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מעלים הילוך
התאחדות חקלאי ישראל 

מעלה הילוך במאבק למען 
קיומה של החקלאות בישראל 

ומתכננת הפגנה גדולה ביום 
שני הבא ה-19 בדצמבר, מול 

משכן הכנסת בירושלים

עמ' 6

טרגדיה כפולה
מושב כפר ויתקין מתכנס 

באבלו על מותם הטרגי 
של ד"ר עמרי ניר ובנו עילי, 

שנספו בעת טיול בנחל 
צאלים

נשים במושב
אלמוג סורין מביאה את 

סיפורן המרתק של ארבע 
נשים יצירתיות, שמתגוררות 

במושבים וישובים בארץ, 
כולן בעלות עסקים והמצאות 
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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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כאב לב 
סוף השבוע שהחל במזג אוויר נאה יחסית ובאווירה 
נעימה הסתיים בתחושת הלם ואווירת נכאים על מותו 
של חבר מושב כפר ויתקין, ד"ר עמרי ניר ובהשתאות 

�על מעשה הגבורה, מעשה אמיץ ואחרון של אב, שב
ניסיון נואש להציל את חיי בנו יקירו צלל אלי תהום 

על מנת לגונן עליו...
�מעט האופטימיות שנותרה בנו התפוגגה ביום רא

שון עם היוודע הבשורה המרה: עילי, בנו של עמרי, 
לא שרד את הפגיעות החמורות שגופו ספג בנפילה. 

�משפחת ניר בנתינה ללא קץ, ביקשה לתרום את איב
ריו של הבן והודתה לצוות הרפואי ביה"ח סורוקה, על 

כל מאמציהם ומאבקם להצלת הבן.
�וכרגיל במקומותינו, במהלך יום ראשון כבר שמע

תי לא מעט טענות על המסלול, על "הסכנה" וגם על, 
קטנים  ילדים  עם  ביציאה  האחריות  "חוסר  כביכול: 

לטיול מסוכן שכזה". 
המציאות רחוקה שנות אור מאותן האשמות שווא 
הוא  לטיול  המשפחות  המסלול שבחרו  סרק!  וטענות 
בו מאות  ומוכר, שברבות השנים עברו  ידוע  מסלול 

המוכר  לכת,  למיטיבי  מסלול  בשלום,  מטיילים  אלפי 
ומתוחזק בקביעות ע"י רשות שמורות הטבע.

מוקדם  להבין,  קשה  עדיין  שם?  קרה  בדיוק  מה  אז 
מידי להסיק מסקנות, אך התוצאה היא כאב לב וזעזוע 

גדול, גם למי שאינו מכיר את בני המשפחה מקרוב.
ולכל המקדימים לקטרג, אני אומר - אין טיול רגלי 
ביופיו,  ומרהיב  פראי  קיצוני,  בנוף  הממוקם  בארץ 
כמדבר יהודה (או בכל מקום אחר בארץ), שהינו חף 
לחלוטין מסכנות - אולם עובדה זו לא תרתיע אותנו 
מלהמשיך ולטייל בארץ ולאהוב את נופיה גם בעתיד.
�ד"ר עמרי ניר היה איש אשכולות, איש משכמו ומ

עלה, שכמו רבים מאתנו אהב את ארץ ישראל, העריץ 
את אהבתו  להנחיל  ורצה  בה  לטייל  אהב  נופיה,  את 

זו לבנו. 
�צוות מערכת "קו למושב" מרכין את ראשו ומש

תתף באבלה הכבד של משפחת ניר ואבלו של מושב 
כפר ויתקין, על מות האב והבן.

יהי זכרם ברוך!

הצעת חוק חדשה:
7

במהלך גל השריפות האחרון נאלצו אלפי משפחות לפנות את ביתם 
בשל הסכנה הנובעת מהשריפה שהתרחשה באזור בו הינם מתגוררים

הצעת חוק חדשה של ח"כ איתן 
�ברושי (המחנה הציוני), המציע לה

חמיר את הענישה למי שגונב דבר 
תוך ניצול העדרו של אדם מביתו, 

שבהחז אחר  נכס  או  עסקו  �מקום 
סכנה  בשל  הנכס  פינוי  עקב  קתו, 
הנובעת מאירוע מלחמתי או טבעי, 

�לרבות שריפה, רעידת אדמה והצ
מציע  העונשין  לחוק  התיקון  פה. 
עבירה  לדבר  העונש  את  להחמיר 
שכזה לשבע שנים. על הצעת החוק 
מהמחנה  כנסת  חברי   26 חתומים 
הציוני, הליכוד, יש עתיד, ישראל 

ביתנו והרשימה המשותפת.
האחרון  השריפות  גל  במהלך 
את  לפנות  משפחות  אלפי  נאלצו 

מה הנובעת  הסכנה  בשל  �ביתם 
הינם  בו  באזור  שריפה שהתרחשה 
מתגוררים. האילוץ לפנות את בית 
עלול  העסק  בית  את  או  המגורים 
אירוע  של  במקרים  גם  להתרחש 

מלחמתי או אירוע טבעי אחר כגון 
במקרים  הצפה.  או  אדמה  רעידת 

�רבים נותרים הבתים שהתפנו פרו
צים וללא הגנה. עקב החשש מפני 
שמשפחות  אחת  לא  קורה  פריצה 
נמנעות מלפנות את ביתם על אף 
בכך  ומסכנים  כן  לעשות  הצורך 

משפחו את  ולעיתים  עצמם  �את 

הקיים  בנוסח  העונשין  חוק  תיהם. 
אינו מתייחס באופן שונה לעבירת 

גניבה המתרחשת בנסיבות כאלה.
ח"כ איתן ברושי: "החוק הזה הוא 
במדינות  נהוגה  שכבר  יוזמה  פרי 
נוספות בעולם ובאה להרתיע מפני 
של  מקרים  בזמן  ביזה  של  מקרים 
מלחמה או אסון טבע, כפי שאירע 

האחרו השריפה  בזמן  בחיפה  �גם 
הביטחון  כוחות  חירום  בשעת  נה. 
עסוקים בהצלת חיי אדם ויש כאלו 
אשר מנצלים מצב זה לגניבות של 

�רכוש, וצריך להעניש אותם בחומ
שב מגניבה  מאשר  יותר  רבה  �רה 
�שגרה. אין זה הגיוני שאזרחים יח

ששו לפנות את ביתם במצב חירום 
זאת  ינצלו  שאחרים  החשש  בגלל 
מההערכות  חלק  הוא  החוק  לרעה. 
והפקת הלקחים שיש לבצע וליישם 
ואסון  האחרונה  השריפה  בעקבות 

הכרמל."

ח"כ איתן ברושי. "אין זה הגיוני 
שאזרחים יחששו לפנות את ביתם 
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לבקשת ראש המועצה תעלה קבוצת הכדורסל 
הפועל גלבוע�גליל, למשחקה הקרוב עם ביטוי 

תמיכה במאבק החקלאים
קבוצת הכדורסל הפועל גל�
את  המייצגת  בוע�גליל, 
ההתיישבות העובדת בליגת 
מוא“ז  לבקשת  נענתה  בכדורסל,  העל 
והתייצבה  בראשה,  והעומד  הגלבוע 
ביום שני למשחקה מול מכבי ת“א, עם 
”החקלאות  החולצות:  בחזית  הכיתוב 
תנצח!“ (כולל סימן הקריאה), כאשר על 
”מצילים  הכיתוב:  הופיע  גב השחקנים 

את החקלאות הישראלית.“
נור, מראשי מאבק החקלאים,  עובד 
המועצות  ראשי  את  להוביל  נרתם 
האזוריות מהפריפריה, שהחקלאות היא 
אותם  חיים.  דרך  רק  ולא  עבורם ערך, 
התנועות  לצד  פועלים  מועצות  ראשי 
ישראל,  חקלאי  והתאחדות  המיישבות 
הממשלה  של  התייחסות  שינוי  למען 

לתחום החקלאות בישראל. 
הגלבוע  ”מ.א.  נור:  עובד  לדברי 
החקלאים,  לצד  העוז  בכל  מתייצבת 
מאבק   - החקלאות  על  במאבק  ורואה 

�של כולנו, על ערך ההתיישבות. ההת
נהלות הפופוליסטית של פקידי האוצר 
החקלאות  של  שיטתי  הרס  מבטאת 
והפריפריה, ויש צורך דחוף להפוך את 

�המגמה. אף אחד לא עושה טובה לחק
החקלאי  במגזר  התמיכה  שיעור  לאים! 
בישראל, הוא השיעור הנמוך ביותר של 

�סיוע לחקלאות מכל המדינות המתוק
נות. לא יעלה על הדעת שמדינות ללא 
הקרקע,  ופיתוח  ריבונות  מים,  בעיות 
יתמכו בחקלאים יותר מאשר בישראל.“

מנכ“ל הקבוצה, ארצי פרטי: ”פניית 
כקבו פתוחה.  בדלת  נתקלה  �המועצה 

צת הכדורסל המייצגת את ההתיישבות 
�העובדת, שרבים מאוהדיה עוסקים בח
�קלאות, זהו אך טבעי שאנחנו חשים הז

דהות עם מאבקם של החקלאים. אנחנו 
כי  ומרגישים  ההתיישבות  מתוך  באים 

אנו מייצגים את ההתיישבות.“
קבוצת  עשתה  שבועיים,  לפני  רק 
בתום  כאשר  בנידון,  מעשה  הכדורסל 

הש כל  שישי,  יום  של  הבוקר  �אימון 
והצוות המקצועי, לובשים בחו �חקנים 

מאולמה  דרכם  עשו  המועדון,  לצות 
הביתי של הקבוצה בגן�נר אל המטעים 
יחזקאל. את  של משפחת גרוסר בכפר 

בחמי קיבל  והשחקנים  האוהדים  �פני 
בעל  מקומי  חקלאי  גרוסר,  עודד  מות 
מאבקם  על  שסיפר  ההדר,  פרי  מטע 
הקשה של החקלאים על פרנסתם, ועל 

מת מדיניות  לנוכח  ההישרדות  �קשיי 
של  האחרונות  הגזרות  ולאור  משכת, 
השחקנים  הצטיידו  זאת,  לאור  האוצר. 
ארגזים  ומילאו  במזמרות  והאוהדים 

בפרי הדר.
ממנהלת ליגת העל בכדורסל נמסר 

�כי המנהלת אישרה את הופעת הקבו
צה בחולצות המאבק.

�עם שאין לו עבר, אין לו הווה ועתידו לוטה בערפל,� אמר יגאל אלון # 
בשבוע שעבר נפתח הקורס השישי של נאמני תיעוד ושימור בבקעת הירדן

תנועת  פתחה  שעבר  בשבוע 
השישי  הקורס  את  המושבים 
ושימור  תיעוד  נאמני  של 
הראשונה  בפעם  מדובר  הירדן.  בבקעת 
הקורס  את  מקיימת  המושבים  שתנועת 
במועצה האזורית זאת כדי לאפשר לכמה 

בפ חלק  לקחת  מהבקעה  אנשים  �שיותר 
רויקט.

תנועת  פתחה  שעבר  בשבוע  כזכור, 

קורס  את  החמישית,  השנה  זו  המושבים, 
נצי בו משתתפים  ושימור  תיעוד  �נאמני 

מבאר  הארץ  רחבי  מכל  מהמושבים  גים 
מילכה שבדרום ועד רמות נפתלי שבצפון. 
עליון  ערך  רואה  המושבים  תנועת 
בתיעוד מסיפורי ההקמה של המושב דרך 
עד  משמעותיים  היסטוריים  תיעודים 

לאירועים בימים אלו.
שושי נשר, אשר מארגנת את הקורסים 

המו בתנועת  וקהילה  חברה  אגף  �מטעם 
שבים, אמרה: ”לכל אחד יש סיפור שהוא 
מספר, יש סיפור שלעולם לא יסופר ויש 
אני  היציאה.  לרגע  בארון  סיפוק שמחכה 
ולמרחב  בפרט  למושב  עליון  ערך  רואים 
הכפרי בכלל לכבד את הערכים עליו הוא 
קם באמצעות שימור ותיעוד הסיפור של 
של  לתיעוד  ועד  הקמתו  מרגע  המושב 

אירועים בימים אלו.“

הפגנת ענק תתקיים ב�19 בדצמבר, מול הכנסת בירושלים
ישראל  חקלאי  התאחדות 
למען  במאבק  הילוך  מעלה 

ביש החקלאות  של  �קיומה 
ראל. 

ב�19 בדצמבר (19.12.16), יום שני 
הבא, החל מ�8 בבוקר יצאו שיירות של 
טנדרים, משאיות, רכבים ואוטובוסים 

מהצפון ומהדרום לצומת לטרון.
לטרון  בצומת  ייפגשו  השיירות 
בשיירה  יחד  ויעלו   10:30 בסביבות 
תתקיים  לירושלים, שם  גדולה  אחת 

הפגנת ענק מול הכנסת.
ישראל  חקלאי  התאחדות  ראשי 
והחקלאות  האוצר  ממשרד  דורשים 
לטפל באופן מידי בבעיות החקלאות 
וביטול  המים  מחירי  הורדת  לרבות: 
החקלאיות,  המים  אגודות  הלאמת 
עצירת הייבוא הפרוע, טיפול בפערי 
התיווך זאת לצד בניית שוק סיטונאי 
העובדים  סוגיית  בכל  טיפול  חדש, 
הזרים, תמיכה בייצוא החקלאי, הסדר 

בענף ההטלה, הסדר בקרן הביטוח של 
החקלאים – קנט ומנהלת השקעות.

�כזכור, למעלה מאלף חקלאים הפ
צמתים  בחמישה  שעבר  בשבוע  גינו 

החו אגמון  יקנעם,  הארץ�  �ברחבי 
בדרישה  ויוטבתה  יהב  עין  חפר,  לה, 
לטפל  והחקלאות  האוצר  ממשרד 

באופן מידי בבעיות החקלאות.
ויו“ר  המושבים  תנועת  מזכ“ל 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, 
שהתקיימו  ההפגנות  במהלך  אמר 
כי:  הארץ,  ברחבי  שונים  בצמתים 
�אנחנו נמצאים כאן, מאות חקלאים, 

כדי לומר לממשלה � די! עד כאן!
להתעשת  ישראל  ממשלת  ”על 

החק על  לאומית  אחריות  �ולגלות 
בעיות  בכלל  ולטפל  לתמוך  לאות, 
מאיכות  הפרוע  הייבוא   - החקלאים 
מחירי  החקלאים,  חשבון  על  גרועה 
המים הגבוהים, פערי התיווך, בעיית 

�העובדים הזרים ותמיכה בייצוא הח

שסכנת  להבין  המדינה  על  קלאי. 
באופן  תשפיע  החקלאות  של  הקיום 

ישיר על הצרכנים ועל ביטחון המזון 
במדינה“.

הפועל גלבוע-גליל באימון לקראת המשחק

התגלתה בשבוע שעבר במושב באר טוביה 
ובקיבוצים רבדים ועין צורים

שפעת עופות התגלתה בשבוע שעבר במושב באר טוביה ובקיבוץ 
�רבדים. צוותי משרד החקלאות המשיכו לפעול גם בשטח הלול בקי

בוץ עין צורים, למיגור המחלה שהתגלתה במקום גם בשבוע שעבר. 
בהתאם לנוהל שפעת העולמי, המבוצע גם בישראל. מפקחי המשרד ממשיכים 

בניטור אקטיבי בכל האזור.
מלולים  דגימות  גם  מעבדה  לבדיקות  נשלחו  והבדיקות,  הניטור  במסגרת 
נוספים ברדיוס של 10 ק“מ ממוקד המחלה שהתגלה אתמול, וכן מלול בקיבוץ 

�רבדים. מנהל החווה מעין צורים עובד בשתי החוות ברבדים ובעין צורים. תו
צאות בדיקות המעבדה שהתקבלו עתה מלמדות, כי המחלה התגלתה גם בבאר 
טוביה (רדיוס 10 ק“מ) וכאמור ברבדים. העופות הנגועים יטופלו לפי הנוהל. 

במשרד החקלאות מדגישים כי ניתן להמשיך ולצרוך עופות וביצים.
חופש,  לולי  וכן  חצר  ועופות  נוי  ציפורי  למגדלי  קורא  החקלאות  משרד 
להחזיק את העופות בתוך מבנים, ולמנוע שוטטותם בשטח פתוח בכדי להקטין 

את סכנת ההידבקות מעופות בר.
תוצאות בידוד הנגיף במעבדת המכון הווטרינרי מעלות, כי מדובר באותו 
תת�זן של שפעת עופות שהתגלה עתה גם במספר מדינות באירופה, ושאותר 

�לראשונה בישראל לפני מספר שבועות בקיבוץ חפציבה. דבר המחזק את הס
ואסיה  אירופה  ישראל ממזרח  חולפות מעל  נודדות שעתה  ציפורים  כי  ברה 
דרומה, הביאו את המחלה גם לישראל. המשרד ממשיך בתחקיר אפידמיולוגי.

של תנועת המושבים והדלקת נר שני לחנוכה 
יתקיים ב�26.12.16 בגן הנר

ב�26.12.16  מקיימת  המושבים  תנועת 
�בגן הנר את כנס מנהיגות הצפון והדל

קת נר שני לחנוכה.
תנו מזכ“ל  במעמד  יתקיים  �הכנס 

ישראל,  התאחדות  ויו“ר  המושבים  עת 
ויו“ר  ברושי  איתן  חה“כ  צור,  מאיר 
המועצה  וראש  בכנסת  החקלאי  הלובי 

האזורית הגלבוע, עובד נור.
הרצאות,  יתקיימו  הכנס  במהלך 

רשות  בהחלטות  חידושים  בנושאים: 
הקרק אגף  יו“ר  ע�י  ישראל  �מקרקעי 

עות, עו�ד עמית יפרח, הכנת האגודות 
והחברים לחוזי חכירה לדורות, הרצאה 
שריד  יוגב  מושבים,  מבט  מנכ�ל  של 

�והרצאה בנושא שינויים במדיניות הק
רקעות ויזמות במושבים, שתועבר ע�י 
ברמ�י  צפון  מרחב  מנהל  ברקן,  תמיר 

ומרי פוקס, ראש צוות חוזים לדורות.

”החקלאות תנצח“ – החולצה בה 
הופיעה הפועל גלבוע�גליל למשחק 

נגד מכבי ת“א
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את  אישרה  הכנסת 
הגליל“  ”חוק  הארכת 
הבאות  השנים  לחמש 
בתקציב של כ�60 מיליון שקלים. 
בשנת  שנחקק  הגליל“  ”חוק 
קובע  החוק  להסתיים.  1988 עמד 
משק  לקיום  עדיפות  לתת  יש  כי 
הלול באזור הגליל, ובעיקר מסייע 
למגדלים המתגוררים לאורך גבול 

�הצפון. ח“כ ד“ר יפעת שאשא בי
טון (כולנו) יזמה את הארכת תוקף 
 7 לקבל  ימשיכו  המגדלים  החוק. 
בנוסף  ביצה,  לכל  נוספות  אג‘ 
ל�25 אג‘ לביצה אותן הם מקבלים 
בתוספת  מדובר  הביצים.  מרוכשי 
כספית של כ�30 אלף שקל בשנה 

�למגדל מטילות ע“פ מכסה שנק
בעה במועצת הלול.
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טיול המשפחות לנחל צאלים, שהחל באווירה עליזה, הסתיים בטרגדיה 
נוראה, בה איבד ד“ר עמרי ניר את חייו, בניסיון להציל את חיי בנו # הבן 

שנפצע באורח אנוש, נפטר ביום ראשון השבוע בביה“ח סורוקה
הוותיק,  המושב  על  ירד  כבד  אבל 
כפר ויתקין, בהישמע הבשורה המרה 
ה�10,  בן  ניר  עילי  אודות מותו של 
ד“ר עמרי ניר, חבר המו�  שכולם קיוו כי אביו
הרואי,  במעשה  חייו  את  להציל  הצליח  שב 
בנחל  משפחות  טיול  במהלך  מצוק,  בנפילה 

צאלים. 
ילדים,  לשלושה  ואב  נשוי  ניר,  עמרי  ד“ר 
היה חוקר היסטוריה מודרנית ופוליטיקה של 
היה  ניר  ולחיזבאללה.  לשיעה  ומומחה  לבנון 
למזרח  בחוגים  ולימד  הארץ,  ידיעת  חובב 
באוניברסיטה  תל�אביב,  באוניברסיטת  תיכון 
גוריון  בן  באוניברסיטת  בירושלים,  העברית 

�ובמכללת אחווה. משפחת ניר מתגוררת בש
כונת ההרחבה של כפר ויתקין.

שירי,  עם קבלת ההודעה על האסון מיהרו 
רעייתו של ניר, בני משפחתו וחברים למרכז 
של  מיטתו  ליד  להיות  כדי  סורוקה,  הרפואי 

חברי  בנפילה.  אנושות  שנפגע  הפצוע,  הבן 
הילד שמעו על פציעתו והגיעו לבית המשפחה 
ביישוב. במוצאי שבת חלה החמרה במצבו של 
הילד וביום ראשון אחר הצהרים חלה החמרה 

נוספת, והילד הלך לעולמו.
בכפר ויתקין נערכו לסייע לילדי בית הספר 

ובעז האסון  עם  להתמודד  עילי  של  �וחבריו 
רת גורמים מקצועיים הסבירו בבית הספר מה 

�שקרה לאביו. ביום שני הם נאלצו לבשר לי
לדי כיתתו של עילי את הבשורה הנוראה על 

מותו של עילי.
ועילי  עמרי  צהריים:  בשעת  אירע  האסון 
בו  ויתקין,  מכפר  המשפחות  בטיול  השתתפו 
לכל  כאשר   ,6�10 בני  ילדים  כ�15  השתתפו 
ילד היה הורה מלווה. בנקודה מסוימת במסלול 

במס בסולמות  לרדת  והילדים  ההורים  �החלו 
לול לנחל. בשלב מסויים החליק עילי ועמרי 

�מיהר לתפוס אותו. עמרי ובנו התגלגלו במו

�רד, כשעמרי עוטף את עילי לאורך כל הנפי
ואילו  נהרג  המכות. עמרי  רוב  את  וסופג  לה 
עילי נפצע באורח אנוש. מסוק חילץ את הילד 
כשהוא  אושפז  שם  סורוקה,  לביה"ח  הפצוע 
סובל מפגיעות בראשו ובגבו והונשם ביחידה 

לטיפול נמרץ לילדים.
נאלצו  באזור,  קליטה  הייתה  שלא  מכיוון 
ההרים.  אחד  לראש  ברגל  לצאת  המטיילים 
למקום  להגיע  למטיילים  סייעו  בדואים  שני 
חילוץ  כוחות  להזעיק  כדי  קליטה,  הייתה  בו 
הגיעה  ערד  חילוץ  ליחידת  רפואית.  ועזרה 
עקב  עציון,  גוש  חילוץ  יחידת  דרך  הידיעה 
בלבול בין כפר הנוקדים ליישוב נוקדים. תוך 
כדי ההתקדמות, הוזעק מסוק של חיל האוויר 

נהרג  האב  כי  התברר   .669 לוחמי  עם 
והבן נפצע קשה. מתנדבי יחידת חילוץ 
לעלות  והוריהם  לילדים  סייעו  ערד 
בחזרה  ולהתפנות  המצוק  את  בבטחה 
חילוץ  יחידות  גם  השתתפו  לבתיהם. 
עין גדי, עציון וכיבוי אש. ההודעה על 
האירוע הגיעה מעט לאחר שעה 11:00 
כאשר סיום האירוע בערד נרשם בשעה 

. 17:30
ערד,  החילוץ  מיחידת  חבקין,  קובי 
מסר כי: ”החילוץ היה חילוץ קשה ולא 
קרקע  בתנאי  התרחש  החילוץ  פשוט. 
וטופוגרפיה מאוד קשים, עם סיכון גבוה 
בגלל השיפועים והדרדרת, שעליה היו 
ערד  חילוץ  מתנדבי  הנפגעים.  מונחים 
שקשה  הקשות,  לתחושות  שותפים 
לתאר אותן במילים, על האבדן הכפול.“

עדי נעלי, חבר קרוב אמר: "עמרי היה 
איש בי"ס שדה חרמון שעשה דוקטורט 
ידע ואהבת  בהארווארד, אדם עם המון 
הארץ ואהבת המשפחה. הוא כל כך אהב 
נורא  את המשפחה שלו. יש בזה משהו 
אבל סימבולי, שבטיול משפחות בטבע, 
כזה  אדם  שלו,  הבן  של  הרואי  בחיבוק 

מדהים מסיים ככה."
האב  שבו  מקרה  ”זה  אמרו:  קרובים  חברים 
השליך חייו מנגד בניסיון להציל את בנו. ללא 
טיפת מליצה. המעשה ההרואי הזה שלו, לגונן 
על בנו אפילו במחיר של חייו - כל כך מתאים 
לו. הוא היה עושה כל דבר בכדי להציל אדם, 
כל שכן כשמדובר בבנו, גם אם זה במחיר חייו 
אחד  לב  כולו  אדם.  הבן  זה  האיש.  זה  שלו. 

ענק.“
ואבל  מועקה  ויתקין שוררת תחושת  בכפר 
כבד. מאות אנשים ובני משפחה ליוו את עמרי 

שהת בהלווייתם,  האחרונה,  בדרכם  �ועילי 
קיימה ביום שני בבית העלמין בכפר ויתקין. 

יהי זכרם ברוך! 

עמרי ועילי ז"ל (התמונה באדיבות המשפחה)

אנשי יחידת חילוץ ערד מסייעים בפינוי המטיילים 
 מהמדרון

(צילומים: מיכה בן גיגי ואבי סביליה - יחידת חילוץ ערד) החילוץ בנחל צאלים בסוף השבוע 

מושב תלמי ביל“ו נתבע, משום שלא פעל לשים קץ למעשים אף שידע עליהם
מבצעי  למספר  בהמשך 

�אכיפה משולבים, שהת
תלמי  במושב  קיימו 
בניית  של  תופעה  לנוכח  ביל“ו, 
צימרים על קרקע חקלאית, ללא 
הגישה  לחוק,  ובניגוד  היתרים 

המ לבית  דרום  מחוז  �פרקליטות 
שפט חמש תביעות אזרחיות, בסך 
שקל,  ממיליון  למעלה  של  כולל 
וכן  במושב  המשקים  בעלי  כנגד 

נגד המושב עצמו.
הח כי  נטען  התביעות  �בחמש 

מתחמי  במשקיהם  הקימו  קלאים 
�צימרים ובהם בריכות שחיה, מת

המשתרעים  ומחסנים  ספורט  קני 
על עשרות דונמים, והם משכירים 

הת אחת  מסיבות.  לצורך  �אותם 
שפלשו  חקלאים  נגד  היא  ביעות 
להם.  הוקצתה  לא  שכלל  לקרקע 

�גם אגודת מושב תלמי ביל“ו נת
בעת, משום שלא פעלה לשים קץ 

למעשים אף שידעה עליהם.
כן נטען כי הפרות החוק אותרו 

�כחלק מפעילויות האכיפה המשו

לבות שהתקיימו במושב, בהובלת 
של  ובהשתתפותם  הפרקליטות 
מפקדת  ישראל,  מקרקעי  רשות 
במשטרת  אכיפה  פעולות  תיאום 
יחידת  המיסים,  רשות  ישראל, 

ומשר באוצר  הבניה  על  �הפיקוח 
די ממשלה אחרים. עוד נטען, כי 
מכתבי התראה שנשלחו לנתבעים 
מטעם המדינה להפסקת השימוש 
הלא חוקי במקרקעין, לא ריפו את 

המ והם  החוק,  מפרי  של  �ידיהם 
בפעילות  ממשיכים  ועודם  שיכו 

הבלתי חוקית במושב.
מבק התביעה  כתבי  �במסגרת 

שת המדינה כי בית המשפט יורה 
לנתבעים להרוס את כל המבנים 

המק את  ולפנות  חוקיים  �הלא 
למדינה  לשלם  יחייב  וכן  רקעין, 
דמי שימוש בקרקע בסך כולל של 

�כמיליון שקל ומתן צו מניעה לה
�פסקת השימוש הבלתי חוקי בקר

קע לאלתר.
(אזר דרום  מחוז  �מפרקליטות 

בשיתוף  "המדינה  כי:  נמסר,  חי) 

המשפט  ובתי  האכיפה  גופי  כלל 
פועלת בנחישות ותמשיך לפעול 
הבלתי  הפעילות  תופעת  למיגור 
על  חקלאיים,  במשקים  חוקית 
אשר  את  לציבור  להשיב  מנת 

�נגזל ממנו ולפגוע בכדאיות הכ
לכלית של מפרי החוק במקרקעין 

ציבוריים".
עו"ד אבי�  את התביעות הגיש
דרום  מחוז  חי כהנא מפרקליטות 
(אזרחי), בשיתוף עם מרחב שמירה 

דרום של רשות מקרקעי ישראל.
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כך הוחלט בתום תהליך גישור בין החקלאים למדינת ישראל, מקורות 
וגופים נוספים

יזר� מעמק  חקלאים  כ�50 
עאל והתענך יפוצו בסך של 
נז� בגין  שקלים,  מיליון   19

קים שנגרמו להם כתוצאה מזיהום חמור 
�במי ההשקייה. הפיצויים ישולמו לחק

מדינת ישראל, מקורות וגו�  לאים ע“י
שקיבל  פשרה  בהסדר  נוספים,  רמים 
משפט  בית  שופטת  של  אישורו  את 
ההסדר  פוקס.  רבקה  בחיפה,  המחוזי 
הוגש לאישורו של בית המשפט לאחר 

תהליך גישור ממושך בית הצדדים.
מדובר בתיעה בסך של כ�31 מיליון 
שקל שהגישו החקלאים מעמק יזרעאל, 
מקורות  חברת  נגד  ותענך  הגלבוע 
מזוהמים  מים  אספקת  בגין  והמדינה, 
2010. באמצעות עו“ד אייל בר�אלי� �ב

עזר ועו“ד מאיה בן גל ממשרד בלטור 
כי  החקלאים  טענו  ושות‘,  אלוני  גוט 
בקיץ 2010 ניזוקו הגידולים החקלאים 
מעבדה  בדיקות  קשה.  באורח  שגידלו 
מי  הגידולים,  של  לדגימות  שבוצעו 
ההשקיה  מי  כי  העלו  וקרקע  השקיה 
שסופקו לחקלאים הכילו חומרי הדברה 

וכן היו בעלי מליחות גבוהה.
�עוד נטען בתביעה, כי מדובר בחומ

רי הדברה שאינם אמורים להימצא במי 
קטלנית.  שפגיעתם  חומרים  השקיה, 
עד  חמור  כה  היה  הזיהום  כי  נטען  כן 
כדי כך, שבעקבותיו פנו שר החקלאות 
והשר להגנת הסביבה למשטרה ולשב“כ 
בבקשה לפתוח בחקירה, שתבדוק האם 

מדובר במעשה פח“ע.

כי  החקלאים  טענו  התביעה  בכתב 
מעבר  הרבה  כבדים  נזקים  להם  נגרמו 
אי  בשל  שנפגעו,  הגידולים  לאבדן 
אבדן  לספקים,  בהתחייבויות  עמידה 

פגי ולקוחות,  �התקשרויות עם ספקים 
עה במוניטין ועוד.

�בתום תהליך הגישור שניהלו המגש
רים עו“ד עמוס גבריאלי וורד אלקבץ, 

�נחתם הסכם הגישור ובו נקבע כי התו
חברת  שקל.  מיליון  כ�19  יקבלו  בעים 
את  לשלם  אמורות  והמדינה  מקורות 

מרבית הסכום, כ�12 מיליון שקלים.
בהסכם הפשרה צויין, כי: ”למען הסר 
משורת  לפנים  נעשה  זה  הסדר  ספק, 

�הדין ובלי שכל צד מודה בטענות, במ
סגרת פיוס שמקורו בהסדר גישור.“

במועצת חוף הכרמל התמקד הכנס בנושא 
חינוך בקהילה שוכנת חוף

הכר� חוף  האזורית  המועצה 
מל אירחה בשבוע שעבר את 
החוף,  רשויות  ראשי  פורום 
לים  מסביב  עיריות  ראשי  בשיתוף 
התיכון לכנס בינלאומי בנושא הסביבה 
של  במתכונת  התקיים  הכנס  החופית. 
עם  בשיתוף  רשויות  ראשי  סדנאות 
נציגי רשויות בכירים השוכנות מסביב 

�לים התיכון: שביניהם: ראש עיר מסלו
קפריסין,  מלטה,  מיוון,  נציגות  בניה, 

ספרד, פרופ‘ שמאי אסיף ועוד.
הכנס  התמקד  הכרמל  חוף  במועצת 
בנושא חינוך בקהילה שוכנת חוף. חברי 

קיב בנחשולים,  במזגגה  סירו  �הכנס 
מיזם  לו סקירה מתלמידי המועצה על 
בביה“ס  ביקרו  הכרמל“,  חוף  ”בשביל 
סיור  מיכאל,  מעגן  חוף  ”מעגנים“, 
וסיימו  בצפרות  התנסו  קיסריה,  בנמל 
התארח  בהמשך  מקצועיות.  בהרצאות 
הכנס באשדוד והתמקד בנושא התרבות 
והזיקה הים תיכונית וסיומו בתל אביב� 
יפו, בנושא מחקר וידע כבסיס לניהול 

מרחב החוף.

המשך  הינו  לאומי  הבן  הכנס  קיום 
רשויות  ראשי  פורום  לפעילות  ישיר 
אמנה  על   2015 במהלך  שחתמו  החוף, 
קיימא  ובת  סדירה  מדיניות  לגיבוש 
לסביבה הימית והחוף. אופיר פז פינס, 
”פורום  החוף:  רשויות  פורום  יו“ר 
של  הכרה  מתוך  נוסד  החוף  רשויות 

�ראשי רשויות חוף בישראל שניהול חו
ונדר מאיליו  מובן  אינו  מקומיים  �פים 

שת מחויבות והתגייסות מצד הרשויות, 
�כמו גם שיתוף פעולה וחיזוקו בין הר

שויות בישראל לבין עצמן ובין רשויות 
באגן המזרח התיכון.“ 

האזורית  המועצה  ראש  סלע,  כרמל 
שפתחנו  גאווה  חש  ”אני  הכרמל:  חוף 
בנושא  לאומי  הבן  הכנס  אירועי  את 
ראש  בוסמן,  פטר  התיכון.“  הים  חופי 
בחוף  ”הסיור  סלובניה:  פיראן,  עירית 
השאירו  החמה,  הפנים  וקבלת  הכרמל 
עליי רושם עז. מעל הכל ראיתי תשוקה 
בישראל  הראשון  ביקורי  זה  לעשייה, 
נוספת  פעם  לבקר  שאגיע  יודע  ואני 

ואחפש את שיתופי פעולה.“ 

חוף הכרמל - בכנס הבינלאומי בנושא הסביבה החופית

כוחות הביטחון והמתנדבים יוצאים לפעילות נגד ספורט מוטורי לא חוקי

בהפגנות החקלאים (צילום: ירון סולומון)

ולהורות לשרים האחראיים לפעול בדרך הנכונה לתיקון המצב
חקלאים  הפגנות  רקע  על 
שהתקיימו בחמישה מוקדים 

בהש הארץ  ברחבי  �שונים 
טרקטורים,  חקלאים  מאות  תתפות 
סולומון,  ירון  קרא  סוסים,  משאיות, 
בתנועת  להתיישבות  החטיבה  מנהל 
כפרי האיחוד החקלאי, לראש הממשלה 
הסדר  בראש  החקלאות  את  לשים 
ולהורות  במשבר  להתערב  הלאומי, 
לשרים האחראיים לפעול בדרך הנכונה 

לתיקון המצב.
דורשים  החקלאים  סולומון,  לדברי 

הח לנושאים  בנוגע  מיידית  �הכרעה 
לסוף  עד  הפרק  על  העומדים  קלאיים 
מחירי  הורדת  דיחוי:  ללא   2016 שנת 
המים  אגודות  הלאמת  וביטול  המים 

טי הפרוע;  היבוא  עצירת  �החקלאיות; 
פול בפערי התיווך זאת לצד בנית שוק 

�סיטונאי חדש; טיפול בכל סוגית העו

וכיו‘..;  הקצאות  אגרות,  הזרים�  בדים 
בענף  הסדר  החקלאי;  ביצוא  תמיכה 

חי משמעו  התכנון  ביטול   - �ההטלה 
סול הענף שרובו נמצא על גבול לבנון. 
המשך התכנון אומר סדר בענף לרבות 
המחיר  על  ושליטה  מפוקחים  מחירים 
לצרכן מחד ומאידך פיקוח על הגידול, 
חיסונים ותרופות; הסדר בקרן הביטוח 
של החקלאים (קנט) - תמיכת המדינה 
של  מיידי  ו תקצוב  הביטוח  בפרמיות 

מנהלת ההשקעות בחקלאות.
�סולומון הוסיף, כי: ”החקלאות היש

טרי,  מזון  ומספקת  מייצרת  ראלית 
בריא ואיכותי בכל ימות השנה בעלות 
בטחון  את  מספקת  החקלאות  סבירה. 
המזון לתושבי המדינה לאורך כל השנה 
בין  הישראלית  לכלכלה  עוגן  ומהווה 
השאר ביצירת תעסוקה היקפית בתחום 

התעשיה והשירותים.

”החקלאות מאפשרת שמירה על בטחון 
הקמת  טרם  ושימשה  וגבולותיה  המדינה 
המדינה מכשיר להגשמת יעדים לאומיים 
ומיום הקמתה משמשת כגדר חיה בגבולות 

�מדינת ישראל. אלא שכיום החקלאות בק
ריסה: לאחר שמיום הקמת המדינה, היתה 
על  והתבססה  המדינה  גאוות  החקלאות 
חדוות היצירה, כיום נותרו רק כ� 15 אלף 
חקלאים המספקים את בטחון המזון לכלל 

תושבי ואזרחי המדינה.

בעקבות נזקים שנגרמו לשדות ממטיילים רכובים על כלים מוטוריים
הגשמים החלו, השדות 
במרחב  החקלאיים 
הביוספרי מגידו נזרעו 
נגרמו  וכואבים  כבדים  ונזקים 
לשדות הזרועים על ידי מטיילים, 

הנוסעים בכלים מוטוריים באזור.
בעקבות התופעה הנחה ראש 
את  חולבסקי,  איציק  המועצה, 
המחלקת הביטחון לפעול בסופי 
השבוע במבצעי אכיפה ולעצור 

את התופעה המרגיזה באיבה!
ראש המועצה עם מ“מ קב“ט 
בשיתוף  נהרי,  אליאב  המועצה 

משו במערך  הביטחון  �כוחות 
בסוף  אכיפה  למבצע  יצאו  לב, 
השבוע האחרון, בפיקוד המש“ק 

ואנשי  מתנדבים  כהן,  יגאל  המקצועי 
רט“ג.

לכו ”הצטרפתי  חולבסקי:  �איציק 
חות הביטחון במהלך פעילות מוצלחת 

�ויעילה, בה עצרו לבדיקה והתראה טר

קטורונים רבים! בסיום הבדיקה אספנו 
והדרכנו  הטרקטורונים  נהגי  כל  את 
אותם לנסוע בזהירות על דרכים בלבד 
נמשיך  זרועים.  שדות  על  לעלות  ולא 
בכוחות משותפים לשמור על המרחבים 

הנפלאים של המועצה האזורית מגידו.“
ביטחון,  מחלקת  הקרובים  בשבועות 
ימשיכו  נוספים  גורמים  ובסיוע  מג“ב 
את מבצעי האכיפה וינקטו צעדים מול 

פורעי חוק.
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1,000,000

משואות  מושב 
בלי שיווק  �יצחק 

למגדלי  מזון  לי 
באמ בירדן  �בקר 
מקו משווק  �צעות 

לחיאני  חברת  מי. 
והציע  כך  על  שמעה  ומסחר  שיווק 
למושב לשווק את הבליל דרכה מכיוון 
הבליל  כמות  את  להגדיל  וביכולתה 
המשווק פי שישה מהכמות אותה שיווק 

המושב באופן עצמאי.
לה הסכים  המושב  החברה,  �לטענת 

המו"מ  כדי  ותוך  בהסכם,  עמה  תקשר 
בין הצדדים כבר החלה החברה לפעול 
פוטנציאליים.  לקוחות  ולאתר  בירדן 
ומשאבים  כספים  הושקעו  לטענתה, 

בפו כאשר  הלקוחות  באיתור  �רבים 
ללקוחות  לפנות  החליט  המושב  על 
שאיתרה החברה באופן עצמאי ולשווק 
מתשלום  להימנע  ובכך  ישירות,  להם 
להסכם  בניגוד  והכל  לחברה,  עמלות 

המעניק לה בלעדיות בשיווק המוצר.

בין  ההתקשרות  שבפועל  למרות 
הצדדים הבשילה רק לכדי עסקה אחת 
אשר העמלה בגינה עומדת על 2,345 

לתש המושב  את  החברה  תובעת   ,₪�
לום פיצויי הסתמכות בסך 1,000,000 
₪ על בסיס תחשיב העמלות שהייתה 
אילו  אחת  שנה  במשך  לקבל  עתידה 

שווק הבליל באמצעותה.
בין  ההסכם  עפ"י  כי  טוען  המושב 
הצדדים החברה זכאית לעמלה רק בגין 
עסקאות בהן היא הייתה הגורם והישיר 
שהביא לביצוען, אך פרט לעסקה אחת 
עסקה  אף  לפועל  הוציאה  לא  החברה 
את  העמידה  לא  וכן  לירדן,  הזמנה  או 
הביטחונות שנדרשו ממנה כפי שנקבע 
בהסכם, ולכן החליט המושב לסיים את 

ההתקשרות עם החברה.
עוד טוען המושב, כי אכן נעשו על 

�ידו ניסיונות להתקשר עם גורמים בי
רדן אשר החברה הפנתה אותם אליהם, 
עסקאות.  לכדי  הביא  לא  הדבר  אולם 
במסגרת  כי  מדגיש  המושב  בנוסף, 
ההסכם לא ניתנה לתובע בלעדיות על 

השיווק, ועל כן המושב לא היה מחויב 
להגביל את התקשרויותיו עם גורמים 

אחרים באופן עצמאי.

ביהמ"ש פותח ומדגיש, כי לא הוכח 
בליל  משווק  שהמושב  החברה  ע"י 
שהיא  וכן  ידה,  על  שהובאו  ללקוחות 
לזו  פרט  עסקה,  אף  על  הצביעה  לא 
בין  שהתקיימה  מחלוקת,  עליה  שאין 

הצדדים.
ביהמ"ש ציין כי בדיני החוזים בנוגע 
לפרשנות הסכם קיימת עדיפות ללשון 

�ההסכם על פני נסיבות חיצוניות. מל
שון ההסכם שנחתם בין הצדדים נהיר 

עס בגין  רק  עמלה  תקבל  החברה  �כי 
קאות בהן היא הגורם הישיר לביצוען, 
שיווק  על  בלעדיות  לחברה  אין  וכי 

המוצר.
מפו קובעת  ההסכם  לשון  כן,  �כמו 

רשות כי תשולם לחברה עמלה רק על 
אין  וכאשר  בפועל,  שנעשו  עסקאות 
רק  בוצעה  כי  הצדדים  בין  מחלוקת 

עסקה אחת לא מגיעות לחברה עמלות 
פרט לעמלה עבור העסקה שבוצעה.

לעניין טענת החברה לסיכול ההסכם 
הגור עם  שהתקשר  בכך  המושב  �ע"י 

מים אותם איתרה עבורו החברה באופן 
עצמאי, קבע ביהמ"ש כי אין כל הוכחה 
לקוח  עם  כלשהי  עסקה  של  לביצועה 
באמצעות  שלא  החברה  ע"י  שסופק 
פעילות  כיום  למושב  אין  וכי  החברה, 
עסקית כלל עם ירדן. בנוסף, גם אילו 
פעל המושב באופן עצמאי לשווק את 

שהחב מניעה  כל  אין  בירדן,  �המוצר 
רה תשווק המוצר גם היא ודבר זה לא 

נעשה, לכן ביהמ"ש דחה טענה זו.
הח של  הבלעדיות  טענת  לגבי  �גם 

ביהמ"ש  קבע  המוצר,  שיווק  על  ברה 
�כי ההסכם קובע מפורשות כי אין בה
בל על  להעיד  הצדדים  בין  �תקשרות 

בלעדיות  תניית  לכך,  מעבר  עדיות. 
העמלות  מנגנון  עם  מתיישבת  אינה 
כי  קבע  אשר  הצדדים,  התנהלו  לפיו 
בהם  עסקאות  בגין  רק  עמלה  תשולם 
לביצוען,  הישיר  הגורם  היא  החברה 

מול  להתנהל  רשאי  המושב  כי  משמע 
גורמים אחרים ואין לחברה בלעדיות.

לכל  בנוסף  כי  ציין,  אף  ביהמ"ש 
האמור לא הוכיחה החברה כי נגרם לה 
לחברה  מעניק  ההסכם  שכן  נזק,  כל 
עמלה רק על עסקאות שבוצעו בפועל, 

עתי פוטנציאליות  עסקאות  על  �ולא 
דיות.

ביהמ"ש דחה את התביעה, וקבע כי 
�על המושב לשלם לחברה רק עבור הע
המ העמלה  את  בפועל  �סקה שבוצעה 

גיעה לה בסך 2,345 ₪ בצירוף הפרשי 
ריבית והצמדה ומע"מ כדין.

ובסכום  התביעה  בסכום  בהתחשב 
חייב  לא  בפועל,  לחברה  שולם  אשר 

ביהמ"ש את מי מהצדדים בהוצאות.
ניתן בבית משפט השלום בתל אביב, 
ת"א  ברקאי.  אביים  השופט  כב'  בפני 
38835-03-12 לחיאני שיווק ומסחר נ' 
18 נוב�  משואות יצחק מושב שיתופי,

מבר 2016, בהעדר הצדדים.
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2016

עו“ד עמית יפרח*

מלמד  בשנחאי  הסיור 
מאוד  דברים  כמה  אותנו 

כמדי ישראל  על  �חשובים 
היכולות שלנו לנהל מדיניות  ועל  נה 
מענה  שתיתן  טווח,  ארוכת  קרקעית 
לביקוש ההולך וגודל לדיור, עם גידול 

האוכלוסייה.
�קשה מאוד להשוות בין מדינה דמו

קרטית, עם כל המורכבות שבדבר, אל 
מול מדינה בה השלטון דיקטטורי. יחד 
עם זאת ובלי כל קשר למשטר הקיים, 
ניתן לראות מהביקור שבסין מתקיימת 

אסטר חשיבה  הזמן  כל  שנים  �לאורך 
לגידול  מענה  לתת  ניתן  כיצד  טגית, 
באוכלוסייה. ומבחינתי, כל העניין של 
ערי הרפאים, הנמצאות בפריפריה של 
שנחאי, הן דוגמא לכך שבסופו של דבר 
בהן  לתקופות,  מענה  שיתנו  אלו  הן 
האוכלוסייה תבין כי במרכז העיר יקר 
מידי וצריך לעבור לאותן ערי רפאים 

ולאכלסן. 
ברור שאם לא היו ערי הרפאים, אז 

�ברגע שהיה מתחיל ביקוש ותזוזה, המ

ולעליית  למצוקה  נקלעת  היתה  דינה 
כי  ללמוד,  ניתן  מזה  גבוהה.  מחירים 

הק במדינתנו  ההחלטות  מקבלי  �גם 
ולהקדים  הזמן לנסות  חייבים כל  טנה 
את הביקושים, תוך ניתוח מתמיד של 
והן  מצב השוק, הן מבחינת הביקושים 
מבחינת ההיצע הקיים ובכך למזער את 

המשברים, שיגיעו בכל כמה שנים.
מדיניות  קיימת  שבסין  ספק  אין 

אמי צרכים  המשקפת  ועקבית  �חכמה 
את  ומנתחת  האוכלוסייה  של  תיים 
הביקושים - והדבר מוכיח את עצמו גם 

הת ומינהל  רמ"י  האיחוד של  �אצלנו. 
כנון תחת גוף אחד, הינו התחלה טובה 
כל  את  ולרכז  לנסות  אמיתי  - מאמץ 
כלי העבודה של המדינה בארגז כלים 
תכנון  מאפשר  זה  כי  ספק,  אין  אחד. 

המקרק מדיניות  של  ועקבי  �הוליסטי 
עין בישראל.

שי לאין  עולה  בסין  הקרקע  �ניצול 
ביש בישראל.  ניצול הקרקע  �עור על 

ראל חייבת להיות בניה לגובה וההבנה 
הקרקע  עתודות  את  לשמר  שצריך 

�לדורות הבאים. קרקע היא משאב מו
גבולות  את  שפורצים  לפני  ולכן  גבל 

תוכניות  במימוש  להשקיע  יש  העיר, 
קיימות במרכזי הערים ולהנחות תכנון 

צפוף יותר וגבוה יותר.
במדינת ישראל הקרקע הינה קרקע 

למדי המאפשר  ביתרון  מדובר  �לאום. 
בשנים  למגורים  בניה  כי  לקבוע,  נה 
הקרובות תהיה פרויקט לאומי, על כל 

והחשוב מכל: לא לה �המשתמע מכך. 
פוך את הקרקע לחסם כלכלי המייצר 
ספקולנטים.  ומעודד  כדאיות  חוסר 
מהקרקע  ההכנסות  על  לוותר  צריך 

ובי תכנון  חסמי  בשחרור  �ולהתמקד 
עד  שעה,  הוראת  של  בסוג  רוקרטיה, 
זעם - מה שאני מעריך שיכול  יעבור 

לקרות בסין יחסית מהר ובקלות. 
את  לוקחים  שהפוליטיקאים  מרגע 
כמשימה  המחיה  יוקר  הורדת  נושא 
אישית שלהם, בו במקום הם מייצרים 

מוטי חוסר  השני  בצד  �לפוליטיקאים 
בציה וניסיון "לתקוע מקל בגלגלים", 
לכן,  קופון.  ויגזרו  יצליחו  הם  שמא 
צריך  בישראל  הדיור  הוזלת  נושא  כל 
לטובת  ומקצועי,  א-פולטי  להיות 

האינטרס הציבורי בלבד.
החקלאי/כפרי,  המגזר  את  כמייצג 

יותר  אותי  שהרשימו  מהדברים  אחד 
הסינים  של  ההגנה  זו  בשנחאי,  מכל 
על התוצרת ויהייצור המקומי והניסיון 

אהב עירך".  לעניי  "לדאוג  כל  �קודם 
תי את הרצון האינסופי שלהם, לקנות 
ההשפעה  את  ולהרחיב  זרות  חברות 
העולמית שלהם מחד ולדאוג לחקלאי 
המקומי, שתהיה לו עבודה ולשמר את 

בטחון המזון והייצור המקומי, מאידך.
אויבים  שמוקפים  אנחנו,  דווקא 

�ושכל שני וחמישי מתקבלת נגדנו הח
לטה עוינת באו"ם, לא השכלנו להבין 

�את חשיבות בטחון המזון והייצור המ
קומי. דווקא אנחנו מייבאים מכל הבא 
ליד, ללא התחשבות ושמירה על היצרן 
הישראלי בחקלאות ובתעשייה, לימים 

שבהם לא נוכל לייבא.

 

בנושא העובדים, כמו בנושא תכנון 
המדינות.  בין  להשוות  קשה  מדיניות, 

מה ללמוד  אפשר  כאן  גם  זאת,  �עם 
להדביק  רוצים  ואנו  במידה  סינים. 

מב במדינה,  כיום  הקיים  הפיגור  �את 
המדינה  חייבת  הבניה,  התחלות  חינת 

כזה,  חירום  למצב  עצמה  את  להכניס 
עו בהבאת  רגולציה  פחות  �שמאפשר 

בדים מארצות אחרות והכשרת עובדים 
ניהוליים/מקצועיים ישראלים. ובנוסף, 

תמרי הישראלי  לעובד  לייצר  �עליה 
צים משמעותיים בכדי להכניסו לענף 
הבניה, כי ללא כוח עבודה מיומן וזול 

האת מול  להתמודד  הקבלנים  �יתקשו 
גרים.

�ישנה חשיבות רבה, כי משלחות יש
ולמקו לסין  תצאנה  נוספות  �ראליות 

מות אחרים, על מנת ללמוד ולהבין את 
הדרך שמדינות מתמודדות עם סוגיית 
אצלנו  רק  שורה  החוכמה  אין  הדיור. 
ותמיד ניתן ללמוד מניסיונם הטוב או 

�הרע של מדינות כמו סין, גם אם מדו
והיקפים שונים בתכ �בר בסדרי גודל 

לית. אין לי ספק כי סך התובנות של 
אנשי המשלחת מצטרפת לתמונה אחת 
שלמה שבוודאי תביא תועלת למקבלי 

ההחלטות בישראל.
 * הכותב הינו יועמ"ש ויו"ר אגף 
הקרקעות בתנועת המושבים

משלחת ישראל בשנחאי. ”אין החוכמה שורה רק אצלנו ותמיד ניתן ללמוד 
מניסיונם הטוב או הרע של מדינות כמו סין"
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שני בן דוד - כלב בכושר
שני בן דוד, המתגוררת במושב גבעת 
אהבה  תמיד  יהודה,  שבהרי  יערים 
הטבע  בחיק  טיולים  בעקבות  כלבים. 
עם כלבה, בוז‘י (כלב פיטבול מקסים, שמתנהג 
כפודל רגיש), שמה שני לב כי גם לאחר טיול 
ארוך, בוז‘י עדיין זקוק להוצאת מרץ. לכן חשבה 
 Baggy:על רעיון מדליק: תיק ספורטיבי, בשם
משקל  הכלב  על  להעמיס  שמאפשר   ,Dog

להוצאת אנרגיה ומייצר טיול שהוא חוויה.
הנד� לימודי  סיום  לאחר   ,20 בת  ”בהיותי 
סאי אדריכלות ועיצוב פנים, חזרתי להתגורר 
המוצר  ושם התחלתי את העסק שלי.  במושב 
כרעיון  עלה   ,Baggy Dog שלי,  הראשון 

בעקבות הטיולים בחיק הטבע עם בוז‘י (דוגמן 
הבית). בטיול עם כלבי שמתי לב שגם לאחר 
טיול ארוך, הוא עדיין לא הצליח להוציא את 
כל המרץ שלו, כלומר היה לו זמן פנוי להציק 
לי בערב, עם בקשות בלתי פוסקות למשחקים. 
”בנוסף לכך, מי שנשאה את המים של הכלב 
הצלחתי  תקופה  לאחר  אני.  הייתה  בטיול 

הספורטי התיק  של  טיפוס  אבי  כמה  �לייצר 
גבו  על  משקל  להעמיס  המאפשר  לכלב,  בי 
יוכל  כך שהכלב  קילוגרם),   2 (עד  הכלב  של 
להוציא יותר אנרגיה בטיול (בדומה לבני אדם 
בנוסף, התיק  הליכה עם משקולות).  שעושים 
הכלב  של  המים  מנשיאת  הבעלים  את  פוטר 

ומאפשר לתת לכלב חוויה טובה יותר מהטיול, 
להרגיש  שזקוקים  עבודה,  לכלבי  במיוחד 

שממלאים תפקיד כלשהו.“ 

סטודנ בעיקר  הייתי  העסק  לפתיחת  �”עד 
טית, כך שכרגע העסק הוא קטן ואינו מעסיק 
עובדים נוספים. אני עובדת על גיוס לקוחות 

דרך הפייסבוק, חנויות ומאלפי כלבים.“

השלמת  לאחר  גם  מוצר.  לפתח  קל  ”לא 

הפיתוח עלייך למצוא מפעל מתאים לייצורו 
ולשווק אותו, יש צורך להתרכז בצעד אחד כל 
פעם. בשלב מסוים בזמן שעבדתי על המוצר, 

�כלבי חלה ובבדיקות אצל כמה וטרינרים, נת
מוות  שמשמעותו  בלב,  מום  עם  שנולד  גלה 
קרוב. העניין הסיח את דעתי מפיתוח ושיווק 
המוצר לתקופה, אבל מאז שניתנה אבחנה זו, 
עדיין  בוז‘י  ובינתיים  משנה  יותר  כבר  עברה 

פעיל ושמח לצאת לטיולים.“

”בעתיד אני מקווה לפתח את העסק וליצור 
עוד מוצרים מעניינים ומיוחדים בשוק בארץ.“ 

# #

כלב מצויד ב� Baggy Dog - סוחב עד 2 ק“ג על גופושני בן דוד, ממושב גבעת יערים, עם הכלב בוז‘י 
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מעיין ורותם - ניחוח צרפתי
סוויסה,  ורותם  מעיין  התאומות, 
ז‘ומל  לה‘  הקפה  בית  את  הקימו 
(les jumelle) - בית קפה בקונ�

בסגנון  המעוצב  נעים,  ביתי,  צרפתי,  ספט 
פרובנס. השתיים בחרו בקונספט צרפתי, הן 
המופלאה  והקונדיטוריה  האוכל  בשל 
שמייצרת רותם, הקונדיטורית מבין השתיים, 
 les :והן בשל הקונספט הייחודי שנקשר לשם
’תאומות‘,  בצרפתית  jumelle, שמשמעותו 

ממש כמו רותם ומעיין. 
בית הקפה les jumelle, ממוקם במושב 
נקי.  ואוויר  הרים  בירוק  נקופה, הטובל  בית 

�בית הקפה מגיש ארוחות בוקר וצהריים מפ
נקות, מבחר קינוחים, שנאפים על ידי רותם 

�המוכשרת וכן, ארוחות מגוונות, חלביות ומ
נות גורמה מגרות. 

הקימו השתיים  המזמין שלהן  הקפה  בית  את 
�מתוך הרצון להגשים את החלום של רותם ושי

שהוא  לעסק  הפך  שלהן,  המוצלח  הפעולה  תוף 
קונדיטורית  ”מעיין  שתיהן:  של  ה‘בייבי‘  כיום 
בדן  הלימודים  כדי  תוך  4 שנים,  כבר  עצמאית 

�גורמה תל אביב עבדה בקונדיטוריה כשנה ולא
כעבור  ומשם,  הבית  דרך  עבודה  החלה  מכן  חר 

שלוש שנים, לבית הקפה שלנו,“ הן מספרות. 
�”רותם כיום היא שפית הקפה. מסיום הלי

במסעדות  עבדה  אביב  תל  בבישולים  מודים 
ומגוונות, בשרי, חלבי, איטלקי, דגים  שונות 
החלטנו  אינטנסיבית  עבודה  4 שנות  וכעבור 
לשתף פעולה. כשמעיין החליטה שהיא רוצה 

העצ היצירה  את  לעשות  רוצה  ואני  �לצמוח 
�מית, הוחלט להקים משהו ביחד למרות שיד

ענו תמיד שמתישהו נגיע לזה, בגלל הכימיה 
את  בחרנו  קרה,  וכך  במטבח.  שלנו  הטובה 
המקום הנכון, התפריט והסגנון ורצנו קדימה.“

”מעיין הייתה קונדיטורית עצמאית מזה 4 

ממטבח  מכן  ולאחר  מהבית  בהתחלה  שנים, 
כט עבדה  רותם  המשפחתי.  במשק  �שבנתה 

ומגוונות.  וסו שפית במסעדות שונות  בחית 
היצירה  את  להרחיב  שתינו  של  העז  הרצון 
גרם  אנשים  שיותר  לכמה  ולהגיע  העצמית 

לנו להקים את העסק.“

”בין 4 ל�6 כרגע.“
על מנת לגייס עובדים החלו רותם ומעיין 

לשווק את העסק בעיקר מפה לאוזן. 
”למעיין יש את קהל הלקוחות שלה שגם 

בתקופת  בפרסום  התעמקנו  לא  אך  הוסיף, 
ההרצה ולכן רוב הלקוחות הגיעו מפה לאוזן. 
יחצנית,  עבודה  מתחילות  הקרובה  בתקופה 
בעיקר  הקפה  בית  את  מייחצנות  ואנחנו 

בפייסבוק ובעיתונים המקומיים.“

”מעיין עוסקת בקונדיטוריה, רותם עובדת 
במטבח ובכל שאר האחריות אין עדיין חלוקה 

חד משמעית והרוב נעשה במשותף.“

”העסק לא פתוח הרבה זמן, אך עדיין רגעי 
ייאוש במיוחד בהתחלה הם חלק בלתי נפרד 
מהיום יום אך עדיין לא עלה בדעתנו לסגור, 

לומדות איך ומאיפה צריך להתחזק.“

”מבחינתנו בכל פעם שנכנס לקוח זהו רגע 
חדש של הצלחה.“

(גם  הפידבקים  הקשה,  העבודה  ”העשייה, 
הרעים), הלקוחות.“

גורמת  תאומות  ומעיין  שרותם  העובדה 
בבית  מצחיקים  ורגעים  לבלבולים  לעיתים 
הקפה: ”בגלל שאנחנו תאומות זהות, כל יום 

�הוא חוויה מצחיקה מחדש. אנשים אינם מצ
הפסקה,  בלי  מתבלבלים  ולכן  לזהות  ליחים 

�לפעמים ממשיכים עם אחת את השיחה שה
תחילו עם השנייה.“

נוספים,  סניפים  לפתוח  מקוות  ”אנחנו 
הן  ומספקת  קשה  עבודה  הרבה  ועוד  מפעל, 

מוסיפות בחיוך.“

מעיין ורותם סוויסה: ”בגלל שאנחנו תאומות זהות, כל 
יום הוא חוויה מצחיקה מחדש. אנשים אינם מצליחים 

לזהות ולכן מתבלבלים בלי הפסקה, לפעמים ממשיכים 
עם אחת את השיחה שהתחילו עם השנייה“

התאומות הזהות, מעיין (משמאל) ורותם (מימין) סוויסה

בית קפה les jumelle, שבמושב בית נקופה - בניחוח צרפתי
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אנה אמיר - מעצבת מהבטן 
אנה אמיר (34) נשואה ליונתן ואם 
ליה בת השנה. אנה, המתגו� לטרייה 

עזבה  שבשרון,  צורן,  בישוב  ררת 
משרת מחשבים נחשקת - בזמן חופשת הלידה 
- לאחר שהבינה שעיצוב מוצרים בעבודת יד 
מטקסטים לחדרי תינוקות וילדים, מתאים לה 
זה:  את  לה  עושים  לדבריה  המוצרים  יותר. 
בחברת  מחשב  מול  מלשבת  יותר  ”הרבה 

הייטק“. 
מו לעצב  החלה  אמיר  מוטיבציה,  �חדורת 

יד,  בעבודת  כולם  ומפנקים,  מקסימים  צרים 
לחדרי ילדים ותינוקות: ”אני נשואה ליונתן, 
איש משכמו ומעלה, אבא למופת שאוהב את 
התינוקת שלנו בלי די וכמובן החבר הכי טוב 
שלי. ובזוגיות שלנו יש לי תפקיד מהמם, כי 

שה חיוכים,  שכולה  ילדה  לליה,  אימא  �אני 
ביאה לנו המון אושר למשפחה אחרי שנים של 

המתנה. 
1991 וגרתי עם משפח� �”עליתי ממוסקבה ב
תי בבית קשת, קיבוץ ירוק ופסטורלי, שבגליל 
השדות  בין  העברתי  ילדותי  רוב  את  התחתון. 

�הירוקים וגבעות הגליל, עם אנשים חמים וסבי
זוכרת את שנות ילדותי במו �בה תומכת. אני 

סקבה, אך הילדות שלי בבית קשת בנתה אותי 
למי שאני היום ואני מודה על הבחירה הזאת.

”לאחר סיום השירות הצבאי עברתי למרכז 
ונטעתי יסודות של קריירה בתחום המחשבים 
והרשתות. לאחר כמה שנים מצאתי את עצמי 

�באתונה, יוון, במשרת מהממת, עם חברה יש
לבן  צמחתי  משם  מהממים.  צעירים  ראלים 
יונתן.  את  פגשתי  שם  לגמרי,  עצמאי  אדם 
לארץ,  לחזור  החלטנו  בינינו  החיבור  אחרי 
בכדי להקים פה את המשפחה, להביא ילדים, 
שיגדלו ביחד עם המשפחות, אנשים שאוהבים 
ויחוו את כל מה שהבית שלנו יכול לתת לנו. 
אז אחרי שהות קצרה בתל אביב, החלטנו שמה 
שאנחנו רוצים לקום אליו כל בוקר זה דשא, 
רוצים בסוף כל יום שקט בראש ושלכלב יהיה 

�מרחב מחייה עם שדות מסביב, אז עברנו והק
מנו את ביתנו בצורן שבשרון.“

הול אני  מה  התחיל מהמחשבות שלי:  �”זה 

כת לעשות, אחרי שליה תכנס למסגרת, כדי 
הקשות  השאלות  כל  ולעבוד.  לצאת  שאוכל 
שיש לאם הטרייה עם הורמונים מהלידה וגוף 
עייף ומתאושש מההיריון והקיסרי, עלו וגרמו 

�לי לחשוב מה אני יכולה לעשות, כדי שלמש
טוב. הבנתי שבשביל שהמש יהיה  �פחה שלי 

פחה שלי תהיה מאושרת - אני צריכה להיות 
מאושרת, שכדי לתת דוגמא לילדה שלי, עלי 

מא לצאת  נמצאת,  אני  בה  מהבועה  �לגדול 
זור הנוחות שלי ולהתחיל לעשות מה שתמיד 
אהבתי - לעסוק בעבודת יד בתחום הטקסטיל 

והעיצוב. 
אני  לבין,  ובין  התחומים  בין  ”התלבטתי 
יוצאת מהחדר של ליה ומשהו לא מסתדר לי 
בעין. ראיתי חדרים של אלפי תינוקות אחרים 
ותמיד הייתה לי אותה התחושה, שמשהו חסר 
שם. אז הלכתי לנחלת בנימין, חרשתי על כל 
שבתי  בד.  של  מטרים  כמה  והבאתי  החנויות 
שינה,  בלי  לילות  של  שבוע  וכעבור  הביתה 

מה ולקוחות  עסקית  ותוכנית  חזון  לי  �היה 
�ממות, עם תינוקות קטנטנים וקטנטנות, של

כולן תודה ענקית כי רק בזכותכן אני קרובה 
לבת שלי!

עסוקה  הייתי  האחרונות  השנים  ”ב�12 
ור מחשבים  כטכנאית  בלואו�טק,  �בלעבוד 
להתע היה  שלי  גדול  הכי  החלום  �שתות. 

סק בכל הנוגע לתפירה/עיצוב: אז ביררתי 
והתקפלתי,  אופנה  עיצוב  של  לימודים  על 

אירו עיצוב  של  לימודים  על  �וביררתי 
לפני  גרפי  עיצוב  למדתי  והתקפלתי,  עים 
של  ובסופו  התקפלתי  ובאמצע  שנה  מליון 
יום מצאתי את עצמי יושבת מקופלת בתוך 

נמוך  בשכר  רוטן  מנהל  עם  ממוזג  משרד 
מהמגיע לי. ואז הגיע ליה. ההחלטה הסופית 
שלי לשינוי הוא העובדה שאני רוצה להיות 

�קרובה לילדה שלי, לילדים שלי לעתיד ול
בית שלנו ולהיות מאושרת בשביל המשפחה 

שלי.“

מדהימות,  חברות  עם  החל  הלקוחות  ”גיוס 
�שהוציאו שמועה של בוטיק חדש באזור והת

חלתי לקבל טלפונים. ישבתי ותפרתי, בחרתי 
לי טעם לעוד  נתן  זה  וייצרתי קשרים,  בדים 
ובאטסי.  חברתית  במדייה  לפרסם  והתחלתי 

�רובן לא מהאזור, הן נמצאות בכל מיני מקו
מות בארץ ואגם בארצות הברית.“

”ברור! אני כמעט שנה אחרי לידה. הגוף לא 
הרא ובשנה  שולטת.  העייפות  לעצמו,  �חזר 

עד  גרתי  אם   - במסגרת  הילדים  של  שונה 
המציאות  אז  מתוקה,  קצפת  של  ענן  על  כה 
עדכנה אותי שכל צינון, דלקת, נזלת או חום 
ואני  שינה  בלי  לילות  הביתה.  אלינו  יגיע 

לגי גנן  בלי  מנקה,  בלי  בית  של  �המחזיקה 
נה ובלי בייביסיטר. הבעל המהמם שלי עובד 
נורא קשה ונוסע כל יום שעה וחצי הלוך ושוב 

לעבודה.
”אז תפסתי את עצמי יום אחד עם תינוקת 
חולה בבית, יושבת על חיתול כשאני מקפלת 

�כביסה כי אין לי מה ללבוש, רעבה כי לא הס

פקתי לאכול כלום מאתמול ובו זמנית, עושה 
הזמנה של חומרי סידקית ומקבלת 6 הזמנות, 
להיות אמא טרייה  יומיים.  תוך  לסיים  שעלי 
זה  התחומים  בכל  ועצמאית  חדש  עסק  עם 
קשה. אבל עם הערכים והחינוך עליו גדלתי, 
 - קשה  היום  אם  וגם  משתלמת  קשה  עבודה 

מחר יהיה יום מעולה!“

�”כל יום יש לי רגעי הצלחה. הם רבים ומ
שמעותיים בשבילי, אפילו קטנים ביותר אבל 
למטרה  ויותר  יותר  אותי  ומקרבים  שלי  הם 
הבאה. וכמובן, אם הילדה שרדה אותי בסופ“ש: 

הצלחה ענקית!“

בעסק,  מבחינתי  מעניינת  הכי  ”החוויה 
שמנהלת  זו  אני  עצמי,  של  הבוס  שאני  זאת 
את הזמן שלי. החוויה הכי גדולה זה לקום כל 
שאני  ומה  שלי  המשפחה  את  לראות  בוקר, 

בונה לנו וליהנות מכל זה!“

”בימים אלו ממש אני עוברת תהליך עסקי 
העסק.  לכל  מחודש  מיתוג  וממוקד  מאתגר 

�ממש מא‘ עד ת‘: שם חדש לחברה, אתר ידי
דותי לקנייה אונליין, עם חווית קנייה ייחודית 
הילדות  את  להביא  הוא  השינוי  כל  ומטרת 
לחדרי  עליהם,  שגדלתי  הטובים,  והזיכרונות 

הילדים.
מו של  חדש  מגוון  על  קשה  עובדת  �”אני 

האוטנטיות  אותה  את  איתם  שיביאו  צרים, 
הילדים שגדלנו עליהם.  והערכיות של חדרי 

�פיתוח מוצרים שתואמים לחדרי ילדים ותינו
קות, בקולקציות עם בדים מרהיבים, עבודות 

וכמובן, קולק �עץ מקוריות, מרקמים חדשים 
ציות שהן מהדורה מוגבלת.

”החלום הגדול שלי הוא להכניס שיק לחדרי 
ומבח צבעוניות  בעזרת  והילדים,  �התינוקות 

זיכרונות  על  יתבסס  ושהכל  שונים  בדים  רי 
מהילדות שלנו.“

אנה אמיר: ”החוויה הכי מעניינת מבחינתי בעסק, 
זאת שאני הבוס של עצמי, אני זו שמנהלת את 
הזמן שלי. החוויה הכי גדולה זה לקום כל בוקר, 

לראות את המשפחה שלי ומה שאני בונה לנו 
וליהנות מכל זה!“

”לו אנד ליה“ - מוצרי תינוקות בעיצוב מקורי של אנה אמיראנה אמיר. ”להביא את הילדות והזיכרונות הטובים שגדלתי עליהם לחדרי הילדים“
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מפגש בני נוער במסגרת שבוע המאבק בסמים ואלכוהול במרחבים
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עגורים, צילום של ג'ודי הרבשטייןים המלח, צילום של רונן רוזנבלט

באליפות ישראל לחצי מרתון עמק המעיינות 2016
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השילוט החדש למרחב הביוספרי מגידו בעיצובו של גיל חובן

טקס חנוכת ”הבית החם“ בשושנת העמקים
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מאויים ע“י הוועדהØ ø קבלת 
רוצים  בנים   Ø  øהריסה צו 
לחזורØ ø מעוניין בהכשרת 
פל“חØ ø זקוק למימוןØ ø שוקל 
קניית נחלהØ ø מבקש למכור 
 øזקוק לארגון נחלתך Ø øנחלה
 Ø øרוצה לפצל את נחלתך Ø
øבנייתוØמעוניין בתיכנון בית

הסדרת 
נחלות
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במושבים¨  תב“עות  והובלת  בתכנון  מומחים  אדריכלים  הכולל 
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פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

והוותיקה  ≠ החברה הגדולה  נחלת אבות 
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Æלך המתאים  השרות  את  לבחור  לך 
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 amosquitoz@gmail.com

4

מאוזן:
1. ציפור שפוגעת ופוגעת (6); 4. משתמש בכוח על האולימפוס (4); 8. (עם 19 
מאוזן) הלווה למישהו שבועון הפוך! (4); 9. נתנה עצמה לישו על אף שהמיילל 
הוא אויבה (6); 11. כדי להשתתף בתחרות צריך להפרד ממי שמנסה על עצמו 
בגדים (7); 12. אחז בירק (3); 13. אמר אחד הטנקיסטים... (3); 15. הצלוב וארגון 
הנשים ישבחו את עצמם (7); 18. סל האשפה של הסקנדינבית חסרת האומץ 
(6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. הסע במהירות את לשון האש ששבה! (4); 22. אישור 

למבנה חקלאי כמו חדר (6).

מאונך:
1. הצב הטלוויזיוני סירב ללמוד בירושלים (5); 2. דיברת שטויות, הנלעס עבורי! 
(5); 3. ראו 20 מאונך; 5. ברוס שמח בשובו להושיע (5); 6. זזה ידית משחררת 
אוויר (5); 7. מרחיקות עצמן מהשאר בעוד הוא נפטר בעוני (7); 10. עיר מוקירי 
איבר הראייה (7); 13. היא קיבלה תשר על כך שדאגה לנו (5); 14. בחנו אותה 
ומסתבר שלקחו לה 60 שניות להכשל (5); 16. ברשותי כף אותה הוא יזרוק (5); 

17. בן המן בויזת אמן (5); 20. (עם 3 מאונך) עשו מסז' לקוף שאין לו פנאי (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 194:
מאוזן: 1. עפרוני; 4. מענה; 8. מזמז; 9. ניקולה; 11. מאיר שלו; 12. מלך; 13. 

רוח; 15. עליונית; 18. להתחמש; 21. הבהל; 22. צדיקים.
 .10 לימודים;   .7 התהפך;   .6 עבורם;   .5 רשמתי;   .2 עזרתם;   .1 מאונך: 

משועממת; 13. רולטה; 14. חותלה; 16. ניזוק; 17. תורתם; 20. עדנה.

#

 MPB

 

…
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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פרסום זה יכול 
להיות שלך!
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jacob401@gmail com
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למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

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

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

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

העשייה הישראלית.

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

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

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 

ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות עסקיות, שמעורבים 
בפיתוח החקלאות הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

  *

052-2796686

* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

2

050-5274348

03-6884123

073-2369058

 

18 ,

14 , 17

 050-5755200
1-700-708-999

www.awt.co.il



mrhollanderltd@gmail.com

GLOCK 17/19/26/43

CZ 9-07 TAURUS PT111 (MILLENIUM G2)
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