות,  ניצול  תוך  מין  יחסי  בקיום 

ונידון לעבודות שירות. 
ואם  גרושה  התאילנדית,  העובדת 
בנובמבר  לישראל  הגיעה  לשניים, 
2004 כדי לעבוד אצל החקלאי בצו�
כי  פר. בבית המשפט טענה העובדת 
כבר למחרת הגעתה למשק, הבהיר לה 
בישראל  מעבודתה  חלק  כי  החקלאי 

עדו ע“פ  מין.  שירותי  במתן  �כרוך 
תה, המושבניק איים עליה כי אם לא 
תשתף פעולה - היא תאבד את זכותה 
בעדותה  בישראל.  ולהתפרנס  לעבוד 
כשנתיים  במשך  כי  העובדת  סיפרה 

לפ אותה  לאסוף  החקלאי  נהג  �וחצי 
חות פעם בשבוע מהשדה והטיל עליה 
ובהזדמנויות  לעשות עיסוי ללקוחות 

שונות אף כפה עצמו עליה. 
שונה  גרסה  החקלאי  הציג  מנגד 
וחזר על טענות אותן העלה במשפט 
לדברי  הורשע.  כאמור  בו  הפלילי, 
חדר  הקים  הוא  ב-2004  החקלאי, 
למסאג‘ים  עובדת  וחיפש  טיפולים 
וטיפולים. אחיה של התובעת, שעבד 
עת,  באותה  החקלאי  של  במשק 
הציע את אחותו, שאותה תקופה עוד 

לעובדת  לדבריו,  בתאילנד.  הייתה 
נמסר מראש, הן על ידי האח והן על 

�ידי חברת כוח האדם, כי מדובר בע
בודה חקלאית ובעיסויים.

ני לה  היה  מכיוון שלא  �לדבריו, 
סיון הוא ערך לה ”אימוני עיסויים“ 

�במשך כמה חודשים, שבמהלכם הת
פתח ביניהם רומן הדדי מתוך רצון 
עצמו  כפה  לא  מעולם  והוא  חופשי 

�עליה. לאורך כל ההליכים טען הח
קלאי, כי יחסיו עם אותה עובדת זרה 

העו עם  שניהל  רומן  במסגרת  �היו 
בדת וכל יחסי המין נעשו בהסכמה 

מלאה.
מקוב  חת  נעם  השופטת  אולם 

�דחתה את גרסתו של החקלאי והס
בהליך  ביהמ“ש  פסיקת  על  תמכה 

יחסים  קיים  הנתבע  לפיה  הפלילי, 
עם התובעת, תוך ניצול יחסי מרות, 
וכי בשום שלב במהלך העסקתה לא 
יחסים  ”מערכת  ביניהם  התקיימה 
שוויונית ורצונית“. ”גם אם התובעת 
ידעה לפני הגעתה לארץ כי תעסוק 
בעיסוי, אין בכך עדיין הסכמה לתת 

השופ קבעה  לנתבע,“  מין  �שירותי 
טת. 

השופטת קבעה, כי אמנם לא ניתן 
האדם  כבוד  יסוד  חוק  על  להסתמך 
הפרת  של  העוולה  לצורך  וחירותו, 
חובה חקוקה, כפי שביקשה התובעת 

תביע את  לבסס  ניתן  אך  �לעשות, 
תה על הפרת הוראת חוק העונשין, 

�האוסרת על קיום יחסי מין, תוך ני
צול יחסי מרות בעבודה.

השופטת אף ציינה שהכרעת הדין 
בהליך הפלילי מלמדת על המצוקה 
לתובעת.  שנגרמה  הנפש  ועוגמת 
לא  שהתובעת  כיוון  זאת,  עם  יחד 

(פסי רפואית  דעת  חוות  �צירפה 
כיאטרית) ולא הוכיחה שאכן נגרמו 

לנ נפסקו  לא  נפשיים,  נזקים  �לה 
אי  התביעה.  בסכום  פיצויים  תבע 
לכך, חייבה השופטת את המושבניק 
 100 סך  על  פיצוי  לעובדת  לשלם 
הוצאות משפט  אלף שקל, בתוספת 
עו“ד  טרחת  ושכר  שקל   5,000 של 

בסכום של 13,200 שקל.

חניכיו, מטייליו ומוקירי זכרו של איתן 
גולן ז"ל, יתכנסו ביום 22.10.2016 למפגש 

חברים לזכרו
�איתן גולן, חבר מושב כפר ויתקין, שבעבר שימש כחבר בוועדת הנו

כמה  לפני  מפתיע  באופן  מאתנו  נפרד  המושבים,  בני  תנועת  של  ער 
ההר,  המושבים" במעלה  בני  "מעלה  מי שפרץ את  היה  גולן  חודשים. 
שביל הסימון הראשון שנפרץ במדבר יהודה. גולן, מדריך טיולים וותיק, 

מצא את מותו בלב הטבע שכל כך אהב, במהלך טיול בהר צפחות.
אנו חניכיו, מטייליו ומוקירי זכרו נתכנס ביום 22.10.2016 למפגש 
אשר  החוג  בטיולי  היפות  חיינו  מתקופות  באחת  להיזכר  כדי  חברים, 

איתן הדריך, בשנות ה-60' של המאה העשרים, כשעוד היינו נוער. 
(רח'  איילון  מכון  במוזיאון  בבוקר,   10.00 בשעה  יתחיל  המפגש 

פייקס 1 ברחובות).
�אנא, הפיצו ידיעה זו בכל דרך אפשרית לכמה שיותר חברים שהש

תתפו בחוג המטיילים. 
בבקשה, העבירו חומרים כתובים, תמונות ושמות, טלפונים וכתובות 
rani@shimur.org.il דוא"ל של חברים נוספים למייל של רני אורן

איתן גולן בהדרכת טיול
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בכך יעמוד תקציב שיפוי הרשויות על סך 17 מיליון ₪. החלטה זו באה 
לאחר מספר דיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה ודרישת המועצה 
האזורית חוף כרמל, כי המדינה תישא בעלות תחזוקת החופים ולא 

תושבי חוף הכרמל לבדם
בדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה 

כשבו לפני  שהתקיים  הכנסת  �של 
ית�  2017 במהלך כי  הוחלט   עיים 

ווספו 10 מיליון ₪ שישמשו לשיפוי 
�דמי הכניסה לטובת לחופים המוכר

זים ואחזקת החופים ברחבי המדינה. 
הרשויות  שיפוי  תקציב  יעמוד  בכך 
על סך 17 מיליון ₪. החלטה זו באה 
הפנים  בוועדת  דיונים  לאחר מספר 
המועצה  ודרישת  הסביבה  והגנת 
המדינה  כי  כרמל,  חוף  האזורית 
ולא  החופים  תחזוקת  בעלות  תישא 

תושבי חוף הכרמל לבדם.
סלע,  כרמל  ציינו  הדיון  במהלך 
סגן  ברכה,  ומודי  המועצה  ראש 
הועדה  יו“ר  בפני  המועצה  ראש 
משרד  מנכ“לית  אמסלם,  דודו  ח“כ 
נציגי  הוזמן-בכור,  אורנה  הפנים, 

וחב הפנים  משרד  נציגי  �האוצר, 
סוכת  הפעלת  עלות  כי  הועדה,  רי 
מיליון  בכ-1.5  מוערך  אחת  מציל 
₪ לשנה ומשרד הפנים משפה תחנה 
אחת בלבד, בעוד למרבית הרשויות 
מספר רב של תחנות הצלה. כמו כן 
השיפוי  כי  הועדה,  בפני  סלע  ציין 
שניתן במהלך 2016 ממשרד הפנים, 
אינו מכסה אפילו מחצית מההכנסות 

מגביית כניסה לחופים. 
התקבלה  השנה  בתחילת  כזכור, 

בג לחדול  הפנים  במשרד  �החלטה 

החלטה  מאז  לחופים.  בכניסה  בייה 
הציבור,  לכלל  החופים  פתיחת  על 

הרוח במספר  משמעותי  גידול  �חל 
מספר  פינוי  המצריך  בחופים,  צים 
רב של עגלות אשפה, בניית תחנות 
הצלה נוספות ואחזקה שותפת. דבר 
שיוצר עומס כלכלי חסר תקדים על 

הרשויות. 
לצד התוספת התקציבית לחופים 
הסביבה  להגנת  המשרד  המוכרזים, 

הפתו החופים  תקציב  את  �הכפיל 
חים והוא יעמוד על כ-5 מיליון ₪. 
כמו כן, שיטת התקציב תשתנה וחצי 
מהסכום יינתן לרשות מראש והחצי 
השני לפי מדד חוף נקי, שמשמעתו 
של מדד חוף נקי, שיטת תקצוב ע“פ 
יישום הניקיון בשטח. חוף נקי, יזכה 
שיטת  המשרד.  מצד  נוסף  לתקצוב 

שהציג  שיטה  הינה  הנ“ל  התקצוב 
סגן ראש המועצה, מודי ברכה בפני 
המשרד להגנת הסביבה כבר במהלך 
שנת 2011, לשמחתנו המשרד קיבל 

�לבסוף את דרישתנו הבסיסית לשי
הכרמל  ובחוף  התקצוב,  שיטת  נוי 

מברכים על כך.
בתוך כך ציין השבוע, מודי ברכה, 
חוף  האזורית  המועצה  ראש  סגן 
כרמל והמחזיק בתיק איכות הסביבה 
של  ההחלטה  כי  במועצה,  והחופים 

הכ עלות  את  לבטל  הפנים  �משרד 
הולם  שיפוי  מצריכה  לחופים  ניסה 
הפנים  משרד  הסכמת  לרשויות. 
תוספת  את  להגדיל  האוצר  ומשרד 
10 מיליון ₪ היא בשו� -התקציב בכ
ופרי עבודה משותפת  רה של ממש 

של פורום ראשי רשויות החוף. 

סוכת מציל במועצה האזורית חוף כרמל. משרד הפנים מממן רק מציל אחד
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לראשונה מזה עשור: גרעין ”לשם“ החל את שנת המשימה שלו בגלבוע, חיזוק ניכר לחינוך הבלתי פורמאלי באזור
המ פורמאלי,  הבלתי  החינוך  �תחום 

נוהל ע"י המרכזים הקהילתיים בגלבוע, 
קיבל לאחרונה חיזוק משמעותי וניכר, 
לגלבוע  שהגיע  נח"ל  גרעין  בדמות 
המו� לשם",  גרעין  המשימה.  "לפרק 
במו� יתגורר  וחניכות,  חניכים   12  נה

שב דבורה, ויפעל במשך השנה הקרוב 
שבגל הספר  ובבתי  המועצה  �ביישובי 

בוע.
פעילות של גרעין לשם תחולק לשני 
נדבכים עיקריים: במהלך הבקרים יהיו 
ואילו  הספר  בתי  בתוך  משימותיו 
במשימות  הגרעין  חברי  יפעלו  אחה"צ 
לקידום הנוער, במספר ישובים נבחרים. 

שהג כעשור,  לאחר  ראשונה,  פעם  �זו 
של  ייעודית  בפעילות  מתברך  לבוע 
גרעין משימה. הגעתו של הגרעין היא 

המו יוצא מהחשיבות שמייחסת  �פועל 
עצה לפעילות החינוך הבלתי פורמאלי, 
ועל רקע דרישה שהועברה לתנועת בני 

בגל פעילותה  את  להרחיב  �המושבים 
בוע.

,עובד נור ראש המועצה, נפגש לא�
לאחל  וביקש  הגרעין  חברי  עם  חרונה 

פגי במהלך  בפעילותם.  הצלחה  �להם 

שתם אמר, כי: "הגלבוע התברך בנוער 
מעורב חברתית ובעל תודעת התנדבות 

�גבוהה בקהילה. אני מצפה מחברי וחב
ולהרחיב  לפתח,  להגביר,  הגרעין  רות 

אלמ על  בדגש  אלה,  ברוכות  �מגמות 
לכול  וסיוע  הדדית,  ערבות  של  נטים 
יעזור  במקביל  בגלבוע.  האוכלוסיות 
גרעין ’לשם‘ בהכשרת מנהיגות צעירה 

�בגלבוע עם דגש על נושא הגברת המו
טיבציה לשירות משמעותי.“

וחני� חניכים   12 מ מורכב  �הגרעין 
כות, כולם כאחד אידיאליסטים ומובילי 

דרך, בוגרי "בני המושבים" שחרטו על 
�דגלם לקדם את ערכי התנועה, כדמוק

רטיה, שוויון, סובלנות, ציונות ועבודה. 
בגלבוע,  עכשיו  שהחלו  המשימה  פרק 
מגיע לאחר הפרק הצבאי, כאשר בתום 
שירותם  להשלמת  הבנים  יחזרו  השנה 
מצה"ל.  ישוחררו  הבנות  ואילו  הצבאי 
רצון  הביעו  הגרעין  מחברי  ניכר  חלק 

ולפעול במסגרות בלתי פור �להמשיך 
מאליות בגלבוע, גם בתום שירותם. 

אופיר  הינן:  "לשם"  גרעין  חברות 
בקורס  מפקדת  משה)  (צור  גרומן 

איחוד)  חיים  (גבעת  לביא  הילה  הו"ד, 
מורה  עוז)  (ניצני  נוימן  נעה  רלש"ית, 
מורה  (שמשית)  גלילוב  בר  חיילת, 
חיילת, עילי גולדמן (משמרות) לוחמת 
עוז) רכזת  (ניצני  מאיה שיק  בקרק"ל, 
(שמשית)  פלדמן  וג'ני  חיילות,  מורות 
מורה חיילת. חברי הגרעין הם: אליאור 
אסתרין (אחוזת ברק), נועם בודין (כפר 
ונתניה),  (ת"א  אביבי  דניאל  נון),  בן 
בן  ויונתן  יונה)  (כפר  נועם חיימוביץ' 
חברי  חמשת  כל  אבני),  (גבעת  משה 

הגרעין משרתים כלוחמים בגדוד 50.
�במהלך השנה יחיו חברי "לשם" כקו

מונה שיתופית, ידריכו ביישובים ויפיקו 
מחנות  טיולים,  כנסים,  קהילה,  אירועי 
נערכת  החינוכית  הפעילות  וסמינרים. 
בני  תנועת  של  הדרכה  תכנית  פי  על 
ולערכי  להנחיות  ובהתאם  המושבים 
מועצת הגלבוע. בבקרים יפעל הגרעין 
העמק,  ניר  חרוד,  עמק  עמל  בביה"ס: 
הללו  במסגרות  פעילותם  יפה.  ועמק 

לעי פעילות  ותכלול:  מגוונת  �תהייה 
�דוד המוטיבציה לשרת שירות משמעו

ההתנדבות  תודעת  ובפיתוח  בצה"ל  תי 
והמעורבות הקהילתית. למעשה ישמשו 

חברי הגרעין ככוח עזר לצוות החינוכי 
חניכה  תחומי  בשלל  ויסייעו  בביה"ס 
יחלו  והעשרה. בתום פעילותם בביה"ס 

�חברי הגרעין (אחה"צ) את פעילותם במ
סגרות הבלתי פורמאליות שביישובים, 
הנמצאים בגושים: חבר, אומן, יעל, וכן 

ביישובים גן נר וגדעונה. 
המר� מנהלת  גולדמן,  סיון   לדברי

בישובים  פעילותם  הקהילתיים,  כזיים 
"באמצ הנוער:  להעצמת  מנוף  �תהווה 

עות גרעין "לשם" אנו פותחים מועדוני 
פעילות  תקודם  בהם  ביישובים,  נוער 
כך נשרת את  וערכית ענפה.  חברתית 

�המטרה המבקשת לשים את נוער הגל
בוע בראש סדרי העדיפויות, וגם נגביר 
ועשיה  חברתית  מעורבות  של  מגמות 

מבורכת". 
יצוין  גולדמן  של  לדבריה  בהמשך 
טבעי  באופן  משולב  "לשם"  גרעין  כי 
נוער  הדרכת  הפעילויות של  עם שאר 
שמקדמים  חברתיים),  קשרים  (ויצירת 
תוך  בגלבוע,  הקהילתיים  המרכזיים 
שיתוף פעולה עם שלל גורמים בשטח 

ועם המחלקות השונות במו �(חיצונים) 
עצה.

נסיעת בכורה ראשונה ומרגשת במיוחד 
לוותיקי העמק ברכבת החדשה

כ�600 ותיקים מעמק יזרעאל ומהגלבוע יצאו לנסיעה ראשונה של רכבת 
הוותיקים  מרבית  וחזרה.  שאן  לבית  ועד  עפולה  יהושע,  כפר  מתחנת  העמק 

�נסעו ברכבת בילדותם או בצעירותם ובהתרגשות עצומה, מלווים בבני משפ
חה וגם בחלק מהמקרים, במטפלים סיעודיים, הגיעו לנסיעה שטופי זכרונות 

ונוסטלגיה.
אייל בצר ומנכ“ל הר�  בטקס במעמד ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל,
בעז צפריר. מנכ“ל הרכבת ברך את הבאים ואמר, כי: ”חלום הופך למ�  כבת

ציאות ולאחר 65 שנים בהן לא נסעה הרכבת בעמק, נשמע מחדש את צפירות 
הקטרים בין השדות והישובים, חוויות סבים וסבתות עוברות כעת גם לנכדים 

ונכדות.“
לפני העלייה לרכבת, ברך בצר את הנוסעים הוותיקים: ”לפעמים חלומות 
מתגשמים! אני בטוח שהרכבת החדשה, מלבד ערכה הנוסטלגי, מביאה בשורה 
של תנופה ופיתוח כלכלי שכולנו נהנה מפירותיו, מהלך שיביא גם מתיישבים 

חדשים לאזור כולו!“
במהלך הנסיעה שמעו הוותיקים סקירה על פרוייקט הקמת הרכבת והעלו 
זכרונות עבר וחוויות ילדות: קטיף כלניות לאורך המסילה, לידות שהתרחשו 
ברכבת האיטית בדרך לבית החולים, הכרויות שנוצרו ברכבת, נסיעות לדמשק 

ועוד מלוא החופן. 

וותיקי העמק עולים לנסיעת בכורה ברכבת העמק החדשה

חיילי הנח"ל של גדוד "לשם" בגלבוע

 ב�17 בנובמבר תתקיים הוועידה השנייה לפיתוח כלכלי
אזורי בעמק המעיינות

המעיינות  בעמק  תתקיים   (17/11/2016) הבא  בחודש 
של  והפקה  בארגון  אזורי,  כלכלי  לפיתוח  השנייה  הוועידה 
עמותת אופק לתעסוקה, ”מעברים בעמק“, שייעודה לפתח, 

�לקדם ולסייע לתושבים באזור בנושאי תעסוקה ויזמות. הע
מותה היא גוף יוזם, שפועל עם ארבע מועצות, מגידו, עמק 
המעיינות, עמק יזרעאל וזבולון ובראשה עומדת המנכ“לית, 

ליאת וייסבוך.
”אנחנו מורגלים לחשוב שלא הכל נמצא פה, שצריך לנסוע 
לתל אביב“, מסבירה ליאת את הרעיון, ”אנחנו רוצים לחשוף 

�בפני התושבים באזור את המגוון העצום ההולך ומתפתח, ול
סייע לשני הצדדים, עסקים וצרכנים, ללמוד, מצד אחד כמה 
ומצד שני, לעודד פיתוח, כך שכל  ומקיף  גדול  הזה  המגוון 
נתמך  עסק  בעוד  מתחם,  בעוד  עובד,  בעוד  יגדל  קטן  עסק 

או תומך.
�”כחלק מהפעילות השוטפת, אנחנו מקדמים בשלוש הש

למשל,  מקומית.  כלכלה  שקרוי  מה  כל  את  האחרונות  נים 
יצירת תו קניות מקומי, שבאמצעותו נעודד קניות בעסקים 
משותף  מיזם  למשל,  באזור.  הכסף  והשארת  באזור  הקטנים 
של תיירנים שחוברים יחד לשירות, אירוע, פעילות אזורית 
משותפת. לעשות חיבור בין מי שקונה הרבה לבין מי שיכול 
גוף  כל  או  קיבוץ,  מפעל,  שקניין של  רוצים  אנחנו  למכור. 
עסקי אחר באזור, ישאל את עצמו בטרם רכישה, ”בדקתי ספק 

מקומי?“
�”המטרה היא,“ מפרטת ליאת, ”להעלות על סדר היום נו

שאים שהם בליבת העיסוק הכלכלי האזורי, באמצעות מפגש 
שבסופו  שיח  ולייצר  תושבים  מנהלים,  תפקידים,  בעלי  בין 

אנחנו מקווים להביא לפיתוח כלכלי אזורי.“ 
3 זירות מקצועיות: זירה כלכ�  בוועידה הקרובה יתקיימו
עמנואל טר�  לית פוליטית, בהשתתפות ראשי מועצות וח“כ

כטנברג; זירה כלכלית מקומית, שתעסוק במשאבים הקיימים 
לפתח  רוצים  התושבים  כלכליים  כיוונים  באיזה  ובשאלה 
מקום  יש  האם  חברתית, שתבדוק  כלכלית  וזירה  האזור  את 
ליוזמות חברתיות כלכליות בפריפריה ואיך לפתח אותן, על 
פי טרנדים ומודלים שקיימים בעולם. עוד ישתתפו בוועידה 

נציגי רשות מקרקעי ישראל, נציגי אקדמיה ועוד. 
ליאת: ”לקראת הוועידה אנחנו מוספים שרות נוסף לאתר 
ירוק לבן בעמקים, בו יוצגו באופן פומבי הזדמנויות עסקיות 
ובאמצעות מנוי באתר יוכלו ספקים ונותני שירותים לענות 
תו העמק - תו קניות  ולהגיש הצעות מחיר. כן השקנו את 
כמו כל תו אחר, שהמימוש שלו הוא בעסקים מקומיים. אנחנו 
רוצים לראות מפעלים ועסקים רוכשים את התו הזה כמתנת 

חג לעובדים, שיעשו את קניות החג כאן בעסקים באזור.“

ליאת וורבוך, מנכ"לית "מעברים בעמק" 
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ה-50  שנות  מאז 
גיאה  מושב  משווק 
תוצרת  לתנובה 
באמצעות  חקלאית 
השיווק  האגודה. 
הון  כאשר  מתבצע 
בתנובה  נרשם  המניות 
וכן,  האגודה  שם  על 
נרשם בדוחות הכספיים של האגודה כנכס של 

האגודה. 
אייפקס,  לקרן  תנובה  של  מכירתה  בשל 
את  לחלק  תנובה  בוועידת  החלטה  התקבלה 
התמורה שנתקבלה ממכירת הון המניות, שהיה 
רשום על שם האגודות הרשומות אצלה, בחזרה 
לאגודות. בעקבות כך, התקיימה אסיפה בגיאה, 
שווה  הרווחים  את  לחלק  הוחלט  במסגרתה 

בשווה, בין בעלי הנחלות החקלאיות באגודה. 
כשנתיים לאחר מכן ניתן פסק דין בביהמ"ש 
(בג"צ 861/07-ניר בנים), בו נקבע כי  העליון 
ולא לאגודות.  מניות תנובה שייכות לרפתנים 
לבין  הרפתנים  בין  סכסוך  נתגלע  לפיכך 
את  לחלק  אין  הרפתנים,  לטענת   האגודה. 
אלא  האגודה,  חברי  בין  בשווה  שווה  הרווחים 
והרוב  מכיוון  התמורה,  רוב  את  להם  לתת 
המכריע של המניות היו בגין תוצרת החלב שהם 
לתנובה,  העיקריים  המשלמים  היו  והם  ייצרו 

בגין המניות. 
הרפתנים פנו אל ב"כ האגודה במטרה למנות 
לבסוף  נענתה.  לא  פנייתם  אך  מוסכם,  בורר 
השיתופיות  האגודות  רשם  עוזרת  ע"י  מונה 
בורר. לאחר מינויו של הבורר הגישו הרפתנים 
הבורר  מתפקיד  עצמו  לפסול  שעליו  בקשה, 
כיוון  עניינים,  ניגוד  בשל  הנדון,  בסכסוך 
חברי  כנגד  שיתופיות  אגודות  ייצג  שהבורר 
אגודה באותה סוגיה בעבר. הבורר סירב לפסול 
את עצמו ונתן פסק בוררות, בו דחה את טענות 
הרפתנים וקבע, כי הם לא עמדו בנטל הראיה 
המוטל עליהם, בכדי לקבוע מי מחברי האגודה 
ייצר בפועל את התוצרת שנמכרה לתנובה וכמה 
הוא ייצר בכל שנה. עקב כך, הגישו הרפתנים 

ערעור על פסק בוררות זה.
כדין,  נתמנה  לא  הבורר  הרפתנים,  לטענת 
במקרה  כי  נאמר  האגודה  ובתקנון  מאחר  זאת 
החברים",  ל"משפט  לפנות  יש  סכסוך  של 
מוסד  לו  הוקם  העולם  מן  עבר  שזה  ולמרות 
חלופי: "רשות השיפוט בהסתדרות" ולפיכך, על 
שנית,  זה.  למוסד  להפנותם  היה  הרשם  עוזרת 
לפי בג"צ ניר בנים, גם אם התובעים לא הוכיחו 
את סכום התביעה במלואו, על ביהמ"ש לערוך 
שהמידע  גם  מה  סעד,  להם  ולהעניק  חישוב 
האגודה.  בידי  נמצא  סכומי ההשקעות  לחישוב 
ע"י  נכתב  שהפרוטוקול  הרפתנים,  טענו  כן 
בנטייה  סלקטיבית  ובצורה  יד  בכתב  הבורר 
וכי פעל בניגוד עניינים  ברורה כלפי האגודה 

וסירב לפסול עצמו.

אין  הפסיקה  לפי  כי  טוענת  האגודה  מנגד, 
כתחליף  בהסתדרות"  השיפוט  ב"רשות  לראות 
כי  האגודה,  טענה  עוד  החברים".  ל"משפט 
הבוררות,  בהליך  להתדיין  הסכימו  הרפתנים 
ולכן אין הם יכולים כעת להציג טענות שהמינוי 
לגבי  הרפתנים  טענות  בנוסף,  כדין.  היה שלא 
ניגוד העניינים וכתיבת הפרוטוקול הן טענות 
חדשות, שלא מופיעות בבקשת הערעור שהגישו 

ולכן, יש לדחותן על הסף.

עניינים,  ניגוד  בדבר  הרפתנים  טענת  לגבי 
את  להעלות  עליהם  היה  כי  ביהמ"ש  פסק 
הטענה מיד כשנודע להם על מינויו של הבורר, 
ומשבחרו להמשיך את הבוררות ללא הסתייגות 
הטענה נדחית. ביהמ"ש דחה הטענה כי כתיבת 
לטובת  ונטתה  סלקטיבית  הייתה  הפרוטוקול 
בבקשת  הועלתה  לא  והיא  מכיוון  זאת  האגודה, 
במהלך  לא  וגם  עצמו,  בדיון  רק  אלא  הערעור 
הבוררות כבקשה לתיקון הפרוטוקול כפי הנדרש. 
התמנה  הבורר  כי  הרפתנים  טענת  לגבי 
נתונה  בנדון  השיפוטית  ושהסמכות  כדין  שלא 
ל"רשות השיפוט בהסתדרות", פסק ביהמ"ש כי 
אם היו חפצים הרפתנים להישפט בפני מוסד זה, 
היה עליהם להגיש בקשה מראש למוסד עצמו, 
או לפנות לביהמ"ש בבקשה להפנות את הדיון 
ע"י  הדין  פסק  למתן  לחכות  ולא  זה,  למוסד 
הבורר בכדי להעלות את הנושא, ובפרט שהוא 
לא הועלה בבקשה אשר הוגשה לבורר בתחילת 

ההליך. 
עוד ציין ביהמ"ש כי לפי חוק הבוררות, רשות 
כאשר  רק  אפשרית  בוררות  פסק  על  ערעור 
הסכימו הצדדים כי ניתן יהיה לערער על פסק 
לא  דנן  במקרה  משפט.  בית  ברשות  הבוררות 
לא  הבוררות  פסק  על  ואף  כזו  הסכמה  הייתה 
נכתב כי ניתן לערער עליו. מעבר לכך, עפ"י 
לפי  לפסוק  מחויב  הבורר  אין  הבוררות,  חוק 
כללי הדין המהותי אלא כפי שיראה לנכון, אי 
הדין  עפ"י  הערעור  באפשרות  לדון  אין  לכך 
פסק  במתן  לו  כפוף  הוא  אין  שכן  המהותי, 

בוררות זה. 

לאור האמור, ביהמ"ש דחה את בקשת רשות 
הבוררות.  פסק  לביטול  הבקשה  ואת  הערעור, 
מחברי  שחלק  ומכיוון  העניין  נסיבות  בשל 
מבלי  תנובה,  למניות  תמורה  קיבלו  האגודה 
נמנע  ביהמ"ש  תוצרת,  באספקת  לכך  שתרמו 

מפסיקת הוצאות.
ניתן ביום: ז' באייר תשע"ו, 15 במאי  2016, 

בהעדר הצדדים.
 * בביהמ"ש המחוזי בתל אביב-יפו, בפני 
3803-10- רע"ב  שיצר.  יהודית  השופ'  כב' 
עובדים  מושב  גיאה  נ'  כורשיד  סעיד   15

להתיישבות שיתופית בע"מ.
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לעידן שלו� כניסתנו  ערב 
בנחלה  נפרדים  בתים  שה 
שאלות  עולות  המהוונת 

�מיסוי במגוון תחומים. נזכיר, כי הנ
�חלה נועדה לצורך מגורי בעל הנח

ילד  (ילד,  בלבד  ומשפחתו  לה 
יכולים  אינם  אחים  נכד).  מאומץ, 
בנחלה,  זכויות  או  מגורים  לחלוק 

�אלא באמצעות פיצול מגרש מהנח
ע“ש  במגרש,  הזכויות  ורישום  לה 
להחלטות  בהתאם  היורשים.  אחד 
בתים  להשכיר  אסור  כיום,  החלות 
מבנים  או  דיור  יחידות  או  בנחלה 
חקלאיים או מבנים לפל“ח, אלא אם 

�מדובר על מבנה בהיתר לפל“ח, בה
לה שהותר  השימושים  לאחד  �תאם 

שכרה לפי החלטה 1458 של מועצת 
מקרקעי ישראל.

לאחר  המהוונת  הנחלה  בעידן 
הז והיוון  רכישה“  ”דמי  �תשלום 

כויות הקיימות והעתידיות למגורים 
(לא מדובר על זכויות לפל“ח), ניתן 
יהיה להשכיר בתים שניבנו בהיתר. 
לאחר שהממשלה תחתום על תיקון 
1ב‘ לתמ“א 35 והמועצות האזוריות 
או המושבים יתקנו את התב“ע, כך 
שהיא תאפשר בניית שלוש יחידות 
יח“ד  וכן  נפרדים  מבנים  בשלושה 

�להורים, ניתן יהיה לבנות בית שלי
�שי נפרד בנחלה ואף לפצל שני מג

רשים מהנחלה - לרשום את הזכויות 
ע“ש היורשים.

כוונת  על  התבשרנו  לאחרונה 
מס“  ”גזירת  להטיל  האוצר  משרד 
3 דירות מגו�  חדשה, על מי שמחזיק
�רים או יותר, על מנת לעודד מחזי

קי מספר דירות למכור את נכסיהם 
הדירות  היצע  את  להגדיל  ובכך 
רמות  את  ולהפחית  המשני,  בשוק 

מחירי הדירות למגורים. 

שיעור המס הוא 1% מערך ממוצע 
כ-15  על  (שעומד  דירה  של  למ“ר 

הדי שטח  כפול  למ“ר)   ₪ �אלף 
אך  הארנונה,  בחיובי  המצוין  רה 
עבור  לחודש  מ-1,500 ₪  יותר  לא 
דירה (18 אלף ₪ לשנה). נזכיר, כי 
מגורים  דירות   2 ברשותו  שיש  מי 
לא תחול עליו גזירת המס החדשה, 
אלא החל מהדירה השלישית ואילך. 

�הטיפול בגביית המס הוטל על מש
�רדי מיסוי מקרקעין, כיוון שיש בר
הדי כמות  לגבי  המידע  את  �שותם 

רות שיש לכל תא משפחתי. מעבר 
לא  תהיות  מעלה  שהחוק  לעובדה 
פשוטות לגבי הפגיעה בזכות הקניין 
הדיון  את  למקד  נבקש  האזרח,  של 
לגבי ההשפעה שיש לחוק על בעלי 
יחידות בנחלה  נחלות בעידן שלוש 

(נבהיר, כי האפשרות לה �המהוונת 

שכרה הינה בנחלה המהוונת בלבד). 
הבסיסיות  הבניה  זכויות  כידוע, 
המתחלקות  מ“ר   375 הן  בנחלה 
הרא� לבית  מ“ר   160 הבא:  באופן 

שון, 160 מ“ר לבית השני ו-55 מ“ר 
לבית השלישי (ובלבד שיש רצף בין 
בשני  יחידות  שלוש  והבניה,  דורי 

�מבנים). בנייה מעבר לכך הינה בה
וב המושב  על  החלה  לתב“ע  �תאם 

המבוקש  השטח  בגין   ,91% תשלום 
בהיתר מעבר ל-160 מ“ר. 

מיסויית,  מבחינה  כי  לציין,  ראוי 
אין משמעות אם היחידה השלישית 
משותף,  בקיר  מחוברת  או  מופרדת 
מגורים  דירות   3 לפנינו  שיש  כך 
בגין  לדרוש  עשויות  המס  ורשויות 
הבית השלישי, תשלום קנס בשיעור 
כפול  למ“ר  ממוצע  מערך   1% של 
גודל הבית השלישי (במגבלת תקרה 

של 1,500 ₪ לחודש)!. 
החוק  כי  להדגיש,  המקום  כאן 
לגבי  אבסורדית  לתוצאה  מביא 
נחלות. נזכיר, כי מטרת החוק הינה 

למ רבות  דירות  מחזיקי  �לעודד 
היצע  את  להגדיל  ובכך  אותן  כור 
שהוא  שמי  היא  התוצאה  הדירות. 
די�  3 ב (מחזיק  דירות“   ”מרובה 
מהחוק  לחמוק  יכול  ומעלה)  רות 
העודפות  הדירות  מכירת  ידי  על 

שמעבר ל-2 דירות. נניח לדוגמא, 
כי ראובן מחזיק ב-3 דירות שונות 

מתש לחמוק  יכול  ראובן  �בעיר. 
הדי מכירת  ידי  על  ”הקנס“  �לום 

רה השלישית לצד ג‘, תוך תשלום 
מנגנון  באמצעות  מופחת  מס שבח 

�”הליניאריות המוטבת“, או לחילו
הדירה  את  להעביר  יכול  הוא  פין, 
ללא  בהעברה   18 גיל  מעל  לילדו 

פטו זו  העברה  (מתנה).  �תמורה 
רה ממס שבח וחייבת במס רכישה 
הר� ממס  רכישה  מס   1/3 (מופחת 
פטורה  אפילו  ואולי  הרגיל  כישה 
ושווי  ככל  רכישה,  ממס  לחלוטין 
הדירה הוא כ-1.6 מיליון ₪. ראובן 
אף יכול ”להתגרש“ מאשתו ולחלק 
בניהם, אגב גירושין, את 3 הדירות 
(לדוגמא, שתי דירות לאישה ודירה 
אחת לבעל), בהעברה שאינה מהווה 
אירוע מס כלל (לא למס שבח ולא 

�למס רכישה). אכן, נפלאות הן הד
יבקשו  שאנשים  היצירתיות  רכים 
המס  מגזירת  לחמוק  בכדי  לנקוט 

החדשה. 
דירה  לגבי  שנכון  מה  ואולם, 
בעיר לא בהכרח נכון לגבי נחלות. 
כידוע, הנחלה מהווה יחידה משקית 
אחת ולא ניתן למכור חלקים ממנה 
בית/מגרש  פיצול  של  בדרך  (אלא 

עקב  למעשה,  הלכה  לכן,  מנחלה). 
בהליך  הכרוכות  הכספיות  העלויות 
הנחלות  בעלי  יכולים  לא  הפיצול 
על  החדשה  המס  מגזירת  ”לחמוק“ 
הדיור  מיחידות  ”אחת  מכירת  ידי 
הדבר  שפרקטית  כיוון  שבמשק“, 
לא יהיה כלכלי לבעל הנחלה (עקב 
עלויות הפיצול). החוק קבע חריגים 
לא  המגורים  דירות  בהם  בודדים 
מי  (כגון:  המס  הטלת  לצורך  יימנו 
עידוד  חוק  במסגרת  דירות  שבנה 

�השקעות הון), אך לא החריג מתחו
�לתו את בעלי הנחלות שיש להן בנ

חלה 3 יחידות דיור. לכן, טוב יעשה 
הזו  ייתן דעתו לסוגיה  המחוקק אם 

ולב בכלל  החקלאי  המגזר  �בעניין 
מתחולת  ויחריג  בפרט,  נחלות  עלי 
החוק בעלי נחלות שיש להן בנחלה 

שלוש יחידות דיור. 

במסגרת  שעלה  במקרה  נסיים 
לאחרונה  שקיימנו  ייעוץ  פגישת 
עם לקוח. המדובר היה בבעל נחלה 
2 יחידות דיור בהיתר. בנו�  שיש לו
סף, הוא רשם מגרש בעיר (עליו בנו 
לימים בית) על שמו של הבן. האבא 
המגרש  רכישת  עלות  כל  מימן את 

�והבניה. כעת, האבא מעוניין ”להח

זיר“ לבעלותו את הבית בהרחבה על 
ידי כך שהבן יעביר ללא תמורה את 

הבית לאביו. 
�ראשית, יש לשים לב כיצד הצי

גו לאורך השנים את מימון רכישת 
יד  על  הבית  של  והבנייה  המגרש 
האבא. אם זה הוצג כהלוואה אז כעת 
העברת הבית בחזרה להורים עשויה 

�להיות מכירה עם תמורה ולא העב
�רה ללא תמורה (התמורה היא ”סגי

רת החוב של ההלוואה“). המשמעות 
מיסויי מלא  להיות  הכספית עשויה 
רכישה.  ומס  במס שבח  העסקה  של 
שנית, דירה זו תהיה דירה שלישית 
של האבא ותכניס אותו לגדרי החוק 
1%, כפי שה�  החדש המטיל קנס של

סברנו לעיל. 
�המסקנה ביחס לנחלות היא, שבמ
�קום שבו בנחלה קיימות שלוש יחי

הנחלה  שבעל  במקרה  או  דיור  דות 
יבקש לבנות יחידות דיור שלישית, 
יש לבחון את החשיפה לחבות במס 
והצעת  ככל  השלישית  הדירה  על 
והיא לא תתוקן  וככל  החוק תעבור 
כך שהנחלות יוחרגו מתחולת החוק. 

באגודות  מתמחים  הכותבים 
ובמיסוי  במינהל  שיתופיות, 
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כפר חיטים, ראשון ליישובי חומה ומגדל והמושב השיתופי הרא�
שון בארץ, עלה לקרקע ב-7 בדצמבר 1936 על האדמה הראשונה 
 80 חיטים  כפר  חוגג  השנה  לישראל.  קיימת  קרן  ע“י  שנרכשה 

שנה להיווסדו ובימים אלו ממש יוצא לדרך חדשה ולעצמאות כלכלית. 
תנועת  מזכ“ל  צור,  מאיר  יחד  חברו  הכלכלית  עצמאותו  על  למאבק 
יוגב שריד וראש מועצת הגליל  איתן ברושי, הכלכלן  המושבים, חה“כ 
זה רבה ובעבודה משותפת, גובש  מוטי דותן. תרומתם למאבק  התחתון, 

מתווה ליציאה מכינוס הנכסים והסדר חוב עם הבנקים. 
התבהרה  זה,  בהליך  הרבה לתמיכתם  וההערכה  התודה  למילות  מעבר 
וערכי  המושבים  תנועת  של  ואיתנותה  אחדות  של  וכוחה  חשיבותה  לי 

ההתיישבות העובדת. 
המאבק הגדול על עתיד החקלאות הישראלית, אליו אנו הולכים בלית 
ברירה, יצלח לא רק בגלל צדקת דרכנו, אלא בזכות אחדות ללא פשרות. 
ככל שנשכיל להשאיר את המחלוקות בצד, כך נוכל לייצר חזית אחידה 

ובלתי מנוצחת! 
�אני שולח תודה אישית למאיר צור, ח“כ איתן ברושי, ליוגב שריד ול

מוטי דותן, על העזרה והתמיכה בכפר חיטים. 
כולי תקווה שנדע לחזק את השורות ולייצר חזית אחידה ואיתנה למול 

האתגרים העומדים בפני החקלאות הישראלית.
כפר חיטים חוגג השנה 80 שנה להיווסדוגמר חתימה טובה דותן חכים כפר חיטים
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אבי אובליגנהרץ

שונה  שהוא  משהו  "רציתי 
רגי עירוניים  ספר  �מבתי 

אני  ששם  והאמנתי  לים 
�אמצא את זה ב'אדם ואדמה'. בעבו

לדרישה,  להתרגל  צריך  הייתי  דה 
�לשעות המוקדמות ולחוסר ההתפש

ברף  לעמוד  הצלחתי  בגדול  רות, 
ולעבוד כמו שצריך.

"אחת הסיבות שהגעתי לכאן, כי 
משהו   - איכותי  מקום  שזה  ראיתי 
שיגדל בקרוב וכל העניין לעלות על 
זה לפני שזה הולך לקרות. התמיכה 
בבית גדלה אחרי שראו שאני חוזר 
אפילו  סיפורים,  מלא  עם  חיוך  עם 

�יש קצת קנאה מהחברים בבית ומה
ומחכים לשמוע מה עברתי  משפחה 
שמדובר  חושב  אני  השבוע.  במהלך 
אליעד  מסביר  מבורכת,"  בתכנית 
בחר  מדוע  מחיפה,  ה-17  בן  פרץ, 
ואדמה"  "אדם  לתוכנית  להצטרף 

שבערבה.
לע היא  בביה"ס  שלנו  �"המטרה 

בשלב  יותר  משמעותי  משהו  שות 
בוקר  לקום  זה  עבורנו,  בחיים.  הזה 

החק העבודה  לחקלאים.  �ולעזור 
אצלי  לנו...  תורמת  הקשה  לאית 
אנחנו  בתכנית  סובלנות.  פיתח  זה 
יותר  טובים  אנשים  להיות  לומדים 
אלה  סיפרה  יותר,"  טובים  ואזרחים 

בראיון  שומרון,  ממעלה   ,(16) קנדל 
לתוכנית "סדר יום" ברשת ב'.

בקיץ  שנוסדה  ואדמה"  "אדם 
מחודשת  מהדורה  מעין  היא   2015
הספר  לבתי  האלפיים  שנות  של 

הח חוד  נחשבו  שבזמנו  �החקלאיים 
נית של מערכת החינוך הישראלית, 

�והיוו כר גידול לחלק ממנהיגי המ
משלבת  הייחודית  התוכנית  דינה. 
לימודים  חקלאית,  עבודה  בתוכה 
ומעורבות ותרומה לקהילה, במטרה 
להצמיח דור חדש, ערכי יותר וכזה 
הארץ  אהבת  ציונות,  שהמונחים 
אינטגרלי  חלק  הם  האדמה  ועבודת 

מהדי. אן. איי. שלו.
חי מסגרת  להקים  היה  �"הרעיון 
שמ י'-יב',  לכתות  צומחת  �נוכית 

לאדמה  חיבור  גם  בתוכה  שלבת 
בה  בערבה  לחקלאים  עזרה  ידי  על 

�נסגרו עשרות משקים בשנים האח
רונות, וגם לימודים רגילים ולימודי 
עמית מאיר, מנהל  אומר  העשרה," 

התוכנית.
מאיר (28), יליד חצבה שחזר לכור 

היע אחרי  שעברה,  בשנה  �מחצבתו 
דרות בת חמש שנים, במהלכה נמנה 
בין השאר על מקימי ארגון השומר 

והק חניכים  בגיוס  ועסק  �החדש 
מת גרעיני נח"ל, במסגרת הארגון, 
במושב  אדמות  לקבל  בקרוב  אמור 

�הוותיק ומתכוון לנטוע תמרים וגי

דולי ירקות עונתיים. 
את "אדם ואדמה" הגה מאיר ביחד 
המוטסת  החילוץ  מיחידת  חברו  עם 
מונטג  יוסי   (669) האוויר  חיל  של 
(28), יליד נתניה וכיום מחנך בבית 
הספר היסודי בערבה ותושב היישוב 
"רגבים",  ספיר, בהשראת  הקהילתי 
הדתי  מהמגזר  נוער  לבני  תוכנית 
המשלבת לימודים ועבודה חקלאית 

בעמק המעיינות.

שנת הלימודים השנייה של "אדם 
�ואדמה" נפתחה בטיול מהנגב לער

בה ומסע לילי לפנימייה שממוקמת 
להיכרות  פעילות  לצד  בחצבה, 
 25 התכנית  מונה  השנה  וגיבוש. 
הנשיא  16-17 מכפר  בני  תלמידים 
 10 מהם  בדרום,  סמר  ועד  בצפון 

הנערים, שמתגו חוזרים.  �תלמידים 
ררים בתנאי פנימייה, משכימים כל 
בוקר בחמש ורבע ויוצאים לעבודות 
חקלאיות ככוח עזר במושבי האזור: 
עידן, פארן, צופר, עין יהב וכמובן 

חצבה. 
�בבוקר משכימים התלמידים והצ

וות לעבודה חקלאית העבודה מגלה 
�אצל התלמידים את כוחותיהם הפי

זיים והנפשיים, מגבשת את הקבוצה 
בבניית  משמעותי  תהליך  ומהווה 
השנה  במהלך  התלמיד.  אישיות 

חקלאות  בענפי  התלמידים  עובדים 
ענבים  כרמי  תמרים,  מטעי  שונים: 

ועגב פלפלים  של  חממות  �וזיתים, 
�ניות, מטעי מנגו, שדות בצל, חצי

לים, אבטיחים, מלונים ועוד.
מאומצת  פיסית  עבודה  לאחר 

הת חוזרים  בשטח,  בוקר  �וארוחת 
ולאכול  להתקלח  ב-11.00  למידים 
וכעבור  מגוריהם,  במקום  צהריים 
שעות.  ארבע  במשך  לומדים  שעה 

העש מתבצעת  הלימודים  �בתום 
ולמידה  כושר  אימוני  הכוללת  רה, 
ולאחר מכן ארוחת ערב, זמן חופשי 

ושינה.
על מנת להעניק נופך שונה מבתי 

נער הלימודים  הסטנדרטיים,  �ספר 
שבח� יאיר  הניסיונות  בתחנת  םכי 

צבה. למרות יום הלימודים המקוצר, 
לבגרות  מלאים  בלימודים  מדובר 
מתימטיקה,  חקלאות,  הכוללים 
תנ"ך  היסטוריה,  ספרות,  אנגלית, 
מעבירים  השיעורים  את  וביולוגיה. 
מורים מתיכון האזורי 'שיטים דרכא' 
וחוקרים ממרכז המו"פ בו מתקיימים 

הלימודים. 
אינט מאוד  אצלנו  היום  �"סדר 

זמן  לוקח  בהתחלה  ועמוס.  נסיבי 
עייפים  מאוד  והתלמידים  להתרגל 

�בהתחלה," מודה מאיר, "אבל התחו
שה בסופו של דבר מתגמלת. מה גם 
שיש ערך מוסף לא מבוטל, במיוחד 

אחר  פורמליים  הבלתי  בלימודים 
הצהריים, הכוללים: יהדות, ציונות, 

נכ בקרוב  כושר.  ואימוני  �ערבית 
ניס גם הכשרה מקצועית שתכלול: 
חשמל,  מסגרות,  מכונאות,  לימודי 
נגרות ועוד. בסופו של דבר יוצאים 
גדול  ערכי  מטען  עם  מהתוכנית 
על  התגברות  כמו:  רבות,  ויכולות 
מכשולים, התמדה, אחריות והעצמה 

אישית וקבוצתית."
ומונטג הפיצו את הבשורה  מאיר 
על הקמת הפרויקט החינוכי חקלאי 
מפה  החברתיות,  ברשתות  הייחודי 

תנו חניכי  עם  ובמפגשים  �לאוזן 
עות נוער ונערים מכל רחבי הארץ. 
קרוב ל-100 מתעניינים הגיעו ליום 

�פתוח, במהלכו עברו ראיון אישי וב
חניכים   20 התקבלו  דבר,  של  סופו 
למחזור הראשון של "אדם ואדמה", 

בספטמבר אשתקד. 

"פחות  מאיר,  מוסיף  "התוכנית," 
מותאמת לכאלה שמחפשים מסגרת 

�שגרתית או מקום מפלט. אנחנו מכ
וונים לבני נוער עם מוטיבציה, כוח 

�רצון ויכולות גבוהים. החניכים מת
ולבנות  לבנים  שווה  באופן  חלקים 
ומגיעים אלינו בני נוער מקיבוצים, 
מושבים, ישובים קהילתיים וערים – 
כולם אנשים מאוד איכותיים ובעלי 

 

החניכים זוכים לאחר הלימודים למבחר פעולות העשרה – שנת הלימודים נפתחה במסע לילי
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סולם ערכים שונה מהממוצע בקרב 
בני גילם."

מה להערכתך גורם לבני נוער לעזוב 
מאחוריהם את המשפחה, החברים 

ואורך חיים די מפונק ונעים, לטובת 
מסגרת נוקשה על גבול הספרטניות?

יותר  "אני מניח שרובם מחפשים 
במסגרת  מאסו  וחלקם  בחיים  עניין 
הלימודית הרגילה ושואפים לעשות 
משהו יותר משמעותי בחייהם. חלק 

�הגיעו מתוך מודעות לחשיבות העי
וישנם כאלה שבחרו  בחקלאות  סוק 

הצטר ששקלו  לאחר  אלינו,  �לבוא 
פות לפנימייה צבאית. הסיבות הינן 

ספק שמ אין  אבל  ומגוונות,  �רבות 

דובר באנשים מעל הממוצע שמאוד 
וערכיים, חבר'ה שמתחב �אכפתיים 

רים לערכים ולאג'נדה של 'השומר 
החדש.'"

מהיכן מגיעים התקציבים לתוכנית 
שעלותה לא מבוטלת?

העמיד  החדש'  'השומר  "ארגון 
את  שאפשרו  ומשאבים  תקציבים 
מהארץ  תורמים  התוכנית,  הקמת 

�ומחו"ל וגם משרדי החקלאות והחי
�נוך, במסגרת תוכנית חקלאות מע
יקרה לת זוהי תוכנית מאוד  �שית. 

ממנים  המשתתפים  גם  ולכן,  פעול 
שקלים   1,000 של  בעלות  אותה 

�לחודש לאדם. התשלום הנו על המ

פעילויות  טיולים,  ארוחות,  גורים, 
שהם  לציין,  חשוב  וביטוח.  שונות 
כך  עבודתם,  תמורת  שכר  מקבלים 
שהם די מממנים את התשלום עבור 
הפרויקט ואף משתמשים בזה למימון 
קבוצות קטנות ללימוד חמש יחידות 

במתימטיקה, פיזיקה או אנגלית."

מהם המסרים העיקריים שהתוכנית 
מנסה להעביר לנערים בנושא 

החקלאות?
את  לייפות  ניסיון  כל  כאן  "אין 

חוש אנחנו  להיפך.  אלא  �המציאות 
שני הקשיים  כל  את  בפניהם  �פים 

הסבלנות  החקלאים,  בפני  צבים 
התושייה,  מהם,  שנדרשת  וההקרבה 

�ההתמודדות עם מזיקים ובעיות שו
נות ומאוד מורכבות. אומנם כיום יש 
הרבה ציניות כלפי החקלאות בארץ 
וגם בקרב החקלאים, אבל בסופו של 
דבר עבודת האדמה היא ערך עליון 
ולכן, לחקלאות יש תרומה חינוכית 
מכרעת בקרב בני הנוער בתוכנית. 
את  להרחיב  רוצים  אנו  הזמן  בבוא 
'אדם ואדמה' לאזורים נוספים, כמו 
ועוטף  הגולן  רמת  יזרעאל,  עמק 
אלמנט  מהווה  כשהחקלאות  עזה, 

מרכזי בה."

האם אין כאן בעצם סתירה בעצם 
העובדה שחקלאים רבים נוטשים 

כיום את התחום, לא מעודדים את 
ילדיהם להמשיך בשל הקשיים 

הרבים, ואילו "אדם ואדמה" מאידך, 
לוקחת על עצמה לקרב את חניכיה 

לחקלאות?
בין  אמון  משבר  שקיים  נכון  "זה 
הקשיים  לאור  לרשויות,  החקלאים 
את  רואה  ואני  עליהם  שמוערמים 
עוררין  אין  שני,  בבית. מצד  גם  זה 
על חשיבות החקלאות ובלעדיה אין 
לנו תוחלת ואין לנו עתיד. בל נשכח 

�שבארץ כל הגבולות נשמרים למע
שה על ידי החקלאות. הגיל הממוצע 

אסור  ולכן   63 הוא  החקלאים  של 
לוותר וחייבים להנחיל לדור הצעיר 

�את חשיבות החקלאות, כחלק מהמ
נהפוך  וכדי שלא  קיומנו בארץ  שך 
התוצרת  כל  את  שמייבאת  למדינה 
החקלאית שלה. התוכנית שלנו אינה 
אני  אבל  בחקלאות,  למשבר  פתרון 
כן סבור שהיא צריכה לשמש, ביחד 
גורם  נוספות,  חינוכיות  יוזמות  עם 
מאמין  ואני  היות   - לתחום  משיכה 

שנצליח להתגבר על המשבר."

לקחתם תחת כנפיכם חבר'ה צעירים, 
שיוצאים לראשונה מהבית ומאוד 

רחוקים ממנו גיאוגרפית. מה קורה 
כשהם נקלעים למשברים?

"קודם כל יש את הליווי שלי ושל 
יוסי כמחנכים של כל שכבה, יש את 
שאר הצוות, ואם צריך יש אפשרות 
לליווי נקודתי יותר מקצועי. אנחנו 
דואגים להיות כל הזמן עם האצבע 
על הדופק ונמצאים בקשר עם אנשי 
ערבה  האזורית  מהמועצה  מקצוע, 

תיכונה, שמלווים את התוכנית. 
משפחה  יש  חניך  לכל  "בנוסף, 
וגם  למשפחה  וגם  במושב  מאמצת 

�למושב יש חלק חשוב בחייהם מבחי
נת תמיכה, גם בפעילות הקהילתית 
של בני הנוער לטובת המושב. בשנה 
בנות  שתי  היו  למשל,  הראשונה 

שהדריכו את הנוער של המושב. 
אחת  משותפות,  שבתות  "למעט 
תוכן  לצקת  שנועדו  לחודשיים, 
והתנדבויות  סיורים  כמו  חשוב, 

בדימו תמחוי  בית  בודדים,  �בחוות 
כל  הביתה  יוצאים  הם   - ועוד  נה 
שהגעגועים  כך  ובחגים,  סופשבוע 
גם  מה  שניתן,  ככל  מינוריים  יהיו 
היות  טוב  להם  עושה  שהעבודה 
אופקים  מרחיבה  מאתגרת,  והיא 
יותר  אחראיים  להיות  להם  וגורמת 

משכי לא  אנחנו  אגב,  גילם.  �מבני 
קמים  הם  אלא  בבוקר,  אותם  מים 
שלהם  בהתלהבות  וסוחפים  בעצמם 

לשמוע  שמתרגשים  החקלאים,  את 
ולא  שלהם  בשדות  עברית  פתאום 

רק תאילנדית."

כיצד תיראה "אדם ואדמה" בשנים 
הקרובות?

שינוי  לייצר  היא  שלנו  "התוכנית 
חק עזר  כוח  יצירת  ידי  על  �בערבה 

לאי צעיר, שיימנה תוך כשלוש שנים 
כך  ט',  כתה  ופתיחת  איש  כ-60-70 
במקביל,  שכבות.  לארבע  שנגיע 
חקלאים  ליותר  להגיע  רוצים  אנחנו 
נוער  בני  ועוד  עוד  ולהצמיח  באזור 
שאולי  אותם,  מעניינת  שהחקלאות 
גם ירצו לחזור לערבה ביום מן הימים. 
"החיבור לטבע ולאדמה במיוחד הם 

שהז ולמרות  מבחינתנו,  עליון  �ערך 
נוער  בני  מעט  לא  יש  השתנו,  מנים 
את  ומבינים  ליבם  אל  מדבר  שהדבר 
היינו  אם  החקלאות.  של  החשיבות 
מצליחים לגרום לכך שכל בני הנוער 
יעסקו בחקלאות, אין לי ספק שהייתה 
ומאוד  טובה  יותר  הרבה  חברה  לנו 

ערכית.
שנרש ההצלחה  לאור  �"כאמור, 

הרבה  החיובית  וההשפעה  כה  עד  מה 
שיש לחקלאות על בני הנוער, אנחנו 
מחוץ  התוכנית  את  להרחיב  רוצים 
יותר  נוער  ליצירת  כמנוף  לערבה, 
יותר  ישראל,  ולארץ  לאדמה  מחובר 

אכפתי ומעורב בחברה שלנו. 
ונערה שהד �"אני קורא לכל נער 

ברים הללו מדברים אל לבם ועייפים 
מהמסגרת החינוכית הקונבנציונלית, 

מרתי שאולי  מהקשיים  לחשוש  �לא 
מחכה  אלינו.  ולהצטרף  אותם  עים 
את  שתשנה  מעצבת,  חוויה  להם 
כפי שאגב עשו  חייהם מקצה לקצה, 
אנחנו  בעבר.  החקלאיים  הספר  בתי 

מב ליושנה,  עטרה  להחזיר  �רוצים 
החקלאות.  שתופסת  המקום  חינת 
היא לא רק  זאת, המסגרת שלנו  עם 
הכשרה  גם  אלא  לחקלאות  הכשרה 

לחיים."

"לאור ההצלחה 
שנרשמה עד כה 

וההשפעה החיובית 
הרבה שיש לחקלאות 

על בני הנוער, אנחנו 
רוצים להרחיב את 

התוכנית מחוץ 
לערבה, כמנוף 

ליצירת נוער יותר 
מחובר לאדמה ולארץ 

ישראל, יותר אכפתי 
ומעורב בחברה שלנו"

משתובבים בחממה. התכנית פחות מותאמת למחפשים מסגרת שגרתית או מקום מימין לשמאל: יוסי מונטג ועמית מאיר, יוזמי התכנית
מפלט

חניכה של "אדם ואדמה" בחממת עגבניות שרי. עובדים כל בוקר בחקלאות

15 ||    13.10.2016



 

16:00-22:00

השוק החקלאי במבנה גן שמואל (צילום: אילן נחמיאס)

2016

2016  
18-24

6

18.10

21.10

16 24
6

ארקדי דוכין בפסטיבל המעיינות – אירוח והופעות בחדרי אוכל 
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בחפץ כפיה, היכרות עם עולם המלאכות העתיקות (צילום: הדר קליידמן)

2,200

 

450 

בני נוער בטקס פתיחת שנת הפעילות של תנועות הנוער
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מאוזן:
1. חוסר החמימות של הפסיכולוג הצבאי במרכז הבטן (6); 4. הלהקה ביקשה 
מהגמל לפנות את הדרך (4); 8. ראו 20 מאונך; 9. אם רק היה מצחצח את מיטת 
הפינוי... (6); 11. המיילל בעקבותיו והן צריכות לתת על כך דין וחשבון (7); 12. 
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בעקבות סיום ההריון (4); 22. מסקרן מאוד מהי כתובתו של השיכר (6).

מאונך:
1. לוי חזק לירוק (5); 2. סולם בתאריך טרומי (5); 3. (עם 19 מאוזן) היכן עובד 
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להוכיח חפותו? (ש) (5); 17. ירגיז אותך לגלות שהוא נתן לאביו טיפים? (5); 20. 

(עם 8 מאוזן) מחצו את תושב הצפון (4).
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13. מתחבא; 14. מגבלה; 16. מקלקל; 17. תעמוד.
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"נסטרן" מאת רחל גבריאל הוא סיפור אהבה 
מרתק, נוגע ללב ורצוף תהפוכות. רומן מרגש 
ועוצר נשימה מתחילתו ועד סופו. לפני מותה 
המשביע אסתר, אמה של שרה שרק בתום הש�

ביתם  שבחצר  מהמחסן  תוציא  למותה  לושים 
מיום  שם  שהטמינה  קופסא 
שעלו לארץ מאיראן. כשפותחת 
מוצאת  היא  הקופסא  את  שרה 
הבתוכ צרור מכתבי אהבה מרג�

שים מבחור בשם עזיז המיועדים 
המכתבים  נסטרן.  בשם  לנערה 
לסיפור  צוהר  בפניה  פותחים 
של  ולגורלם  הקשה  משפחתה 
לקשר  ולבסוף  האוהבים  זוג 
הסלי� ולבקשת  לשרה  םשלה 
בפתק  שהוצמדה  אמה  של  חה 
איומיו  בשל  המכתבים:  לצרור 
תכשיטים,  סוחר  רזין,  מר  של 
המאיים   ,48 בן  עשיר  אלמן 
נסט� נאלצת  אמה,  חיי  לע 
מלאו  שטרם  נג'ין,  של  בתה  רן 
להינשא  להסכים  שנים   11 לה 
שהבטיח  ההבטחות  למרות  לו. 
מתג� בהגינות,  אליה  גלהתנה 
שמתא� אדם  כחיית  האיש  הל 
כזר לנסטרן ברוע לב. עזיז בנו 
רזין, הגדול מנסטרן  הבכור של 
את  לבקש  תכנן  שנים,  בשבע 
ידה ברגע שתגיע לבגרות. הוא 
לא ידע על מזימותיו של אביו. 
על  כאבן  רבצה  מועקה  תחושת 
גוזל את  ליבו כשראה את אביו 
בח� לידיו.  מתחת  ליבו  תבחיר 

שאי נרקמה אהבה עזה בין עזיז 
מי� באוזנה  לחש  הוא   . ןלנסטר

את  ממנה  שהשכיחו  אהבה  לות 
שרויה  הייתה  שבהם  הפחדים 
ידעו לאן תוביל  לו רק  עד כה. 
אוריון,  (הוצאת  אהבתם.  אותם 

381 עמודים)

הוא  מלא"  ירח  ליל  "גאות 
ןמותח מעולה מאת סילה ורו�

לף בוריילינד משוודיה. הגאות 
רצחנית.  הייתה  לילה  באותו 
בשלושה  צופה  צעיר  ילד 

ומכניסים  המים  קו  על  בור  חופרים  גברים 
והגאות  לתוכו אישה צעירה. האישה בהריון 
עולה. עשרים וארבע שנים לאחר מכן, הפשע 
תקריות  ושרשרת  פוענח  לא  עדיין  המזעזע 
תאלימו שוטפת את רחובות שבדיה. יש חבו�

התקיפות  את  מצלמת  בית,  חסרי  המכה  רה 
ומעלה אותן לאינטרנט. כוחות המשטרה לא 
מצליחים להשתלט על גל הפשע הגואה אך 
לתקי� משותף  גורם  איזשהו  למצוא  םמנסי 

רתיחה  לנקודת  מגיע  הציבורי  הלחץ  פות. 
מת� בהם  הקשים  התנאים  את  לקבל  בומסר 

נהלת החקירה. אוליביה רונינג ממשיכה את 
המסורת המשפחתית, מנסה להיכנס לנעלים 
הענקיות שהשאיר אחריו אביה המנוח שהיה 

שבל אגדי. אוליביה עומדת לסיים את הכש�
רתה כשוטרת ומקבלת כמשימה מסכמת תיק 
ןיש מהעבר, תיק פרשת האישה בחוף. הפר�
טים בתיק לא ממש מסתדרים לה והיא מנסה 
לאתר את החוקר המקורי, טום סטילטון. אף 
דאח לא יודע לאן נעלם. (משוודית: יעל צו�
בארי, הוצאת כנרת זמורה, 445 

עמודים)

גיום  מאת  פארק"  "סנטרל 
מוסו ("קולו של המלאך", "מחר") 
על  נשימה  עוצר  מותחן  הוא 
צעירה  פריזאית  שוטרת  אליס, 
אמריקני  ג'ז  פסנתרן  וגבריאל, 
אחד  בוקר  עצמם  את  שמוצאים 
בסנטרל  ספסל  על  יחד  אזוקים 
זוכ� ולא  מכירים  לא  הם   . קפאר
רים שנפגשו. בערב הקודם אליס 
בילתה עם חברות בשאנז אליזה, 
וואיל גבריאל ניגן במועדון בדב�
לין. בלתי אפשרי? ואף על פי כן. 
ןאי להם מושג מה קורה, לא זוכ�
רים דבר מהלילה הקודם, כל כך 
עולות  מבולבלות  שאלות  הרבה 
הזה?  למצב  הגיעו  הם  איך  בהם. 
של מי הדם המכתים את חולצתה 
של אליס? למה חסר כדור באקדח 
שלה? לאליס וגבריאל אין ברירה 
אלא לנסות לברר מה קרה להם. 
אין להם מושג שמה שהם עומדים 
לגלות יהפוך את חייהם על פיהם. 
בורשטיין,  אביגיל  (מצרפתית: 

הוצאת כנרת, 270 עמודים)

הסרט  יוצרת  בירן,  רונדה 
שיש  טוענת  "הסוד"  והספר 
חיים שנועדתם לחיות, יש מסע 
וספרה  אליו  לצאת  שנועדתם 
הזה.  המסע  על  מספר  "גיבור" 
זוהי מפת הדרכים שלכם לחיים 
האמיתי  הייעוד  מהו  עשירים. 
, ומדוע עדיין לא מימש� םשלכ
תם אותו? בארבעת חלקי הספר 
תלמדו איך לממש את חלומכם 
איך  "החלום",  ביותר,  הגדול 
לגבור על מכשולים, "הגיבור", 
לחיפוש  "המסע  עם אתגרים,  להתמודד  איך 
העצמי", איך לקרוא תיגר על הבלתי אפשרי 
ואיך כבר ניחנתם בכל אחת ואחת מהיכולות 
להן  זקורים  שאתם  העוצמתיות  והאיכותיות 
על  כשידכם  הזה  מהמסע  לצאת  מנת  על 
האנשים  מבין  תריסר  "הניצחון".  העליונה, 
םהמצליחי ביותר חולקים את סיפוריהם הב�
לתי אפשריים לכאורה, וחושפים בפניכם את 
העובדה שנולדתם כך שכל מה שאתם זקוקים 
לו כדי לממש את חלומותיכם הגדולים ביותר 
תממשו  כן  בעשותכם  וכי   – בתוככם  נמצא 
תא שליחותכם ותשנו את העולם הלכה למ�

כנרת,  הוצאת  צחור,  דליה  (מאנגלית:  עשה. 
227 עמודים)
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