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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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




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

תוכן

עמוס דה וינטר
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כ 2000בני נוער סיימו את קורס המד"צים של תנועת בני
המושבים  #מאיר צור" :סיימתם היום סמינרי ט .היום אתם
עוברים להיות מנערים למנהיגים והאחריות עליכם גדולה"

כ

 2000בני נוער בכיתות ט
מכל רחבי הארץ סיימו השבוע
את קורס המדצים )סמינרי ט'(
של תנועת הנוער בני המושבים .הס
מינר בן עשרה הימים מתקיים בתנאי
יער ,במהלכם מקבלים החניכים ידע
וכלים על ערכים ועל חשיבות החינוך
ותנועת הנוער.
הסמינר שהתקיים ביער עזריקם
הינו אחד ממפעלי הדגל של התנו
עה .קרן חזן ,המרכזת את הסמינר,
הסבירה :מדובר בחוויה בלתי נשכחת.
מכאן הכל מתחיל הילדים מגיעים
בתחילת החופש הגדול ,מלאי אנר
גיות אל סביבה חינוכית וערכית בכדי
להתפתח .כללי המסגרת נוקשים וב
רורים .כל חניך שמסיים את הסמינר
חש תחושת גאווה עצומה בו .זה אחד
האתגרים הגדולים שלנו".
גפן יפה ,ממושב לכיש ,הסבירה:
"יש כאן תחושה מיוחדת מאוד .זה
קשה ומאתגר אבל אני נהנית מאוד".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
"כשאני עומד כאן ומסתכל עליכם אני
מתמלא בגאווה .אני מתמלא בגאווה
כי אני מבין שאנחנו בוחרים בדרך
הנכונה ,שיש דור המשך לערכים של
מדינת ישראל ,לערכים שהמדינה
קמה עליהם ,ערך האדם וכבודו.
"אתם סיימתם היום סמינרי ט.
היום אתם עוברים להיות מנערים למ
נהיגים והאחריות עליכם גדולה .יש
המון עבודה בחברה הישראלית ולנו
במרחב הכפרי .עלינו לשמור יחד על
החקלאות ועל המרחב הכפרי כולו,
כדי שנמשיך להיות עם יצרן עם עזרה
הדדית .אני מודה לשירי ארדיטי ,לכל
הצוות המרכזי ולמועצות האזוריות".
מנהלת בני המושבים ,שירי ארדי
טי נחום" :אנחנו עומדים בסיומו של
תהליך מרגש .הגעתם היום לסיום

נפרדים מאודי
בני משפחה ,חברים ומכרים
ליוו את אודי קאשי ) (44בדרכו
האחרונה השבוע ,ביום שני
אחר הצהרים ,בבית העלמין
בחבל שלום שבמועצה אשכול
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בטקס סיום סמינרי ט' ביער עזריקם

התהליך של השכבות הצעירות .כל
מה שקיבלתם מתנקז לערב זה שאתם
הופכים לפעילים .היום אתם לוב
שים עליכם סט של ערכים  .הסמינר
הפך אותו לסט של כלים .היום אתם
הופכים למחנכים .אני מאחלת לכם
שתדעו תמיד את שיוויון ערך האדם
והחברה.
"חשוב להמשיך ולהיות חניכים גם
בשכבות הבוגרות .יחד אנחנו בונים
את הקהילה  .הבחירה של כולנו בבני
המושבים היא חלק מתנועת המושבים
שנאבקת על מהותנו במאבק החיים
של מדינת ישראל לבניית עתיד המ
רחב הכפרי בארץ .אנחנו חיים בחברה
מורכבת שלא תמיד סובלנית שלפע
מים לוקה בשחיתות ובאדישות .אבל
שטני מסתכלת כאן עליכם אני מבינה
שרב המואר על החשוך .אתם כל מה
שטוב".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר :אנחנו נערי התנועה הקיבוצית
מפוזרים בכמה תנועות נוער .אצלנו זו
בחירה להיות חלק מציבור רחב יותר.
לפני  46שנים ,עליתי על הבמה ני
גנתי בחלילית מלווה בשתי גיטרות.
המסע למנהיגות מתחיל כאן .מכאן
ייצא המזכ"ל הבא של תנועת המוש
בים ,התנועה הקיבוצית ,שרים ועוד.
בדרך כלל הורים מחנכים ילדים לדור

שמתחתם .אבל אחרי שביליתי כאן,
עכשיו הגיע הזמן להחליף את הכו
בע מהתנועה הקיבוצית ואנחנו גאים
להיות חלק מתנועת הנוער בני המוש
בים .המסע מתחיל כאן והיום".
רכז הנוער העובד והלומד ,רועי
יסוד" :תיקון עולם מתחיל בחינוך.
תיקון עולם מתחיל בבנייה ולא בפי
רוק .וכאן בעזריקם יש חינוך ובנייה!
אם נגיד שיער עזריקם לבד הוא יש
ראל ,אז אני בטוח בקיומה.
אהבה גדולה וחמה מאוד )תרתי
משמע( הייתה כאן בשבועיים האחרו
נים .איך אני יודע את זה?  14שנים אני
מבקר כאן בסמינר ויש לי רק שאלה
אחת .מה חדש? וכל שנה ,אבל כל שנה,
יש משהו חדש
מד"צים ופעילים,
"יש לכם אחים ואחיות ,רבים מאוד.
שרוך אדום וחולצה כחולה ,ערבים
ודרוזים ,קיבוצניקים ועירניקים ,נוער
עובד ,ונוער עולה .יש לכם אחריות
לכרות איתם ברית .ברית החברה
הישראלית .קהיליית קהילות ישרא
לית .כדי שהילד בנתניה או בסכנין
יכיר בחשיבות החקלאות ,יכיר מקרוב
איך עושים ציונות .יש לכם גם חני
כים רבים ,שזקוקים לכם! אתם האחים
הבוגרים שלהם ,אתם הדוגמא האישית
שלהם .אתם בני המושבים!"

חי וקיים
כ 500-חקלאים ,נותני
השירותים ,הסיטונאים,
רשתות השיווק והנהגת
החקלאים הגיעו לאירוע
של דוד חי – שיווק תוצרת
חקלאית
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חאן ועכשיו
ההחלטה של אבנר דהן לעבור
מחקלאות לתיירות התגלתה
כהחלטה נבונה .מאז הספיק
דהן להקים מספר פרויקטים
תיירותיים מצליחים ,האחרון
ביניהם הוא חאן הגליל
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במחירים מדהימים!

במבצע!
עכשיו תשלומים
1
עד 2לא ריבית
ל
ר מקורי:
ולל חבילת אבזוושפריצר
כ
ון ,ווישר
גג ,חל

חריות
םא
ד עם שנתיי שעות
חי
הגבלת
הי ללא

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

ריינג'ר 500
₪ 47,863

ריינג'ר חשמלי EV
₪ 62,393

ריינג'ר XP 900
₪ 68,376

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן
הקדר  ,43נתניה |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-

המחיר אינו כולל מע"מ .התמונות להמחשה בלבד .בכפוף לתקנון החברה .טל"ח.

13.7.2017
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חדשות

עמוס דה וינטר

 ~

מועצה אזורית מטה יהודה החליטה לאמץ את תיקון מספר  ,3לפיו המשלמים את כל חובותיהם לשנים 2015-2016
יקבלו הנחה של עד  50%על חובות הארנונה שנצברו עד ליום  # 31.12.2014המבצע בתוקף עד ליום 30.11.2017

מ

ליאת המועצה האזורית מטה
יהודה אימצה לאחרונה את
תיקון מספר  3לתקנות הסד
רים במשק המדינה )הנחה מארנונה(,
לפיו יקבלו תושבי המועצה הנחה של
בין  45ל 50-אחוז על חובות ארנונה
בלבד למגורים ולעסקים ,אשר נצברו
עד ליום ה 31-בדצמבר  .2014תנאי

בסיסי לקבלת ההנחה הוא שהחובות
לשנים  2015-2016שולמו במלואם
ובמזומן .המבצע יימשך עד ליום 30
בנובמבר .2017
לפיכך ,תושבים שצברו חובות אר
נונה עד ליום  31בדצמבר  ,2014יכו
לים לקבל את ההנחה בכפוף לתשלום
במזומן של מלוא חובותיהם לשנים

.2015-2016
למשלמים במזומן את חובות האר
נונה שנצברו עד  31בדצמבר 2014
תינתן הנחה של  50אחוז; למשלמים
בהמחאות )עד  12תשלומים( תי
נתן הנחה של  45אחוז ולמשלמים
בהוראת קבע בבנק )עד  24תשלו
מים( תינתן הנחה של  45אחוז .במו


 ~

עצה מדגישים כי לפי התיקון ,במידה
ויחזרו שתי המחאות או שתי הוראות
קבע ,יבוטל כל ההסדר והתושב יחויב
בתשלום מלוא יתרת החובות.
"מליאת המועצה אישרה את הק
ריטריונים שנקבעו בתקנות ",מסר
מ"מ ראש המועצה ,ניב ויזל" .תוש
בים ובעלי עסקים שעומדים בקריט

ריונים מתבקשים להסדיר בהקדם את
החובות שנצברו עד ליום ה 31-בדצ
מבר  2014מול מחלקת הגבייה במו
עצה .חברי המועצה העניקו פה אחד
אפשרות לתושבים לשלם את חובות
העבר ולסיים התנהלות משפטית לא
נעימה וארוכת שנים .ההיגיון מצפה
מהם לעשות כן".

~~
~

קאשי היה בין הבנים הראשונים של מושב יבול * גדי
ירקוני ,ראש המועצה" :לצערנו קיבלנו שוב המחשה
טראגית ומצערת ביותר שהרחבת כביש  232היא בגדר
הצלת חיים"

א

מושב תלמי יחיאל אירח השבוע את יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד עמית
יפרח להרצאה בנושאי זכויות המגורים בנחלה ,חוק ההתיישבות ואיוש נחלות פנויות.



מושב גבעתי קיים השבוע את הטקס החגיגי ל 22-ילדי המושב העולים לכיתה א' ולתשעת בני
הנוער המתגייסים לצה"ל .בנוסף התקיימה תערוכת ציורים של הילדים העולים לכיתה א'.
יחיא אברהם ,יו"ר ועד אגודה של מושב גבעתי וחבר בוועד המקומי" :בכל שנה המושב מקיים
טקס חגיגי לעולים לכיתה א' ולמתגייסים לצה"ל .אני מברך על הפעילות רבת השנים בנושא".
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ודי קאשי ,בן  ,44מהמושב יבול שב
מועצה האזורית אשכול נהרג ביום
ראשון בערב ,בתאונת הדרכים בכ
ביש  .232אודי נהרג ביום הולדתו .הותיר
אחריו אישה ו 3-ילדים .עסק בחקלאות.
בני משפחה ,ידידים ותושבים ליוו את
אודי בדרכו האחרונה השבוע ,ביום שני
אחר הצהרים ,בבית העלמין בחבל שלום
שבמועצה אשכול .צוותי החינוך והרווחה
במועצה האזורית אשכול מלווים את המש
פחה מאז היוודע האירוע.
אורלי אמסלם ,ממושב יבול וחברה
קרובה של משפחתו ,אמרה השבוע :אודי
הוא בין הבנים הראשונים של המושב .מאז
שהיה ילד היה אהוב במיוחד ,עם חיוך גדול
ולב ענק .אודי היה מלא בשמחת חיים שת
מיד התנדב לעזור לכל מי שביקש .מותו
הוא אובדן גדול למשפחה ולמושב".

גדי ירקוני ,ראש המועצה האזורית
אשכול :אנו המומים וכואבים את מותו
הטראגי אמש של בן אשכול ,אודי קאשי.
לצערנו קיבלנו שוב המחשה טראגית ומצ
ערת ביותר שהרחבת כביש  232היא בגדר
הצלת חיים .לאחר מאבק ,אישר משרד
התחבורה את זירוז הרחבת הכביש מצומת
מגן לכרם שלום ואנו דורשים מהמשרד
למצוא את התקציב להרחבת המשך הקטע,
ממעון לסעד ,שבו ארעה התאונה ואינו
נכלל בתוכנית ההרחבה .עד להשלמת
תכנית ההרחבה ,אנו דורשים את הגברת
האכיפה על הכביש והאצת פתיחת מחסום
ארז שיקל על התנועה הבלתי נסבלת ומ
סכנת החיים בכביש .אני משתתף בצערם
הכבד של בני המשפחה ושל קהילת יבול
ומחזק את ידיהם בשעה קשה זו .אנו מלווים
ונסייע למשפחה ככל שיידרש".

אודי קאשי ז"ל .נהרג ביום הולדתו .הותיר אחריו אישה ו 3-ילדים
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לאחר  5שנים ,הסכסוך בין בעלי הנחלות בכפר אזר הגיע לקיצו :הבורר דחה את תביעת ארבעת בעלי הנחלות שביקשו
לקבל פיצוי כספי עקב מדיניות רמ"י משנות ה'50

נ

דחתה תביעתם של  4בעלי נח
לות חברי האגודה השיתופית
כפר אזר אשר ביקשו לבטל הח
לטת האסיפה כללית ,שדנה בסוגיית
הפיצויים לחברים בגין שינוי יעוד של
קרקעות כפר אזר.
את ההליך פתחו  4משפחות בכפר
כנגד האגודה כאשר עיקר המחלוקת
היתה דרישתם של  50בעלי נחלות
באגודה לקבל פיצוי כספי בשל העוב
דה שלא הוקצה להם משק עזר בשנות
ה  50כפי שהוקצה ליתר  26בעלי הנ
חלות באגודה.
מדובר בחלקת קרקע נפרדת מהנ
חלה ששימשה את אותן משפחות לב
ניית בתים לילדים כחלק ממדיניותה
של רמ"י דאז לחזק את ההתיישבות
העובדת ולהלחם בתופעת הנטישה של
ישובים חקלאיים.
החלטת האספה הכללית מאוגוסט
 2010קבעה ,בין היתר ,כי :היות ולא
עמדו בשעתו בשנות ה  50בקריט
ריונים שהציבה רמ"י ,לקבל זכות
למגרש ב"שיכון בנים" ,יקבלו  50הנ
חלות פיצוי בדמות זכות למגרש בהר
חבה ולא פיצוי כספי מתמורה שתגיע
מכל יזמות אחרת במושב .כן הוחלט כי
בהפקעות קרקע בעתיד תנהג האגודה
כפי שנהגה בעבר ובנוסף כי התמורות
מפרויקטים יזמיים על אדמות אגודה
יחולקו שווה בשווה בין בעלי הנחלות.

עו"ד אייל סודאי ,ייצג את משפחת
נוימן

כפר אזר .היקף הביקורת השיפוטית על החלטות האסיפה הכללית מצומצם ביותר

כן הוחלט ,כי בני הכפר שקיבלו בעבר
מגרשים בקרית אונו ,יחשבו כמי שנ
חלתם לא קיבלה קרקע לשיכון בנים.
רשם האגודות השיתופיות מינה את
עו"ד דוד גילת כבורר בסכסוך ,ובמה
לך ההליך צורפו כל חברי מושב כפר
אזר להליך .התובעים ביקשו מהבורר
שיקבע ,כי  50בעלי הנחלות באגודה
זכאים לפיצוי כספי ,שיתקבל מיזמות,
ולא למגרש בהרחבה ,הן מן הטעם שי
תכן וההרחבה לא תצא לפועל לאור
חוקי המינהל ,והן מן הטעם לפיו
מדובר בזכות שאינה כדאית כלכלית,
נוכח תשלום דמי היוון גבוהים למי

נהל ככל שיתאפשר להם לקבל מגרש
בעתיד.
האגודה שאת החלטתה עתרו התו
בעים לבטל ,התגוננה בקול ענות
חלושה ,הואיל וחלק מהתובעים היו
חברי ועד האגודה .לאור האמור ,נטל
על עצמו חבר המושב ,ישראל נוימן,
חבר אגודה וחקלאי פעיל במושב את
המושכות .נוימן שיוצג ע"י עו"ד אייל
סודאי ,ממשרד חיימסון סודאי ושות',
נטל על עצמו את המאבק של האגודה,
כנגד ביטול החלטת האסיפה הכללית
שהתקבלה כדין במוסדותיה ,וטען כי
ההחלטה תקפה ומחייבת ואל לבורר

 
המועצה האזורית מטה יהודה ותנועת
המושבים קיימו השבוע כנס בנושא זכויות
הנחלה

~ 700w

תלונה של חקלאי על גניבת מים הובילה את שוטרי משמר הגבול
לתפישה

ב

כ

 60מושבניקים הגיעו לכנס קרקעות במושב אבן ספיר ,שבמו
עצה האזורית מטה יהודה .במהלך הכנס הרצה יועמ"ש ויו"ר אגף
הקרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח ,שדיבר על
חוזי החכירה לדורות ,היוון חלקות המגורים ,פיצול נחלות וסקירה על
הנושאים הבוערים במושבים ובמרחב הכפרי .היוזמה לכנס הגיע מסגן
ראש המועצה ,בני אלירז.
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להתערב בה.
עו"ד אייל סודאי שניהל את ההלי
כים המשפטיים מטעם נוימן טען ,בין
היתר ,כי בורר אינו רשאי להתערב
בהחלטה של האסיפה הכללית שנ
תקבלה כדין ,וכי הבורר איננו רשאי
להחליף שיקול דעתו בשיקול דעת
האסיפה הכללית או לבחון את מידת
ההיגיון של ההחלטה.
לגופו של עניין נטען ע"י ב"כ של
נוימן ,כי הבסיס להקצאת מגרש בעבר
היה עפ"י קריטריונים אישיים וחלק
מבעלי הנחלות לא עמדו בהם וחלק
אחר לא חפץ כלל להתגורר בזמנו

בכפר ,היות ובעבר המיקום הזה זה לא
אטרקטיבי ,ומשכך יש לדחות דריש
תם לקבל פיצוי כספי בניגוד להחלטת
האסיפה ובניגוד לעיקרון השוויון ול
תקנון האגודה.
עו"ד סודאי הוסיף וטען ,כי קבלת
התביעות משמען – עקיפת החלטות
המינהל והאגודה ,ודרך ליתן פי
צוי לתובעים שאינו מגיע להם עפ"י
החלטות המינהל ובניגוד להחלטות
שהתקבלו בדרך דמוקרטית באסיפה
הכללית.
כאמור לאחר הליך ארוך וקשה,
במסגרתו הצדדים אף היו הן
בביהמ"ש המחוזי בת"א והן בביהמ"ש
העליון ,בהליכי ביניים ,נדחתה תבי
עת התובעים .הבורר קיבל את טענו
תיו של עו"ד סודאי ,וקבע כי החלטת
האסיפה הכללית התקבלה כדין ,היא
מחייבת וכי הוא אינו רשאי לשים
עצמו במקום האסיפה הכללית ולבחון
את מידת ההיגיון של ההחלטה שה
תקבלה או להמיר החלטותיה בשיקול
דעתו .הבורר קבע ,כי היקף הביקורת
השיפוטית על החלטות האסיפה הכ
ללית מצומצם ביותר ,ובנסיבות דידן
לא שעה לתביעות התובעים ליתן
להם פיצוי כספי מכל יזמות שהיא,
במקום מגרש פיזית כפי שקיבלו
יתר החברים בעבר ,כשעמדו בקרי
טריונים.

יום שישי שעבר התקשר חקלאי
תושב עין ורד לשוטר הקהילתי
של משמר הגבול באזור עין ורד,
בשרון .החקלאי אמר כי חיברו צינור
מים נוסף לשיבר הראשי שלו וכי נגנב
ממנו מים ,בשטחים החקלאיים של מושב
עין ורד.
עם הגעתם של שוטרי השיטור קהילתי
של מג"ב למקום ,החלו השוטרים לעקוב
אחרי צינור המים שחובר וזה הוביל לגי
לוי מפתיע של ארבעה מוקדים שונים
שבהם גידלו שתילי מריחואנה.
שוטרים ומתנדבים של משמר הג חלק משתילי המריחואנה שנתפשו ע"י שוטרי מג"ב )צילום :דוברות
משטרת ישראל(
בול בסיוע כוחות בילוש של המשטרה,
ביצעו פעילות הכללה מארבים ותצפיות על השטח משמר הגבול עצרו את השניים .במקום נתפסו כ 700
החקלאי שבו נמצאו השתילים החשודים במטרה לאתר שתילים מסוג מריחואנה בגדלים שונים.
שני החשודים ,בשנות ה  30לחייהם ,תושבי נתניה
חשודים.
למחרת ,במסגרת הפעילות של הכוחות במקום ,זיהו והממצאים הועברו לחקירה במסגרתה נלקחו להארכת
הכוחות  2חשודים שהגיעו אל השטח החקלאי וניגשו מעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה ,שם הוארך
לעבר השתילים .לאחר מרדף רגלי שוטרי ומתנדבי מעצרם.
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 500חקלאים ,נותני השירותים ,הסיטונאים ,רשתות
השיווק והנהגת החקלאים הגי
עו לאירוע השנתי של דוד חי  -שיווק
תוצרת חקלאית .מדובר באירוע הש
נתי המסכם את הפעילות של החברה.
דוד חי נאם באירוע ואמר" :כבכל
שנה אני מתרגש לראות את כולכם
החקלאים באים ממרחקים גדולים ומ
כבדים את האירוע הזה .זה כבוד גדול
עבורי .נמצאים כאן נציגי ההנהגה
החקלאית שעבדו הרבה בשבילכם
והתוצאות לא איחרו להגיע  -אם זה
בנושא המים ועוד .אני רוצה לומר
לכולכם תודה רבה על השותפות
והאחריות שנתתם לי כדי לבצע את
המשימה החשובה בשבילכם .זה מאוד
מרגש אותי ומחמם את הלב .בעיקר
לאחר עונת הסתיו והבציר המאוד
טעונה.
"השותפות היא הסוד להצלחה .תהיו

עצמכם שותפים לכל גורם .אם זה
לקוח או מי שנותן שירות כזה או אחר.
שותפות היא זו שמביאה למצוינות.
זו הדרך היחידה לשרוד .שיהיה לנו
המשך עבודה פורייה ומוצלחת".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
"פעילותך הענפה מראה שניתן להג
שים את החלום שלנו ,החקלאים ,של
שיווק משותף .אני מחזק את ידך .הש
בוע היה כאן ראש ממשלת הודו ,המ
דינה הגדולה בעולם וראש הממשלה
שלנו נתניהו רצה להראות לו הרבה
דברים אבל לא עניין אותו כלום חוץ
מהחקלאות .כל העולם מעריך את
החקלאות הישראלית וצריך שגם כאן
יעריכו .הממשלה מבינה כיום ,יותר
מתמיד ,שצריך לטפל בחקלאות ואנ
חנו רואים מגמה חיובית .אנחנו רוצים
לשפר את הרווחיות של החקלאי הבו
דד ,כדי שהחקלאי יתפרנס בכבוד וש

האירוע השנתי של דוד חי  -שיווק תוצרת חקלאית

נחזיר את חדוות היצירה אלינו".
ראש המועצה האזורית בקעת היר
דן ,דוד אלחייאני" :החקלאים נלחמים
על דה לגיטימציה וחרמות בעיקר
בענף הענבים .במצב כזה התגייסנו
כולנו כדי להציל את הענף והתוצאות
לא איחרו לבוא .כאן בלט דוד חי.
נועם הליכותיו ,היצירתיות ,החשיבה

והדאגה האמתית לחקלאים ולהכנסו
תיהם ראויה להערצה .מה שמניע אותי
זה החקלאי ,המשפחה שלו וזו הסיבה
שאנחנו כאן .תודתי ותודת הבקעה לך
על הסיוע להצלחת כולנו".
יור שולחן הענבים ,יובל בן עמי:
"הייצור הולך ונהיה קשה ולכן התאג
דנו כמה חקלאים .שיתוף הפעולה לא

מובן מאליו ,וזאת כדי שהמחירים יהיו
סבירים ויש שיתוף פעולה בין הערבה
לבקעה לבין כל המגדלים בארץ".
ריימונד אזולאי ,בעלת חוות פירות
נשירים מגבול לבנון" :כבוד גדול לנו
להיות חלק מהקן הגדול שאתה מאר
גן .אחרי עבודה קשה ומסירות והרבה
מחשבה מסתתר לו אדם עניו ,רגיש
ואכפתי .דוד חי נתן לנו תמיכה ואכפ
תיות .הוא איש אשכולות ,מלח הארץ,
אדם צנוע ,רגיש ואכפתי .מוקירים
אותך".
חזי דניאל ,חקלאי ומגדל מלפפונים
ממושב אחיטוב" :המערכת שמשווקת
אותנו צריכה להיות מבוססת על שני
נדבכים על הגינות ועל אמת .קרן
האור למגדלים באחיטוב היא דוד
חי .עמדנו על היכולות ועל החשיבה
היצירתית וההגונה לתת כלים לחק
לאים כדי שנצליח לקיים את העבודה
שלנו".
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חדשות

עמוס דה וינטר
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אחד מבוגרי קורס הטיס האחרון ,תושב ניר ישראל  #ראש
המועצה ,יאיר פרג'ון ,פגש את הטייס ואת בני משפחתו
בטקס בחצרים

ל

פני שבוע ,לאחר קורס ארוך ומפרך,
סיימו החניכים החדשים את קורס
הטיס מספר  .174בטקס הסיום בחצ
רים ,השתתפו הרמטכ"ל ,רא"ל גדי אייזנקוט,
נשיא המדינה ראובן ריבלין ,ראש הממשלה
בנימין נתניהו ובני המשפחות .במהלך הטקס
קיבלו הבוגרים ,ביניהם טייסים ,נווטים ואנ
שי צוות אוויר ,את כנפי הטיס ואת דרגות
הסגן.
אחד מהבוגרים של קורס הטייס הוא
ממושב ניר ישראל ,מהמועצה האזורית חוף
אשקלון .הצעיר הוא בוגר בית הספר התיכון
לאומנויות באשקלון והוא הטייס השני שהוא

בן המועצה ,בתוך שנה אחת .לפני כשנה,
סיים תושב תלמי יפה ,בוגר עירוני ד' בא
שקלון ,את קורס הטייס .ראש המועצה ,יאיר
פרג'ון ,הוזמן לטקס והיה גאה בהישג .בבסיס
חצרים פגש פרג'ון את הטייס הטרי ואת
הוריו ובירך אותם.
"כאזרחי ישראל ,כהורים וכמחנכים ,אנחנו
מאמינים בערך של שירות משמעותי בצה"ל.
אני גאה בכך שזה גם חלק מהשיח הטבעי
בקרב בני הנוער שלנו ואני גאה בכך שבק
רב בני הנוער שלנו ,אחוז המתגייסים לשי
רות משמעותי הוא מהגבוהים במדינה" ,אמר
פרג'ון.
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החברה המובילה למושבים ונחלות

פרג'ון והטייס השני של חוף אשקלון השנה

~

 
 


~

050-530208339

מכללת אוהלו מזמינה אתכם להיות חלק מדור מחנכים חדש
מחנכים חדש
עולםחלק
עםלהיות
אתכם
מכללת אוהלו
מדורודינאמי
טכנולוגי
מזמינה אחד
המתקדם בקצב
המתקדם בקצב אחד עם עולם טכנולוגי ודינאמי
*
*
*
חינם למשוחררי צה“ל ולבוגרי השירות
שנה ראשונה
*
הלאומי בהתאם לחוק חיילים משוחררים

השירות
ולבוגרי
צה“ל
למשוחררי
*שנה
גבוהה
להשכלה
המועצה
חינםבאישור
ראשונהמותנית
הענקת התואר
הלאומי בהתאם לחוק חיילים משוחררים
* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

מלגת קרן גוטוירט ללומדים במסלול ביולוגיה/
מדעים/מתמטיקה העומדים בתנאי המלגה

מלגת קרן גוטוירט ללומדים במסלול ביולוגיה/
מדעים/מתמטיקה העומדים בתנאי המלגה
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מקרה שלפנינו הצדדים הם
אחים שהוריהם היו בחייהם
בעלי זכויות במשק חקלאי
במושב .תחילת הדברים בשנות
ה  '80המוקדמות ,אז חתמו ההורים
על מסמך הממנה את בנם ,המער
ער ,לבן ממשיך היורש את המשק
לאחר פטירתם .כשנתיים לאחר
מכן ,לאחר פטירתו של האב והע
ברת כל הזכויות במשק לאם המש
פחה ,חתמה האם על כתב התחייבות
שמעביר את הזכויות במשק לבן
אחר ,המשיב ,כאשר המשיב חתם
על תצהיר בו התחייב לדאוג לאמו
בשארית חייה.
ב  ,1984כשנתיים לאחר ההסכם
שנחתם בין האם למשיב ,חתמו
השניים על הסכם מחודש ובו ,בניגוד
להסכם הקודם שעסק בהעברה ללא
תמורה ,מוכרת האם את המשק
החקלאי למשיב תמורת סכום של
 2.5מיליון שקלים ישנים ,בנוסף
לתשלומים שונים נוספים .בצמוד
להסכם המכר חתמו האם והמשיב
על תצהיר ,בו הם מבטלים את כל
ההסכמים והתצהירים הקודמים
שלהם ומדגישים כי ההסכם שתקף
הוא הסכם המכר שנחתם בניהם.
ב  ,1991כשש שנים לאחר פטירת
האם ,הושלמה העברת הזכויות
במשק למשיב והוא חתם על חוזה
התיישבות מול הסוכנות היהודית,
ומיד לאחר מכן ניתן לכך אישור
מרמ"י .למרות זאת ,המשיכו המשיב
ומשפחתו והמערער ומשפחתו לגור
כולם בשטח הנחלה ,כשהמשיב
התגורר בבית חדש שבנה בשטח
ואילו המערער התגורר בבית
ההורים ,שהיה ישן ורעוע.
ב  2010נתגלעה מחלוקת בין
האחים והוגשו תביעות הדדיות
לביהמ"ש לענייני משפחה .המערער
ביקש צו הצהרתי ,לפיו הוא בעל
הזכויות במשק מכוח חוק הירושה
ואילו המשיב ביקש את סילוקו של
המערער מהמשק החקלאי.
ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל
את טענות המשיב והורה על סילוקם
של המערער ומשפחתו מהמשק.
בנוסף ,דחה ביהמ"ש את תביעת
המערער לצו ההצהרתי ,מכיוון ולא
הוכיח קיומה של צוואה המעניקה
לו את הזכויות במשק ,ומאחר ולא
הוכח שהיו פגמים בכריתת הסכם
המכר בין המשיב לאם .תביעת
המערער נדחתה גם בשל השיהוי
הרב בהגשתה.
על פסק דין זה הגיש המערער

|| 12

13.7.2017

לביהמ"ש המחוזי את ערעורו,
במסגרתו טען ,בין היתר ,כי שגה
ביהמ"ש לענייני משפחה בכך
שהתמקד בשיהוי בהגשת התביעה
מטעמו ,ואילו לא התייחס לשיהוי
של  26שנים בהגשת התביעה ע"י
המשיב לסילוקו מהמשק ,שלטענתו
מעיד על זכות שימוש בלתי הדירה
)שאינה ניתנת לביטול( ,שניתנה
לו על ידי המשיב ,ואשר יש בו כדי
להצדיק תשלום פיצויים על ידי
המשיב בגין הפינוי ,בהנחה ויימצא
כי אכן המשיב הוא בעל הזכויות
במשק.

המערער גר עם משפחתו במשק גם
לאחר שנחתם הסכם מכר בין המשיב
לאם ובעודה בחיים המשיך להתגורר
בו ,דבר המרמז על הסכמה של הצדדים
להסכם ,בדבר המשך מגוריו של
המערער במשק וזאת ,למרות שהדבר
לא נכתב במפורש בהסכם המכר

דיון והכרעה

ראשית ,קיבל ביהמ"ש המחוזי
את קביעת ביהמ"ש לענייני
משפחה לעניין המסכת העובדתית
שהתקיימה בין הצדדים ,וקבע ,כי
בעל הזכויות במשק הוא המשיב,
אשר מחזיק בזכויות מכוח הסכם
המכר שנערך בינו לבין אמו .מסקנה
זו מתחזקת אליבא דביהמ"ש ,נוכח
כך שהמערער לא השמיע כל טענה
בדבר החזקתו של המשיב במשק עד
להגשת התביעה כ  26שנים לאחר
שנחתם חוזה המכר .ביהמ"ש המחוזי
הניח כי התנהגות זו של המערער
היא תולדה של ידיעתו על כוונותיה
של האם להעביר את הזכויות במשק

דווקא למשיב ולא לאחד האחים
האחרים.
יחד עם זאת ,קיבל ביהמ"ש את
הערעור בחלקו ,תוך קבלת טענת
המערער בדבר רשות שימוש בלתי
הדירה שניתנה לו במשק על ידי
המשיב מכוח הסכמה שמשתמעת
משתיקתו ,משך כל השנים בהם
התגורר המערער עם משפחתו
במשק.
ביהמ"ש המחוזי קבע ,כי אומנם,
ככלל ,נדרשת הסכמה מפורשת
של בעל הזכויות בכדי לבסס רשות
שימוש בלתי הדירה במקרקעין,
ואולם ,במקרים מסוימים ניתן

לבססה גם מבלי ההסכמה
המפורשת ,וזאת כאשר שיקולים של
צדק והגינות מחייבים זאת ,וכאשר
הנסיבות מייצרות הסתמכות צפויה
ולגיטימית מצד מקבל הרשות בדבר
קבלתה לצמיתות .כך ,בענייננו,
קבע ביהמ"ש המחוזי ,כי המערער
גר עם משפחתו במשק גם לאחר
שנחתם הסכם מכר בין המשיב לאם
ובעודה בחיים המשיך להתגורר
בו ,דבר המרמז על הסכמה של
הצדדים להסכם בדבר המשך מגוריו
של המערער במשק וזאת ,למרות
שהדבר לא נכתב במפורש בהסכם
המכר.

ביהמ"ש המחוזי ביסס עמדתו על
כך שגם המשך מגוריה של האם
במשק לא נכלל בהסכם המכר,
אולם ברור לכל שהיה זה חלק
מההסכם .וכך גם לעניין המערער
ומשפחתו .יחד עם זאת ,בהתחשב
באיבה שהתפתחה בין האחים אין
הם יכולים לדור ביחד במשק ,ועל
כן קבע ביהמ"ש ,כי למרות שמדובר
בזכות בלתי הדירה ,ניתן לפנות את
המערער ומשפחתו מהמשק ,אולם
הדבר יעשה תוך שיינתן לו פיצוי
על כך מצד המשיב.

סיכום

בהתאם לאמור לעיל ,ביהמ"ש
קיבל את הערעור בחלקו ,וחייב
את המשיב לשלם למערער תשלום
עבור פינויו מהמשק בסך 675,000
 ,₪המגלם  20שנים של דמי
שכירות חודשיים של דירת מגורים
בת שלושה חדרים.
כמו כן ,המשיב חויב בהוצאות
המערער בסך  ₪ 15,000נוספים.
* ניתן בביהמ"ש המחוזי בלוד,
בפני כב' השופטים ברנט ,פלאוט
וויצמן .עמ"ש  15095174א.ג
נ' א.מ ,ב 19בפברואר ,2017
בהיעדר הצדדים.
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מהלך שנות התשעים
הבין אבנר דהן שעם
כל הכבוד לאהבתו
לחקלאות ,עליו למ
צוא מקור פרנסה
יותר בטוח .המוש
בניק מאבני איתן הביט מביתו אל
נחל אלעל בדרום הגולן ,ראה בעי
ניים כלות את שיירות האוטובוסים
הזורמים לשמורת הטבע היפהפייה
ואז ירד לו האסימון.
דהן ) ,(55נשוי ,אב לחמישה וסבא
לשמונה ,עסק בחקלאות מאז שהגיע
בגיל  18מהקריות לגולן כנחלאי.
בין השאר היו לו גידולי שדה ,מט
עים ,רפת ודיר עיזים ,אולם מחי
רי המים המאמירים ,הגידול ביבוא
ותלאות נוספות שהובילו למשבר
הגדול בחקלאות לפני כ  25שנה,

הובילו אותו כאמור למסקנה הב
לתי נמנעת .תחילה הוא העמיד
בכניסה לנחל קיוסק לממכר שתייה
קרה ,קרטיבים ,כריכים וחטיפים
למבקרים הרבים הפוקדים באתר.
מהר מאוד השכיל דהן להפוך את
התיירות לייעודו ,ולמד לימו
די תיירות וארץ ישראל במכללת
כנרת כולל הסמכה של מורה דרך.
בתום הלימודים עבד דהן כמשווק
בחברת טיולים וכשהרגיש מספיק
בשל לצאת לדרך עצמאית ,החליט
להגשים הלכה למעשה את פרויקט
הגמר שלו במכללת כנרת :הקמת
חאן על מצוק של נחל .תחילה הקים
את אתר הקמפינג "הכפר האינ
דיאני" מעל המפל השחור בשמורת
נחל אל על ,ובסמוך את "החצר
הפעילה" ,אתר לינה ,ספורט אתגרי
וסדנאות לחקלאות קדומה.
ב  '98החליט דהן לשלב בין שתי

הנוף הפסטורלי בחאן הגליל )צילום :איתי בודל(
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העולמות ולהקים את המקום המוש
לם ליחידים וקבוצות מכל הגילאים
המעוניינים לנפוש בטבע .חאן אל
על הממוקם אף הוא על מצוק הנחל
הנושא את שמו ,הנו מתחם קמפי
נג באוהלים בדואיים מחוממים ,או
בונגלוס למשפחות .בנוסף ,קיימות
במקום מגוון אטרקציות ואפשרויות
לפעילויות אתגר וכיף כמו טיולי
חמורים ,טיולי אופניים ,טיולי
ג'יפים ,סדנאות חקלאות קדומה,
סדנאות גיבוש ועוד.
"הקונספט של החאן הוא ייחו
די :לאפשר לאורחים לחוות את
הטבע כמעט מכל זווית אפשרית.
האתר פותח בפניהם עולם שלם
של חוויות ,תוך שימוש מקסימא
לי באוצרות הטבע שמסביב :תנאי
השטח ,אוויר צלול ,נוף קסום ושל
ווה .כמו כן ,יש היצע של רמות לינה
שונות ומגוונות :קמפינג ,חדרים

ואוהלים מרווחים שלנו ,כך שקבוצה
לא הומוגנית מבחינת העדפות הלי
נה שלה יכולה לשהות באותו מתחם.
כל אחד לוקח את מה שמתאים לו
גם מבחינת ההוצאה הכספית וגם
מבחינת הלינה ",מסביר דהן.
מדי שנה מתארחים בחאן כ 30 20
אלף איש הנמנים על קשת רחבה
של גילאים :בתי"ס יסודיים ועל
יסודיים ,בני נוער מחו"ל )"תגלית",
"מסע" ו"נעלה"( וכמובן משפחות,
שבתות חתן וכדומה" .השריטה שלי
היא שאני לא רק רוצה לארח אנשים
בחאן ,אלא להעשיר אותם בעו
לם שלם תוכן וחוויה .ולכן יש לנו
למשל שלל פעילויות בטבע ,כולל:
פעילות אתגרית ,משחקי ניווט,
סדנאות להעצמת הורים וילדים,
סדנאות טבעתרפיה וטיול חמורים,
במהלכו אני מספר על החשיבות
של החמור ,הדימוי והתפקוד שלו

אבנר דהן ,הבעלים של חאן הגליל

מתקופת המקרא ועד היום .יש לנו
מוצרי מדף כמו הפעילויות שציינתי
ואנחנו יכולים לתפור פעילויות ול
בנות קונספט ,בהתאם לצרכים של
כל קבוצה באשר היא".

חאן הגליל

עם האוכל כידוע בא התיאבון
ולאור ההצלחה שקצר החאן ,החל
דהן בניסיונות לאתר מתחם נוסף.
בין השאר הוא חיפש בגליל המער
בי ואחרי שנתיים מצא קרקע בעלת
יעוד תיירותי בקיבוץ בית העמק.
דהן הציע את הרעיון להנהלת הקי
בוץ שקפצה על המציאה ,צירף אליו
את היזם חיים איכנוולד ,הבעלים
של המרכז למנהיגות ,בנאות קדו
מים ומבעלי "ספרי חמד" ו"ידיעות
ספרים" ,ויצא למסע ארוך ומתיש
בנבכי הבירוקרטיה הישראלית.
"אני מניח שכ  80%מהיזמים
בארץ נופלים בגלל חסמים בירוק

אירוח קבוצה עם ארוחת פויקה בחאן הגליל

)צילום :מזי וורצל(

דהן ) ,(55נשוי ,אב לחמישה וסבא לשמונה,
עסק בחקלאות מאז שהגיע בגיל 18
מהקריות לגולן כנחלאי .בין השאר היו לו
גידולי שדה ,מטעים ,רפת ודיר ,אולם המשבר
הגדול בחקלאות לפני כ 25שנה ,הוביל אותו
כאמור למסקנה הבלתי נמנעת
רטיים .למרבה המזל יש כמה יזמים
שלא מתייאשים ,משלמים מחיר
כבד ומצליחים .לקח לנו ארבע שנים
מרגע שהתחלנו את התהליך ועד
שיכולנו לקבל את הקבוצה הראשו
נה .בתהליך יותר ידידותי לסביבה
היה אפשר לעשות את זה בשנ
תיים שנתיים וחצי גג .כדי לקבל
היתר בנייה עליך לבקש אישורים
משישה גורמים :משרד התיירות,

משרד הבריאות ,נציבות כיבוי אש,
רשות מקרקעי ישראל ,המועצה
האזורית והוועדה המקומית לתכנון
ובנייה .כל גוף כזה מעוניין לכסות
את עצמו מאלף עד תף והופך את
היזם לשכפ"ץ שלו ,עם אלף ואחת
דרישות שחלקן אינו בהכרח ברות
הגיון.
"משרד התיירות למשל רוצה
לעודד הקמת אתרי תיירות ,אבל

אבנר דהן באחת מהפעילויות שמוצעות בחאן  -סנפלינג במערת קשת )צילום :מיכאל דהן(
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חאן
ועכשיו
"הקונספט של החאן הוא ייחודי :לאפשר
לאורחים לחוות את הטבע כמעט מכל זווית
אפשרית .האתר פותח בפניהם עולם שלם
של חוויות ,תוך שימוש מקסימאלי באוצרות
הטבע שמסביב :תנאי השטח ,אוויר צלול ,נוף
קסום ושלווה"
לוקח לו שנה לאשר את התוכניות
וכן הלאה .כל דרישה של הרשויות
מעכבת ומכבידה על היזמים מב
חינה כספית .איך לא מתייאשים?
למזלי חיים ,השותף שלי ,הוא בעל
אורך רוח וסבלנות וגם בעל ניסיון
בדברים הללו".
בדצמבר האחרון ובהשקעה של
כ  20מיליון שקל נפתח בבית העמק
"חאן הגליל" ,מתחם אירוח כפרי
פסטורלי לזוגות ,משפחות וקבו
צות "חובבי טבע שאוהבים להתחבר
לאדמה ,ולאלה שאוהבים להתפנק",
כפי שמצוין באתר של המקום.
המתחם ששימש בעבר ללולי
הקיבוץ ,משתרע על פני  20דונם
ומחולק לשני מוקדי אירוח :החאן,
שכולל  4אוהלי אירוח רועים גדולים
לאירוח קבוצות ומשפחות המאפשר
חווית גיבוש ייחודית והמוקד השני:
 32חדרי אירוח ,המתאימים לזוג2+
ילדים ,ושש דירות אירוח מרווחות,
בנות  2חדרי שינה ופינת אוכל,
מתוכן שתיים נגישות לנכים.
דהן" :הניסיון רב השנים שלנו
באירוח מסתכם בהבנה שלתת
ללקוח כמה שיותר שירות טוב וכמה
שיותר תרומה לכספו ,זו ההשקעה
הכי משתלמת לנו הבעלים .מלבד
חווית אירוח פסטורלית ,אנו מע
ניקים לאורחים ערך מוסף רב ,עם
שלל פעילויות אתגריות בשטח,
כמו :סדנת ,Outdoor training
סדנת טבע תרפיה ,מסלולי טיול
אופניים לבודדים ולקבוצות ,וגלי
שת מצוקים ממערת קשת".
כמו כן מוצעת סדנה מיוחדת לימי
היערכות למורים ,המופיעה בספר
הסדנאות של עמותת המורים .כדי
להשלים את חווית האירוח בחאן,
ניתן למצוא בקיבוץ מספר מוקדי
עניין תיירותיים כמו :אמן פיסול
בעץ ,ציירת עם הרצאה וגלריה בי
תית ,מפעל משי ,קונדיטוריה ובית
קפה ,סדנאות שף ,רפת ובריכה .כמו
כן האזור משופע במסלולי טיול ונ
חלים.
"הגליל המערבי הוא אזור מדהים
המשופע מאוד במסלולי טיול ,את
רים תיירותיים כמו ראש הנקרה
ועכו ,נחלים כמו כזיב ובצת ,מסע
דות ,בתי קפה וכדומה .האזור מקבל
תנופה רבה בשנים האחרונות הודות
לפעילות של המועצה האזורית מטה

|| 16

13.7.2017

אשר ,עמותת אוצרות הגליל וגור
מים נוספים שמבינים את החשיבות
של התיירות ,ומוכנים לעזור ולסייע
ליזמים ",אומר אבנר.
מלבד היותו יזם תיירותי ועסקי,
דהן הוא בוגר לימודי הנחיית קבו
צות וייעוץ ארגוני באדלר ,ועוסק
גם באימון אישי וייעוץ אירגוני
"בשביל הנשמה" .במהלך השנים
הרחיב את השכלתו בלימודי פסי
כולוגיה יהודית במכון רוטנברג,
לימודי טבע תרפיה אצל ד"ר רונן
ברגר ומשכיל לשלב את עולמות
התוכן בעשייה העסקית שלו.
כיצד הפכת ליועץ ארגוני ומהי
טבעתרפיה?
"התחלתי את הקריירה שלי כח
קלאי ,הפכתי למורה דרך וכיוון
שמאוד נהניתי להדריך אנשים וקי
בלתי הרבה פרגון ,החלטתי להרחיב
את הידע שלי באמצעות לימודי
יעוץ ארגוני .זה נראה לי מאוד טבעי
לחבר בין המיזמים התיירותיים שלי
לעולם העסקים ,העולם הארגוני על
ידי הנחיית קבוצות .היום אני משלב
בין כל התורות והשיטות שלמדתי
כדי לסייע לארגונים לשפר את
עצמם ולמצות יותר מהפוטנציאל
שלהם.
"טבע תרפיה היא שיטת טיפול
אינטגרטיבית ודינמית ,הממוקמת
בתפר שבין טיפול באמצעות הבעה
ויצירה ,פסיכולוגיה ורפואה משלי
מה .השיטה בעצם מוכיחה שלעבודה
בטבע עם אנשים וקבוצות יש הש
פעה הרבה יותר גדולה מאשר כש
מסתפקים בהעברת החומר בכיתות
או באולמות .היציאה לטבע משפרת
את המצב רוח שלנו ,ולכן משתמשים
בו כאמצעי ללימוד כלים טיפוליים
וטכניקות בהן ניתן להשתמש בכל
המצוי בשטח לצורך עידוד תהליכים
רגשיים עמוקים מסוגים שונים .כך
שהטבע הוא גם מקום להשראה ,גם
מקום לטיפול וגם מקום להתפתחות
והעצמה .לא בכדי אמרו חז"ל 'לך
אל הנמלה עצל' ויש המון מדרשים
תלמודיים שעוסקים בהשפעה הרבה
והטובה שיש לטבע על בני האדם,
ביניהם המדרש של רבי עקיבא .רבי
עקיבא פחד ללמוד תורה ורק בגיל
 ,40כאשר ראה כיצד מי המעיין חו
צבים בסלע ,הבין שאם המים הר
כים מצליחים לחלחל מבעד לסלע

סדנא למנהלי משאבי אנוש

"רבי עקיבא פחד ללמוד תורה ורק בגיל ,40
כאשר ראה כיצד מי המעיין חוצבים בסלע,
הבין שאם המים הרכים מצליחים לחלחל
מבעד לסלע הקשה ,זה סימן שאפשר לעשות
כל דבר ולא מאוחר מדי עבורו להתחיל
ללמוד"
הקשה ,זה סימן שאפשר לעשות כל
דבר ולא מאוחר מדי עבורו להתחיל
ללמוד .זה בדיוק מה שאנחנו עושים
בטבע תרפיה :מתבוננים בטבע וד
רכו מקבלים השראה".
האם ההשקעה בחאן הגליל מצדיקה

את עצמה ומה הלאה?
"כמו רבי עקיבא בזמנו גם אני
מרגיש צורך לצאת לטבע ולחשוב
שם על המשך דרכי .מצד אחד ,יש
לי לא מעט הצעות ממשקיעים שמ
בקשים ממני לבנות עבורם מיזם

חיים אייכוולד ,טל לביא ואבנר דהן )צילום :גדי ודורית ריטבו(

כמו חאן הגליל ,שעל פי הביקוש
הקיים צפוי להחזיר את ההשקעה
הרבה לפני שצפינו ופיללנו .לא
לקחתי מספיק בחשבון את הקש
רים שקשרתי במהלך השנים .בחאן
אלעל לקח כשלוש שנים להחזיר
את ההשקעה ולכן חשבתי שבחאן
הגליל ייקח שנתיים ,כאשר בפועל
לקח חצי שנה בלבד.
"מצד שני ,אני כל כך מותש מה
דרך שנאלצנו לעבור עד שפתחנו
את שערי המקום ,ולא בטוח שבא
לי כרגע להתחיל שוב מחדש .אני
אבא וסבא ,אוהב לטייל על אופניים
ונראה לי שקצת הפוגה לא תזיק לי.
אני מאוד מתלבט ביני לבין עצמי
לגבי המשך הדרך ,ומתכוון ללכת
למעיין ,להרים ולגבעות בתקווה
לקבל את התשובות לשאלות הללו".
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אלבום
המייסדים

ġĤĠ ĕďČđ ĕĘĕĘ

đĘģ ěĘđ ĕĜđĔ

ĕĕģ ĕčĢđ ĒđĤ

ĔĤĠĘČ ĝđĤčđ đđč

Ęčĕģ ĘĝČĤđ ĘĥĕĚ

ĔĕĚĝďĘđĎ ďĘđĤĐđ ĕĚĞĜ

ĤďĠ ęđĦđ ĕĎĠ

ěĕĕčĝđĤĎ ĘđČĠđ ĐĤĥ

ĤĠđĝ ěđĤĕĚđ ĕĚĞ Ħč

ěĚĝđĒ ĕđĤđ ĦđĤ

ĤĥĘĠ ĕđĤđ ěĒđĝ

ěĘĠģ ĕĘĤĪĢđ ĐďĜĕĘ

ěđďĤđĎ ĕĤčđČđ ĤĘģ

đĔđĘ ďĕđďđ ĐĝĕĤ

ĤĜđ ĕčĢđ ĐĕĤđĘĎ

ĤĔđĚĘĤĠ ęĕĤĠČđ ĘėĕĚ

ěđĕĢĜč ďĕđďđ ĕĤĚ

ěđĚđĘđĝ ęĕĕēđ ĐĚĘĦ

đĔĐđĠ ĕĜďđ ĐĒđĤ

ĤĒĘĎ ĤĕČĚđ ĕĒĕĕĚ

ěĚĤđđď ğĘČĤđ ĕĝĜĜ

ĔđĚĤĚ ĘđČĠđ ĕĔģ

đģĤĪĢ ďĤĪĢĕĤđ Ęĕĕď

ĤĎĜĕĔČ ďĕđďđ ěĘĐ

ĞģĤģĐ ĘĞ ĐĕĕĜĥ ĐĕĘĞ

ĝģĜĕĠ ěĘđ ęĕĤĚ

đģĤĚ ģĤčđ ĐĜČĕď

ĤĔđĚĘĤĠ ĐĜĤĕĚ

đČĤĜĤđĕ ĘĚđ ĘĤč

ěđĔĘĝĐ ĕĤĜĐđ ĔĜČđĔĜČ

ĪġĕčđĚđēĜ ģĕĤČđ ĐĤĘģ

ěđĝģĕĒĕĕČ đĪĎđ čĕČ

ĘđĥĔĘČ ĕđđĤĐđ ĐĜĕďĞ

ěĕģĔđĘĠ ĕČĦčĥđ ĕĘĤĕĥ

ģĜĤĠ ĕĔĤĚđ ĐĤčĤč

ĤĔėĥ ĕĤČĘđ ĐĞđĜ

ěĚĢĘđĐ ĕĔĤĚđ ĐĤčĤč

ěĒđĤ ěĚĤđĜđ ĕĘĤĕĥ

ĎĤčĜĒđĤ ĔĤčđĤđ ĕčđĔ

ěĚđĕĜ ďĤĪĢĕĤđ ĐĤđģ

ĕĕģ ĕčĤĐđ ĘďČ

ěĚĤčĚĕČ ĕĤČĘđ ěĕĘĐ

ĝČđđ ěĘČđ ĐčđĔ

ĔĤčĘĕĝ ěĘČđ ěĕĘĕĤĚ

đĤĕĕĠĝ ěĘČđ ěĕĝģĚ

ĔĕĚĝďĘđĎ ĔđĕĘČđ ĐďĜĘđĕ

ěĕĤčđĎ ĕčČđ ĐčĕčČ

ěĤģ ĐĥĚđ ĐĤđčď

ĤĎĜĕĔČ ďĕđďđ ěĘĐ

ĞģĤģĐ ĘĞ ĦĕĥĕĘĥ ĐĕĘĞ

ěĕđĘ ĕĒĕČđ ĕĘĥ

ĘčĕĕČ ĘĕĕĤđ ěČĕĤĚ

ĞčĎ ĤĕĚĞđ ĕĚĞĜ

ďĜĕģĘč ĝĘđ ěĕĤĕĕČ

ĤĐđĒ ĞĥđĐĕđ ěĒđĝ

ĕĘČĕĜď ěĦĜđĕđ ĘđĤģ

ĕģĢđĝĤģ ěđĘČđ ĐĘĕĘ

Ĥģđĝĕđ ĝĘđ ĐĜďĤĕ

ĔĘčĜĎĕĕĠ ģĤĚđ ĐĜē

ĕĜđčĕĝ ĕĚĞđ ĘĕĤčČ

ĝĕĤđ-Đď ěĘĕČđ ĐĢĤĦ

ģĠđČ ČĤđĕĎđ ĐĜē

ďĘĕĠ ĝĕĘĕĠđ ĐĕĔĜĕĝ

čČĕĘČ ěĤĕčČđ ĤĐĒ

ġĘĚ ěĕđđĤĚđ ĐĤďĜĝ

ěĕĕĘģ ěđĤđ ęĕĤĚ

האנדרטה לזכר חללי מערכות ישראל בצור משה

ĤĝđĤĠ ĝĘđ ĐĜē

ěĕĕĔĥĠČ ěĘČđ ěČđĪĎ

ĕđĘ ďđďđ ĐĚĒČ

ěĚĘđď čČĒđ ěĕĘĕĤĚ
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מ

ושב שדה ניצן הוקם ב  1973בחבל
אשכול ,בנגב הצפון מערבי ,על ידי
עולים שהגיעו מארצות דוברות אנ
גלית .מלחמת ששת הימים )(1967
הייתה קטליזאטור רגשי עצום עבור היהודים
בתפוצות העולם המערבי ,בעיקר בצפון אמרי
קה .בשנות השישים החלה לעלות שאלת הזהות
היהודית על רקע הסכנות בעיקר בערים הגדולות.
היוזם והוגה הרעיון להקמת היישוב היה אדי
פרץ ,אחיינו של הסופר היהודי הנודע ,י.ל .פרץ.
יהודי משולב שחי בניו זילנד ,מגדל עגבניות מזה
עשרים שנה .אדי הגיע לארץ אחרי מלחמת ,‘67
האמין שבנגב ובסיני יהיה ניתן לגדל אלפי דונמים
של ירקות לייצוא לאירופה בעונת החורף בח
ממות זכוכית .הוא ניפגש עם הגורמים המוסמכים,
בעיקר עם דוד נחמיאס ,שהיה מנהל חבל דרום
של הקק“ל ,ולאחר שנה של ניסיון ,הוא שולח
”קול קורא“ למשפחות צעירות מארצות דוברות
אנגלית ,בכל העיתונות היהודית בארצות האנגלו
סקסיות ברחבי בעולם ,לבוא ולהקים יישוב חדש
על קצה גבול המדבר” :אנחנו מחפשים אנשים
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בריאים ,עם גב חזק ,ובעלי גישה חיובית
לחיים ,והם צריכים להיות מאוד אינטליגנטים
ובעלי תודעה אידיאולוגית “,...כתב.
בשלוש השנים הראשונות ליישוב עולות לארץ
 50משפחות :הם הגיעו מניו יורק ,ניו ג‘רסי ,אוהיו,
טקסס ,סן פרנסיסקו ,בולטימור ,וושינגטון דיסי,
שיקגו ,מילווקי ,ווסטר ,בוסטון ,דנבר ,לוס אנג‘לס
וסקרמנטו שבארצות הברית .ממונטריאול ,קוויב
קסיטי ,וויניפג וטורונטו שבקנדה וכן ,מלונדון ,לי
ברפול ,ניו קאסל על הטיין ,לסטר ,הול ומנצ‘סטר
שבאנגליה .חלקן עלו מיוהנסבורג ,וולקום,
גריימסטאון ,בוטוויל ,פריטוריה ,בנוני ,דרבן ,בלו
מפונטיין ,מפיקינג וקייפטאון ,שבדרום אפריקה,
מווינדהוק שבנמיביה ,ממלבורן שבאוסטרליה,
אוקלנד וולינגטון שבניו זילנד וממכסיקו סיטי
שבמכסיקו.
העולים עזבו שנים של מאבקים לזכויות האדם,
בהם נטלו חלק חשוב במצעדים ועצרות נגד
המלחמה בוייטנאם והיו אף כאלה ששרתו ונלחמו
בוייטנאם .הם עזבו קריירות אקדמאיות גבוהות,
רבים מהם ,דור שני של ניצולי שואה ,חלקם

הגדול היה בתהליך של חיפוש אחר זהות יהודית
בחברה פתוחה ,שבה דווקא הליברליזם מהווה
סיכון לדור העתיד .הם עלו לארץ מהחלטה פני
מית ואישית .ניתנה להם האפשרות והזכות לחוות
הקמה של יישוב חדש מן היסוד ,בעבודה עברית
ובעבודה עצמית .נשים וגברים עבדו מבוקר עד
ערב ,בזריעה ,בטיפול בשתילים בחממות זכוכית,
בקטיפים של עגבניות לייצוא .הם הביאו עימהם
אורח חיים דתי נאור ,המקבל את הזרמים השונים
ביהדות.
בלומפילד משה ברנרד ,נשיא קק“ל קנדה בש
נים  ,19751970נרתם למפעל ,בהכשרת הקרקע
ותרומה כספית להקמת היישוב ,שנקרא על שמו:
בלום  -ניצן שדה – פילד ומכאן :מושב שדה
ניצן.
תנועת המושבים הקימה את פרויקט "אל
בום המייסדים" ,במסגרתו מושמע סיפורם של
כל אחד מהמושבים ,מעצם היווסדותו והקמתו
של המושב ומביאה את פני המייסדים בתמו
נות אלבום ,אותם היא מעניקה לכל אחד מהמו
שבים.
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תו למושב
מיקי נירון

לכבוד הקיץ שהגיע
~~~ ~~ ~


אסתר רדא )צילום :לוסי ססיאט(

מתי כספי )צילום :הקאו כספי(

  
טונה  /סחרחורת  -הראפר שהחזיר את ההיפהופ לתו
דעת הכלל בארץ ,משחרר שיר שני לקראת האלבום
החדש אשר ייצא בקרוב" .סחרחורת" זה שיר חשוף,
המוקדש כולו להתקפי חרדה ומורכב מסגנונות מוזיק
ליים שונים המשתלבים זה בזה .השיר מלווה בקליפ של
הבמאי ,נאור סוקי ,שהפיק בעבר גם את הקליפים ל"גם
זה יעבור"" ,רוק  "30ו"סרט ערבי".


דניאלה ספקטור וגבע אלון  /זמר נוגה  -במלאת 50
שנים ליציאת אלבום המופת ״החלונות הגבוהים״ ,הפי
קה גלגלצ משדר מחווה מיוחד ,הכולל גרסאות מחודשות
לשירי האלבום ,המבוצעות על ידי מגוון אמנים מהשו
רה הראשונה בישראל .השיר הראשון בפרויקט שיוצא
לאור הוא דואט מרגש של דניאלה ספקטור וגבע אלון,
מהיוצרים המוערכים ,המסקרנים והנוגעים במוזיקה
הישראלית ,לאחד השירים האלמותיים בתרבות המקו
מית" ,זמר נוגה" .השניים חברו לראשונה בשנה שעברה
לסיבוב הופעות משותף ומצליח וכעת ,שיתוף הפעולה
הזה ממשיך עכשיו גם אל אולפן ההקלטות.



דנה אינטרנשיונל  /רותי  -אחרי פסק זמן ארוך " -ארוך
מדי ,אני כנראה הזמרת הכי עצלנית בעולם ",דנה אינט
רנשיונל חוזרת בשיר חדש שנקרא "רותי"" .השמחה שלי
היא המחאה שלי .נעמי שמר כתבה את המשפט הזה
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דנה אינטרנשיונל )צילום :יח"צ(

באחד השירים שלה ,ואני מאמצת אותו כאילו הוא שלי.
בארץ שמחה ופופ ופאן נתפסים כמשהו קליל ולא עמוק,
אבל מי שבאמת צריך להתמודד עם הקושי של החיים,
יודע שיש רק דרך אחת לעשות את זה .לשמוח!" כך מס
פרת אינטרנשיונל על יצירת השיר החדש.


ילדי בית העץ  /מוזיקה  -תוך זמן לא רב "ילדי בית העץ"
הפכו לסיפור הצלחה מרגש .פרויקט הילדים המוזיקא
לי של האחים רן ויאיא כהן אהרונוב ,החל כאלבום שי
רים ,התפתח לספר ,הצגת תיאטרון המבוססת על הספר
במדיטק חולון ,ומשם לסדרת טלויזיה מצליחה ועטורת
שבחים הנחשבת לסדרת הדגל של הטלויזיה החינוכית.
במופע משתתפים :יאיא כהן אהרונוב ,איילה אינגדשט,
גלעד בין ליש ,ניר מנצור ,אלון רדעי ויקיר ששון .המופע
התקבל בחיבוק גדול ,הילדים וההורים כבר שרים את
כל השירים ותוכלו לראות אותו ב 25.8במתחם צנובר,
מרכז הגולן.

Differenteyes
אסתר רדא  – Different eyes /רגע לפני שחיממה
את הזמר סטינג בפראג ,אסתר רדא הוציאה את שיר הנו
שא מתוך אלבום חדש שיראה אור הקיץ .זאת לצד ההנ
חיה של תכנית התרבות "מועדון תרבות" בערוץ 'כאן '11
ועשייה בלתי פוסקת שכוללת סיבובי הופעות מעבר לים.
השיר שנכתב והולחן ע"י רדא ,הוא קפסולה מרעננת של
גרוב קליל ואווירתי ,שמחליקה בגרון באופן מושלם וכמו
תמיד ,מוגשת ע"י רדא באופן הכי טבעי ולא מתאמץ.

טונה – "סחרחורת"


פורטיס  /הצדפה המהבהבת  -רמי פורטיס הינו אחד
הקולות המשפיעים והחשובים בתולדות המוזיקה היש
ראלית .החל מאמצע שנות השבעים ,עם שורה של
להיטים פורצי דרך ,שהם כיום המנונים שגורים בפי כל,
פורטיס לקח את הפאנק ואת הרוק מהשוליים אל לב
המיינסטרים הישראלי ,בסגנון ,בסאונד ובהגשה הכל
כך ייחודיים לו ,ללא פשרות או התחשבות במה מקובל.
הסינגל הראשון מתוך האלבום מדור פיות הוא "הצדפה
המהבהבת" – שיר אהבה ,שיר געגוע אל "הצדפה" ,אל
גן עדן דמיוני ,אליו אנו משתוקקים בחלומותינו .בשיר
ישנה אותה חללית ,החללית הפורטיסית המוכרת ,הבאה
מהרגש ,ולא מהשכל" .הצדפה" היא מקום שאפשר רק
להרגיש ,מקום שאינך יכול לחפש ,או להבין ,אלא בא
מצעות הלב.

~
מתי כספי  /אז יש  -מתי כספי מוציא שיר חדש לקראת
אלבום חדש ומזכיר לנו שוב את כישרונו הרב והייחודיות
המוסיקלית שלו ,אלו שהפכו אותו לאחד מהמוסיקאים
הפוריים והמוערכים ביותר ולאחראי לקלאסיקות תר
בות במוסיקה הישראלית .את מילות השיר ,החוגגות את
החיים ומזכירות לנו שיש אהבה ,כתב יענקלה רוטבליט
והלחן הממכר של כספי שגם עיבד והפיק מוסיקלית.
אז יש מלווה בקליפ ,בבימויו של אהרון קפלן ,אשר מע
מיד לפנינו את מראת הניכור ומגלה לנו מחדש את יופיו
של הטבעי והחם.
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ספרים
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העולם האמתי

העולם המופלא של "אמבר" ,מאת רוג'ר זילאזני ,מהלך קסם זה
עשרות שנים ולאחרונה ,סדרת המדע בדיוני והפנטזיה רואה אור מחדש
בשני כרכים" :מלך ,נסיך ,יורש" ו"אל מלכות האופל" ,בהם מובאים
עשרת הספרים בסדרה .זהו סיפורם המופלא והקסום של המלך אוברון,
הנסיך קורווין ,אחיו ובהמשך גם בנו של הנסיך קורווין .הדמויות האלו
נקלעות ונחלצות ממצבים מסוכנים ללא הרף בעולם המכושף של אמבר,
שנקרא גם 'העולם האמתי' .בכרך הראשון המלך אוברון נעלם ,והנסיך
קורווין חוזר לאמבר בהיותו היורש המיועד .הוא מכשף רב עצמה ,אך
הוא מגלה כי כוח נעלם מסכל את פעולותיו .אחיו של קורווין חוברים
אליו כדי לגלות מיהו הבוגד הרצחני ולעמוד על טיבה של הדרך השחורה שהופיעה במפתיע.
בכרך השני ,מרל קורי ,סטודנט צעיר ,בנה מחשב ייחודי ,ולפתע חייו משתנים .יצורים מעולם
אחר הורגים את חברתו ,ומישהו מנסה להתנקש בחייו באותו תאריך מדי שנה .מרל הוא מרלין,
בנו של קורווין הנעדר ,והוא יוצא לאמבר כדי לחפש את אביו ומגלה סימנים ברורים לכך
שהוא חי .מלך אמבר מצווה עליו לנתק את המחשב ,אך זה הופך ליצור תבוני.
)מאנגלית :דורית לנדס ,הוצאת עם עובד 877 ,עמודים  1095 +עמודים(

היזהרו במשאלותיכם

"עולם ללא נסיכים" ,מאת סומן צ'יינני ,הוא שני בטרילוגיה לבני
נוער" :בית הספר לטוב ולרע" ,סיפור פנטסטי רב קסם .סופי ואגתה חזרו
מבית הספר לטוב ולרע לביתן שבכפר גבלדון ,אך האם זהו סוף הסיפור?
איום מרחף על הסוף האגדי שלו ציפו .בתקווה לגבור עליו ולהגיע אל
הסוף הטוב הן שבות לבית הספר אך מגלות כי הכול בו השתנה .מכשפות
ונסיכות ,נבלים ונסיכים ,אינם אויבים עוד .הפעם המחנות היריבים הם
בנים ובנות .בראש בית הספר לבנות עומדת המנהלת המניפולטיבית
סאדר ,הנחושה בדעתה שבנות צריכות לכתוב את הסוף הטוב של הסיפור
שלהן ללא קשר לבנים .אגתה וסופי מנסות לתפוס את העט המספר שיאפשר להן לכתוב את
הסוף הטוב ,אך הבנים עומדים בדרכן.
)איורים :יקופו ברונו ,מאנגלית :רחל אהרוני .הוצאת הקיבוץ המאוחד 416 ,עמודים(

מאוזן:
 .1צייר צחצח וקיים יחסים )) (6ע"פ יגאל פרנקל(;  .4ארכיב חומר תורשתי טהור
)) (4ע"פ יגאל פרנקל(;  .8רגע רגל ) .9 ;(2הכי אותי ,אני לא שותה מפה לפה );(6
 .11שחקו העולם ושגו לתומם ) .12 ;(7ראו  20מאונך;  .13נעצר לפתע במסוק
פאר ) .15 ;(3יעקב הקיף בתיל את המקרר ) .18 ;(7הדרומית ביקשה מקלוד
להפסיק )) .19 ;(6עם  3מאונך( זה היה ביתו של השופט ) .21 ;(4יפרום או ירשה?
) .22 ;(4השבת בחיוב כספרדיה שאיש לא עקף את הישגה )ש( ).(6
מאונך:
 .1קוראים לו מתקן ממונע ) .2 ;(5הקוף בקרוב בפולין ) .3 ;(5ראו  19מאוזן; .5
אדם השתמש באקדחו בשלכת ) .6 ;(5כיסוי ראש חובה )) (5ע"פ יגאל פרנקל(;
 .7מערכת עופות מפוארים היוצרים מעמדות )) ( 7ע"פ אלי בראל(;  .10הרים
בשובו את ליגת הכדורסל בתחילת הבנייה ) .13 ;(4,3אם אתה שומר על דיוק
גזום אותי ) .14 ;(5אני נושא באחריות על הלהבות של כספי ) .16 ;(5חומר
ממסטל ביין ריחני ) .17 ;(5בעוד היא קושרת ,בייב נפטר )) .20 ;(5עם  12מאוזן(
הזדרזה לשאול לגבי זהות האם לעתיד ).(5

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :221
מאוזן .1 :אלתרמן;  .4עקרב;  .8רימה;  .9אוזבקי;  .11התפללנו;  .12נכה; .13
אמת;  .15משרוקית;  .18לינקים;  .19גט;  .21כיפה;  .22אזדרכת.
מאונך .1 :אומצה; תקרצף;  .5קרבין;  .6בלילה;  .7פופולרי;  .10מלומדים; .13
אמלוך;  .14תל נוף;  .16קיטור;  .17תרמית;  .20בז.

מעולם הילדים

"הינשוף וחברים" ,מאת ד"ר אירית שקדי ,הוא שלישי בסדרת
ספרים מקסימה על עולם הילדים .בספר שבעה סיפורים בחרוזים
על מושג החברות והאופן בו ילדים תופסים אותו .כל סיפור מציג
סיטואציה מעולמם של הילדים ודרך אפשרית להתמודד עם הקושי
שהיא מעלה .הוא נפתח בסיפור "מכחולים" על ילדה שאף אחד
מהילדים לא משחק איתה ,כשהיא הולכת לפינת היצירה לעבוד היא
מגלה בהדרגה ששאר הילדים בגן רוצים להצטרף אליה .הסיפור
"הפתעת יום הולדת" מציג את יום ההולדת מנקודת מבט מקורית ,של הילדים המתארחים
במסיבה והציפיות שלהם ממנה .בסיפור "חברה תמיד תישאר חברה" שיר מגלה כי החברות
הכי טובות שלה עוברות דירה עם בני משפחותיהן ודואגת שלא יהיו לה חברות .הסיפור "יפות
כמו סינדרלה" מתמקד בקשר בין ילדה ובובת ארנבת קטנה שקיבלה במתנה .הסיפור שהקנה
לספר את שמו עוסק בינשוף המקריא לחבריו סיפורים עד שיום אחד משקפיו נשברים והוא
חושש שלא יהיו לו חברים כשלא יוכל להקריא סיפורים" .מהומה וכוס תה" עוסק בקשר בין
ילדה לחתולה השובבה שלה .והסיפור האחרון בספר" ,שוב חברים" עוסק באחת הסיטואציות
השכיחות ביותר בעולם הילדים :ריב בין חברים.
)איורים נפלאים של יונת קציר ,הוצאת אוריון 35 ,עמ'(

מגדל של קוביות בניתי

"מגדל של קוביות בניתי" ,ספרה הקלאסי של
דבורה עומר ,יצא בהוצאה מחודשת בשלושה
ספרי קרטון קטנים ונוחים לקריאה ,מלווים
באיוריה המקוריים והנפלאים של נורית יובל.
הספר הצהוב כולל בתוכו סיפורים ,הספר הירוק
כולל בתוכו סיפורי משחק והספר הכחול מיועד לקטנטנים .הספרים מיועדים לבני שנה
ומעלה .בספרים )שתואמים לספר שיצא במהדורת הנייר( ארבעים סיפורים קצרים מעולמו של
הפעוט ,מלווים באיורים צבעוניים וססגוניים .מטרתם של הספרים להעניק לפעוט הנאה מן
הסיפורים והאיורים וכן לסייע בהעשרת אוצר המילים שלו ופיתוח מחשבתו .השימוש בספרים
יכול להיעשות בכמה שלבים ,לפי רמת התפתחותו של הילד .שלב ראשון ,לבן השנה ,יצטמצם
בהתבוננות בתמונות ,שאחריה יבוא הסיפור בעל פה .עם התפתחותו וגדילתו של הפעוט
יש אפשרויות נוספות של תרגולים לפיתוח הילד ,שעשועים ,חיבור סיפורים נוספים על פי
התמונות ,מדרש תמונה ושאר פעילויות.
)הוצאות דני ספרים ושרברק .עמודים לא ממוספרים(
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č ĥďđēĐ
:ČđĤģĘ ĐĢĤĕ ĕČĘģē Ęėĥ ĦđčĦė

:ďēđĕĚ ěđĕČĕĤč ĤčĞĥĘ ĦđČĘģēĐ ďĤĥĚ ĘīėĜĚ ,ěĚĪĢĕĤģ ĕĜď

ī
:

ģĤ ĘėĐ
č
ĦđČĘģē
Đ ěđēĤĕ
Ęĥ Ęĕčđ
ĚĐ
ĘČĤĥĕ

ī

,ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥĐ 3-4-č ĐĘĝđē ĦđČĘģēĐ
ęđĘė ĐĥđĞ ČĘ ČđĐ ,Ĥ Ħ đ ĕ Ě ĦđČĘģēĐ ďĤĥĚ
ęĕĘđĦēđ ęĕčĘėĘ ĦĕĤĜĕĤĔđ ĐČĠđĤ :ĤčĞč f
ęĕĕĚđČĘ ěĕč ęĕģđđĥč ĦđĕĜčĎĞ ĦēĠĔĚ :ęđĕĐ
ďĕĦĞĐ ěđĒĚ - ĦčēĚ ĘĞ ġĠģđĚ čĎē f

ĦđĕďĞĘčđ ĦđģĦĤĚ ĦđčĦė ĞĠĥ ďđĞđ
:ĘĕĕĚč ěđēĤĕĐ ĦĘčģĘ
īČĕĥ Ęđčĕī ěđĦĕĞ ĘĐĜĚ | ĕčĕčĔ ęĤđĕ

yoram.tabibi@tmags.co.il :ĘīČđď | 08-8690288 :ĝģĠ | 08-9159981 ďĤĥĚ | 052-2773132 :ďĕĕĜ
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הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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פרסום זה יכול
!להיות שלך
073-2369058
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