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כביש 232 המוכר כ"כביש הדמים" ממשיך לגבות קרבנות בנפש # 
לפני כשבוע נספתה בכביש רחל אורלוב, בת 60, ממושב יבול, ההרוגה 

השלישית תוך ארבעה חודשים בכביש

תושבת ר  ,60 בת  אורלוב,  חל 
האזו שבמועצה  יבול,  �מושב 

רית אשכול, נספתה בתאונת 
דרכים. השאירה אחרי בעל, בן ונכד. 
הלווייתה התקיימה ביום שני שעבר 
מדובר  שלום.  בחבל  העלמין  בבית 

חוד ארבעה  תוך  שלישית  �בהרוגה 
שים בכביש הדמים, שמשמש עורק 
תושבי  של  ויחידי  ראשי  תנועה 
נהרג  האחרון  יולי  בחודש  המועצה. 
אף   ,44 בן  ז"ל,  אודי קאשי  בכביש 

הוא תושב יבול.
צר  מסלולי,  דו  בכביש  מדובר 
כיום  משמש  אשר  שוליים,  וללא 

סחו להעברת  מרכזי  תנועה  �עורק 
'כרם  דרך מעבר  עזה  לרצועת  רות 
שלום'. מדי יום נוסעות על הכביש 
העמוס והצר מאות משאיות כבדות 
פרטיים  רכב  כלי  סחורות,  עמוסות 
של תושבי האזור, אוטובוסים, רכבי 

צבא ורכבים חקלאיים. 

ביחד  אשכול  האזורית  המועצה 
שנים  מזה  מנהלת  התושבים,  עם 
והבטחת  הכביש  להרחבת  מאבק 

�הבטיחות בו. אחרי 'צוק איתן', במ
לפיתוח  הממשלה  החלטת  סגרת 
התחבורה  משרד  תקצב  עזה,  עוטף 

מס לארבעה  הכביש  הרחבת  �את 
 .₪ מיליון   250 של  בסכום  לולים, 
לאחרונה, אחרי לא מעט עיכובים, 

בהכ ישראל'  'נתיבי  חברת  �החלה 
נת עבודות לקראת ביצוע ההרחבה. 
בפועל  ההרחבה  עבודות  זאת,  עם 
עדיין לא החלו. במועצה מוחים על 
להרחבת  הזמנים  בלוחות  העיכוב 
הכביש ודורשים האצה משמעותית 

של העבודות.
האזו� המועצה  ראש  ירקוני  ,גדי 

חיים  אשכול  "תושבי  אשכול:  רית 
בכביש  רוסית  ברולטה  שנים  זה 
הכביש  לבתיהם.  היחידי  הגישה 

תוש של  הצרכים  את  גם  �מספק 

תושבי  זאת  ובשם  עזה  רצועת  בי 
יום  מדי  להסתכן  ממשיכים  אשכול 
בכביש. אני מצפה מהממשלה לקחת 
אחריות ולהבין שחיי תושבי אשכול 

�אינם הפקר ושיש לתת מענה לטי
הרחבת  מיידי.  באופן  בכביש  פול 
הכביש היא קריטית וכל עיכוב כמו 
רואים, עולה בדם. מהיכרותי  שאנו 
בפיתוח  שתומך  התחבורה  שר  את 
של  החוסן  בחשיבות  ומכיר  האזור 
התושבים החיים כאן, אני מבקש את 
התערבותו האישית לזירוז העבודות 
לפרויקט  הנדרש  התקציב  והגדלת 

מציל החיים.
של  הכבד  בצערה  משתתף  "אני 
תוך  שאיבד  יבול,  ושל  המשפחה 
הדמים  כביש  על  ספורים  חודשים 
מקצועיים  צוותים  מחבריו.  שניים 
אלה  בשעות  נמצאים  המועצה  של 
עם בני המשפחה והישוב. אנו נמשיך 

ונלווה ונסייע ככל שיידרש".

כביש 232. 
במועצה מוחים 

על העיכוב בלוחות 
הזמנים להרחבת 

הכביש (צילום: שי 
שמואלי)

16.11.2017     || 2

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית:  •

בני בנגלס  

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר�כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין, דותן חכים, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: שמואל שמואלי  •
הפקה: קארין מתנה  •

kav_daf@tmags.co.il  
טל' 073�2369058  

פקס' 073�2369088  

מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  

מודעות:  •

dorin.segev@tmags.co.il  

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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 מכתבים
למערכת

רוצים ביטוח
"המצב היום הוא שחלק 

גדול מהחקלאים לא 
מבוטחים בגלל הפשיעה 

החקלאית," אמר אבשלום 
וילן, מזכ"ל התאחדות 

החקלאים בוועדה לביקורת 
המדינה בכנסת

 

זית מקדים
משה (צ'יקו) בר-אל, 

מניר ישראל, גילה עץ 
זית שפירותיו מקדימים 

להבשיל. האם גילה סבא 
צ'יקו זן זית מקדים, שיביא 

לפריצת דרך?

לחופש נולדו
ביקור ב"חוות החופש" 

במושב עולש, המיועדת 
להצלת חיות משק 

ומשמשת כמרכז חינוכי, 
לימודי וחווייתי ולקירוב 
לבבות בין בני אדם לבין 

חיות המשק
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חדשות
עמוס דה וינטר 

 אמר מזכ�ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן, בדיון שערכה הוועדה לביקורת
המדינה בנושא ההתמודדות עם הפשיעה והטרור החקלאי

הועדה ב קיימה  שעבר  שבוע 
בכנסת  המדינה  לביקורת 
עם  ההתמודדות  בנושא  דיון 

הפשיעה והטרור החקלאי.
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ�ל 
ליצור  המדינה  "על  וילן:  אבשלום 
מערכתית.  התמודדות  אין  הרתעה. 

לגני ופתוח  פרוץ  החקלאי  �השטח 
בות חקלאיות ולטרור חקלאי."

לחקלאים  לביטוח  התייחס  וילן 
הוא  היום  "המצב  גניבות:  בזמן 

מבוט לא  מהחקלאים  גדול  �שחלק 
חים בגלל הפשיעה החקלאית. קנט 
 60�50 של  בסכום  לבטח  מוכנה 
תומכת  ארה"ב  בשנה.  ש�ח  מיליון 
אצלנו  לצערי  חקלאיים.  בביטוחים 
זה רק בשליש וגם לא בנושאים של 

פשיעה חקלאית."
�יו�ר אגף המשק של תנועת המו

שבים, פלג אוריון: "אני קורא לשר 
מג"ב  ולמפקד  למפכ"ל  המשטרה, 
לפעול לאור הממצאים בדו"ח מבקר 
המדינה וליישם בשטח את הצעדים 
האכיפה  את  להגביר  כדי  הנדרשים 

החק בשטחים  הטרור  את  �ולמגר 

לאיים".
החק האיחוד  �מזכ�ל 

"הת� קוכמן:  דודו   לאי,
המדינה  של  נהלותה 
לפשיעה  הנוגע  בכל 
החקלאית היא לא פחות 
ומזכיר  פיגוע  מאשר 
הכלכלית  שהפשיעה 
לספר  רק  מוגבלת  אינה 
ולגבולות אלא מתרחשת 
הארץ  בתוך  יום  מידי 

�ולא רק בגבולותיה. מק
המ מבקר  דו"ח  �ריאת 

התמודדות  בעניין  דינה 
המ כי  עולה,  �המשטרה 

דינה הפקירה את המגזר 
הדו"ח  פי  על  החקלאי. 

אכי ואין  הרתעה  �אין 
לא  המשטרה  בכלל.  פה 

ואמון הח �קיימת בשטח 
קלאים בה שואף לאפס."

בתנועה  חקלאות  מחלקת  מנהל 
"ממשלת  חבלין:  חיים  הקיבוצית, 
בפשיעה  בטיפולה  נכשלה  ישראל 
של  ישירה  תוצאה  וזו  החקלאית 

�התייחסות הממשלה לחקלאות ול
הפו את  לראות  מקומם  �חקלאים. 

גבוהה  גבוהה  מדברים  ליטיקאים 
החק הפשיעה  את  למגר  �בצורך 

האוצר  נערי  ומאידך  מחד  לאית 
בחקלאים  להתעלל  ממשיכים 
מיליון   60 של  זעום  סכום  ואפילו 
הטרור  נגד  לבטח  שיאפשרו  ש�ח 

הנפשע נגד חקלאים אינם מוכנים 
להקצות."

אריאל:  אורי  החקלאות,  שר 
"למדינת ישראל אכפת מהחקלאים 
וזימנתי פגישה דחופה בנושא  שלה 
לביטחון  והשר  המשפטים  שרת  עם 

הח ביטחון  את  לשפר  כדי  �פנים, 
מעבירי  חסימת  באמצעות  קלאים 

חדי למניעת  הגדר  השלמת  �המים, 
רת פלשתינאים.

"הרחבת הביטחון במושב הוא יעד 
שער  באמצעות  זאת  לעשות  ויש 

�ביטחון והבאת הנושא לחקיקה שת
לענישת  הקשור  בכל  יותר  חמיר 
ידי שינוי השיטה  מסיגי הגבול על 
על  גבוהים  קנסות  וההתייחסות: 
אי  נזק.  הוכחת  ללא  גבול  השגת 
מכפילי  בלי  במאבק  לנצח  אפשר 
ביטוח  השני.  של  האחד  וחיזוק  כוח 
זו אחת הבעיות שאנו פועלים כעת 

�לפתור אותה ומשרד החקלאות במ
געים עם המפקח על הביטוח במשרד 
ייעודיות  פוליסות  לגיבוש  האוצר 
לגניבות חקלאיות, על מנת שיינתן 

פיצוי הולם לחקלאים."
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בעקבות הסדר פשרה בעתירה לבג"ץ שהוגשה כנגד רשות המים בעניין תעריפי המים לצריכה ביתית בהתיישבות הכפרית

הסדר ב הושג  האחרונים  ימים 
פשרה בעתירה לבג"ץ שהוגשה 
בעניין  המים  רשות  כנגד 

בה ביתית  לצריכה  המים  �תעריפי 
ההסדר  משמעות  הכפרית.  תיישבות 
הינה שבתעריפי 2018 צפויה הפחתה 
עבור  בתעריף  למ"ק  אג'  כ�35  של 
כ�20  של  והפחתה  המוכרת  הכמות 
לכמות  מעבר  מים  עבור  למ"ק  אג' 

�המוכרת, וזאת בנוסף להפחתה המש
לאור   2017 ביולי  שנעשתה  מעותית 
תיקון 27 לחוק המים. היקף ההפחתה 

בס מסתכם  הפשרה  בעקבות  �הנוסף 
כום כולל שנע בין 30 ל�35 מיליון ₪ 

לשנה לכלל המגזר הכפרי.
לפני כשנה וחצי הגישו כ�30 ישובים 
פו עם  בשיתוף  הכפרית,  �בהתיישבות 

רום אגודות וספקי המים בארגון עובדי 
המים והתאחדות חקלאי ישראל עתירה 
�לבג"ץ כנגד רשות המים, בטענה לאפ
בי השונים  הצרכנים  בין  קיצונית  �ליה 

שראל, בקביעת תעריפי המים לצריכה 
הביתית.

עו"ד  באמצעות  שהוגשה  בעתירה, 

לילך רזניק, טענו העותרים כי ב�2010, 
המים,  בתעריפי  הרפורמה  כשהוחלה 
נקבע לכל אחד מתאגידי המים והביוב 
�תעריף שונה, המבוסס על תחשיבים ופ

רמטרים ספציפיים לו, בעוד שליישובים 
הכפריים המאוגדים במועצות האזוריות 
נקבעו  ולא  דומים  חישובים  נערכו  לא 
�כללים לשם כך. לפיכך, נקבע כי תע

על  יעמדו  אלה  ליישובים  המים  ריפי 
ממוצע התעריפים שנקבעו לתאגידים.

2013, נקבע לספקים (ישובים) במ� �ב
גבוה  שהיה  שונה,  תעריף  הכפרי  רחב 
מהתעריף הגבוה ביותר שנקבע לתאגיד 
ניכר  בשיעור  וחרג  כלשהו,  וביוב  מים 
לתאגי שנקבעו  התעריפים  �מממוצע 

שום  וללא  תחשיב  כל  ללא  זאת,  דים. 
קיצונית  אפליה  תוך  ענייני,  קריטריון 
הכפרית  בהתיישבות  המים  צרכני  של 
העלויות,  על  הדעת  את  לתת  ומבלי 
�בהן נושא ספק במרחב הכפרי ובהתעל

מות מהוצאותיו ועלויותיו בהבאת המים 
האיסוף  ומעלויות  הסופי  עד למשתמש 
�והטיפול בביוב, בהן נושאים צרכני הס

פקים החד�רשותיים.

עוד נטען, כי מצב לא תקין ומפלה זה 
התחייבויות  ולמרות  שנים  כבר  נמשך 
מפורשות לתקנו, ממשיכה רשות המים 
לקבוע לספקי המרחב הכפרי תעריפים 
לתאגידים,  שנקבע  מהממוצע  גבוהים 
הע ע"פ  המתבקש  מהתעריף  �גבוהים 

וכאלו  אלו,  ספקים  של  בפועל  לויות 
שאינם מאפשרים לעמוד בעקרון המחיר 
לכך,  מעבר  הסופי.  למשתמש  האחיד 
בצעד  נוקטת  איננה  גם  המים  רשות 
סחבת  תוך  פתרון,  לקידום  אופרטיבי 
ובניית  סקרים  בהשלמת  סבירה  בלתי 
כלכליים  ומודלים  רגולטיביים  מודלים 

תומכים.
בפברואר 2017 התקיים דיון בעתירה 
בפני הרכב של שופטי ביהמ"ש העליון, 
במהלכו טענו באי כוח העותרים כי מזה 
תעריף  נקבע  שנים  מארבע  למעלה 
בעוד  הכפרי,  המגזר  לצרכני  שרירותי 
בערים  והביוב  המים  תאגידי  שצרכני 
�משלמים תעריף על בסיס עלויות התא

גיד בפועל. עוד הובהר, כי כפועל יוצא 
הקצה  צרכני  זו,  שרירותית  מקביעה 
גבוה  מחיר  משלמים  הכפרי  במגזר 

יותר עבור שירותי המים והביוב שהם 
העירוניים  הצרכנים  לעומת  מקבלים 
ובכך למעשה מסבסדים אותם. לטענת 
העותרים, בידי רשות המים מצוי מאגר 
מידע ומסד נתונים מקיף למדי, שיש בו 
כדי לבצע חישובים ריאליים של עלויות 
שירותי המים והביוב במגזר הכפרי, וכי 

הרשות נמנעת מביצועם.
�ביהמ"ש העליון הורה לצדדים להע

ביר הדדית את מלוא הנתונים שבידיהם 
והמליץ להם לבוא ביניהם בדברים. עקב 
כך התקיימו מספר פגישות ודיונים בין 
�הצדדים והועברו נתונים ומידע, במהל

כם גובשו הבנות ולפיהן יקבע התעריף 
לספקים המקומיים, באופן שמהתעריף 
�הארצי האחיד שמשלמים צרכני תאגי
�די המים והביוב, יופחת רכיב ביוב בה

במועצות  הביוב  אגרות  לממוצע  תאם 
תעריף  יקבע  זה,  בסיס  ועל  האזוריות 
�חברת מקורות לספקים המקומיים. בה

תאם להבנות אלו, פרסמה רשות המים 
�תיקון לכללי המים, המעגנים את ההפ

חתה האמורה ושיאושרו עד לסוף שנת 
.2017

עובדי  ארגון  מנכ"ל  וייסמן,  ארז 
ארגון  ביצע  הדיונים  "במהלך  המים: 
יישובים  בעשרות  סקרים  המים  עובדי 
בהתיישבות הכפרית. מנתונים שנאספו 
בתעריפי המים המסופקים מאת מקורות, 
המים  רכישת  שתעריף  בעוד  כי  עלה 
לצריכה הביתית ממקורות ע"י הסקטור 
משלמים  למ"ק,   ₪  2.92 הינו  העירוני 
צרכני המגזר החקלאי מחיר גבוה בהרבה 
- 3.67 ₪ למ"ק. מדובר בתחשיב פשוט 
 75 לפחות  של  סבסוד  המבטא  ושמרני 
�מלש"ח בשנה של המגזר הכפרי את המ

גזר העירוני. נתונים אלה העידו על פער 
הולך וגדל בין תעריפי המים לצרכנים 
במרחב  הצרכנים  לבין  העירוני  במרחב 
על  להחלטה  גמור  בניגוד  זאת  הכפרי, 
מחיר מים אחיד ותוך הפליה ברורה בין 

צרכני המים השונים. 
ממושך  תהליך  שלאחר  שמח  "אני 
שיביא  חשוב,  להסדר  להגיע  הצלחנו, 
הכפרי  למגזר  המים  תעריפי  להפחתת 
�כולו וימנע את האפליה, שהלכה והתג
�ברה, בין צרכני המים בהתיישבות החק

לאית לבין הצרכן במגזר העירוני."

בוועדה לביקורת המדינה. 
קנט מוכנה לבטח
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חדשות
עמוס דה וינטר 

הממשלה צפויה להעביר הצעת חוק להתייעלות כלכלית במסגרתה תעביר קק"ל למדינה 
כ�80% מהתקציב שלה למען תקציב המדינה

ויו�ר מ המושבים  תנועת  זכ�ל 
ישראל,  חקלאי  התאחדות 
השבוע  כינס  צור,  מאיר 
לכנס חירום את כלל ראשי המועצות, 
ראשי התיישבות והארגונים ואת יו�ר 
ולתמוך  לדון  בכדי  עטר,  דני  קק�ל, 

כאן  �יש  הוסיף:  צור  קק�ל.  במאבק 
לחיות  יודעים  לא  שאנחנו  מחטף 

משמ גוף  זה  קק�ל  בשבילנו  �איתו. 
עותי שפועל למען המרחב הכפרי." 

כי  הודיעה  המושבים  תנועת 
להצעת  רבה  בחומרה  מתנגדת  היא 

לה חוק  הצעת  להעביר  �הממשלה 
תע במסגרתה  כלכלית  �תייעלות 

ביר קק"ל למדינה כ�80% מהתקציב 
הצעת  המדינה.  תקציב  למען  שלה 
של  לאישורה  כעת  עוברת  החוק 

�ועדת הכספים. כזכור, עד היום הע

זמן  כל  בירה קק"ל כספים למדינה 
מדינת  כאמור,  כיום,  צורך.  שהיה 

ישראל רוצה לעשות היפוך מגמה.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור 

לה בחומרה  מתנגד  הוא  כי  �הודיע 

"בלי  למדינה:  קק"ל  תקציב  עברת 
במרחב  התיישבות  תהיה  לא  קק"ל 
פיתוח  יהיה  לא  במדינה.  הכפרי 
תשתיות, מים, כבישים מהגליל ועד 

החק יער.  ולא  עץ  יהיה  לא  �הנגב. 
יגווע.  כולו  הכפרי  והמרחב  לאות 

�אסור לתת לזה יד. אל למדינת יש
ראל לשחוט פרות קדושות."

בניגוד להמלצת מנהל התכנון במשרד הפנים, לבדוק את חלופת רמת 
דוד כחלופה יחידה, להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג

לתה הארצית  �מועצה 
קיבלה  לא  ובניה  כנון 

הת מנהל  המלצת  �את 
רמת  חלופת  את  לבדוק  כנון 
והחליטה  ובלבד  תחילה  דוד 
–לבדוק את שתי החלופות  נב�
טים ורמת דוד. ראשי הרשויות 
בדיון  נחרצת  עמדה  הביעו 

במו שעבר  בשבוע  �שהתקיים 
לישיבת  מחוץ  הארצית.  עצה 

תוש עשרות  הפגינו  �הוועדה, 
יואל  ביניהם  שלטים,  עם  בים 
מנהלל   90 בן  פרויידנברג, 
ואור דייגי בן ה�12 מרמת דוד. 
, ראש המועצה האזו� ראייל בצ
רית עמק יזרעאל: "נתב"ג 2 לא 
המועצה  יזרעאל  בעמק  יקום 
תומכת  יזרעאל  עמק  האזורית 

להקים  ההחלטה  אך  אזורי,  בפיתוח 
דרמטי  שינוי  מחולל  תעופה,  שדה 

לדורות היא הרחקת לכת."
�ביום שלישי שעבר התכנסה המו

אביגדור  בראשות  הארצית,  עצה 
שדה  הקמת  בנושא  לדון  יצחקי, 

�משלים לנתב"ג. בפני הוועדה הוצ
במשרד  התכנון  מנהל  המלצת  גה 
משלים  שדה  תכנון  לקדם  הפנים, 
לנתב"ג ברמת דוד. לדיון הגיעו גם 
מעמק  בצר  אייל  הרשויות:  ראשי 
מרמת  אליעזר,  בן  עפר  יזרעאל, 
ודוד  מגידו  חולבסקי  איציק  ישי, 
חבר  גם  המשמש  מטבעון,  אריאלי 

במועצה הארצית. 
לחברי  בצר  אמר  הדיון,  במהלך 
העליון  הגוף  הנכם  "אתם  המועצה: 
ביותר שיכול לקבל החלטה בנושא 
ליושרה  פונה  אני  התעופה.  שדה 

�המקצועית שלכם - שקלו את הנו
מכל  תיבהלו  ואל  ראש  בכובד  שא 
יזר� בעמק  יקום  לא   2 נתב"ג  שר, 
יזר עמק  האזורית  המועצה  �עאל! 

עמק  אדמות  בפיתוח:  תומכת  עאל 
לה עפולה  את  משמשות  �יזרעאל 

הונחה  השבוע  רק  כעיר.  תרחבותה 
מגדל  של  הגג  להסכם  פינה  אבן 
עמק  אדמות  על  הוא  שגם  העמק, 

�יזרעאל. עם זאת, הקמת שדה תעו
פה - נתב"ג 2, בו צפויים לעבור 20 
החלטה  היא  בשנה,  נוסעים  מיליון 
ולכן  קיצונית  ברמה  סבירה  בלתי 

לא תתבצע."
גן,  אלכס  הציג  הדיון  במהלך 
הקמת  נגד  טיעונים  העמק,  תושב 
המשפטית  היועצת  גם  בעמק,  שדה 
"יזרעאלים"  המרחבית  הועדה  של 

בנו משפטיים  טיעונים  �הוסיפה 
שא. איציק חולבסקי, ראש המועצה 

�האזורית מגידו, הוסיף עוד על הפ
ביש הגדולה  הירוקה  בריאה  �גיעה 

הביוספרי  ובמרחב  בחקלאות  ראל, 
הסמוך. 

בסופו של הדיון הארוך, כשמחוץ 
לישיבה מתקיימת הפגנה של תושבי 
העמק, הודיעה המועצה הארצית כי 

�החליטה לשוב ולבחון את שתי הח
לופות העומדות בפניה – רמת דוד 
ונבטים ולא לקבל את החלטת מנהל 

התכנון הבלעדית על רמת דוד.

אייל בצר, ראש המועצה האזורית 
היא  "ההחלטה  אמר:  יזרעאל,  עמק 
אך  ניצחון,  לא  עדיין  חשוב,  הישג 
ההכרעה  את  שידחה  הישג  בהחלט 

ההח נוספת.  הערכות  לנו  �ויאפשר 
אדיר  מאבק  של  תוצאה  היא  לטה 
תעופה  שדה  הקמת  נגד  ומשולב  
הרשויות  כל  של  לנתב"ג  משלים 

ובתמיכת תושבי האזור."
מגידו,  האזורית  המועצה  ראש 
איציק חולבסקי: "הפסילה המוקדמת 
של חלופת חיפה היא הזויה, המאבק 
האחורית  בחצר  (לא  נימבי  לא  הוא 
שלי). בראייה של 50 שנים קדימה, 

בינ תעופה  לשדה  הנכון  �המקום 
לאומי מבחינה אסטרטגית ולאומית, 
צפון  הוא  וגיאוגרפית  דמוגרפית 
הנגב. שדה בעמק יזרעאל יהרוס את 

הירו בריאה  אנושות  ויפגע  �העמק 
קה הכוללת את עמק יזרעאל, מרחב 

ביוספרי מגידו והכרמל."
ראשי הרשויות הודו וציינו לטובה 

בע לתמוך  שהגיעו  התושבים  �את 
מחוץ  שקטה  בהפגנה  ועמדו  מדתם 

להתכנסות הוועדה. 

יצא לדרך פרויקט ייחודי לשימור קרקע 
עבור חקלאי הכפר טייבה

בת�מ המשותפים  החיים  במודל  מתגאה  הגלבו  אזורית  עועצה 
חומה ובחיזוק מרכיבי הקהילה בקרב ההנהגה ותושבי הכפרים 
הערבים שבגלבוע. השבוע ייצא לדרך פרויקט ייחודי שכמעט 
ולא נראה במגזר הערבי בארץ - התגייסות חקלאי הכפר טייבה לקידום 
פעולה  שיתוף  באמצעות  זאת  באדמתם.  ומתקדמת  איכותית  חקלאות 
עם רשות ניקוז ירדן דרומי והמועצה, ולמען פרויקט מקיף של שימור 

הקרקע.
ת  טו בשי
ד  ו ב י ע ה
המקובלות 

חק �בקרב 
לאי הגלבוע 
ת  ו א ל ק ח )
ת  ח ת ו פ מ
ומתקדמת), 
ע  ק ר ק ה
ה  י י ר ו פ ה
מתדלדלת 

�ואובדת בקצב מהיר בהשוואה להתחדשותה הטבעית. מכאן הצורך לה
ערכי  את  פעילות המשמרת  ולבצע  כאל משאב מתכלה,  אליה  תייחס 
הקרקע, דבר המוביל לשימור איכות וכמות היבולים. בהמשך לכך, חברו 
יחדיו חקלאי הכפר טייבה, לרשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, המוכרת 

מוער הפרויקט  עלות  קרקע.  שימור  עבודות  בתחום  מובילה  �כרשות 
כת בכ�200 אלף שקל, המתחלקים בין החקלאים, רשות הניקוז, והאגף 

לשימור קרקע במשרד החקלאות, שמלווה ותומך מקצועית בפרויקט.
ייצור בסיסי  נור, ראש המועצה: "קרקע חקלאית היא אמצעי  עובד 
ומשאב טבע חיוני לקיום חקלאי הגלבוע. אנו אחת מהמועצות הגדולות 

�בשטחיה החקלאיים, והחקלאות היא מקור פרנסה משמעותי של תושבי
�נו. מכאן החשיבות הרבה שאנו מייחסים לפעילות של שימור קרקע חק
�לאית. מעבר לכך, אני שבע רצון "מרוח הגלבוע" המיוחדת, הבאה לבי

טוי שוב ושוב, והפעם בפעילות קהילתית מבורכת בקרב חקלאי טייבה."
�אובדן של קרקע בשל עיבוד לא משמר, הוא אחד הסיבות לצורך בת

חזוקה שוטפת של נחלים. במוא"ז הגלבוע מברכים על פעילות רשות 
�הניקוז המקיימת באופן שוטף עבודות שימור קרקע במעלה אגן ההיק

רשות  בפעילות  יש  קרקע,  ואבדן  סחיפה  עם  להתמודדות  בנוסף  וות. 
ומניעת מכלול  ייצוב הקרקע  ירדן דרומי, גם אלמנט חשוב של  ניקוז 

תהליכים בהידלדלות האדמה.
עובד יבין, מנכ�ל רשות הניקוז: �שימור הקרקע נועד לפתור בעיה 
כפולה: הן עבור החקלאים המאבדים משאב יקר והן עבור רשות ניקוז 

�אשר ערוצי הנחלים תחת אחריותה מתמלאים בסחף ויוצרים הפרה בת
�פקוד הטבעי של הנחלים. הפעילות שלנו בכפר טייבה הוא סנונית רא

שונה של מספר מהלכים עבור המגזר החקלאי בכפרים, אותם נוביל יד 
ביד עם המועצה ומשרד החקלאות, ולטובת השטחים החקלאים בגלבוע."
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כאן מחטף"

טייבה (צילום: רשות ניקוז 
ירדן דרומי)

תושבי עמק יזרעאל 
מפגינים בגן הוורדים. 
הישג חשוב, עדיין לא 

ניצחון
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עדינה בר�אל*

בעיצומ עתה  בארץ  הזיתים  �סיק 
היא  בצפון  ההתחלה  כלל  בדרך  מו. 
באוקטובר, וככל שהולכים ומדרימים 
מתאחרת קצת הבשלת הפרי, והמסיק נמשך 

עד סוף דצמבר.
בעלי משה בר�אל, חבר מושב ניר�ישראל, 

�הוא אגרונום בהשכלתו, בעל תואר שני מה
ועבודתו  התמחותו  בצד  לחקלאות.  פקולטה 

המ ההזרעה  בתחום  שנים  עשרות  �במשך 
מזן  זיתים  הוא מטפח מטע  לאכותית לבקר, 

"ברנע" ליד ביתנו במושב ניר�ישראל.
את  לבדו  משה  מטפח  השנה  כל  במשך 
גוזם,  הוא  חיצונית.  עזרה  כל  ללא  המטע, 
משקה, מדביר ומשקיע רבות במטע. העצים 
בני שלושים השנה מניבים פרי נאה, שממנו 

�מפיקים בכבישה קרה שמן זית "כתית מעו
לה". (בשנתיים האחרונות אחוז החמיצות הוא 
ירוקים,  הם  העץ  על  הזיתים  כידוע,   .(0.4
הם  מיד,  אותם  מוסקים  לא  אם  לאט,  ולאט 
משחירים. המצב האידיאלי הוא להביא לבית 
בכמות  שחורים  וזיתים  ירוקים  זיתים  הבד 

זהה.
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למה אתה מחכה?!

www.nachlat-avot.co.il

המסיק אצלנו הוא חוויה משפחתית, באשר 
במשך  קטון,  ועד  מגדול  מתגייסים,  כולם 
כמה סופי שבוע לצורך זה. והתמונות הרבות 

באלבומים ובמחשב יעידו על כך. 
צ'יקו בפי בני משפחתו וח�  משה, המכונה

בריו, גילה בעשור האחרון עץ זית יוצא דופן 
�במטע שלו. פירות העץ מקדימים ביותר לה
�בשיל, והזיתים על עץ זה שחורים כבר בחו

דשים אוגוסט�ספטמבר!
צ'יקו ערך ניסוי בעזרת אריה אהרונוביץ', 
(שירות  הזיתים מטעם שה"מ  המדריך לענף 
ההדרכה והמקצוע). הם לקחו ייחור מעץ זה 
והרכיבו אותו על גזע של "ברנע". וכתוצאה 

�מכך צמחו שני זני זיתים על גזע אחד. ובחו
זי ניתן היה לראות ענפים עם  �דש אוגוסט 

תים שחורים מהזן החדש, ולצידם ענפים עם 
זיתים ירוקים מזן "ברנע". 

ועכשיו השאלה היא: האם גילה משה בר�
אל, צ'יקו, זן חדש של זיתים? מומחים ממכון 
וולקני יבדקו בעתיד אם ניתן ליצור מעץ זה 

זן חדש המבשיל מוקדם. 
וכיוון שצ'יקו ידוע בקרב חבריו גם כמספר 

בדיחות מקצועי כמעט, נסיים בבדיחה שלו:
נער עירוני אחד ביקר אצל קרוב משפחתו 
היכרות,  לסיבוב  אותו  לקח  המארח  במושב. 
והראה לו את ענפי המשק השונים: רפת, לול, 
של  למטע  הגיעו  הם  הסיור  זמן  ועוד.  פרדס, 

עצי שזיף.

הסביר  שחורים,"  שזיפים  של  עצים  "אלו 
המארח.

"אז למה הפירות על העץ אדומים?" שאל 
האורח.

"כי הם עדיין ירוקים," ענה לו המושבניק.
* מושב ניר�ישראל

16.11.2017     || 8

סבא, סבתא 
והנכדים

סבא צ'יקו 
בעל המטע

על הייחור המורכב ניתן לראות את הפרי, השחור, 
ומשמאל על הגזע המקורי של ברנע, פרי ירוק
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תושבי בלפוריה בצעדה 
יישובית לציון 100 שנים 

להצהרת בלפור

רונן, וינשטיין ומוני חרמוני, 
מתכוננים למרתון טבריה

מרוץ "הנמר המעופף" ע"ש 
יאיר צפריר ז"ל, מספר שיא 

(צילום: עמרי אילת) 

השר ישראל 
כ"ץ ואיציק 

חולבסקי
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שי חג'ג' ותושבי 
המועצה באירוע הבין 

דורי

הילדים בשיעור יוגה 
במרחבים

הקיבוץ ואני 
בטיפול, ספרו 
החדש של ד"ר 

צביקה סלע

נגישות אקסטרים לנכים בחוף הכרמל
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טל בנייה מתקדמת
פתרונות בנייה ופירוק אסבסט 

אבי. 050-9423908
חפשו אותנו ב    "טל בנייה מתקדמת"

החברה מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה
פירוק ופינוי אסבסט

חיפוי גגות ומבנים ע" פנל מבודד+ איסכורית
סקר אסבסט ובדיקות מעבדה



חוות 
החופש

#
#

אבי אובליגנהרץ

"וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי 
ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו" 
(פרק י"א , ישעיהו)

והצמה הטבעונית  �תפישה 
חונית הולכת וגדלה בעיר 
רבים  בקרב  וגם  הגדולה 
המושבים  ובנות  מבני 
לתעשיית  המתנגדים  והקיבוצים, 

�המזון מן החי ומה שהם מכנים "המ
שלוחים החיים".

החופש"  ב"חוות  לביקור  יצאנו 
שמשתרעת  והמרווחת,  המטופחת 
עולש.  במושב  דונם,   24 פני  על 
משק,  לחיות  חם  בית  מהווה  החווה 
שם הן מוגדרות כניצולות תעשיית 
המזון מן החי והחווה מאפשרת להם 
ומשמשת  וברווחה  בכבוד  לחיות 
וחווייתי  לימודי  חינוכי,  כמרכז 
להקניית אורח חיים בריא, אקולוגי 
לבין  אדם  בני  בין  לבבות  ולקירוב 

חיות המשק.
זאב עם כבש ונמר לצד גדי אומנם 
וסביר  במקום  בביקורנו  מצאנו  לא 

�להניח שגם לא נמצא בעתיד. לעו

הטלה,  גארי  של  המראה  זאת,  מת 
יוסי  הפר,  עדן  לצד  בשמחה  מפזז 
תרנגולי  ושי  אור  החזירים,  ועמרי 
ההודו ושאר בעלי החיים - ניצולים 
זה  החיים   - ובשר  החלב  מתעשיית 
בחזון  כמתואר  קיום,  בדו  זה  לצד 
נפש  משובב  הנו   - ישעיהו  הנביא 

וגורם ללב להתרחב.
סוג  כאן  לבנות  רוצות  "אנחנו 

שי אדם  שכל  כלומר  עדן.  גן  �של 
יחוש שהוא הגיע לעולם  גיע לכאן 
יותר. עולם  טוב  אלטרנטיבי, עולם 

�שבו אף אחד לא מנצל אף אחד ועו
לם שבו החיים של החיות ובני האדם 
שווים! החיים שלי למשל לא שווים 
יותר משל אפרוח בן יומו. זהו עולם 
וכולנו  בהרמוניה  חיים  אנחנו  שבו 

�יחד עם בעלי החיים ניזונים מהצו
מיטל בן ארי את הש�  מח," מתארת

קפת העולם, העומדת מאחורי חוות 
עדית רו�  החופש שהקימה ביחד עם

מנו, לפני כשנה.
באה  ינוב,  ממושב   ,(37) ארי  בן 
מתחום ההייטק, נחשפה לפני כשש 
הטבעונות  גורו  של  להרצאה  שנים 
בעלי  זכויות  למען  היהודי  והפעיל 
חיים, גארי יורופסקי ובעקבות זאת 

בעמו ומתנדבת  לטבעונית  �הפכה 

היא  בעמותה  פרנדלי".  "ויגן  תת 
הכירה את רומנו (51), נשואה פלוס 
שלושה מתל אביב, יועצת שיווקית 
לחיות  הצלה  חוות  להקים  ששאפה 
משק, בדומה לזו בה ביקרה בן ארי 

�בארה"ב - והשתיים חברו יחד לטו
בת המיזם השאפתני.

�"כשהפכתי לטבעונית מאוד הופ
שגילי והבורות  מהאטימות  �תעתי 

הקרובים  האנשים  בקרב  דווקא  תי, 
למסקנה  הגעתי  לחיות.  ביחס  לי, 
באמצעות  רק  יבוא  ביחס  שהשינוי 
חינוך," מגלה רומנו. במהלך שיטוט 
באינטרנט, נתקלה רומנו באתר של 
הבינה  ומיד  בארה"ב  חופש'  'חוות 
לאור  במיוחד  ייעודה,  את  שמצאה 
עם  שמשחקים  הנוער  בני  מראה 
החיות. "זה היה כמו אסימון שנופל 
בכל הגוף. בינגו. פתאום אתה מבין 
שרק מלקרב את הדור הצעיר לחיות 

�ניתן יהיה לחולל את המהפכה בפו
על."

והרבה אופטי �חדורות מוטיבציה 
כארבע  לפני  השתיים  ניגשו  מיות, 

שת עסקית  תוכנית  לבניית  �שנים 

�גדיר את היעדים והמטרות של המ
אותם.  לממש  נכון  הכי  וכיצד  קום, 
חוויה  נגרום  שאם  למסקנה  "הגענו 
להם  לגרום  האדם,  לבני  מטלטלת 
החוויה  החושים,  כל  את  להפעיל 
הבנו  פנימי.  שינוי  ליצור  עשויה 
היא  בעולמנו  שינוי  ליצור  שהדרך 

הכ צעיר.  מגיל  כבר  החינוך  �דרך 
וונה היא לשנות את היחס כלפי כל 
בן  הוא  אם  בין  מאתנו,  ששונה  מה 
אותם  ולראות  חיים  בעל  או  אדם 
באור אחר, כי גם להם מגיע לחיות," 

מסבירה בן ארי.
המוסכמות החברתיות הובילו לכך 

�שהחברה האנושית רואה בחלק מב
אמצעי  יותר מאשר  לא  החיים  עלי 
מהרפתות  בחלק  ולכן  מזון,  לייצור 
והעיזים  הכבשים  הפרות,  והדירים, 
למשל סובלים מהזנחה קשה. "מאוד 
קשה לפתח אמפטיה כלפי בעל חיים 
הוא  אליו  והיחס  בצואתו  שמתבסס 
כאל מכשיר לייצור מזון לבני האדם 
אומרת  שלנו  הגישה  לכן  לא.  ותו 
להראות את בעלי החיים באור אחר: 
ושמחים,  אהובים  ומטופלים,  נקיים 
מלאי קסם ולהכיר אותם באופן שבו 
אנחנו לא זוכים להכיר בגלל היחס 
אליהם והסטראוטיפים. אנחנו מאוד 
רוצות ליצור מחדש את החיבור הזה 
כי איבדנו את החיבור לבעלי החיים 

כאנושות," מדגישה בן ארי.
במקביל, הן פתחו עמוד פייסבוק 
תקווה  ומתוך  הבשורה  להפצת 
ותרומות  מתנדבים  קצת  לגייס 

�למיזם שהיה בחיתוליו. הדבר הרא
השם  את  היה  הניב  שהעמוד  שון 
שונה  מאוד  ומהר  החופש",  "חוות 
ולייקים,  בפוסטים  שהוצף  העמוד 

ל"מקימים את חוות החופש".
השתיים  הגיעו  קצר  זמן  תוך 
ורומנו  עוקבים,  מיליון  חצי  למעל 
מאוד  ש"מהר  בהתרגשות  מציינת 

מגשי רק  לא  שאנחנו  לנו  �הסתבר 
מות את החלום של שתי נשים, אלא 
של מאות אנשים ובדיעבד של מאות 
אלפי אנשים. העוקבים שלנו מאוד 
לעזרה  נרתמים  מגיבים,  פעילים, 
מתנדבים  כ�3500  לנו  יש  ולראיה 
בת� פעילים   350 מתוכם  רשומים, 

פעול היומיומי. יש לנו גם מתנדבים 
שמסייעים לנו ומעולם לא היו פה, 

מהנד אדריכלים,  דין,  עורכי  �כמו 
וידאו, מעצבים גרפיים  סים, עורכי 
ועוד. זה מדהים שאתה מרגיש נורא 
הוא  שלך  שהמיזם  זה  בזכות  חזק 
החיזוק  וסוחף.  הנכון  בזמן  נכון, 
כל  על  מפצה  הזה,  העצום  והחיבוק 

הקשיים שהיו וישנם."

במשך תקופה ארוכה הן חרשו את 
הארץ לאורכה ולרוחבה, ובאוקטובר 
עולש  במושב  התמקמו  הן  אשתקד 
בשרון, עם שלוש פרות ועיזה אחת. 
הפעלתה  שעלות  בחווה,  יש  כיום 
ומי� בחודש  שקל  אלף   100 כ �היא 

של  ובראשן  מתרומות  מגיע  מונה 
על  דולר  שתורם  אמריקני  תורם 
אחרים  מתורמים  שנאסף  דולר  כל 
פרות,  ביניהם:  חיים,  בעלי  כ�35   -
וסוסים,  חזירים  עיזים,  תרנגולים, 
בשאיפה להגיע לכ�200 חיות משק 
המקום  של  "הרעיון  כשנתיים.  תוך 
בעלי  שיותר  כמה  לקלוט  לא  הוא 
חיים ולהוות חוות הצלה אלא להביא 

מעיין – התינוקת הראשונה ב"חוות 
החופש", היום עגלה מאושרת 

(צילום: רוי רוזנבאום)

עדית רומנו ומיטל בן ארי 
(צילום: ניר קלוש)

16.11.2017     || 14



להפ לכאן.  אדם  בני  שיותר  �כמה 
גיש את בני האדם עם בעלי החיים 

יותר נעימה ומשוח �באווירה הרבה 
ררת.

הוא  פה  שנמצא  חיים  בעל  "כל 
שנ אחרים  חיים  בעלי  של  �שגריר 
וסו המזון  בתעשיית  כרגע  �מצאים 

קולם.  את  משמיע  ולמעשה  בלים, 
יש לנו למשל את גארי, טלה שנולד 
בצפון.  חי  לפינת  נשלח  ולכן  נכה 

די השאר  בין  טיפולים,  �באמצעות 

לה למד  הוא  ופיזיותרפיה,  �קורים 
�תמודד עם הנכות שלו והיום מבחי

נתנו הוא משמש כנציג של כל בני 
מינו, שגורלם לא שפר עליהם.

�"השאיפה שלנו היא שכל מי שמ
כל  של  הסיפור  את  יכיר  לפה  גיע 

בש להם  קראנו  ולכן  החיים  �בעלי 
אחד  שכל  כדי  אדם  בני  של  מות 
יוכל להתחבר אליהם - להפוך אותם 
לסוג של סלב, הפנים של שאר בני 
מוצר  מקו  התחתונה  ובשורה  מינם 

של טריליונים לאחד יחיד ומיוחד," 
אומרת בן ארי.

כל  יוכל  רחוק  הלא  בעתיד  אגב, 

חיים  לבעל  ספציפית  לתרום  תורם 
�מסוים, במטרה לממן את עלות אח

יוצרות  "לפני שאנחנו  בחווה.  זקתו 

אנחנו  לחיות,  אדם  בני  בין  חיבור 
יוצרות חיבור מחודש בין בני האדם 
קטנים  ילדים  היינו  כולנו  לעצמם. 

עדית רומנו: "המקום הזה לא קם על מנת 
לשכנע את המשוכנעים או לספר כמה אנו 

דבקות באורח החיים הטבעוני שבחרנו 
לעצמנו, וכמה כל דבר אחר הוא שגוי. הוא 

מיועד לייצר חוויה ב�24 דונם של איך אנחנו 
חושבות שנבראנו ואיך אלוהים התכוון שככה 

נחיה"

עדית 
מאכילה את 
בעלי החיים 

ב"חוות 
החופש"
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חוות 
החופש

ול להאכיל,  ורק  ללטף  רק  �שרצו 
שלב  ובאיזשהו  החיים  לבעלי  דאוג 
איבדנו את התמימות ואת היכולות 
הללו. זה קרה כי היו כאלה שעבדו 

התכו להדחיק את  כדי  מאוד  �קשה 
נות בקרבנו ולהרחיק אותן, כי רחוק 

מהעין רחוק מהלב," מצרה רומנו.
שנ מי  כל  כי  מעידות  �השתיים 

יכול  אינו  הייחודי  למיזם  חשף 
הופך  אינו  אם  וגם  אדיש  להישאר 
מתרחב  לבו  טבעוני,  או  לצמחוני 

�והגישה שלו כלפי חיות המשק מש
האנשים  של  הטוב  "כל  כליל.  תנה 
אנו מאמינות שזהו  ולכן  יוצא מפה 
מוסיפה  גדול,"  אחד   Win  �Win

רומנו.

החווה  כי  להדגיש  לרומנו  חשוב 
הם  באשר  האדם  בני  לכל  מיועדת 
ואינה שיפוטית: "המקום הזה לא קם 
על מנת לשכנע את המשוכנעים או 
לספר כמה אנו דבקות באורח החיים 
וכמה  לעצמנו,  שבחרנו  הטבעוני 
כל דבר אחר הוא שגוי. הוא מיועד 
24 דונם של איך אנ� �לייצר חוויה ב

חנו חושבות שנבראנו ואיך אלוהים 
התכוון שככה נחיה.

"האם מתפקידנו כבעל החיים הכי 
שליטה  מבחינת  חזק  והכי  מתוחכם 
להגן  או  להתעלל  הארץ,  בכדור 
אנחנו  מאתנו?  שחלש  במי  ולטפל 
כמובן חושבות שתפקיד החזק להגן 
אמור  זה  איך  ומראות  החלש  על 

להיעשות לדעתנו."
המיוצרת  לפרסונליזציה,  מעבר 
אדם  בני  של  מתן שמות  באמצעות 
לראותם  והאפשרות  החיים  לבעלי 
באור אחר מהמקובל, הנגשת החיות 
מתבצעת בעזרת הקפדה על טיפוחם 
ועל מרחב נקי. "עד לפני כמה שנים 
חשבתי שפרה היא בעל חיים מצחין 
רגשות  לפתח  שקשה  כיוון  ודוחה. 
כלפי בעלי חיים מוזנחים ומסריחים, 
יהיו  חשוב לנו שבעלי החיים שלנו 

�מאוד מטופחים. אנחנו מאוד מקפי
דות להחליף נסורת ולנקות כל יום. 
החיים  בעלי  לרוב  להחזיר  הצלחנו 

�פה את האמון בבני אדם והללו מעו
ניינים בקרבה של בני אדם ובמגע. 

מר מוסיקה  להם  משמיעים  �אנחנו 
גיעה, הרבה קלאסית ובעתיד נעשה 

�כאן קונצרטים, כי חשוב לנו שהח
וויה תהיה היא רב חושית עבור שני 

הצדדים," מציינת רומנו.

איך מקבלים אתכם במושב שבו חלק 
מהאנשים מתפרנסים מבעלי חיים?

ור� לולים  אין  "בעולש  ארי  :בן 
גם  רופף  המושב  עם  והקשר  פתות 

ככה. כל אחד עסוק בעשייתו".
ארגו� הרבה  יש  "היום  :רומנו 

בעלי  זכויות  למען  שפועלים  נים 
כאשר  חשובים  מאוד  וכולם  חיים 
כל אחד פועל בדרך אחרת. 'חוות 
החופש' פועלת עם כולם ולא נגד 

לה זמן  הרבה  לנו  לקח  אחד.  �אף 
בשי פעלנו  כי  החווה,  את  �קים 

החקלאות,  משרד  עם  פעולה  תוף 
והמועצה  ישראל  מקרקעי  מינהל 
המקומית. אנחנו מאמינות שאנחנו 
פועלות למגר את אחת התופעות 
הכי אכזריות הקיימות בהיסטוריה 
פנים  בשום  אבל  האנושות.  של 

אלי של  דרך  בשום  נוקטות  �לא 
שיתוף  באמצעות  רק  אלא  מות 
פעולה ואהבה. לכן לקח לנו שנה 
המכיר  מיוחד,  אישור  לקבל  וחצי 
בנו כפעילות חקלאית ומקנה לנו 

למ חקלאית,  קרקע  על  �פעילות 
רות שאין לנו תוצרת חקלאית.

עם  לפה  מגיע  חיים  בעל  "כל 
הווטרינ הלשכה  של  חוקי  �אישור 

רית במשרד החקלאות, עם חיסונים 
שלא  חיים  בעלי  אגב  יש  וניירת. 
הצלנו כי לא קיבלנו עליהם אישור, 
את  לסכן  יכולות  לא  ואנחנו  היות 

�בעלי החיים שכבר פה. בטוחני שה
הזאת של לבוא בטוב מסייעת  דרך 

לא לעורר כנגדנו התנגדות."
בן ארי: "המהות של המקום אינה 

�רק הצלה אלא נתינה וחינוך. ברצו
את  שיראה  תצוגה  חלל  להקים  ננו 

�ההשפעות של הצומח והחי, הפן הב
ריאותי, הפן האקולוגי והמוסרי שיש 

לאתר כזה על עולמנו."
כיצד מתבטא הפן החינוכי לימודי 

בחיי היומיום?
:רומנו "כיום יש מתכונת מצומ�
�צמת של סיורים של קבוצות מצומ

צמות בסופי שבוע. הסיורים כרוכים 
�בהרשמה באתר ואנו מבקשות תרו

מה מהמשתתפים, אבל זה לא חובה. 
קמפיין  של  בעיצומו  אנחנו  כרגע 
המודלים  כל  פי  ועל  כספים  לגיוס 
שלנו נערוך ביוני 2018 טקס פתיחה 
זאת תתחיל  בעקבות  ורשמי.  חגיגי 
ספר,  בתי  עם  אינטנסיבית  עבודה 

תנועות נוער, משפחות וכדומה.
טיפולי,  במיזם  לצאת  "בכוונתנו 

יוז �במסגרתו אוכלוסיות מוחלשות 
מנו לטפל בבעלי החיים, מתוך הבנה 
שמי שרגיל להיות החלש, הקורבני, 
את  ולמחזיר  למשקם  אצלנו  יהפוך 
אדם.  בבני  האחרונים  של  אמונם 
בני  קרב,  הלומי  של  קבוצה  מדובר 
יהודים  של  מעורבת  וקבוצה  נוער, 

לב הדאגה  כי  ביחד,  �ופלשתינאים 
עלי החיים והרצון לשמר על שלומם 

עדה,  דת,  לפוליטיקה,  מעבר  היא 
שפה וכדומה."

ו/או  להתנדב  שמעוניין  מי  "כל 
בא לעשות  יכול  למיזם  �לתרום 

החווה:  אתר  או  הפייסבוק  מצעות 
.farm�freedom.www//:http

il.org ולקחת חלק בפעילות חשובה 
וחינוכית ממדרגה ראשונה.

הערכים  את  דגלנו  על  "חרטנו 
שאנח לפני  וחמלה.  כבוד  �אהבה, 

יפגינו את  נו מבקשים שבני האדם 
החיים,  בעלי  כלפי  הללו  הערכים 
וחמלה  כבוד  אהבה,  להפגין  עליהם 
שכמה  לנו  חשוב  האדם.  בני  כלפי 

וייחש לכאן  יגיעו  אנשים  �שיותר 
שהקמנו,  הקסומה  ההוויה  בפני  פו 
ויבינו שאפשר לחיות בעולם הרבה 
יותר טוב, נעים ולבבי כפי שהתמזל 

מזלנו," מסכמת בן ארי.

מיטל בן�ארי: "המהות של המקום אינה רק 
הצלה אלא נתינה וחינוך. ברצוננו להקים חלל 

תצוגה שיראה את ההשפעות של הצומח 
והחי, הפן הבריאותי, הפן האקולוגי והמוסרי 

שיש לאתר כזה על עולמנו"

הטלה מפזז 
ומשתובב 

בטרמפולינה 
(צילום: ספיר 

לוסטיגמן)

 הפרה בובה וחברה 
(צילום: ספיר לוסטיגמן)
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משקארד - מועדון הצרכנות  שחוסך לכם כסף

גרים בקיבוץ/ במושב?

מגיע לכם
יותר!

מש

*הנחה במעמד חיוב 
החשבון בתשלום בכרטיס 

משקארד בלבד

להזמנות התקשרו:

*8654

הביטוחים מועמדים על ידי חברת ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ("חברת הביטוח") באמצעות סוכנויות מורשות ובאחריותן הבלעדית. בכפוף לאישור וחיתום חברת הביטוח ותנאיה. *ההנחה בביטוח חיים תינתן ל- 3 שנים.
ט.ל.ח.  עת.  בכל  המוצעים  המבצעים  את  להפסיק/לשנות  רשאי  המועדון  בלבד.  העסק  בית  על  חלה  בגינם  והאחריות  העסק  בתי  ידי  על  יסופקו  אשר  השירותים  ו/או  המוצרים  בגין  אחראים  אינם  ישראכרט  וקבוצת  המועדון 

מבצעים והנחות
ברכישת רכבים ועוד

הנחות קבועות
בביטוח

הופעות ומגוון 
אטרקציות מוזלות 

ברחבי הארץ

פטור מלא
מדמי כרטיס

הנחןת באלפי
בתי עסק

ביטוח
קונים בבית!

לשירות לקוחות משקארד:
www.meshekard.co.il  | 03-6233558

חברת הביטוח - ביטוח חקלאי מעניקה 
הנחות ייחודיות לחברי מועדון משקארד*

ההנחה כוללת כפל מבצעים

ביטוח למשכנתא

ביטוח דירה מבנה ותכולהביטוח חיים*

ביטוח מקיף לרכב בבעלות פרטית

הנחה בביטוח
חיים, רכב ודירה

7%



שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

#

�א אחת אנל
מגי �חנו 

בחיינו  עים 
עימות,  של  לרגע 
מולנו  האדם  שבו 
יום  מנשק  יורה 

�הדין: "אבל אתה בעצמך אמרת והס
אמרת,  כך  שאכן  זוכר  ואתה  כמת!" 
התקפלויות...  מתחילות  אז  אבל 
מתחיל תהליך הרציונליזציה - איך 
בסדר  שזה  לעצמנו  מסבירים  אנחנו 
השתנו:  הנסיבות  כי  דעה,  לשנות 
לשנות  מותר  אבל  שאמרתי,  "נכון 
נאמר  שזה  ברור  אם  בעיקר  דעה, 

בטעות או בחוסר ידיעה." 
�ונכון, לאדם יש זכות מלאה להת

קדם, להשתנות, ולהחליף דעות. 
הפ בהם  רבים  מצבים  יש  �אבל 
�ריווילגיה הזאת לא ניתנת לנו ובי

ניהם, סיטואציות של הורשה וכמובן 
- הסכמים וחוזים שבהם מישהו אחר 

מסתמך על ההסכמה שלך.
 ,80 בת  (סבתא  גונן  משפחת 

נכ שישה  הבוגרים,  ילדיה  �שלושת 
דים ונין אחד) היא משפחה מבוססת 

�ממושב בצפון השרון - משפחה שה
חזיקה בנחלה במושב ובנוסף - בשתי 
דירות  שהושכרו במשך שנים. הסב 
רבות  שנים  שנים.  שש  לפני  נפטר 
כיצד  ההורים  החליטו  מותו  לפני 
לחלק את רכושם בין הילדים וכתבו 
צוואה: לרון, בנם, שחי עם משפחתו 
את  הורישו   - דור  מזה  בקליפורניה 
בשכונה  בבעלותם  שהייתה  הדירה 
בן  עם  שחיה  לגילי,  בחיפה.  טובה 
הדירה  את  הורישו  אביב  בתל  זוגה 

ברמת אביב. 
להעביר  רצו  במושב  הנחלה  את 
לבתם הבכורה גל (בת 50 היום), אך 
באותם  התיישבה  כבר  שגל  מכיוון 
בערבה,  במושב  זוגה  בן  עם  ימים 
נרשם בצוואה שהמשק יורש לביתה 

- הנכדה הראשונה. 
התלבטו  לא  הסבים  ימים  באותם 

�עם שלושת ילדיהם ולא שאלו לדע
תם, אלא החליטו על חלוקת הנכסים 
להם  שנראתה  כספית  הערכה  לפי 
נכונה, לפיה לשלושת הנכסים ערך 
שווה. הם הודיעו על החלוקה הזאת 

מסו היו  שכבר  הילדים,  �לשלושת 

קיבלו  והללו  ובעלי משפחות,  דרים 
אותה ללא עוררין ובלי שום ויכוח. 
�חלפו כמה שנים, הסב נפטר. הס
הג במשק  להתגורר  המשיכה  �בתא 

גל,  של  הבת  הבכורה,  ונכדתה  דול 
קטן  לבית  בעלה  עם  ועברה  נישאה 

בחצר של סבתא במושב.
אחרי שנים בהן הסבתא חיה לבדה, 
מאז מות בעלה, החיים פתאום נראו 
רוח  עמה  הביאה  הנכדה  יותר.  טוב 
רעננה וכשנולד הנין החגיגה הייתה 

ממש מושלמת!

של  ה�80  ההולדת  יום  לחגיגת 
סבתא נקבצו ובאו למשק כל הבנים 

הנכדים והנינים. 
�בזכות בן זוגה של הנכדה, גנן במ

פעם.  מאי  טוב  נראה  המשק  קצועו, 
החצר מטופחת, בוסתן עצי פרי קטן 

�ניטע ומניב, יש בריכת דגים מקסי
טרמפו לילדים,  משחק  מתקני  �מה, 

ממש,"  אירועים  גן  "מדהים!  לינה. 
כמו שאמר רון, אבל אחרי ששהה שם 

יומיים עם משפחתו משהו השתבש.
את  עיניו  מול  כשראה  פתאום, 
למשעי,  והמגונן  המטופח  המשק 
קיפוח.  של  עזה  תחושה  בו  עלתה 
הדירה בחיפה, חלקו בירושה, נראתה 
לו פתאום עלובה, ממש כאין וכאפס 

בהשוואה לנחלה המפוארת שראה.
ואולי  בקליפורניה  החיים  אולי 
הריחוק מאחיותיו גרם לכך, שבסוף 
התפורר.  הכול  המשותפים  היומיים 
דירה  לו  שנתנה  אמו  על  זעם  רון 
מלכה  כמו  שחיה  גל  על  עלובה, 
ב"גן  ועל הבת שלה שזכתה  בערבה 
אירועים". על גילי התל אביבית לא 

ול שלה  לשלווה  בז  רק  אלא  �כעס 
וויתור השקט "על מה שמגיע לה."

אליי הגיעה הסבתא שבוע מאוחר 
�יותר, עם השאלה: "האם אפשר לש

נות צוואה או לעשות משהו לטובת 
ואולי,  שוב  זה  על  חשבה  היא  רון." 

אולי זה לא ממש שוויוני.
מה דעתכם? מה אפשר לעשות? 

לסבתא אין כמעט חסכונות, והיא 
הדירה  שכר  מהכנסות  מתקיימת 
(שאותן  שבבעלותה  הדירות  משתי 
ציותה אחרי מותה בצוואה לבנה שחי 

בארה"ב ולבתה העירונית).  
�"אז אולי אבקש מהנכדה שלי לפ

והזמינה  אמרה  שלה,"  דוד  את  צות 
את הנכדה (שהסיעה אותה למשרדי 
להצטרף  התינוק)  עם  באוטו  וחכתה 

לשיחה.
�הנכדה הייתה מאוד מופתעת. מב

חינתה המשק הובטח לה בלי תנאים 
היא  ולכן הם עברו בשמחה למושב. 
השניים  שכאשר  לסבתה  הזכירה 
הבית  את  שיפצו  הם  למושב,  עברו 
הישן בחצר ולשם כך לקחו הלוואות 
והיא  בעלה.  של  בהורים  ונעזרו 
עם  להתחשבן  עוד  צריכה  ממילא 
האחים שלה אחרי יומם האחרון של 
ההורים שלהם, אז איך היא יכולה או 
וחוץ  הדוד,  עם  להתחשבן  מסוגלת 

מזה: למה?
הדוד שלה חי בארה"ב, מגיע פעם 
היא  חטוף,  לביקור  בשנתיים�שלוש 
זו שנושאת ברוב הנטל של הטיפול 
די  עדיין  שהיא  למרות   - בסבתה 
מעסקת  חלק  הייתה  וזו   - עצמאית 
זאת  עושה  והיא  מבחינתה  החבילה 
היום  לפה  אותך  הביא  "מי  בשמחה. 
סבתא? לא רצית לנהוג בחושך, רון 
אותך,  להסיע  מקליפורניה  בא  לא 

נכון?" שאלה את סבתה בציניות.
מבחינה  שם.  המצב  מאוד  מורכב 
של  מותו  אחרי   - המשק  משפטית, 
הסבא - הוא של הסבתא ועל כן, היא 
רוצה.  שהיא  מה  בו  לעשות  יכולה 

הב על  הסתמכה  הנכדה  שני,  �מצד 
בצוואה  שגובתה  סבתא,  של  טחתה 

ואף הדודים כולם עודכנו. מה חטאה? 
בגלל שהם השקיעו בחצר עיניו של 

�הדוד נפקחו ופתאום ראו את הפוטנ
ציאל במשק שהיה מוזנח שנים קודם 

לכן.
הסבתא.  של  במגרש  הכדור  כעת 
זה לא פשוט להיות במצבה וגם אם 
עושים  הייתם  שאתם  לכם  נדמה 
מניסיון  כבר  למדתי  אחרת,  או  כך 
כיצד  לנבא  דרך  לנו  שאין  החיים 
אלא   - מסוימות  בסיטואציות  נגיב 
רק כשנהיה שם ממש. כמו שנאמר: 

יַע ִלְמ גִּ תַּ ִדין ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ֶש+ �"Aל תָּ
קֹומֹו..."

* הכותבת הינה מגשרת, עורכת 
דין ונוטריון

הנכדה הייתה מאוד מופתעת. 
מבחינתה המשק הובטח לה בלי 

תנאים ולכן הם עברו בשמחה 
למושב (אילוסטרציה)
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רב� סיפור  הוא ספר מתח מרתק,  וולאנס,  ג'ס  "החדר הצהוב", מאת 
שאבא  שאומר  מכתב  מקבלים  הייתם  אילו  מחשבה.  ומעורר  שכבות 
צעירה  היתה  עזב כשהיא  אנה  אביה של  עושים?  הייתם  מה  מת,  שלכם 
וחסרת  שאפתנית  אישה  המדענית,  אמה  עם  חיה   ,16 בת  עכשיו  מאוד. 
רגשות. ואז היא מקבלת מכתב מחברתו העכשווית של אביה, אידי, ובו 
לה  ולתת  אנה  עם  להיפגש  מבקשת  אידי  מת.  אביה  מרעישות:  חדשות 
משהו שהשאיר לה. חבריה של אנה חושבים שאסור לה לבטוח בה ושעליה 
לשמור ממנה מרחק. אבל היא נמשכת אליה: החום שהיא מפיצה סביבה, 

אישיותה הכנה והתמימה, כישורי הבישול הנפלאים שלה – כל אותם דברים שנדמה שאמה 
האמיתית אינה מסוגלת לספק לה. והחשוב מכול: לאידי היא מסוגלת לגלות את סודה הנורא 
הקבור עמוק בתוכה – סוד שהיא אינה מעיזה לספר. אך האם אידי היא אכן מה שהיא נראית? 
תיכון  לבטיה של תלמידת  על  רגיל  התבגרות  סיפור  כמו  קטנה  אש  על  הסיפור, שמתחיל 
מתבגרת, הופך ככל שהעלילה מסתעפת לסיפור מתח פסיכולוגי בעל רבדים נסתרים, ומושך 

את הקורא לתוך מערבולת רגשית חזקה שאין לדעת כיצד תסתיים.
(מאנגלית: דפנה לוי, הוצאת דני ספרים, 272 עמודים)

פנטזיה  בטרילוגיית  ראשון  הוא  גרין,  סאלי  מאת  המכשף",  "שעת 
עומד  והרפתקאות. "אני  מסתורין  בקסם,  מלא  עולם  לנוער,  מקסימה 
בכלל  דומה  לא  אני  שלי.  בפרצוף  ובוהה  האמבטיה  בחדר  המראה  מול 
לאמא שלי, או לאראן. העור שלי קצת יותר כהה משלהם, יותר בגוון זית, 
והשיער שלי שחור כמו פחם, אבל ההבדל האמיתי הוא בעיניים השחורות. 
בחיים לא פגשתי את אבא שלי, בחיים אפילו לא ראיתי אותו. אבל אני 
גר   16 ה�  בן  ניית'ן  הספר).  (מתוך  שלו".  כמו  הן  שלי  שהעיניים  יודע 
בכלוב. כשהיה בן 14 הציידים הלבנים סגרו אותו שם. אמא שלו מכשפה 

אנליס,  אוהב את  הוא  אותו.  הלבנים שונאים  זה המכשפים  בגלל  ואביו מכשף שחור.  לבנה 
למרות שהיא אחת מהם. עכשיו, כשהוא כמעט בן 17 הוא חייב לקבל שלוש מתנות ולשתות 
מדמו של אחד מאבותיו אחרת לא יגלה מה המתת שלו וימות. הוא חייב לברוח ולמצוא את 
מרקורי, המכשפה השחורה שאוכלת ילדים, ולהספיק לעשות את זה לפני יום ההולדת שלו. 
אבל איך יכול ניית'ן למצוא את אביו כאשר אין אף אחד שאפשר לבטוח, אפילו לא המשפחה, 

אפילו לא הבחורה שהוא אוהב?
(מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת, 336 עמודים)

מסחרר  פסיכולוגי  מותחן  הוא  מוסו,  גיום  מאת  מברוקלין",  "הנערה 
הן  הייטקיסטית  בחדשנות  מוסו מצטיינים  הספרים של  סוף מדהים.  עם 
ספר,  בכל  אחד  דובר  מקול  יותר  העלילה:  העברת  בדרך  והן  בתוכנם 
לשאלה:  עונים  הייתם  איך  ועוד.  הגיבורים  בין  טקסט  והודעות  מיילים 
"אני זוכר היטב את הרגע. הבטנו בים, האופק זהר, ואנה שאלה פתאום: 
'אם עשיתי משהו מחריד, עדיין תאהב אותי?'" (מתוך הספר). אנה היתה 
האישה של רפאל. הם עמדו להינשא כעבור שלושה שבועות. מובן שהוא 
יאהב אותה, ולא משנה מה עשתה. זה מה שהוא חשב לפחות, אבל היא 

פישפשה בקדחתנות בתיק שלה והושיטה לו תמונה. "אני עשיתי את זה". הוא נעץ מבט בסוד 
שלה, וידע שחייהם לא ישובו להיות מה שהיו. מזועזע, הוא קם ויצא בלי לומר מילה. כשחזר 

היה מאוחר מדי: אנה נעלמה.
(מצרפתית: אביגיל בורשטיין, הוצאת כנרת זמורה, 304 עמודים)

אריאל לוהון, סופרת אמריקאית המוכרת בזכות הרומנים ההיסטוריים 
שכתבה בהם היא מתחקה אחר תעלומות מסתוריות, מביאה בספרה "טיסת 
החלומות" מותחן אודות אחת הטיסות הטרגיות שידעה ההיסטוריה של 
התעופה. ב�3 במאי 1937 המריאה ספינת האוויר היוקרתית "הינדנבורג" 
של חברת צפלין מפרנקפורט שבגרמניה לניו ג'רזי שבארצות הברית, 
ההמראה  לאחר  ימים  שלושה  צוות.  ואנשי  נוסעים   97 סיפונה  כשעל 
נשרפה כליל וגבתה את חייהם של 36 מנוסעיה. תיאוריות קונספירציה 
שונות נרקמו סביב תעלומת התרסקותו של הצפלין הענק, החל מכדור 
תועה שפגע באחד ממיכלי המימן ועד להצתה מכוונת או חבלה במתקן 

העגינה. אך חקירת המקרה על ידי ועדה מיוחדת העלתה חרס. הרומן מציע גרסה בדיונית 
של האירועים בשלושת הימים האלה. לוהון בחרה להביא את סיפוריהם של כמה מהנוסעים 
ומאנשי הצוות שהיו על ה"הינדנבורג", ואף השתמשה בשמותיהם האמיתיים ובכמה מפרטי 

חייהם.
(מאנגלית: אורלי מזור�יובל, הוצאת כתר, 410 עמודים)
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מאוזן:
1. אילו הוא יגנוב את היישוב... (6); 4. המראתי לשמיים וגם החולצה (ש) (4); 8. 
ראו 19 מאוזן; 9. אאסוף מספיק, ניב (6); 11. חושבות להאיץ בנושאות העוברים 
(7); 12. השתכנו אצל ברימור (3); 13. פינטז על עיר החכמים (3); 15. תהליך של 
שינוי בחוק של קרני (7); 18. התחתן עם נאות אם זה חלק מרצונותיך! (6); 19. 
(עם 8 מאוזן) רשת שינה (4); 21. מאיזה בית תחזור כשתחזור? (4); 22. אדון יצוע 

המכרסם (6).

מאונך:
1. איש נאיבי בשטחם (5); 2. אדי קיים ויהיה ניתן לצפות בו בטלויזיה (5); 3. ראו 
20 מאונך; 5. קטע מוזיקלי על השור של הגוש-דנית (5); 6. ירטיבו את מי שעל 
הסירה ביפו (5); 7. סגרנו את החולצה משום שהשלמנו התשבץ (כ"מ) (7); 10. 
מן המתים  עלה   .13  ;(7) לאתר הארכיאולוגי  חזר  הילדה המצויירת  יופיה של 
בנסיון להגיע לתוצאה (5); 14. אחרי הכביסה הוא התבלבל והביך אותם (5); 16. 
הבאתי לעולם מנעול ירא שמיים (5); 17. הענייה נבחה בצאת השבת (5); 20. 

(עם 3 מאונך) עשו רוקנרול בחצי האי (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 238:
מאוזן: 1. נחשבתי; 4. גמלא; 9. שחקנית; 11. הסתערות; 12. ספה; 13. תחש; 

15. פרינציפ; 18. תרמילן; 19. פרשן; 21. ישיש; 22. אליפות.
מאונך: 1. נקישה; 2. שושלת; 3. תלתל; 5. מינוס; 6. אסתמה; 7. מחותנים; 10. 

טריפולי; 13. ,תחתמי; 14. שימשי; 16. צירוף; 17. פצצות.
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ליישם מ החל  החינוך  שרד 
הנוכחית  הלימודים  בשנת 

לחי הלאומית  התכנית  �את 
 Give me" האנגלית  לימודי  זוק 
מדוברת.  אנגלית  על  בדגש   ,"five
נפתלי  החינוך  שר  שיזם  התכנית, 
בנט, כוללת שלושה יעדים: הראשון, 

�קידום אנגלית דבורה בקרב התלמי
דים, כדי שיוכלו לשוחח ולהשתמש 

פר למטרות  פרקטי  באופן  �בשפה 
טיות, תעסוקתיות ואקדמיות. השני, 
הניגשים  התלמידים  מספר  הגדלת 
באנגלית  מוגברת  בגרות  לבחינת 
ליותר  לאפשר  כדי  יח"ל),  ו-5   4)
ויותר תלמידים להשתלב באקדמיה. 

בא ההוראה  איכות  חיזוק  �השלישי, 
נגלית.  

מ� נוער  וכפרי  אזוריים  בבתי"ס 
משתתפים  נהל לחינוך התיישבותי 
ונהנים  שונים  במסלולים  בתכנית 

לאנגלית  שעות  מתוספת  בהדרגה 
הדיבייט,  מועדוני  הרחבת  מדוברת, 
אנגלית  קורס  "סולמות",  תכנית 
לתלמידי  שעות   30 של  מדוברת 

כתה י' ועוד.
המ תלמידי  התכנית,  �במסגרת 

פיילוט ארצי לבחינת  מובילים  נהל 
במתכונת  פה  בעל  באנגלית  בגרות 
חדשה וייגשו (כתות י"ב וחלק מי"א 
לבגרות  יח"ל)  ו-5  ב-4  הלומדים 
באמצעות הסקייפ - שיחה מרחוק 

�עם מורה בוחן או בבחינה מתוק
�שבת - שיחה עם 'אווטאר', אנימ

מדברת  דיגיטאלית  דמות  של  ציה 
שתערוך עמם ראיון אישי (תחביב, 
אותם  ותשאל  ספר)  אהוב,  מקצוע 
בנוסף  שעשו.  חקר  פרויקט  על 
ויגיבו  בסרטון  התלמידים  יצפו 
תשובותיהם.  בהקלטת  בע"פ  עליו 

לסטנד הותאמו  החדשות  �הבחינות 

�רטים בינלאומיים ויאפשרו לתלמי
דים בכל רמות הלימוד לתרגל שפה 
הרלוונטיות  בסיטואציות  דבורה 
לסייע  כדי  שלהם.  היום-יום  לחיי 

החד לבחינה  להתכונן  �לתלמידים 
ינואר  בחודש  כבר  ייגשו  אליה  שה, 
מערך  מכין  החינוך  משרד  הקרוב, 

הוסיף  המינהל  וגם  ממוחשב  תרגול 
ויצר סרטונים לתרגול המדמים את 

הבחינה.
היא  התכנית  של  נוספת  מטרה 
הניגשים  התלמידים  מספר  הגדלת 
באנגלית.  מוגברת  בגרות  לבחינת 
כי  הוא  החינוך  משרד  שהציב  היעד 
בתוך 4 שנים 70% מכלל התלמידים 

ייגשו ל-4 או 5 יחידות.
מתלמידי  כ-80%  השוואה,  לשם 
ניגשו  התיישבותי  לחינוך  המנהל 
בשנת תשע"ז לבגרות מוגברת של 4 
5 יחידות, נתון הגבוה מהיעד שה� -ו
לה במטרה  זאת,  עם  המשרד.  �ציב 

התלמידים  הישגי  את  לשפר  משיך 
באנגלית, חלק מבתיה"ס של המנהל 
משתתפים בתכנית "סולמות" שיזם 
התכנית.  במסגרת  החינוך  משרד 
בנוסף, המנהל יחד עם משרד החינוך 

נב לאיתור תלמידים שאינם  �יפעל 

חנים כלל באנגלית, במטרה לשבצם 
במסלול בגרות. 

�החל  בנט:  נפתלי  החינוך,  שר 
החינוך  מערכת  הקרובה  מהשנה 
תעבור לאנגלית מדוברת. לשם כך, 
 Give me five גיבשנו את תכנית
בשנה"ל  כבר  לבתיה"ס  שתיכנס 

תל תיכון,  ועד  מיסודי  �הקרובה. 
מיומנויות  לפתח  יחלו  ישראל  מידי 
על  כלים  ויקבלו  האנגלית  בשפה 
בעולם  להתבטא.  כיצד  לדעת  מנת 
יש  לתכנית  היום,  של  הגלובאלי 
חשיבות מכרעת בקרב עתיד ילדינו. 
 present דור שלמד לשנן גדל פה 
דור  פה  שיגדל  רוצה  אני   ,simple

שה כשם  באנגלית.  לדבר  �שילמד 
צלחנו עם התכנית הלאומית לחמש 
יח�ל מתמטיקה, אין לי ספק שנצליח 
גם בתכנית לקידום אנגלית מדוברת 

בבתי הספר."   

שר החינוך, נפתלי בנט. פיילוט 
לתלמידי המנהל לחינוך התיישבותי
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Amarok
הגירסה המחודשת של הפיקאפ הגרמני, המצויד במנוע 

V6 עוצמתי וחסכוני חדש, עדכוני עיצוב והכל במחיר 
אטרקטיבי במיוחד

פולקסווגן משיקה ביש�  חטיבת המסחריות של
ראל את הגירסה המחודשת של הפיקאפ הגרמני: 
האסקימו� בשפת  (זאב   "Amarok "פולקסווגן 
V6 עוצמתי וחסכו�  סים) החדש, המצויד במנוע
אטרקטיבי  במחיר  והכל  עיצוב  עדכוני  חדש,  ני 

במיוחד.   
שומרת   Amarok-ה של  המחודשת  הגרסה 
עיצוב  עם  הגרמני,  הפיקאפ  של   DNA-ה על 

עוצמ כוח  יחידת  לצד  ואלגנטי,  מוקפד  �חיצוני 
תית וחסכונית. ה-Amarok החדש מציע מנוע 

שישה צילינדרים בנפח 3.0 ליטר עם 224 כ"ס - החזק בקטגוריה (לעומת 2.0 ליטר בדגם היוצא), 
המשודך לתיבת הילוכים אוטומטית בעלת שמונה הילוכים.

הנסיעה ב-Amarok מעניקה חווית נהיגה משופרת: בידוד רעשים משופר בזכות המנוע החדש 
וחומרי בידוד, כיול מחדש לתגובה חדה של ההגה לצד מערכת בלימה משופרת. האמארוק ישווק 
בישראל בתצורת אחת של דאבל קבינה ברמת גימור הייליין בלבד, עם מנוע V6 3.0 ליטר, החזק 

ביותר בקטגוריה ובמחיר אטרקטיבי במיוחד של 249,900 ₪.
עיצוב האמארוק המחודש שומר על חזות אלגנטית, בסגנון רכבי הפנאי של המותג עם נגיעות 

�עיצוב קלות לריענון. החזית החיצונית של האמארוק החדש ממשיכה אבולוציונית את החזית הג
לובלית של דגמי פולקסווגן העדכניים חישוקי 18', שלצד בתי הגלגלים התפוחים יוצרים לרכב 
מראה קשוח. המראה החיצוני כמובן לא נועד רק כדי להיות נעים לעין, האמארוק מציע שילוב 

�מנצח בין פונקציונאליות ומראה מרשים ואלגנטי. לדוגמא האמארוק יושב על שלדת סולם קלא
סית, עם פתח העמסה אחורי נוח וקל לשימוש, שלא פוגם בעיצוב הכללי של הרכב. ממדי הרכב 
נשארו ללא שינוי עם אורך של 5,254 מ"מ, גובה של 1,834 מ"מ, רוחב של 1,954 מ"מ ומרחק 
הסרנים עומד על 3,097 מ"מ. האמארוק מוצע בגרסת דאבל קבינה עם ארגז באורך 1,555 מ"מ 
ורוחב של 1,620 מ"מ. משקל הרכב עומד על 2,230 ק"ג, עם יכולת העמסה של בין  690-828 ק"ג 

המספקים משקל כולל של 2,920-3080 ק"ג. 

פולקסווגן "Amarok" החדש, במחיר 
אטרקטיבי ונמוך מהדגם הקודם

EXCAR
EXCAR

KDS

EXCAR

עופר אבניר תחל 
בייבוא של רכבי עבודה 

חשמליים מתוצרת 
EXCAR עבור המרחב 

התפעולי
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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052-2796686* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

1
054-4917064

 4X4 85 2
.2012

3
4

1500 + 1000 + 500 5
2000 +

 1000 500 6
2000

7
8

 4 2 9

10
11
12

8 13
15 14

15
054-4917064

4900 1
99

286 2
9 3

4

16 5
6

7 3 7
4 8

1000
1.80 6 9

10
1200 11

 98 6910 12
2000 MX270 13

130 14
15

9 6 16

17
4 18

6 500 .19

20
050-5276313

ANTI SLIP
10

 050-5210393  
hm2005ltd@gmail.com

050-5210393 
hm2005ltd@gmail.com

8

15
052-8875474 

073-2369058

15  #

 #
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דרוש מזכיר/ה גזבר/ית
למושב תקומה(ליד נתיבות)

לתפקיד דינמי ומעניין באווירת מושב נעימה וכפרית
התפקיד כולל:

 ניהול ענייני המושב השוטפים בהיבט החקלאי, הקהילתי ומשק המים
 אחריות לביצוע החלטות ועדי המושב החקלאי והמקומי/ מונציפאלי 

  אחריות לניהול הכספים  אחריות למתן שירות לתושבי המושב 
 ניהול קשר עם גורמי חוץ (מועצה, משרדים ממשלתיים, וכו')

דרישות התפקיד:
" תואר ראשון בנושא רלוונטי " ניסיון בתפקיד ניהול מונציפאלי, חקלאי
  osnat.mazkirut@gmail.com :קורות חיים יש לשלוח למייל

050-5328220

052-3067381

jacob401@gmail.com 054-2109410

# ניהול רגולציה # ליווי פרוייקטים # שיתופי פעולה 
דרישות התפקיד: 

" בעלי תואר ראשון, יינתן יתרון לתואר שני, תינתן עדיפות 
לבעלי ניסיון בתחומי רגולציה " יתרון לניסיון בעבודת מטה 

בטיפול רב נושאי ומערכתי " וכמובן יתרון לניסיון בענף החלב 
" האיתור מתמקד במועמדים/ות במגזר ההתיישבותי 

" משרה מלאה 

  inbal@icba.co.il  קורות חיים ניתן לשלוח לענבל

 דרוש/ה 
מנהל/ת רגולציה ופרוייקטים 

לטיפול בנושאים:

התאחדות מגדלי בקר בישראל

פרסום 
זה יכול

 להיות שלך!
073-2369058
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