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הניסיון שלנו, העתיד שלכם

התקשרו למומחים
24 שעות טל. 04-6249833
www.nachlat-avot.co.il

המנע מתור מיותר
הכשר נחלתך היום

פיצול מגרשים בנחלות ומעבר 
מבר-רשות לחוכר או-טו-טו  בפתח!

הוראות הביצוע של ההחלטה 1155 
)979 הישנה( בדרך להתפרסם

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
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10 פרות נהרגו ברפת משפחתית במושב באר טוביה 
מפגיעה ישירה של רקטה שנורתה מעזה. הנזק אינו 

מסתכם באבדן הפרות ובתיקון הגג הקרוע הנאמד ב־200 
אלף שקלים: הטראומה הטביעה את חותמה בפרות 

שנותרו בחיים ותשפיע על תנובת החלב שלהן. רפתן 
שכן: "במזל גדול, לא נמצא אף אחד ברפת ובני המשפחה 

היו בביתם. רעש הנפילה היה חזק מאוד ונשמע היטב 
ובנס לא נפגע איש" ‰ עמ' 4

ראו פרטים בעמ' 7
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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: דרור יוסף 	■
dror.maariv@gmail.com  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■
כתבים: חני סולומון, עו"ד אפרת חקיקת,  	■

 עו"ד איילת רייך־מיכאלי, מירי דג,

זהר נוי, אבי אובליגנהרץ, בר־כוכבא

מדרשי, דפנה מאור, עדי קמחי,  

טל חביב גליבטר, מיקי נירון, עמרם קליין  

עיצוב ועריכה גרפית: בני בנגלס   ■
גרפיקה מודעות: אריה אנג'ל  ■

הפקה: דורין שגב  ■
dorin.segev@tmags.co.il

טל' 073-2369058 פקס' 073-2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום: 	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום: 	■
יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן־להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי 	■
מודעות: 	■

dorin.segev@tmags.co.il
"קו למושב" גם באינטרנט:

תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:

www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

תוכן

המילים
שלכם
בעיתון
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, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

 הממ"ד, שאליו נכנסים 
מהר-מהר בעת אזעקה, יכול 

להיראות אחרת. שימו לב למה 
שאתם מאחסנים בו וכיצד, בחרו 

דלת נוחה, מזגו אותו בחכמה 
ואל תשכחו להתאים צבעים

10

שלא נזדקק
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מיי אושוב, כפטריות לאחר הגשם, צצות להן ה
המת המתלהמות,  אלה  מלכה  וכמלווה  הקשות  ירות 

אפיינות בעצות נדירות באיכותן, החוזרות ומתפוצצות 
בימים של מתח, שבהם  תוכנן  איוולת  בפרצוף מתוך 

נדרשים איפוק ומחשבה צלולה
לחסל  הקוראים  יש  וסדורה  שגורה  בטרמינולוגיה 
את ראשי חמאס ולמוטט את הארגון, ואחרים בשפתם 
למרחוק"  "הצופים  בהם".  ל"היכנס  קוראים  העילגת 
ומביני העניין והנדרשים להשוואות לשם ייצוב מצבם 

יהפרטי במרחב הלאומי, או כחלק מקיבוע השוויון, טו
ענים כי את מה שהם רוצים לעשות בנו נקדים ונעשה 
להם, ובמידת הצדק הנאותה, להשקפתם, ממליצים על 
כאילו  חיסול",  "ממבצע  כחלק  הרצועה  כל  השמדת 
אלה מבצעי "סוף עונה" בחנות הלבשה ולא בחייהם של 
באנשים  מדובר  האם  ילדים.  נשים,  זקנים,   - אזרחים 

יהחיים בינינו, אנשים בעלי תבונה אשר מקורות הש
ראתם ומחשבותיהם העמוקות יונקים מאותם מקורות 
תרבות, חינוך, לימוד כשל כולנו? או אולי באומללים 
גרונם קריאות  פולט מתוך  פיהם חסר השליטה  אשר 

ודרישות טפלות בלתי רצוניות?
כואב הלב. כואב על כל כך הרבה אזרחים תמימים, 

ישכל חטאם הוא היותם יהודים, ישראלים, שמקום מגו
ריהם כמטווחי קשת מהאיום ומאי הוודאות המתמדת 
לגן,  ילדיהם  בשליחת  יומם  את  להוציא  ומתקשים 
חברה, מעל  או  או סתם לחבר  לקייטנה  לבית הספר, 
ומאיימת  החוזרת  מתהפכת  חרב  אותה  מונפת  ראשם 
עד בלי די, עד כי אין אפשרות עוד להכיל את איומיה 

הבלתיינגמרים.
במידה דומה, כואב ומצמרר לשמוע את דוברי חמאס 
מנחים את אזרחיהם האומללים לעלות אל גגות בתיהם 
ומקווים, כי יהפכו לניצבים במחזה שבו מקדשים את 
במקום  תקשורתית  ממערכה  כחלק  ונדרשים  המתים 

לקדש, להנחות ולהבטיח יציבות וחיים.
הסוריאליסטיות,  התמונות  ממראה  נחמץ  הלב 

ישלקוחות כאילו ממקום אחר, בהן אנשי חמאס המשו
טים פועלים בהשפעת שנאה תהומית חסרת מעצורים. 

יהם מדדים בעייפות תחת נטל עומס משקל גופם ומט
יענם הרצחני, רצים באומץ לב עילאי תוך הפגנת עיק

שות ודבקות בלתיינתפסת במטרה האיומה: רצח. יצאו 
מהים היישר אל תוך שטחי ההשמדה החשופים שבינם 
ובין יישובי ישראל, מטרתם ביום פקודה. תמונה בלתי 
זו מזכירה לשבריר שנייה של הסח דעת את  נתפסת 
רגע עלייתם של לוחמי בנות הברית על חופי הגיהינום 

של קלה, יוטה ונורמנדי.
אין פה שמחה לאיד, יש פה כאב אמתי על סבל עצום 
ומיותר על מותם של פטריוטים פלסטיניים, כהשקפת 
עולמם, שבזמן אחר, בתקופה אחרת, היו יכולים לשרת 
את עמם בקשת רחבה של אפשרויות טובות. במקום כל 
ה"נאצלת"  ומטרתם   המיותר  מותם  אל  נשלחו  אלה, 

יהיא לרצוח ילדים לשם יצירת "תמונת ניצחון", שתש
מש את מנהיגיו ההזויים של העם השכן האומלל ושטוף 

שנאה כל כך.
אלי  מר  לשעבר,  שדרות  עיריית  ראש  של  דבריו 
מויאל, משכו במיוחד את תשומת לבי )אצל רפי רשף 
"לממי 10(. בקולו הדואב מלא התסכול קרא:   בערוץ

שלת ישראל לומר את האמת, כי אין פתרון וכל דרך 
בה תבחר ממשלת ישראל לטפל בו, סופו במבוי סתום 

היכול להבטיח לכל היותר מספר חודשי שקט".
כי אין כאן מנצחים, רק מפסידים. יש סבל מתמשך 
נגמרת,  בלתי  משותפת  משוואה  של  לאורכה  הנפרס 

ישבה צד אחד מודד את הישגיו ואת ניצחונותיו בסי
כול ניסיונות האויב ליצור הצלחות צבאיות, בספירת 
מתיו ובהרס תשתיתו הצבאית. לעומתו, האחר מתפאר 

ורואה את ניצחונו בטווח הטילים הבלתיייעילים שהוא 
יורה ללא הרף ובמספר האזרחים שמצליחה מדיניותו 
התוקפנית חסרת התכלית להכניס תחת חופת הפחד 

והריצה למרחב המוגן.
ועל רקע בדיקת "ניצחונותיו" של כל צד ודבריו של 
והיחידה:  ועולה שוב השאלה האחת  אלי מויאל, צפה 
האם נהגה ישראל בתבונה ביום שבו דחתה על הסף את 

הטכנו ממשלת  הקמת  ואת  לפת"ח  חמאס  יהתקרבות 
קרטים המשותפת לשני הארגונים?

האם סיומו של סבב הלחימה הנוכחי אינו טומן בחובו 
האיןיסופית,  הפז לצאת מהלולאה  הזדמנות  זרעי  את 
שמצליחה להבטיח שמנת הסבל הבאה תחזור ותתגולל 
לפתחנו פעם אחר פעם? במקום כל זאת אפשר, בזהירות 

יהנדרשת, לשנות את גישת השלילה המקובעת ולהמי
ומקובלות  נסבלות  במגבלות  מלווה  זהיר,  בסיכוי  רה 
ובשמירת יחסי הכוחות הפוליטיים שבין חמאס לפת"ח. 
ופוליטית,  כלכלית  מאזן  אבו  את  לחזק  יש  במקביל, 
תהליך שיחזק לאורך זמן את הכוח המתון הבוחר בשקט 
כדרך חיים. האם שינוי עמדה בכיוון זה אינו בבחינת 
קצה חוט היכול להוביל להבנות מרחיקות לכת ולצדן 

שקט יציב ארוך טווח לאורך גבול הרצועה?
תושבי  ושאר  העשרה  נתיב  זיקים,  שדרות,  תושבי 
מרחב הרצועה, שאין כמוהם כדברי אלי מויאל, מבינים 
ויודעים כי סיומו של סבב הלחימה הנוכחי אינו אלא 
וכל  הבא,  הקרבות  סבב  של  לאחור  הספירה  התחלת 

ישנותר להם הוא להתחנן, במילותיו הפשוטות והכוא
בות, לפתרון סופי קבוע ויציב.

אין ואסור שתהיה שמחה לאיד

 כשהילד שלך הולך לקנות 
ארטיק מעבר לכביש אתה דואג לו 

קצת, אז על אחת כמה וכמה במצב 
מפחיד שכזה. החרדה של אם לבן 

לוחם מכניסה קרקעית לעזה

12

אם לדאגה

 אמרה האישה הנסערת 
לצעירים שבילו בחוף תל אביב 

הצעירה. מי היא? מי בעלה? רק 
כששמע למחרת ש"הבית"רים 

רצחו את ארלוזורוב!", הבין 
בנימין מי האיש שנמצא 

בחולות. זיכרונות

"ערבים הרגו את בעלי"

14

עמיר גבע ז”ל
ביצרון,  מושב  בן   ,)70( גבע  עמיר  נפטר 

שמסי בחממות,  העגבניות  מגדלי  ימראשוני 
בארבע  פרסמנו  ומתמונותיו  מציוריו  פוריו, 

יהשנים האחרונות ב"קו למושב". הלווייתו הת
קיימה בי7 יולי בבית העלמין במושב שבו גדל, 
בבית  שבעה  ישבה  האבלה  המשפחה  ביצרון. 

בתו ברעננה.
בבלוג שלו באתר  הציג את עצמו  גבע  כך 
עם  חלק  שבו  מרקר",  דה  "קפה  האינטרנט 
"פנסיונר  שיצר:  וציורים  סיפורים  הגולשים 
זוג בגבעתיים. הזמן  וחקלאי. מתגורר עם בת 
שנים  אחרי  עיסוק  לאומנות,  מוקדש  העיקרי 
לומד  יצוא.  חברת  וניהול  אדמה  עבודת  של 

המון בעולם חדש".
ביום שישי, 4 ביולי, פרסם בבלוג את סיפורו 

האחרון.

ל+
גוג

וך 
מת

ם: 
לו

צי
  

עמיר גבע. צייר וחקלאי
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יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל, במגוון דגמים לכל מטרה 6,4,2 ו-8 

נוסעים, כלי רכב מוגבהים,4X4, אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך 8 מצברים 6V ,225 A/H, אמריקאים סה"כ 48V, טווח נסיעה 70 קילומטר

 48V א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק  4  מתח
 CURTIS 400 אמריקאיA א בקר ראשי

א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן, איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית + מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה 205/50 עם חישוקי אלומיניום

א חגורת בטיחות לכל נוסע
א 2 מראות צד + מראה מרכזית

א כיסוי חורף )להגנה בפני גשמים ורוחות( – מקורי
א גגון + ארגז משא )במידות שונות( – מקוריים

רשימת לקוחות חלקית:
א התעשייה האווירית

א משרד הביטחון / צה"ל
א רשות שדות התעופה

א חברת החשמל
א רפא"ל

א מכון ויצמן למדע
א קיבוצים, מושבים

א אוניברסיטאות
א בתי חולים ועוד...

WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL   לפרטים נוספים בקרו באתר
אולם תצוגה והדגמה: רח' החופר 34 אזור תעשייה חולון 58858

טלפון: 03-5599811    פקס: 03-5584086
נייד: אבי שאול - 050-6501448

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

החל
כולל מע"ממ- 25,000 ₪ 

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים 
ובאספקה מיידית!

המחיר  המיוחד 

בתוקף עד גמר 

המלאי הנוכחי
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חדשות
דרור יוסף

נתיב  מושב  חברי   350
הצפוני- בנגב  העשרה 

ובני  משפחות  מערבי, 
סוערים  בימים  המתארחים  נוער 
אלה במועצה האזורית גלבוע, קיבלו 
כל  את  פתחיה  ממושב  מחקלאים 

פהסחורה החקלאית שהתכוונו המגד
ובני  משפחות  מאות  למכור.  לים 
הצפון,  ביישובי  מתארחים  נוער 

הנו ומהפצמ"רים  מהטילים  פהרחק 
רים מרצועת עזה.

בסוף  חברה  המושבים  תנועת 
השבוע האחרון ל"חקלאות חברתית 
ישירה", קבוצת מגדלים שמעודדים 
ישירות  חקלאית  תוצרת  מכירת 
מנת  על  תיווך,  פערי  ללא  לצרכן, 
חברי  הדרום.  תושבי  למען  לפעול 

בעלים  ישי,  צמח  אל  פנו  הקבוצה 
פשל בית אריזה במושב ּפְ ָת ְחיָ ה, במו
והוא רתם חקל גזר,  פעצה האזורית 

אים שהתכוונו למכור ענבים, בצל, 
בשוק  ושזיפים  אדמה  תפוחי  ליצ'י, 
בגבעת  ישירה"  חברתית  "חקלאות 
עדה לתרומה למען 350 איש תושבי 
האזורית  במועצה  המתארחים  הנגב 

גלבוע.
מהחיבור  חלק  היא  זו  פעילות 

פשמבצעת תנועת המושבים בין מש
מהדרום  ממושבים  נוער  ובני  פחות 
מהצפון  ממושבים  משפחות  ובין 
ומהמרכז. בשבוע שעבר פנה מזכ"ל 
לכל  צור  מאיר  המושבים  תנועת 
ברחבי  המושבים  ומזכירי  ראשי 
מיד  להיערך  מהם  וביקש  התנועה 

לקליטת משפחות מהמושבים בדרום 
פולאירוחן ברחבי המדינה. בין הפעו
בהת בתנועה,  נוקטים  שבהן  פלות 

אם להנחיות פיקוד העורף: העברת 
קליטת  לצפון,  מהדרום  משפחות 
בצפון  במושבים  נוער  בני  עשרות 

וסיוע בפעילות הפגה.
בני  ממאה  יותר  הוסעו  כה,  עד 
נוער ממושב נתיב העשרה וממועצת 
בית  בקיבוץ  להתארח  אשקלון  חוף 
נתיב  ומשפחות מהמושבים  השיטה, 

מת אשבול  פטיש,  יכיני,  פהעשרה, 
גלבוע  האזוריות  במועצות  ארחות 
ומרום הגליל. כ-15 משפחות שפנו 
מרוחקים  במגורים  אוכלסו  לעזרה 
הארץ  בצפון  ואירוח  הירי  מאזור 
ולמאות  משפחות  לעשרות  תואם 

בני נוער.
פמאיר צור: "ההסלמה במצב הביט

חוני, אשר מאיימת על ביטחונם של 
חברינו ביישובים בעוטף עזה ובטווח 

ולפ להמשיך  לנו  גורמת  פהטילים, 
עול באופן אינטנסיבי למען תושבי 
הדרום. קיימת ערבות הדדית במרחב 
הכפרי והתגייסות מרשימה ומרגשת 
האזוריות  והמועצות  המושבים  של 

לעזור לתושבי המושבים בדרום".
וצעירים  חיילים  מחלקת  מנהל 
בתנועת המושבים, ד"ר סער איילון, 
"מדובר  הפעילות:  את  ריכז  אשר 
בפעילות מבורכת של מושבים למען 
ולסייע  לפעול  נמשיך  אנו  מושבים. 
לרשותנו  העומדים  האמצעים  בכל 
משיח  כרמית  הדרום".  תושבי  למען 

"ברגע  ישירה":  חברתית  מ"חקלאות 
פשפנתה אלינו התנועה, התחלנו לה

רים טלפונים על מנת לרתום חקלאים 
פשהיו אמורים למכור היום למען מש
פחות ממושבים ומקיבוצים בדרום".

למטה תנועת המושבים, שתפקידו 
לתת מענה למושבים בדרום ולחבר 

פביניהם לבין מושבים ומועצות אזו
המזכ"ל  מינה  ובמרכז,  בצפון  ריות 
וקהילה  חברה  אגף  ראש  את  צור 
צעירים  מחלקת  ראש  יוגב,  אילנה 
ומנהלת  איילון  סער  ד"ר  וחיילים 
תנועת הנוער "בני המושבים" שירי 
ניהול  ארדיטי-נחום, שאחראית על 
סיירו  התנועה  ומטה  צור  הצוות. 
לאות  והנגב  אשכול  חבל  במושבי 

הזדהות עם תושבי הדרום.

ביום רביעי, 9 ביולי, נפפ
יי על  בירי המסיבי  פגעה 

שובי הדרום במהלך מבצע 
פ"צוק איתן" רפת משפחתית של יו
פראי זולר במושב באר טוביה מפגי

עה ישירה של רקטה. נזק כבד נגרם 
נהרגו.  פרות  ו-10  פרות  לסככת 

פבמזל, הרקטה לא פגעה בבית המגו
פרים, שבו שהו באותה עת בני המש

רק  הממוקם  החליבה  ובמכון  פחה, 
80 מטרים מהרפת.

טו מבאר  שכן  רפתן  צור,  פיואב 
ביה: "בסביבות השעה 23:30 בלילה 
אדום'  'צבע  אזעקות  מספר  נשמעו 

נפי מספר  נשמעו  גם  פובעקבותיהן 
לות ויירוטים של כיפת ברזל. אחת 
של  פרות  בסככת  פגעה  הרקטות 

שכן וחבר שלנו )זולר(.
שבע  מתו  ברפת,  הפגיעה  "עקב 
פרות ועוד מספר פרות נפגעו, חלקן 
קשה. גם ברפת השכנה נפגעו מספר 
וטרינר,  בסיוע  מרסיסים.  פרות 
אך  שנפגעו,  לפרות  טיפול  הענקנו 
מתו  נוספות  פרות  שלוש  לצערי, 

עקב הפציעות הקשות".
הנזק, שהיא  צור אומד את עלות 

פמעבר לפגיעה הנוכחית ברפת ובפ
כרגע  המוערך  הישיר  "הנזק  רות: 
אך  שקלים,  אלף  כ-200  על  עומד 
החלב  בתנובת  הנו  המצטבר  הנזק 

טר שחוו  ברפת,  הפרות  כלל  פשל 
אומה".

צור מספר, שהרקטה נחתה במרחק 

של  ומביתם  החליבה  ממכון  רב  לא 
בני המשפחה, להם שייכת הרפת, ובו 
נמצאו באותה העת ההורים וילדיהם. 
גדול,  במזל  הרקטה,  נפילת  "בשעת 

פלא נמצא אף אחד ברפת ובני המשפ
חה היו בביתם. רעש הנפילה היה חזק 
נפגע  לא  ובנס  היטב  ונשמע  מאוד 
איש. זה אירוע בהחלט לא נעים, אך 
ויחזור  ייתן  ומי  ונתגבר,  חזקים  אנו 

השקט לארצנו" אומר צור.
הבקר  מגדלי  התאחדות  מנכ"ל 
זו  כי  מזכיר,  דותן  אביתר  לחלב 

נפג שבה  הראשונה  הפעם  פאינה 
מפצמ"רים,  או  מרקטות  רפת  עת 
על  לי  "צר  לפרות:  נזק  נגרם  ואף 
הרפת שנפגעה בבאר טוביה וספגה 
עדים  היינו  לצערנו,  כבדים.  נזקים 
כבר בסבבים הקודמים של ההסלמה 
לפגיעות ברפתות שגרמו למותן של 

פפרות ולנזק רב לציוד חקלאי, בקי
בוצים זיקים, עין השלושה וכיסופים 
שבעוטף עזה. לשמחתנו, גם אז וגם 

עכשיו, לא היו נפגעים בנפש.
הרפתנים  ידי  את  מחזק  "אני 

הפוע והדרום,  עזה  עוטף  פבאזור 
לים סביב השעון תחת איום רקטות 
חלב  לשלוח  וממשיכים  ופצמ"רים, 
טרי למחלבות. אנשים אלו הם מלח 
על  ורכושם  בגופם  ומגנים  הארץ 

גבולות המדינה" אומר דותן.
לחלב  הבקר  מגדלי  התאחדות 
והמשקים  החלב  מועצת  עם  הקימה 
בדרום מטה התייעצות, "חדר מצב", 

לווט לחקלאים,  לסייע  פבמטרה 
חלב  למובילי  למזריעים,  רינרים, 
הנובעות  בעיות  ולמחלבות בפתרון 
באמצעות  הביטחוניים  מהאירועים 
ומשרדי  הביטחון  כוחות  עם  תיאום 

הממשלה.
הביטחוניים  האירועים  "מתחילת 
ההתאחדות  מקיימת  הארץ  בדרום 
כלל  עם  בוקר  מדי  עדכון  ישיבת 

ומפרס החלב  בענף  פהגורמים 

חירום,  בשעת  התנהלות  אופני  מת 
סדירה  חלב  אספקת  להבטיח  בכדי 
מהרפתות באזור עוטף עזה והדרום 
אומר  ישראל",  וליישובי  למחלבות 
התאחדות  שותפה  כן,  "כמו  דותן. 
משפחות  בפינוי  לחלב  בקר  מגדלי 
השבוע  בסוף  להתרעננות  מהדרום 

ביישובים בצפון הארץ".
קוראת  החלב  מועצת  כך,  בתוך 
להמשיך  הענף  ולאנשי  לרפתנים 

המצב"  ב"חדר  נציגיה  את  וליידע 
בהגעת  חלב,  באיסוף  בעיה  בכל 
אדם  בכוח  ומחסור  מקצוע  בעלי 
ובפגיעות פיזיות ברפתות. מנכ"לית 
החלב  "ענף  קראוס:  מיכל  המועצה, 

אזו בכל  הרפתנים  חזק.  ענף  פהוא 
רי הארץ ממשיכים לעבוד גם נוכח 
המחלבות  גם  כך  הביטחוני,  האיום 
לספק  נמשיך  אנו  החלב.  ומובילי 

חלב בציבור במדינת ישראל".

רקטה פגעה ישירות ברפת בבאר טוביה
פגיעת גראד בסככת רפת חלב במועצה האזורית הרגה שבע פרות, שלוש נוספות נפטרו מפצעיהן הקשים. 

חולבות רבות נפגעו מרסיסים, נזק בשווי 200 אלף שקלים נגרם לרכוש. התאחדות מגדלי הבקר לחלב ומועצת 
החלב הקימו "חדר מצב" שמנחה את הרפתות בשעת חירום

צילום: התאחדות מגדלי הבקר לחלב הרפת שנפגעה מרקטה. 10 פרות מתו, עשרות נפצעו והמבנה ספג פגיעה קשה 

עזרה ישירה
חברי "חקלאות חברתית ישירה", ארגון המעודד מכירת תוצרת חקלאית ישירות לצרכן, ותנועת המושבים נחלצו לעזרת 
תושבי נתיב העשרה ומושבי הדרום המטווחים ברקטות. מאות משפחות ובני נוער מעוטף עזה מתארחים ביישובי הצפון
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חדשות
דרור יוסף

של  צילומים  תערוכת  מוצגת  אביב  בתל  המושבים  תנועת  בית  של  בגלריה 
מבטח,  נווה  ממושב  סעידי  דוד  של  בהפקתו  העובדת,  ההתיישבות  מייסדי 

מנכ"ל העמותה למען הזקן "המייסדים" של מועצה אזורית באר טוביה.
תערוכת הצילומים מוצגת במבואה של בית התנועה החל מ־26 ביוני עד 31 ביולי 
מזכ"ל  במעמד   ,17:00 בשעה  ביולי,  ב־14  נערכה  הרשמית  התערוכה  פתיחת  השנה. 

תנועת המושבים מאיר צור וראש המועצה האזורית באר טוביה דרור שור.
מציגים  אנו  "הפעם  אלטון:  יהודה  בתנועה,  חינוך  ולמפעלי  לתרבות  היחידה  מנהל 
ולהציג  לקדם  ממשיכה  התנועה  העובדת.  ההתיישבות  מייסדי  של  צילומים  תערוכת 

יצירות אמנות של תושבים ממושבים שונים".

"מפקירים את חיי החקלאים"
הממשלה אישרה 417 מיליון שקלים לחיזוק יישובי עוטף עזה, אך לא תציב מיגוניות בשטחים החקלאיים בשל 

התנגדות האוצר. ח"כ כלפה: "משרד הביטחון מפקיר את חיי החקלאים. נטישת השטחים החקלאיים בעיצומו של 
הקטיף תגרום לנזקים כלכליים עצומים ואפילו למחסור בתוצרת חקלאית"

הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו 
לשדרות  כלכליות  הטבות  לתת 
על־ידי  אושרה  עזה  עוטף  וליישובי 
התכנית,  ביולי.   13 ראשון,  ביום  הממשלה 

־שמטרתה "חיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביי
2016־2015  לשנים  עזה  רצועת  עוטף  שובי 
ומענה לצרכים מיידים עקב מבצע 'צוק איתן'", 
417 מיליוני שקלים, כמחציתם לשד־ ־תקצה כ

והעתידיים,  המידיים  צורכיהם  למילוי  רות, 
בטווח הבינוי והרחוק, של יישובי עוטף עזה.

אולם לחבר הכנסת זבולון כלפה, יושב ראש 
כי  נודע  בכנסת,  החקלאי  הלובי  של  משותף 

הבי משרד  החקלאות,  משרד  בקשת  ־למרות 
וחצי  מיליון  שלושה  להקצאת  התנגד  טחון 
שקלים לטובת הצבת מאה מיגוניות בשטחים 

החקלאיים בעוטף עזה.

מחצית מהממשלה שותפה
בשדרות  האזרחי  החוסן  לחיזוק  התכנית 

וב הקרוב  בזמן  עזה  רצועת  עוטף  ־וביישובי 
גובשה בימים האחרונים על־ שנתיים הבאות 

ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, 
הרשו ראשי  מול  מטה  עבודת  שביצע  ־לאחר 

יות, ושותפים לה כמחצית ממשרדי הממשלה: 
־אוצר, פנים, כלכלה, בריאות, פיתוח הנגב וה

גליל, תשתיות לאומיות, אנרגיה ומים, ביטחון 
ושי רווחה  בדרכים,  ובטיחות  תחבורה  ־פנים, 

רותים חברתיים, חקלאות ופיתוח הכפר, בינוי 
ושיכון, הגנת הסביבה וחינוך.

הממשלה,  בישיבת  הדגיש  הממשלה  ראש 
עושים  שאנו  רבים  בין  אחד  צעד  זהו  "כי  כי 
אש.  תחת  שנמצאת  לאוכלוסייה  לסייע  כדי 
במקביל לסיוע הכלכלי, צה"ל ימשיך לפעול 
עד שיושגו מטרות מבצע 'צוק איתן' - השבת 
השקט לאזרחי ישראל תוך פגיעה משמעותית 

בתשתית הטרור".
ההחלטה מקצה 226 מיליון שקלים לשנים 
2014־2015 שנוספים על 166 מיליון שקלים 
קודמת  בהחלטה   2014 לשנת  הוקצו  שכבר 
התכנית  היקף  הממשלה.  ראש  שגיבש משרד 
2016 יהיה כ־193 מיליון שקלים, כמח־  לשנת

צית מההטבות הן לחיזוק העיר שדרות. מטרת 
התכנית, לפי נוסח ההחלטה: חיזוק התושבים, 
נוכח  באזור,  והכלכלה  המקומיות  הרשויות 
שגרת  שבשימור  והקשיים  הביטחוני  המצב 
החיים האזרחית. "סיוע זה מבטא את מחויבות 

רב־שנתית.  בראייה  האזור  לתושבי  המדינה 
תכנית  היותה  הוא  בתכנית  החידושים  אחד 
דו־שנתית. החלטה דו שנתית מייצרת ודאות 
ומקלה על תפקוד רציף ומתוכנן של התושבים 
לאחר  הממשלה  בהודעת  נכתב  והרשויות", 

ההצבעה.
ממשל סיוע  כלי  שורת  כוללת  ־ההחלטה 

כגון:  עזה,  רצועת  עוטף  אזור  לפיתוח  תיים 
והט ־הטבות מס, ארנונה, פטור מדמי חכירה 
־בות במעונות יום; השקעות בתשתיות וברשו

לחקלאות,  לתעשייה,  הטבות  המקומיות;  יות 
למסחר ולתעסוקה, ותגבור שירותים בתחומי 

רפואה ורווחה.
שמובטחות  הרבות  המרכזיות  ההטבות  בין 

בשיעור  מס  לזיכוי  זכאות  האזור:  לתושבי 
למגורים  בארנונה   30% בשיעור  הנחה   ;20%
למסחר,  לתעשייה,  הארנונה  בשיעורי  ו־24% 
ולחקלאות;  למלאכה  למשרדים,  לשירותים, 
תעסוקה  מסלול  הפעלת  יום;  מעונות  סבסוד 

־משודרג לקליטת עובדים חדשים באזור; תוס
25% בהקצאת מימון למחקר ופי־  פת בשיעור
סטודנ מעונות  הקמת  קידום  בתעשייה;  ־תוח 

טים בשדרות על ידי הוועדה לתיאום ולתקצוב 
של המועצה להשכלה גבוהה; תוספת בהקצאת 
השק־  ;15% בשיעור לחקלאות  זרים   עובדים 

לשדרות  המשותף  תעשייה  אזור  בפיתוח  עה 
לחי מסגרות  בהפעלת  תגבור  הנגב;  ־ולשער 

נוך בלתי־פורמלי; פטור מדמי חכירה לרשות 
הגנת  מים;  ישראל; שדרוג תשתיות  מקרקעי 

הסביבה ותחבורה.
שדרות  לעיריית  מיוחדים  מענקים  יוענקו 
ולמועצות האזוריות, למימון הוצאות הנובעות 
כ־31  שהיקפן  והשלכותיו,  הביטחוני  מהמצב 
יתוגברו  בנוסף,  שנה.  מדי  שקלים,  מיליון 
לנפגעי  וסוציאליים  פסיכולוגיים  שירותים 

־חרדה, בעיקרם ילדים, באמצעות חמישה מר
כזי חוסן גם בשנים 2016־2015, ויוענק סיוע 
תגבור  תוך  רפואיים  חירום  מערכי  בהפעלת 
מוקד  הפעלת  נמרץ,  טיפול  ניידות  במספר 

הנפש  לבריאות  התחנה  ותגבור  לילי  רפואי 
בשדרות.

שנועדו  דומות  החלטות  קיבלה  הממשלה 
מארבע  אחת  בכל  האזרחי  החוסן  את  לחזק 
השנים האחרונות שסכום ההשקעה בהן גדול 
מ־1.3 מיליארד ש"ח, בנוסף להשקעה של יותר 
בבתי  ממ"דים  לבניית  ש"ח  מיליארדי  משני 

מגורים ולמיגון מוסדות חינוך בעוטף עזה.
ביישובי עוטף  ההשקעה הממשלתית הרבה 
עזה אינה מכסה את כל צורכי תושבי האזור, 
החקלאים  של  ההגנה  צורכי  את  לא  בוודאי 
הלובי  כנציג  הרצועה.  בקרבת  המתגוררים 
החקלאי בכנסת ביקש ח"כ כלפה להקציב כסף 
המגדלים  מאות  של  שלומם  על  לשמירה  גם 

־והעובדים הנמצאים כעת בעונת הקטיף ועוב
מחלי "בהצעת  רבות:  ־דים בשדותיהם שעות 

טים ביקשנו להקצות בסך הכול שלושה מיליון 
וחצי שקלים לטובת הצבת מיגוניות לחקלאים 
מענה  לתת  שאמור  מה  הפתוחים,  בשטחים 
ל־800 חקלאים ועובדים, אבל משרד הביטחון 

החליט, משום מה, להתנגד לבקשה".
הביטחון  משרד  את  מאשים  כלפה  ח"כ 
הפתוחים:  בשטחים  החקלאים  חיי  בהפקרת 
מבונים,  הגנה לשטחים  מעניקה  ברזל  "כיפת 
הגנה.  אין  החקלאיים  השטחים  למרבית  אך 
החקלאים  הקטיף,  של  בעיצומו  אלה,  בימים 
מקיימים שם פעילות יום־יומית שגרתית של 
גודל  בשל  אך  השדות,  ועיבוד  השקיה  קטיף, 
מוגנים  למרחבים  לרוץ  אפשרות  אין  השטח 

בעת אזעקה.
"יש פה פגיעה בכל מי שמצוי בשטחים הללו 

החקל השטחים  נטישת  חיים.  לסכנת  ־וחשוף 
איים בימים אלה, בעיצומו של הקטיף, תגרום 
ואפילו  לחקלאים  עצומים  כלכליים  לנזקים 

למחסור בתוצרת חקלאית בשווקים".

ההחלטה כוללת שורת כלי סיוע ממשלתיים לפיתוח אזור 
עוטף רצועת עזה, כגון: הטבות מס, ארנונה, פטור מדמי 

חכירה והטבות במעונות יום; השקעות בתשתיות וברשויות 
המקומיות; הטבות לתעשייה, לחקלאות, למסחר ולתעסוקה, 

ותגבור שירותים בתחומי רפואה ורווחה

נפתחה תערוכת 
מייסדי ההתיישבות

ראשונים בתמונות

צילום: דוברות תנועת המושבים אחת מתמונת התערוכה. עד סוף החודש 
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חדשות
דרור יוסף

22 מוזיאונים ברחבי הארץ פתוחים 
סיום  עד  עזה  עוטף  לתושבי  בחינם 

־המבצע הצבאי בעזה. על רקע מת
משרד  הארץ  בדרום  הטילים  קפת 
התרבות מזמין את אזרחי היישובים, 

־הנאלצים לשהות במקלטים ובמרח
בים מוגנים, למגוון אירועי תרבות, 

הופעות ופעילויות.
הביטחוני  המצב  החרפת  בעקבות 
על  הטילים  ומתקפת  הארץ  בדרום 
יישובי הדרום, יזמה שרת התרבות, 
לימור לבנת, את פעילויות התרבות 
הדרום  תושבי  על  להקל  המיועדות 
במקלטים  היום  לאורך  השהייה  את 
לבנת:  השרה  מוגנים.  ובמרחבים 
יכול  התרבות  שמשרד  המעט  "זה 

העומ התושבים  למען  ־לעשות 
אל  האחרונים  בימים  איתנה  דים 
פוסקת  בלתי  טילים  מתקפת  מול 
וראשי  התושבים  של  חוסנם  מעזה. 

העוצ מקור  הוא  בדרום  ־הרשויות 
משרד  ישראל.  ומדינת  לצה"ל  מה 

האפשרית  במהירות  נערך  התרבות 
מנת  על  התושבים  ולעידוד  לחיזוק 
מהטרור,  קלה  הפוגה  להם  לאפשר 
ולנסות להנעים את זמנם במציאות 

חייהם הבלתי-אפשרית".
כ-40 מופעי תרבות ואמנות יוצגו 
בעיר  המוגנים  ובמרחבים  במקלטים 
שדרות וביישובי המועצות האזוריות 
בדרום: שער הנגב, אשכול, שדות נגב 
וחוף אשקלון. בין המופיעים נמצאים 
לוליינים  שחקנים,  רפואיים,  ליצנים 
יתקיימו  בנוסף,  ג'אגלינג.  ואמני 
תיאטרון,  מחול,  עברי,  זמר  מופעי 
מפגשי אמנים וסדנאות יצירה, ערבי 
סופרי  עם  מפגשים  בציבור,  שירה 
ילדים ועם סופרים למבוגרים, מספרי 

יוצ ־סיפורים, מפגשים עם שחקנים, 
הישר הקולנוע  מענף  ובימאים  ־רים 

אלי והקרנות סרטי ילדים ומבוגרים. 
למו להגיע  אפשרות  תהיה  כן,  ־כמו 

פעים המתקיימים במרכז הארץ.
מ-40  ויותר  לישראל"  "תרבות 

ביניהם:  ליזמה,  התגייסו  אמנים 
חלי  וינו-אלעד,  שרית  דנקר,  רן 
אסף,  רועי  שטג,  דני  גולדנברג, 
הילה פרידמן, ליאור כהן ועוד רבים. 
השחקנים  ארגון  יו"ר  קנולר,  אוהד 
נמדדת  כזה,  בזמן  "בייחוד  שח"ם: 
שלה  והתרומה  התרבות  של  כוחה 
ישראלית  החברה. תרבות  להעצמת 

הכוח  שלנו,  המשותף  הסיפור  היא 
המניע אותנו, שמאפשר לנו לשמור 
גאה  אני  קשים.  בזמנים  שפיות  על 
שעושים  שח"ם  חברי  בשחקנים 
מכל הלב את המובן מאליו ויוצאים 
בהמוניהם לפגוש ולהנעים את זמנם 

המוג במרחבים  הדרום  תושבי  ־של 
לדרום  האמנים  של  נסיעתם  נים". 

וב העורף  פיקוד  בהנחיות  ־מותנית 
תיאום מלא עם היישובים.

ואיגוד  התרבות  משרד  בנוסף, 
המוזיאונים יזמו את פתיחת שעריהם 
בחינם של 22 מוזיאונים ברחבי הארץ 
 20 )עד  עזה  עוטף  יישוב  לתושבי 
ק"מ מהגבול(. תיאטרון ה"יידישפיל" 
נרתם גם הוא למען תושבי עוטף עזה 
להצגות  הדרום  תושבי  את  ומזמין 
בתל  אריסון  באודיטוריום  הקרובות 
אביב )על בסיס מקום פנוי ובתיאום 

בטלפון 03-5254660(.
־רשימת המוזיאונים שייפתחו בחי
־נם לתושבי הדרום: ירושלים - המו

זיאון לאמנות יהודית, מוזיאון ארצות 
הישן,  היישוב  חצר  מוזיאון  המקרא, 
מוזיאון   - גן  רמת  ישראל;  מוזיאון 
האדם  מוזיאון  ישראלית,  לאמנות 
והחי; תל אביב - מוזיאון נחום גוטמן 
לאמנות, מוזיאון תל אביב לאמנות, 
הפתוחים  המוזיאונים  ראובן;  בית 
חי;  ומוזיאון לצילום תל  ועומר  תפן 
חיפה;  אוניברסיטת  הכט,  מוזיאון 
מוזיאון ראשון לציון; עקבות בעמק, 
גן השלושה; בית חיים שטורמן, עין 

אי חיים  גבעת  טרזין,  בית  ־חרוד; 
חוד; בית יגאל אלון, קיבוץ גינוסר; 
המוזיאון הארכאולוגי לתולדות כפר 

סבא; חצר ראשונים, עין שמר.
ברחבי  המורשת  מאתרי  חלק 

תו בפני  בחינם  גם  ייפתחו  ־הארץ 
־שבי הדרום. רשימת האתרים הפתו

חים, שעות פעילות למבקרים ופרטי 
־הגעה נמצאים באתר המועצה לשי

מור אתרי מורשת
www.shimur.org.il

בעקבות המצב: אמנים מתגייסים למען תושבי הדרום
כ־40 שחקנים יופיעו במקלטים ובמרחבים מוגנים ביישובי שער הנגב, אשכול, שדות נגב וחוף אשקלון הנמצאים 

עד 20 ק"מ מעזה. מוזיאונים ואתרים מורשת ברחבי הארץ פתוחים בחינם

השרה לימור לבנת. "הפוגה קלה מהטרור"
צילום: עיצובית

טיולי חגים 
וסתיו!

בלגעת בהודו

טיול בראש פתוח אל מרכזי ההימלאיה ההודית לאוהבי לכת
התרבות של צפון הודו

18 ימים במרומי ההימלאיה ריטריט - טיול בצפון הודו

בהדרכת דורון בן חיים
בהדרכת אסנת אבידן

בהדרכת דורון בן חיים בהדרכת רוני גורופי ובהנחיית אוריה וטיטלי צור
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טרק בשמורת 
הננדה דווי

טיול שטח בנפאל

ההרשמה בעיצומה

מסע אל 
ההודיה

מנהר הגנגס אל רכס 
ההימלאיה 26/09 - 13/10

5/10 - 16/1012/10 - 29/10

5/10 - 16/10
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טיול שטח בנפאל
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dror.maariv@gmail.com

איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

בית בהרחבה שווה לנחלה נטו
שתי דרכים עמדו בפני אח ואחות, יורשים של נחלה, לפתרון בעיה שצצה עם פתיחת צוואת הוריהם. לאח לא 

היה די כסף לפצות את אחותו, לאחות היה בית משלה שבעזרתו קיימו את רצון הוריהם

זכרו, בית בהר�בה שווה לנ�ח
לה נטו. המשוואה הזו הייתה 
נתקלו  שבה  לבעיה  הפתרון 
במכרז  נ�לה  של  יורשיםחא�ים  שני 

הארץ, ששוויה כשבעה מיליוני שקלים.
בנ� זכויות  בעלי  ויהודית,  חעמוס 

לה במרכז הארץ, הגיעו לגיל גבורות 
וביקשו לערוך צוואה הדדית שבה יורו 
את הדרך שבה הם רוצים להוריש את 
אמיר  ילדיהם,  לשני  בנ�לה  הזכויות 
את  בנתה  גליה  הבכורה  הבת  וגליה. 
לפני  ההורים  מושב  בהר�בת  ביתה 
כח15 שנים. א�יה אמיר, שהת�תן לפני 
�מש שנים, בנה את ביתו בנ�לה והוא 

וג עמוס  משפ�תו.  עם  בו  חמתגורר 
ליה פנסיונרים, ובנ�לה לא מתקיימת 
וגם  שנה  כח20  מזה  �קלאית  פעילות 
מעוניינים  אינם  וגליה  אמיר  הילדים 
להמשיך במסורת של �קלאות בנ�לה.

בצוואה קבעו ההורים, כי אמיר יקבל 
א�ותו  את  ויפצה  בנ�לה  הזכויות  את 
לא�ר  כלומר  נטו,  מ�ציתן  שווי  בגין 

הפ�תת המסים הנגבים בעת מכירה: דמי 
חהסכמה, מס שב� והיטל השב�ה. הם ני

מקו את הה�לטה לקבוע שהפיצוי ישולם 
מהמ�יר נטו בשני אופנים: תשלום המס 
י�ול על מקבל הזכויות בעת מכירה, יש 
להעמיד את היורש שמקבל את הפיצוי 
במצב שבו הנ�לה הייתה נמכרת לצד ג' 

והמסים היו משולמים על העסקה.
חההורים לא שיתפו את הילדים בע

ריכת הצוואה, מתוך מ�שבה שבדרך זו 
חהם ימנעו �יכוך ביניהם, וקיוו כי ההו

את  יאפשרו  א�ריהם  שהותירו  ראות 
המשך ה�זקת הנ�לה במשפ�ה לדורות 

וכן את שלמות המשפ�ה.
ההורים  שני  נפטרו  הימים,  ברבות 
והילדים פת�ו את הצוואה. בין הילדים 
לא�ר  וגם  הדוקים  קרבה  י�סי  שררו 
כל  שמ�  הצוואה,  הוראות  את  שקראו 
במאומה  �לק  ולא  ב�לקו  מהם  א�ד 
כי  שהבין  אמיר,  הצוואה.  הוראות  על 
ונדרש  הזכויות בנ�לה  הוא מקבל את 
לפצות את א�ותו גליה, המתין לקבל 

חאת �וות דעת השמאי, שקבע את הס
כום שבו עליו לפצות את א�ותו.

למועד  בי�ס  הנ�לה  את  ב�ן  השמאי 
הפטירה של א�רון ההורים ומצא, כי שווי 

שק מיליוני  שבעה  הוא  ברוטו  חהנ�לה 
לים. כדי לקבוע את גובה הפיצוי שמגיע 
לגליה, היה עליו ל�שב את שווי הנ�לה 
נטו לא�ר הפ�תת המסים. בנ�לה בנויים 
כן, השמאי �ישב  ועל  שני בתי מגורים 
ליניארי עבור שני בתי המגורים,  פטור 
וכך מס השב� נאמד בח600 אלף שקלים.
חכעת ב�ן השמאי את גובה דמי ההס

הזכויות  כמה הצפויים להידרש מבעל 
חבעת מכירה לצד ג' ומצא, כי לא�ר זי
חכוי בגין בתי המגורים, ה�לקות ה�ק

לאיות, ה�לק ברכוש המשותף ופיתו� 
בשני  יסתכמו  ההסכמה  דמי  ה�צר, 
מיליון וח200 אלף שקלים. לפיכך, שווי 
הנ�לה נטו לא�ר הפ�תת המסים הוא 

ארבעה מיליון וח200 אלף שקלים.
את  לפצות  אמיר שעליו  הבין  כעת 
א�ותו בשני מיליון וח100 אלף שקלים. 

חאמיר ב�ן את האפשרויות והגיע למס
קנה, כי לאור מגוריו בבית בנ�לה של 
הוריו, שאותו אי אפשר למכור בנפרד 
הדרוש  ההון  את  לגייס  כדי  מהנ�לה 
לפיצוי, הוא לא יוכל לפצות את א�ותו 

לפי הוראות הצוואה.
חשתי דרכים עמדו בפני הא�ים לפ

את  יפצל  אמיר  א�ת,  הבעיה:  תרון 
הבית  את  ימכור  מהנ�לה,  שלו  הבית 

חשיפוצל ויפצה את א�ותו גליה באמצ
עות כספי התמורה. לאמיר לא היה די 
דרך  פיצול.  על  לשלם  מנת  על  כסף 
שווה  בהר�בה  גליה  של  ביתה  א�רת: 
ולכן,  שקלים  ו�צי  מיליון  כארבעה 
עמדה בפני גליה האפשרות למכור את 
הבית, לשלם באמצעות התמורה עבור 
פיצול הבית של אמיר מהנ�לה ולקבל 

את הזכויות בנ�לה.
השנייה:  הפעולה  דרך  את  נבהיר 

פו�ת בשי הנ�לה  חלא�ר הפיצול שווי 
שיקבל  היורש  פיצוי  ולכן,   30% עור 
של  באופן  מהנ�לה  שיפוצל  הבית  את 

תשלום עבור הליך הפיצול מעמיד את 
א�ד  לכל  דומה:  במצב  היורשים  שני 

חמהם יהיה נכס זהה כמעט מב�ינת הש
ווי. יש לזכור, כי בנ�לה אפשר לבנות 
בית נוסף )כיום עם קיר משותף ובהמשך 
בית נפרד( וכן נותרות הזכויות לפל"�, 
קיט,  מבני  ל�קלאות,  נלווים  שימושים 
זכויות בקרקעות �קלאיות שמהוות �לק 
שבגינם  וכו',  באגודה  זכויות  מהנ�לה, 
נוסף על התשלום  אפשר לקבוע פיצוי 

בגין פיצול המגרש מהנ�לה.
המשוואה, שקבעה  את  קיבלו  הא�ים 
נטו,  לנ�לה  שווה  גליה  של  ביתה  כי 

ביני הנ�לה  �לוקת  את  שמאפשר  חמה 
הם, ואימצו את הפתרון המוצע. לבסוף, 
גליה,  שם  על  נרשמו  בנ�לה  הזכויות 
הזכויות בבית של אמיר שפוצל מהנ�לה 
נרשמו על שמו והוא אף קיבל מא�ותו 
נוסף בשיעור 10% משווי הנ�לה  פיצוי 

נטו, ובכך נשמרה שלמות המשפ�ה.
במיסוי  עוסקים  הכותבים 

ובאגודות שיתופיות

עו"ד שניר שער, רו"חעו"ד אביגדור ליבוביץ
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לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

דף הבית
עדי קמחי

אדריכלות ועיצוב פנים

אזעקה. שלוש בלילה. קמים 
הילדים  את  להעביר  ורצים 
לבד,  רצה  הגדולה  לממ"ד. 

־הצעירים על הידיים שלנו. לא מספי
־קים להגיע לפני הבום. בכל זאת נכנ

הדלת.  את  וסוגרים  מהר־מהר  סים 
עמדות  שתי  ובו  עבודה  חדר  ובממ"ד 
באינטרנט  להתעדכן  אפשר  מחשב. 
במה קורה בחוץ, אפשר גם לשבת על 

הכיסאות.
אחרי שיצאנו, האיש שלי הביא לשם 
לשמחתנו,  הבאה...  לפעם  ופוף,  מזרן 

שא בבוקר  שקט.  היה  הלילה  ־המשך 
הזה  הלילה  בהשראת  כותבת  אני  חרי 
על המרחב המוגן הדירתי, לא בהקשר 
תכנון,  של  בהקשרים  אלא  הביטחון 

תפקוד ועיצוב.

איך מנצלים את הממ"ד?
לנצל  נטייה  יש  האחרונות  בשנים 
הואיל  שינה.  לחדר  דווקא  הממ"ד  את 

־וממילא יש גודל מינימום לממ"ד, מש

פחות רבות בוחרות להפוך אותו לחדר 
שינה של אחד הילדים. יש בכך יתרון, 

־שבשעת הצורך, אפשר להלין את היל
דים בממ"ד ורק ההורים רצים בלילה, 

בהישמע אזעקה.
־יש מי שמתכנן לממ"ד שימושים אח

רים כמו חדר עבודה, מזווה, חדר שירות. 
אני ממליצה לכם לשים לב למה שאתם 
יש  למשל,  אם  וכיצד.  בממ"ד  מאחסנים 
פתוחים  מדפים  גבי  ועל  מזווה  בממ"ד 
כבדים  חלקם  מזון,  מוצרי  להם  עומדים 
מה  דמיינו   - שימורים  קופסאות  כמו 
)לא  קרוב  בום  של  במקרה  חלילה  יקרה 
עלולים  והמוצרים  ירעד,  הכול  עלינו(. 
בהם  ולפגוע  בממ"ד  השוהים  על  ליפול 
יותר מהטיל... מאותה סיבה, אסור לחפות 

־את קירות הממ"ד באריחים, כדי שלא יי
תלשו מהקיר בזמן אמת ויפגעו בכם.

לכן, יהא השימוש בממ"ד אשר יהא, 
־אני ממליצה לתת את הדעת על בחי

בהקשר  בממ"ד.  והחפצים  הריהוט  רת 
זה, כדאי לתכנן מקומות אחסון בטוחים 

ולהציב בהם פריטים שי ־ומאובטחים, 
סייעו לכם בשעת הצורך.

דלת פתוחה
כולם מכירים את דלת הברזל הכבדה 
של הממ"ד, שנפתחת החוצה ומחייבת 
קירות הגנה מהצדדים ומהחזית. כיום, 
יש גם מוצרים חלופיים, לדוגמה: דלת 
הזזה, שמאפשרת חיסכון במקום ונוחות 

מש בדמות  פתרונות  גם  יש  ־תפעול. 
קוף כפול, שמאפשר התקנה של דלת 
חיצונית.  ברזל  ודלת  רגילה  פנימית 
כך הממ"ד יכול לתפקד כחדר שאפשר 
לסגור את דלתו בקלות, ובעת הצורך 

משתמשים בדלת הברזל.

מזגן
או  שינה  כחדר  משמש  הממ"ד  אם 
אותו  למזג  כחדר עבודה חשוב לדאוג 
כמו את שאר החללים בבית. גם בנושא 
זה יש בשוק פתרונות בטוחים ותקניים. 
ובהטמעת  מוקדם  בתכנון  הוא  הסוד 

יציקות הב ־ההכנות הדרושות בשלבי 
טון של הממ"ד.

מערכות טכניות
־בממ"ד עלינו להתקין מערכות שו

העורף.  פיקוד  להנחיות  בהתאם  נות, 
אחת המערכות נועדה לסנן את האוויר. 
צורתה כעין ארונית, שמוצמדת לאחד 
על  משפיעה  בחדר  ונוכחותה  הקירות 
לצדה,  רהיטים  למקם  שלנו  היכולת 
לכן חשוב לתכנן את המיקום שיגרום 

למינימום הפרעה.
פונקציונליים  פתרונות  יש  בשוק 

מער למשל  הזה,  לעניין  ־ומעוצבים 
כת אופקית שנראית כמו מזגן ואפשר 

מער או  בממ"ד,  החלון  מעל  ־למקמה 
כת שמותקנת בארונית עץ המשתלבת 

בריהוט של עמדת העבודה.

אפור עכבר או לבן שמנת?
־גם חלון הממ"ד הוא אביזר שדו

רש תכנון. על המוצר התקני אפשר 

לשימוש  שיתאימו  תוספות  לשלב 
ניתן  ורשת.  תריס  למשל  בחדר, 
לתאם עם מתקין האלומיניום שלכם 

־שצבע חלון הממ"ד והאביזרים הנל
ווים יהיה כצבע שאר החלונות בבית. 
לא  אם  אך  מאליו,  מובן  נשמע  זה 
מטפלים בכך, אתם עלולים למצוא 
בצבע  ממ"ד  חלון  עם  עצמכם  את 

לוו כדאי  החלונות.  משאר  ־שונה 
תהיה  שתקבלו  הזכוכית  שכנף  דא, 
"דריי קיפ" כלומר, כזו שנפתחת גם 
על ציר צדדי וגם על ציר תחתון. זה 
יאפשר אוורור הממ"ד מבלי שהכנף 

הגדולה תפריע.
בית  שבונה  למי  ממליצה  אני 
חדש להקדיש מחשבה לנושא תכנון 
הממ"ד: מיקום, דרכי גישה, תפקוד 
המוצרים  את  ובדקו  חקרו  ועיצוב. 
מקצוע,  באנשי  התייעצו  השונים, 
בידיים  שאתם  לוודא  תוכלו  וכך 

בטוחות.
שלא נזדקק!

מה שבטוח
חדר עבודה, חדר שינה, מזווה או חדר שירות – הממ"ד, המרחב המוגן בבית יכול לשמש אתכם 

למה שתרצו. אפשר לעשות אותו נוח וגם יפה, בלי לפגוע במטרתו העיקרית: לשמור עלינו
"מרחב מוגן". שימו לב למה שאתם מאחסנים בו

ניכיון צ׳קים ע״י חברה 
אמינה עם ותק של 

17 שנה בעלת אישור 
ממשרד האוצר

לפרטים עוזי

 נייד. 054-6308001
פקס. 03-5603669

 משכיר נכס?
יש לך צ׳קים דחויים?

יש פתרון!
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הנכם מוזמנים לאירוע השקה
להכיר את דגמי 2014 החדשים של חברת  מתוצרת ארה"ב

ביום ההשקה יינתנו מחירים מיוחדים ˆ הנחה ללקוחות ותיקים
באירוע יהיה מזנון עשיר, ונציגנו יתנו במקום ייעוץ מקצועי בהתאמת הכלים לצרכים שלכם

ב-24/7/14, בקיבוץ שדות ים, על הדשא ליד חדר האוכל, בשעות 10:00 עד 17:00

לכל אנשי הרכש, אחרֵאי רכב תפעולי ובעלי רכב תפעולי:

שמור תחת השם: תל יוסף v-5- 2014 / ת / תל יוסף

תל יוסף רכב חשמלי בע"מ
קיבוץ עין חרוד מאוחד

טל': 04-6070134 
kal-h@bezeqint.net :דוא"ל
www.clubnoa.com :אתר

אולמות תצוגה:

כסלו רכב עזר בע"מ
רח' הבנאי 8, הוד השרון

טל': 09-7455222
kislev@goldmail.net.il :דוא"ל

www.kislev.net :אתר
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אם החיטה
machita106@gmail.comמירי דג

פחד ומורא בכפר חסידים
החרדה של אם לחייל לוחם בצה"ל מכניסה קרקעית לעזה, 

הדאגה ממבול הטילים והרקטות שנופל על יותר מחצי 
מדינה, האזהרה מפני חטיפה בכפר. במה אתם נתלים על 

מנת להעביר את יומכם ללא היסטריה מוגזמת?

הקודם,  מהטור  הדיו  יבשה  לא  עוד 
של  בדאגנותה  אתכם  שיתפתי  שבו 
טרור,  של  בגל  נשטפה  והארץ  אמי, 
אימה ופחד. הדאגות הטריוויאליות של היום־יום 
לאומי,  גודל  בסדר  לדאגות  מקומן  את  פינו 

שנפרשו בפנינו כמניפה נוראית.
כסכין  שהיה  הנערים  שלושת  רצח  ראשית, 
בלב של כולנו, אחר כך הרצח המחריד של הנער 
הערבי, מוחמד אבו חדיר, שהותיר אותנו המומים 
בפני האפשרות שגם עמנו הרחמן מוציא מקרבו 
אכזריות שכזו, ואז, ההסלמה הביטחונית בצורת 
מחצי  יותר  על  שנופל  והרקטות  הטילים  מבול 

־מדינה, והחרדה של כל אם שיש לה ילדים לוח
מים מכניסה קרקעית אפשרית לעזה.

כפי שכתבתי בטור הקודם, גם כשהילד שלך 
הולך לקנות ארטיק מעבר לכביש אתה דואג לו 
קצת, אז על אחת כמה וכמה במצב מפחיד שכזה. 

כבר  היינו  מזמן  כך  כל  לא 
מדאגה,  נטרפנו  הזה,  בתרחיש 

נדדה שנתנו, אבל שרדנו.
‰ ‰ ‰

בי אתכם  ומחזק  מחזיק  ־מה 
נתלים  אתם  במה  קשים?  מים 
יומכם  את  להעביר  מנת  על 
אני  מוגזמות?  היסטריות  ללא 
צופה  כשאני  זה  על  חושבת 
במשחק של ברזיל מול גרמניה. 
הרשת  את  מפציצים  הגרמנים 
את  מוצאת  ואני  רחמים  ללא 
כדי  עיניי  את  מליטה  עצמי 
לא לראות את ההפסד הנוראי, 
ורוצה לבכות עבור הברזילאים 

שממררים בבכי כילדים.
לספק  מתיימרת  לא  אני 
כאן תשובות לתבוסה הנוראית 

שהם ספגו, אבל נראה לי שזה היה עניין של חוזק 
מנטאלי. הגול הראשון הוריד להם את הביטחון, 
כל  ומהשלישי  להיסטריה  אותם  הכניס  השני 

טיפת חוסן נפשי שהייתה להם התאדתה. עצוב.
להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני חושבת שזה 
נכון גם למצב הקשה שבו אנו נמצאים כרגע. כל 
אחד מאתנו צריך למצוא את החוסן הנפשי שלו 

הלאו החוסן  את  יחדיו  למצוא  צריכים  ־וכולנו 
מי שלנו. ומכיוון שאני לא מתחברת לסיסמאות 
בומבסטיות, אנסה לפרוט זאת למטבעות קטנות 
יותר: להיות מלוכדים מאחורי הממשלה גם אם 

מל להיות  תמיד,  דעתנו  את  מייצגת  לא  ־היא 
וכדים מאחורי צה"ל שהוא בבת עינו של כולנו, 
ולנסות להמשיך בשגרת חיינו, ככל האפשר, בלי 
לשדר היסטריה וחרדה מיותרת. גם כדי לא לחזק 
את אויבינו, וגם כדי לתת דוגמה לילדים שלנו, 
שצריכים להיות מורגלים ב"נוהל מצב חירום", 

אם יחליטו לחיות בארץ הזאת בעתיד.
‰ ‰ ‰

התכוונה  ממש  לא  אלמגור  שגילה  לי,  ברור 
מתביי "אני  זעקה  דבריה  של  שהכותרת  ־למה 

שת להיות ישראלית" )ריאיון עם יואב בירנברג, 
ביט־ אלא   ,)2014 ביולי   9 אחרונות,  ידיעות 

מוחמד  של  מהרצח  נפשה  שאט  את  בעיקר  אה 
להגיע לרמות שפלות  )"איך אפשר  אבו־חאדיר 
כאלה של אכזריות מצד ילדים - לשרוף ילד חי. 

־בושה להיות ישראלי בימים כאלה... אולי נתיי
צב כולנו כדי להראות שזה מקרה יחיד, שזה לא 

־פרצופנו האמיתי", אבל כשועלת ראיונות ותי
קה היא הייתה צריכה, לעניות דעתי, לא ליפול 

למלכודת הזאת.
בימים  מתביישת  לא  שאני  זה  שברור  מה 
אלה להיות ישראלית. אני אמנם לא שמאלנית 

־שמתגוררת "בבועה התל־אביבית", אבל לא נח
רדתי פחות ממנה מהרצח המזעזע הזה. עם זאת, 
אני לא חשה בושה בהיותי ישראלית, אלא יותר 

־מזועזעת מכך שיש עשבים שוטים בינינו, שמגי
עים לרמה כזו של רוע. כל מי שאני מדברת אתו 
מהרצח  שלו  הזעזוע  את  מביע 

שהמש מוכיח  דווקא  וזה  ־הזה, 
מעות של "להיות ישראלי" היא 
שמוסר היא ערך עליון שרובנו 

משתדלים לחיות לאורו.
‰ ‰ ‰

קיבלתי  ימים  מספר  לפני 
מוועדת  בלילה  מאוחר  מייל 
הביטחון של הכפר, שהתריע על 
ניסיון תקיפה וחטיפה של נער 
בתוך הכפר, מוקדם יותר באותו 
הכי  המקום  שלנו?  בכפר  ערב. 
ברור  מכירים?!  שאנחנו  בטוח 
שנבהלנו מאוד. גם עודד נבהל, 
למדוד  אוהבים  וחבריו  הוא  כי 
את שבילי הכפר בלילות הקיץ 
זאת  עושה  גם  הוא  ולפעמים 
לבדו. מה הוא אמור לעשות עם 
המידע הזה? קודם כל, ניסיתי להרגיעו: "אין מה 

לפחד, רק להיזהר", אבל הפופיק שלי די רעד...
ניסיון  נער שהתלונן על  כי  למחרת התברר, 
התקיפה בדה את הסיפור מלבו, והלחץ ירד. אבל 
משהו מתחושת הפרנואידיות נשאר אצלי עדיין 
והחלטתי להקפיא מעט את הליכות בין הערביים 
שלי בפארק הקישון, שבו אני צועדת לבדי לא 
מעט. אני הרי מאמינה בדוגמה אישית ואם אני 
צריכה  אני  גם  יתר,  זהירים  יהיו  שילדיי  רוצה 

להיות כזאת.
‰ ‰ ‰

־בדיוק יום לפני שבתי היקרה סיימה קורס תצ
פיתניות הוכרזה, ובצדק, תצפיתנית ותיקה יותר 

־לגיבורת היום כשמנעה אסון כבד בזיקים. לפע
מים, אתה נמלא גאווה מול אירוע שאינו קשור 
החזה  איך  הרגשתי  אני  גם  כך  ישירות.  אליך 
בעצמה  שלי  הבת  כאילו  מגאווה,  מתנפח  שלי 
היא אותה גיבורה. אנחנו לא יודעים עדיין היכן 
היא תוצב ואילו משימות יעמדו בפניה, אבל אני 

־מאחלת לה מכל הלב גזרה שקטה ומשמרות מש
עממות עד מאוד.

לפני מספר ימים 
קיבלתי מייל 

מאוחר בלילה 
מוועדת הביטחון 

של הכפר, שהתריע 
על ניסיון תקיפה 
וחטיפה של נער 

בתוך הכפר, מוקדם 
יותר באותו ערב. 

בכפר שלנו? 
המקום הכי בטוח 
שאנחנו מכירים?!

גם לאיתי החקלאי
יצמח מזה רק טוב... 

shmitaisrael.co.il  | 02-5311111 :למידע נוסף

שנת השמיטה תשע"ה בפתח
וכולנו יכולים למצוא בה הרבה ערכים ויתרונות

חקלאי יקר,
לצורך יישום ההיערכות והפעילות בשנת השמיטה
הוקמה ִמנהלת השמיטה אשר באחריותה לבצע

את פעולות ההכנה הנדרשות לפני תחילת שנת השמיטה ובמהלכה,
ובכך לאפשר אספקת תוצרת חקלאית כשרה לשווקים בשנת השמיטה. 

פעולות ההכנה כוללות, בין היתר, איתור ומיפוי חקלאים,
הוראה והנחייה של הפתרונות ההלכתיים הקיימים:

אוצר בית דין, מצע מנותק, השבתה והיתר מכירה
אנשי הִמנהלת וחברי ועדת השמיטה ידריכו, יסייעו וייעצו לך החקלאי

לצורך התארגנות נכונה לקראת שנת השמיטה.

לידיעתך, שנת השמיטה תחל ביום א' תשרי תשע"ה )25.9.2014(
ויש להיערך לכך מוקדם ככל האפשר

המשרד לשירותי דתועדת השמיטה

"ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'..."

לרשותך מדריך לחקלאי באתר
הנך מוזמן להתעדכן ולהתכונן!
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דפנה מאור, מושב רמות

עם  ישב  טורנר  בנימין 
שפת  על  חברים  קבוצת 
ימה של תל אביב. זה היה 
חשכה,  הייתה  סביבם  קיצי.  לילה 

־הירח התמעט לקראת סוף חודש סי
עלה  מחודשיים  פחות  לפני  וון. 
לארץ וביום בואו כבר הרגיש עצמו 
מושלמת  הייתה  האווירה  בבית. 
שישבו  החברים   .22 בן  ציוני  עבור 
הוא  ושוחחו.  שרו  החול  על  בעיגול 
ולא אורות, רק בית  לא ראה בתים 
"הבית  מרחוק,  שנראה  בודד  אחד 
האדום" של ההסתדרות. נערה יפה, 
בארץ  הכיר  עתה  שזה  וינה,  ילידת 
חן בעיניו מאוד, ישבה  וכבר מצאה 

לידו. ליל שישי קסום.
מהירים  צעדים  נשמעו  לפתע, 

־מתקרבים מתוך החשכה. אישה נס
ערת הופיעה באפלה ואמרה בבהלה: 

־"ערבים הרגו את בעלי". אמרה ונ

עלמה. החברים נשארו המומים, לא 
מבינים, לא יודעים: מי האישה? מי 

הנ האווירה  הסתלקה?  לאן  ־בעלה? 
מוע מקומה תפסה  ואת  פגה  ־עימה 

הצעירים  התפזרו  זה  אחר  בזה  קה. 
העיר,  בשכונות  מהחוף  והצעירות 

כל אחד חזר למקום מגוריו.
בשכונת  חדרו  אל  שב  בנימין 
אפשר  המועט  כספו  דלה.  צריפים 
לו לשכור חדר בצריף עם שירותים 
זורמים  שבו  בחצר,  מים  וברז  בחוץ 
הוא  ביום.  ספורות  שעות  רק  מים 
נרדם וזמן קצר אחר כך, בבוקר שבת, 
העיר אותו בעל הבית בצעקות וטען 
לעומתו שאינו רוצה להחזיק רוצחים 
מה  על  שאל  ההמום  בנימין  בבית. 

־הוא מדבר, ובעל הצריף ענה בתקי
הפשיסטים,  הבית"רים  "אתם,  פות: 

רצחתם את ארלוזורוב!".
זו הייתה הפעם הראשונה שבנימין, 
שמו  את  שמע  הצעיר,  החדש  העולה 
של ארלוזורוב. עד אותה שבת, ביוני 

קיומו  על  ידע  לא  אפילו  הוא   ,1933
ארז את מעט חפ בנימין  האיש.  ־של 

ציו, יצא מהצריף, ומאותו יום השתייך 
בן־גוריון  ודוד  מפא"י  שבין  לעימות 
שהוא  ידע  הוא  הרוויזיוניסטים.  ובין 
חף מפשע. לא היה לו חלק באותו רצח 
בחוף   ,1933 ביוני   16 שישי,  בליל 

השומם והאפל של תל אביב.
שנה   60 כמעט  עברו  כאשר  גם 
בנימין  של  ידו  רעדה  יום,  מאותו 
כשניסה לכתוב את זיכרונותיו מאז. 
בניו  חי  הוא  שנים  מ־35  יותר  כבר 

־יורק, רחוק מחבריו אנשי בית"ר ומ
חופי הים התיכון, ואותו לילה זכור 

לו עדיין כאילו היה רק אמש.

הסיפור שלו
הסוכנות  למשרדי  אותו  הזמינו 

על על  לספר  יורק  בניו  ־היהודית 
ייתו לארץ. בנימין כתב ומחק, כתב 
על  להעלות  הצליח  ולבסוף  ותיקן 
בארץ  חייו  קורות  את  דפים  תשעה 

כמה  היו  כיבוד,  קצת  היה  ישראל. 
עשרות ישראלים־לשעבר, שני בניו 

של בנימין, כלותיו, נכדיו ואשתו.
קורא  בהתרגשות,  סיפר  הוא 
התבלבל  שלהם  שהסדר  מהדפים 
בידיו הרועדות. אחר כך הראו סרט 
והלכו  הכיבוד  מן  טעמו  הארץ,  על 
שארגנה  הסוכנות  נציגת  הביתה. 

במיל לבנימין  הודתה  המפגש  ־את 
ים חמות וביקשה את הדפים שכתב. 
אנחנו נשמור את הדפים אצלנו, הם 

־מסמך כל כך חשוב לנו, אמרה. בנ
קורות  רישום  את  נתן  הנרגש  ימין 
היהודית  בסוכנות  לשמירה  חייו 

והלך עם בני ביתו.
חלפון  מיכל  שנים.  כעשר  עברו 
עבודה  ומצאה  יורק  לניו  הגיעה 
בסוכנות היהודית. "קודם כל", אמרו 
לה, "תארגני לך משרד כאן, בחדר 
את  לאשפה  לזרוק  יכולה  את  הזה. 
כל מה שבארון ולהשתמש בו". מיכל 
אירועי  על  פלקטים  לפנות  החלה 

ועל  קודמות  משנים  העצמאות  יום 
ספרי  תוקפן,  שפג  חנוכה  מסיבות 
ושל  יורק  ניו  של  ישנים  טלפונים 
שניתנו  זיכרונות  ספרי  ירושלים, 

במתנה ואיש לא הציץ בהם.
נכנס  מיכל  של  היפות  לעיניה 

חיי קומתה הקצרה  רב שנים,  ־אבק 
־בה אותה לעלות על כיסא כדי לפ

סילקה  היא  העליון.  המדף  את  נות 
לא־רלוונטיות  ישראל  מפות  משם 
דפים  בחבילת  נתקלה  ידה  ולבסוף, 
מגולגלת. מיכל הציצה בהם וראתה 
כתב יד בעברית. היא התיישבה על 
הכיסא, פתחה את הדפים המצהיבים 
וגם  המשפחה  לכל  "שלום  וקראה: 
לכל הנוכחים. זה אני בנימין טורנר, 
1992 אני עכשיו בן שמוו  השנה שנ ת

נים ואחד שנים והחלט תי ל תאר לכם 
וא ת הביוגרפיה שלי כל זמן שהזיכ

רון שלי עוד חזק".
־מיכל קראה בקול לכל עבר: "מי

טורנר?!".  בנימין  מכיר  כאן  שהו 

פיסות חיים

 בנימין טורנר 
 לא רצח 

את ארלוזורוב
הפעם הראשונה שבה העולה הצעיר שמע את שמו של ד"ר חיים ארלוזורוב הייתה באותה שבת, 17 ביוני 1933, שבה נודע רצח 

ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. לא היה לו חלק באותו רצח בחוף השומם והאפל של תל אביב, הוא ידע שהוא 
חף מפשע. מאותו יום השתייך לעימות שבין מפא"י ובן־גוריון לרוויזיוניסטים. הדפים שבהם כתב את קורות חייו ניצלו במקרה 

מפח האשפה והם מספרים לנו על האיש. מי אתה, בנימין טורנר?

בנימין שב אל חדרו בשכונת צריפים דלה. 
כספו המועט אפשר לו לשכור חדר בצריף עם 
שירותים בחוץ וברז מים בחצר, שבו זורמים 
מים רק שעות ספורות ביום. הוא נרדם וזמן 

קצר אחר כך, בבוקר שבת, העיר אותו בעל הבית 
בצעקות וטען לעומתו שאינו רוצה להחזיק 

רוצחים בבית. בנימין ההמום שאל על מה הוא 
מדבר, ובעל הצריף ענה בתקיפות: "אתם, 

הבית"רים הפשיסטים, רצחתם את ארלוזורוב!"

ד"ר חיים ארלוזורוב. "ערבים הרגו את בעלי"

פתיחת קורות חייו של טורנר. דפים מספר 5 ו־6 נעלמו
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בהו  מהסוכנות  והפקידים  הפקידות 
ברא לנענע  טרחו  אפילו  חלק  ־בה, 

לאף  מוכר  אינו  השם  שם לשלילה. 
אחד. מיכל פתחה שוב את הניירות 
המתגלגלים מעצמם מרוב הרגל של 
 ,3  ,2  ,1 מספר  דפים  וראתה  שנים 
הכיסא,  על  שוב  עלתה   .9  ,8  ,7  ,4
ידה  את  העבירה  למעלה,  חיפשה 
על המדף והעלתה אבק. הרבה אבק. 

אבל דפים מספר 5 ו־6 נעלמו.
הכול  זרק לעברה שתעיף  מישהו 
מיכל,  אבל  הזמן.  על  חבל  לאשפה, 
משום מה, דחפה את גליל הניירות 
השאר  כל  את  שלה.  התיק  לתוך 
זרקה, את הארון ניקתה והחלה בסדר 
פתקים  צבעוניים,  קלסרים  חדש. 
ברורים, הכול למען קשר טוב יותר 

עם יהדות התפוצות.
לבקר  יורק  לניו  בא  ג'קי  כשאבא 
נתנה לו מיכל את הספרים שסיימה 
לקרוא, את הבגדים שסיימה ללבוש 

בח שייקח  ישנים,  דפים  של  ־וגליל 
זרה לארץ. עשר שנים היו דפי חייו 
של בנימין טורנר תחובים בין ספרי 
ילדי  של  הישנים  והלימוד  הקריאה 
ג'קי ואביבה. לפני כמה שבועות נתנה 
המצהיב.  הצרור  את  אביבה  האם  לי 

"קראי", אמרה, "זה מעניין".

ממועדון בית"ר לארץ ישראל
הש בן  בנימין  הילד  על  ־קראתי 
־לוש שברח עם אמו, אחותו, סבו וס
־בתו מאימת מלחמת העולם הראשו

נה. לאחר המלחמה ושינויי הגבולות 
מצאה עצמה משפחת טורנר בעיירה 
היה   14 בן  בצ'כוסלובקיה.  דונצקה 

לע והחל  ללמוד  כשהפסיק  ־נערנו 
בוד כמוכר בחנות בדים. שלוש שנים 
עבד בחנות וקיבל תעודה מקצועית 
המעידה על הכשרתו כמוכר. בשנת 
1992, בארצות הברית, עדיין הייתה 

התעודה בידיו.
בשנת 1928 בנימין וחברו הקימו 

־בעיירה מועדון נוער ציוני של תנו
היא  הלוא  "ברית טרומפלדור",  עת 
שעמדה  העיקרית  הבעיה  בית"ר. 

וב בנות,  לשכנע  הייתה  ־בפניהם 

עיקר את הוריהן, להסכים להצטרף 
והת עבודה  השקיעו  הם  ־למועדון. 

להבות והקימו קבוצה שמנתה כ־80 
חלוצים וחלוצות בעיירה דונצקה.

על  גברה  לארץ  לעלות  השאיפה 
בנימין עבר  בסרטיפיקטים.  המחסור 
ועבד  בראטיסלבה,  הגדולה,  לעיר 
למימון כרטיס נסיעה באנייה. כשעזב 

־את הבית, אמו, כמו כל אמא פולני
יה אמרה לו: "עוד יבוא הזמן שאתה 
תרוץ הביתה". אבל בנימין עלה על 

אנייה והפליג לארץ ישראל.
ב־20 באפריל 1933 הוא ירד בנמל 
כפי  להישאר,  במטרה  כתייר  יפו 
"שכחתי לעזוב את הארץ".  שכתב 
כאן קרו לו דברים נפלאים: "אני לא 
שלי,  ההרגשה  את  לכם  לתאר  יכול 
הרגשתי שאני בבית". זמן קצר לאחר 
הוזמן לבית חברים מההכשרה  בואו 
שעלו לפניו. הם גרו בצריף - חדר 

בצ העברי  הגדוד  ברחוב   - ־ו"הול" 
ריף. את ההול השכירו לבחורה, גם 
בביקורו  מווינה.  חדשה  עולה  היא 
הראשון בצריף בנימין שם לב לכמה 
"היה לה ספה ו�מ  פרטים חשובים:
כונת תפירה... היא הייתה יפה �אד 
הא�א  הייתה  זאת  ואינטליגנטית. 
שלכם". עם אותה נערה בעלת ספה 
הים  חוף  על  בילה  תפירה  ומכונת 

בליל 16 ביוני.
בדף מספר 7 של זיכרונותיו כתב 

הו על  ולאורחיו  למשפחתו  ־טורנר 
מנחשים  אנו  אהוד.  השני,  בנו  לדת 
כיצד  מספר  הוא  החסרים  שבדפים 

והאינטליגנ "היפה  לנערה  ־נישא 
הבכור.  הבן  הולדת  על  וגם  טית" 

בתקופת המאורעות, החבר טורנר גר 
עם משפחתו בירושלים. ב־1937 הוא 
השתייך ל"פלוגת הכותל", חבורה של 
אנשי בית"ר שליוו יהודים להתפלל 
בכותל המערבי ושמרו עליהם בדרך 

הלוך ובדרכם בחזרה.
שה על  מאוד  כעס  ־טורנר 
סוכנות מפלה את אנשי בית"ר 
לכן,  הסרטיפיקטים.  בחלוקת 
מחבריו  עשרות  עם  הגיע 
היהודית  הסוכנות  למשרדי 

האפליה  נגד  למחות  בירושלים, 
בפעולה שכללה "הרס גדול, שברנו 
הכל �ה שבא ליד. טלפונים, �כונות 
רהיטים".  חלונות  �ס�כים,  כתיבה, 
על המחאה הזאת הושיבו את טורנר 
ואת חבריו שלושה שבועות במעצר 
אחת  ישראלית  בלירה  אותם  וקנסו 

)לא נורא, המפלגה שילמה(.
הקמת  לאחר  הראשונות  בשנים 
של  מצבה  מאוד  השתפר  המדינה 
בנתניה,  גרו  הם  טורנר.  משפחת 
נבנו אז בתים רבים לעולים ובנימין, 

־בעל תעודת מוכר מקצועי, היה לט
ייח מקצועי. הוא קיבל בית בשיכון 
סתם  לא  אבל  משוחררים,  לחיילים 
"זה היה כולל חדר ו�טבח ��מ  בית,

לחת ובית ש�וש וגם חתיכת אד�ה. 
החז�תי שני עיזים, תרנגולות, יונים, 
יר�ות פרחים וכו'..." בנימין השלים 

הכנסה כסדרן בקולנוע.

והנה, דווקא כשהחיים האירו פנים 
־למשפחת טורנר, והם ישבו על אד

הם  והתרנגולות,  העזים  עם  מתם 
החליטו להגר לארצות הברית. בשנת 
שנים   23 הארץ,  את  עזבו   1956
והבית"ריסט  מווינה  שהנערה  לאחר 
כחלוצים  אליה  באו  מצ'כוסלובקיה 
צעירים. הבנים, אהוד ואחיו, היו אז 
כבני 20 או פחות. אולי רצו לחסוך 
היו  אולי  הצבאי?  השירות  את  מהם 
כבר אחרי השירות? מה עשו בארה"ב? 

ומי מכיר את בנימין טורנר?
מפח  מיכל  שהצילה  מהדפים 
היפה  שהנערה  לנו,  נודע  האשפה 
ב־1968  נפטרה  והאינטליגנטית 
בארה"ב. בנימין האלמן נישא בשנית 
81 זיכרו־  כעבור שלוש שנים. בגיל
נותיו כבית"ריסט ציוני ונלהב בערו 
עדיין בנשמתו ומה שבטוח, לא הוא 

רצח את ארלוזורוב.

כשעזב את 
הבית, אמו, 

כמו כל אמא 
פולנייה אמרה 
לו: "עוד יבוא 
הזמן שאתה 

תרוץ הביתה". 
אבל בנימין עלה 

על אנייה והפליג 
לארץ ישראל. 
ב־20 באפריל 

1933 הוא ירד 
בנמל יפו כתייר 

במטרה להישאר, 
כפי שכתב 
"שכחתי 

לעזוב את 
הארץ". 
כאן קרו לו 

דברים נפלאים: 
"אני לא 

יכול לתאר 
לכם את 
ההרגשה 

שלי, 
הרגשתי 

שאני בבית"

רגע הגילוי של רצח ד"ר ארלוזורוב. 
עד אותה שבת ביוני 1933 הוא אפילו 

לא ידע על קיומו של האיש

זיכרונותיו של בנימין טורנר. 
כתב ומחק, כתב ותיקן 

ולבסוף הצליח להעלות על 
תשעה דפים את קורות חייו 

בארץ ישראל
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יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30

בגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

מייל : yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד : 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@tmags.co.il : מייל

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית, מים ואנרגיה מתחדשת

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים

הכניסה חופשית

ארועי התערוכה:
ענף הירקות לאן? כנס ארגון מגדלי הירקות:  

בהנחיית: מאיר יפרח -  מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות        

איכות מי ההשקייה כנס ארגון עובדי המים:   
בהנחיית: מוטי פלדלייט - מנהל מדור איכות המים        

קידום ההתיישבות בפריפריה כנס החטיבה להתיישבות  
בהסתדרות הציונית העולמית:  

מקבוצת :מארגנים:

18.50 X 33.50
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ספרות
זהר נוי

כור היתוך נוסח אמריקה
שוטר אמריקני־קובני עומד להיות גיבור במיאמי, אבל העיר 
מרובת התרבויות מזמנת לו צרות ועוד צרות ‰ 16 סיפורים 

הומוריסטיים קצרים נאספו ב"אספרסו, קצר" ‰ ספר ראשון 
בסדרה חדשה של ג'יי־קיי רולינג

של  המושחז  מעטו  חומק  לא  דבר 
־טום וולף )"מדורת ההבלים"( בספ

גם  שהוא  הדם",  אל  "חוזרים  רו 
מעין כור היתוך נוסח אמריקה. בסגנון היפר־

את  בודק  הוא  ומסחרר,  קצבי  ריאליסטי, 
הוולגרי,  מהם:  כמה  חוצה  ואף  הגבולות, 

הסרקסטי והמצחיק עד דמעות.
־השוטר נסטור קמאצ'ו, בן למהגרים קובנ

יים, רק החל לשרת ביחידת הסיור הימי של 
־משטרת מיאמי, וכבר הוא נקרא לצאת למב

צע הצלה: לעיני קהל ועשרות מצלמות, עליו 
20 מטרים ולהו־  לטפס על תורן ספינה בגובה
ריד משם פליט קובני לפני שייפול אל מותו.
גיבור, אולם במי רוצה להיות  ־נסטור רק 

אמי דבר אינו פשוט כל כך. 
לבה  היא  העיר  אוכלוסיית 

־רותחת של קהילות ואינטר
סים, וכולם בוחשים בקלחת: 
ראש העיר הקובני שרק רוצה 

־שקט, מפקד המשטרה האפ
רו־אמריקני שרק רוצה כבוד 
ומגדלנה, חברתו של נסטור, 

פסיכיאט במרפאה  ־אחות 
במיליונרים  המטפלת  רית 
רוצה  שרק  לפורנו,  מכורים 
לצאת מהגטו הלטיני. בדרך, 
הוא נתקל גם במשפחתו של 

שמא מג'מייקה,  ־פרופסור 
צרפתי,  בעצם  הוא  כי  מין 
וב"אמריקנו" לבן אחד, בוגר 

עיתונ ייל,  ־אוניברסיטת 
לגלות  רוצה  שרק  נלהב  אי 

שא מקום  לכל  האמת.  ־את 
ליו נסטור פונה הוא מסתבך 
בעוד ועוד צרות )מאנגלית: 
הוצאת  בריל־פולק,  דורית 

מודן, 568 עמודים(.

מרוכז וארומטי

הומור,  בלי  למות  אפשר 
אך קשה לחיות בלעדיו. 16 
קצרים,  אנושיים  סיפורים 
מלווים  בחמלה,  מסופרים 

בהו ומתובלים  שחוק  ־בבת 
"אספרסו,  בספר  נאספו  מור 
קצר" מאת שפי שפס, מומחה 

בכיר בפסיכולוגיה קלינית.
מתרחשים  הסיפורים 
אך  ישראלית,  בהוויה  אמנם 

בנוש עוסקים  מהם  ־רבים 
אוניברסליים  אנושיים  אים 

המנ צעירים  על  ־ומספרים 
מצ תמיד  ולא  לצמוח,  ־סים 

שלא  מבוגרים  על  ליחים; 
איבדו את תקוות העבר; על 

־מציאות עגומה של גמד, שחייו הקצרים רי
קים מתוכן ויש בהם רק סבל אישי; על רגעי 
חיבור  על  נשמה;  זמר  אוטיסט,  של  אושר 
וחילוני  ברק  מבני  דתייה  בין  בלתי־אפשרי 

רוט בשדרות  אהבה  על  סיפור  כץ;  ־מפרדס 
שילד, ומסע חיפוש עצמי באנטרקטיקה; על 

שמת חיים  הדממה:  אנשי  הצפרדע,  ־אנשי 
ים;  במצולות  ומסתיימים  שפיר  במי  חילים 
וגם על כלבים מדברים ועל דגים מונוגמיים 
בזוגיות.  פרק  אותנו  שמלמדים  הדגים(,  )נס 
וארומטי.  מרוכז   - קצר"  "אספרסו,  בקיצור, 
שותים אותו בלגימה אחת, אך טעמו המריר־
־עמוק ממשיך לעקצץ את הלשון זמן רב )הו

צאת "אופיר ביכורים", 234 עמודים(.

עניינים אפלים

מאת  הקוקייה"  "קריאת 
העט  )שם  גלבריית  רוברט 
של הסופרת ג'יי־קיי רולינג, 
מחברת סדרת "הארי פוטר"( 
מתוך  ראשון  מותחן  הוא 
שגיבורה  מתוכננים,  שבעה 
סטרייק.  קורמרן  הבלש  הוא 
באווירת  ספוגה  העלילה 

החרי הרחובות  מן  ־לונדון: 
הי ֵמיֶפר  שכונת  של  ־שיים 
שבס הפאבים  אל  ־וקרתית 

וסט  של  האחוריות  מטאות 
התוססת  ההמולה  ואל  אנד 

של סוהו.
בבירה  מושלג  חורף  ליל 
האנגלית, דוגמנית יפהפייה 
וחסרת מנוח נופלת אל מותה 
ממרפסת דירת היוקרה שלה. 
שהתאבדה,  מניחים  רבים 

־אבל אחיה מטיל ספק במס
והתקשורת.  המשטרה  קנות 
הוא פונה אל החוקר הפרטי 
בדיוק  מה  שיבדוק  סטרייק, 

קרה שם.
מלח בוגר  ־סטרייק, 

בגופו  פגוע  אפגניסטן,  מת 
ובנפשו, ובחייו האישיים הוא 
נאחז  דחי,  אל  מדחי  הולך 
בחקירה כבחבל הצלה כספי, 
אבל משלם עליה מחיר כבד: 
ככל שהוא מעמיק לחדור אל 

הדוג של  המורכב  ־העולם 
מתברר  כך  הצעירה,  מנית 
יותר  אפלים  שהעניינים  לו 
מכפי שחשב והוא מוצא את 
עצמו ניצב מול סכנה נוראה 
צוקרמן,  אמיר  )מאנגלית: 
וידיעות  הגג  עליית  ספרי 

ספרים, 496 עמודים(.

השלישי  שיריו  ספר  הוא  "אשתרן" 
הספר  קהילה.  אופק  המשורר  של 
יצא בהוצאה עצמית, וטרם יציאתו 

־לאור זכה בפרס "רחל נגב לשירה" של האוני
־ברסיטה העברית. זהו ספר מעניין, מקורי ומ

שובח וגם מורכב, מורכב עד כדי כך שכשאני 
־כותב את הביקורת הזו אני מרגיש, שלא ירד

לי,  נראה  אף  השירים.  עומקם של  אל  די  תי 
הספר  שירי  כל  את  לתפוס  מאוד  שיקשה 

־במלואם ואיני זוכר ספר שירה שראה אור בש
נים האחרונות והציב אתגר שכזה, תוך שמירה 

על איכות לכל אורכו.
ספרותיים  פרסים  אל  מתייחסים  לרוב, 
כאל מקדם מכירות טוב לקראת הוצאת ספר 

לא  איכות.  וכתו  לאור 
הללו  מהשניים  תמיד 
במקרה  מתקיימים. 
הזכייה  "אשתרן",  של 
מעידה  נגב  רחל  בפרס 

־על טיבו באמת והעוב
דה שיצא לאור בהוצאה 

־עצמית היא עדות נוס
הלקטו למוגבלות  ־פת 

רה של הוצאות הספרים 
ולכישלונות חוזרים של 

גדו הספרים,  ־הוצאות 
לות כקטנות, בלקטורה 

איכו ־ובעריכת ספרות 
מובהק  הכישלון  תית. 
אין  שכיום  עד  כך,  כל 
כל ערך מוסף להוצאת 

מבו הוצאה  דרך  ־ספר 
קטנה,  או  גדולה  ססת, 
על פני הוצאה עצמית.

את  לראות  אפשר 
בשי המילים  ־גמישות 
האת ואת  הספר  ־רי 

בפני  מציב  שהוא  גר 
בשורות  כבר  הקורא 
"סחופית  הראשונות: 
על השרך, למה זה טוב 
זה  למה  להיתעשב? 
פני  על  להסתרפד  טוב 

כי לר זה טוב  ־החומה? 
אות את תווי אבנים כי 
באף  לחוש  כי  למששן, 
ולמצוא  אבנים,  ועיני 
לא  שממנה  האבן  את 
כמו  לעולם"...  ארפה 
הארוטיקה  ניכרת  כן, 
האבנים,  תיאור  של 

־ירושלמיות מבית הקברות בהר הצופים, שהו
פך לפרץ רגשות אפלים.

וביצי ־אופק קהילה חופשי בבחירת מילים 
רת צירופים מהן. הוא כותב על־פי חוקי דקדוק 

ובעלי ־וניקוד מפתיעים משלו, בזרם תודעה 

ומסקרנות. שיריו ללא שמות,  לות מפותלות 
ותוך  בשירה  המקובל  השורות"  "קיצוץ  ללא 

חופש יצירתי שנדיר לראות בספר שירה.
רג לתיאורי  הופכים  מורכבים  ־משפטים 

שות, שנראה שאי אפשר היה להעבירם אחרת. 
כתשובה  לרסיסים?"  מרגישה  "אני  לדוגמה: 
או  מרגישה?",  את  "איך  הבנאלית  לשאלה 
בתוכו,  לחיות  מפחיל.  הוא  "אשתרן,  למשל: 
שיר  זה  רעלו.  את  לרעול  כאבו,  את  לכאוב 
מפחיל?!". מה שנראה כאן כשגיאת כתיב אינו 
טעות, אלא בחירה מחושבת של אופן כתיבה 

של מילה, יצירת שפה.
קהילה מיישם את הגישה שאימץ לו גם בעיסוק 
המרכזי בספר זה - המוות ויחס בין מוות לחיים: 

מסתו מוראית  ־"מחלה 
המתים  ברחובות,  בבת 
נערמים על גדות הנהר, 

עו את  שאיבדו  ־אנשים 
למם מעזים למשוך גופה 
ולזרוק  מהערימה  גופה 
מביט  הוא  המים.  לתוך 

בהם מבעט לחלון".
כתב  קהילה  אופק 

מקו ייחודי,  ־ספר 
יוצר  הוא  אמיץ.  רי, 

זהו מערפל  ־דמויות, 
מגדרית  מבחינה  יות, 
מבטן.  נקודת  ומבחינת 
הזה  הספר  זאת,  עם 
שלא  בטקסט  גדוש 

הצד לו  יש  אם  ־ברור 
קטע  כל  זאת,  עם  קה. 
בספר זה יפה מאוד עד 
סופו:  גם  וכך  מרהיב, 
הזה,  הרגע  את  "קחי 
גם אם הוא סתם שטות. 
גם  הזה,  הרגע  את  קחי 
את  קחי  אגדה.  הוא  אם 
הוא  אם  גם  הזה  הרגע 

תקשו זערירית,  ־הזיה 
רת חד סטרית שמציעה 
תמיד חיפוש ולעולם לא 
מציאה. קחי את הנפילה 

ספ בין  קדימה  ־הזאת 
וחתיכות  ויומנים  רים 

ונפילי ואלבומים  ־נייר 
טבורים  ולבבות  לנפיה, 
כל  את  שמנטף  בחוט 
עד  מילה,  עוד  עד  הדם 
עוד משפט, עד עוד ספר 
הרגע  את  קחי  מעוות, 
קחי  האותיות,  מבעור  את  קחי  אשתרן,  הזה, 

את החסד האפר הזה, קחי את האיחוד".

־"אשתרן", מאת אופק קהילה, בהוצ
אה עצמית, 2014. 131 עמודים.

אתגר לקורא
ב"אשתרן", זוכה פרס "רחל נגב", אופק קהילה חופשי 
בבחירת מילים וביצירת צירופים מהן. הוא כותב על־פי 

חוקי דקדוק וניקוד מפתיעים משלו, בזרם תודעה ובעלילות 
מפותלות ומסקרנות

"אשתרן". כל קטע בספר זה יפה מאוד עד מרהיב
צילום: כריכת הספר

"סחופית על השרך, 
למה זה טוב להיתעשב? 
למה זה טוב להסתרפד 

על פני החומה? זה 
טוב כי לראות את תווי 

אבנים כי למששן, 
כי לחוש באף ועיני 
אבנים, ולמצוא את 

האבן שממנה לא ארפה 
לעולם"
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י

ג. יפית:
אני מקפידה לערוך את 

הקניות שלי בקואופ שופ 
בכפר, שם אני מוצאת מבחר 
גדול של מוצרים במחירים 
זולים, שפע של מבצעים 

אטראקטיביים והכל בצורה 
צבעונית, בולטת ונוחה.
ככה עושים היום קניות!

נקודה.

המבצעים בתוקף בין התאריכים: 21.7.14-15.7.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי 
המבצע. המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. 

התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!

 קואופ שופ בכפר דרום וערבה- איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | קיבוץ כיסופים | כפר מימון | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עוזה | עידן | עין הבשור | קדש ברנע | שחר 
חדש! | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב, זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל”י | ניר בנים | עטרת | תימורים | תלמי מנשה שלווה | תומר | תקומה | שפלה- בית גמליאל 
דניאל נווה   | צור  כרמי  והסביבה-  ירושלים   | אלעזר  | תלמי  שומרון  | שבי  | פדואל  עינב   | זהב  | עלי  | עזריאל  | עולש  תפוח  | כפר  יצהר   | | חרוצים  גאולים   | הלוי  | בית  בחן  | קיבוץ  חדש!  | אלישיב  חפץ  אבני  מרכז- 
חדש! יוסף  קיבוץ קרית ענבים | שורש | חיפה והסביבה- אלייקים | קיבוץ החותרים | נופית | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה”ג- אביבים | אחיהוד | קיבוץ אילון | אלי עד | אמנון | בוסתן הגליל | בית הלל | בית 
חדש! | מנוף | קיבוץ מצובה | נאות גולן | נווה זיו | קורנית | קלע אלון | רמות | שאר ישוב | שומרה | שפר גבעת יואב | דבורה | קיבוץ חוקוק | טל אל | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כפר שמאי | לימן | מלאה 

www.israel.coop | 1-700-709-110 :שירות לקוחותLike כנסו ועשו לנו

סירקו לעוד מבצעים

אבקת כביסה מקסימה
סנסיטיב ילדים 1.25 ק”ג

295336

 ₪11.90
 סנו אקונומיקה פיסגה ריחנית 

4 ליטר
1791349

משקה אנרגיה בלו
250 מ”ל

590494941751302+מקבץ

ספרינג טעמים שונים
1.5 ליטר

7290000260839+מקבץ

מארז שלישיית
פטריות חתוכות 

X 3 290 גרם | 2881766

10₪

₪10 

נוזל רצפות סוד
2 ליטר

7290100928622+מקבץ

₪15 

נייר טואלט
סופט סילק 32 גלילים

7290012823602

29.90 ₪
₪ב- 11   4יח’

₪ב- 210יח’

 מארז רביעיית 
טונה ויליגרX 4 160 גרם  

450018-2109310

₪20 
פריכיות אורז קואופ שופ

100 גרם  
7290106342668 +מקבץ

אורז תאילנדי₪ב- 210יח’
1 ק”ג

211169

₪5 
מאגדת סולרו פירות

160 גרם  
7290013267665 +מקבץ

 ₪15.90

₪34.90 
לק"ג

רק-

פילה אמנון קפוא

₪41.90 
לק"ג

רק-

כתף מרכזי מס’ 4
חלק בקר קפוא תנובה
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העיתונאי מוטי קירשנבאום, איש  א. 
הטלוויזיה והרדיו, הוא חבר מושב:

כפר ויתקין.  .1
אודים.  .2

בית יהושע.  .3
מכמורת.  .4

השחקנית והזמרת רמה מסינגר  ב. 
מתגוררת במושב:

מגשימים.  .1
2. כפר אז"ר.

3. בני עטרות.
4. מזור.

הדוגמנית עמית מכטינגר  ג. 
מתגוררת במושב:

תלמי יחיאל.  .1
תלמי אלעזר.  .2

תלמי יוסף.  .3
תלמי יפה.  .4

כתבת הפלילים הדס שטייף  ד. 
מתגוררת ביישוב:

באר טוביה.  .1
באר מילכה.  .2

בארותיים.  .3
קיבוץ בארי.  .4

טריוויה למתקדמיםם
ניב אדירי, זוכה בפרס האוסקר  ה. 

לשנת 2014 עבור האפקטים 
הקוליים בסרט "כוח המשיכה", 

כיום תושב לונדון, נולד וגדל 
במושב:

כפר ידידיה.  .1
כפר הס.  .2

כפר ויתקין.  .3
כפר ורבורג.  .4

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

amramklein@yahoo.com

טריוויה )45(
עמרם קליין

היכן מתגוררים 
הכוכבים?

א. 4.

ב. 3.

ג. 2.
ד. 1.
ה. 3.

תשובות

הדס שטייף

רמה מסינגר 
צילום: ד"ר אבישי טייכר

מוטי קירשנבאום

תשבץ היגיון מס' 83

מאוזן:
1. הקים חדרון בעוד היא קפאה במקומה )6(; 4. איפה החומר הגרעיני שאין לו אחים 
גדולים? )4(; 8. )עם 20 מאונך( פרי הביא קטוע )4(; 9. שלום! קדימה, תן אגרוף! זה 
אותו דבר )כ"ח( )2,4(; 11. הם איבדו את התיכון אז הם מוחים בפראות )7(; 12. )עם 
21 מאוזן( השחקן שיטה וחימם את ביציו )4,3(; 13. ישיבת קסמים )3(; 15. איזה זמר 
רוסי ארגן לנו צווי סקי? )7(; 18. לא מתוך שינה צלפת בבודדה )6(; 19. ראו 3 מאונך; 

21. ראו 12 מאוזן; 22. מוותרת על שלה לטובת המבורגר על שם גיל )6(.

מאונך:
1. גייס צדקה מהמחפשים )5(; 2. אנבול כדי להפטר מכאב הראש )5(; 3. )עם 19 מאוזן( 
הטבח אוגר כוחות לפני יציאתו לאור )4(; 5. במימסד הנוצרי שמעו על קשת )5(; 6. 
כשהיא על הסוס יש לה עדינות של בחורה )5(; 7. סוכן ביון גילה כי יש מוס בקיטור 
)4,3(; 10. האלמנטים האדריכליים מלמדים שאף הוא בעל כלי דם )7(; 13. זה דוחה 
כשממששים מפתח )5(; 14. איזה דג הוא בעל נגריה? )5(; 16. אירופאי אויב שמאמין 

לכל דבר )5(; 17. קיומו של איבר פנימי יגן עליה )5(; 20. ראו 8 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 81:
תשובות לתשבץ הקודם, מספר 82:

מאוזן: 1. ידמיין; 4. חלבה; 9. שבר כלי; 11. שמים עין; 12. תרה; 3. שנה; 15. מתח 
מיני; 18. דאגלאס; 19. טיים; 21. רעיל; 22. שטרודל.

מאונך: 1. יעניש; 2. משיחי; 5. לנכות; 6. הפילה; 7. אבו נפחא; 10. נעים מאד; 13. 
שידור; 14. הרגתי; 16. יציצו; 17. ינוצל; 20. שטיק.
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הרחבה חדשה במושב יתד
מושב יתד נמצא בפתחת שלום, משתייך לתנועת המושבים ונמצא במועצה אזורית אשכול.

בימים אלה המושב מציע למכירה 19 מגרשים של 
600 מ"ר כ"א לבנייה עצמית או בבניה מרוכזת.

הרוכשים יוכלו לבחור את הבית שיבנו מתוך חמישה דגמים בגדלים שונים הניתנים לשינוי בתכנון הפנימי.
החלה ההרשמה לבניה מרוכזת 

מחירים החל מ-765,000 ₪ לבית מוכן!
איכות סביבה וטבע, מערכת חינוך מצוינת, חיי חברה וקהילה
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073-2369146
 

למכירה

 T-N 80 , 4X4 , פיאט  .1
2003 למטע

ג'ון דיר 50-17  .2 
מודל 87 גבוהה

סאם פורטטו 85,  .3 
4X4, קבינה

מלגזה לינדה, 2.5 טון,   .4
מודל 93'

מרסס דגניה חשמלי,  .5 
300 ליטר

רתכת קרדל לטרקטור  .6
עגלת הייבר, 4 טון +  .7 

7 טון
טרקטרון ג'ון דיר  .8 

מכסחת חדשה
מלגזה חשמלית 3 תורן   .9

 1,700 ק"ג מודל 90'
קטרפילר

מזלג אחורי, 3 נ'ק  .10 
עד 2.5 טון

11. מרסקת לגזם 1.50 
קוליטוטור 7+9 סכנים  .12

מזלג אחורי לגזם  .13
מכולה משרדית + מחסן,  .14 

2.40X12, אלומניום
 TS-110 פיאט ניולנד  .15

4X4 ,2001 קבינה
ג'ון דיר 31-40 קבינה  .16 

4X4 ,'86 מודל
ג'ון דיר 10-20, 75'  .17

פיאט 566, 83'  .18
פיאט 880, 83'  .19

פורגסון 240, 79'  .20
גרובר 6.5 רגליים  .21

כף + זרועות +  .22 
דוקרן יפעת
פורד 3000,  .23 

מודל 75' מקורי
ג'ון דיר 40-10, מודל 81'   .24

למטע + 83
25. מכסחת שרשרת 1.80 + 

1.60
פורד 4600  .26 

מודל 80' כחדש
 * קנייה * מכירה *
* תיווך * החלפה *

057-5262526

לנדני 4X4 105 קבינה   .1
פאור פראם 2007

לנדני ראקס 85 צר   .2
4X4 2006 למטעים

ג'ון דור 40-42, 79 דגם   .3
אמריקאי + קבינה

ג'ון דיר 30-30, 79 מכני   .4
במצב מעולה

מרסס פלחה 2000 ליטר +  .5 
בום 12 מטר

 MB מלגזה שדה מנטו  .6
2000 במצב מעולה

מכסחת שרשרת "שנצקי"   .7
160 חדש

מכסחת שרשרת "שנצקי"   .8
180 במצב מעולה

קלטרית קפצי 11 רגלים, 9,  .9 
7 חדש

מזלג 3 נקודות מתאים   .10
לטרקטור 90 כ"ס

דיקס 28 צלחות "שנצקי"   .11
נגרר

מיני מחפרון 2008, 323   .12
במצב מעולה

13. מחרשת עיטים "פלק" 
180 במצב מעולה

,G.C.B 14. מיני מחפרון 
1X + כף ריתום מהיר

מזלג "שנצקי" 3 נקודות   .15
מתאים לכל טרקטור

בל פנדה טרקטור רב   .16
תכלתי,הגה מתהפך ניתן 
להשתמש בתור מלגזה, 

75 כ"ס מודל 2010
R-60 L.S .17 טרקטור 
 4X4 ,2014 קוריאני

אפשרות לכף קדמי
פורד 6610 מודל 91   .18

לאחר שיפוץ
פרגסון 290 מודל 85  .19

 + 4X4 5340 20. פרגסון
קבונה , 2004

מתחחת "שניצקי" 160, 200  .21
* אפשרות לתשלום בכרטיס 

אשראי
* אפשרות לקנות טרקטורים 

חדשים
* קניה, החלפה, מכירה 
אפשרות לציוד חדש

"מכון חקלאי"
050-7294519

עגלות חקלאיות  .1
רעפי מרסי עתיקים  .2

ציוד חקלאי  .3
כלי מסגריה  .4

לפרטים ניתן לפנות לאלי:
08-8591837

050-5310282

למכירה ולהשכרה
מכולות,מבנים וקרוואנים. 

הובלות בכל חלקי הארץ 
הכולל מנוף 100 טון.

לפרטים: 052-2796686

שתילים למכירה
לכורמים בלבד! 

 שתילי גפן מורכבים,
גם נטיעה מיידית.

 מקור "חוות יזרעם".
"יקבי גולדברג בע"מ"

052-2339744

 למכירה שתילי אננס
)מזן קאיין( זן ענק שתילים 
יפיפיים, יחורים מושרשים 

 )לא תרביות רקמה(
 מחירים נוחים!

לפרטים:
052-3964160
052-3964107

למכירה כ-500 קג' ענבים 
ליין מזן קברינה, שיראזי בציר 

8/2014
טל. 054-6704714

10,000 שתילי שעווה סנו-
SNOW-FLAKE פלייק 

ניר: 054-4482448
משרד: 09-7967137

טיולים לחו"ל
טיול ג'יפים בטיבט

מלאהסה עד קטמנדו
15 ימים, יציאה: 5/9/14

טיול וטרק בנפאל
טרק "האגמים הקפואים"
14 ימים, יציאה: 7/10/14

לפרטים: איתי שביט
050-5755200
או "עולם אחר"

1-700-708-999
www.awt.co.il

היכרויות
“רעות הכרויות”

משרד הכרויות
למטרת נישואין רווקים/ות 

או פרק ב’ בחיים. לאיכותיים 
ורציניים בכל הגילאים.

מומחית להכרות ללא ידיעת 
הילדים שהוריהם מודאגים 

שילדהם עדיין לא מצאו זוגיות 
כלבבם, צרפו אותם למאגר 

הלקוחות האיכותי. משרד 
הקיים מהצפון ועד לדרום 

כ-25 שנים פועלת להיכרות 
לאנשים עם מגבלויות וכבדי 

שמיעה. חתונות לפני ומאחורי 
תוצאות מוכחות.

צפון: אורלי:
052-4403890
 ת"א-ירושלים:

יפה - 055-6665725.
משרד ראשי: 04-8103456

04-9511058

במשרד "רעות היכרויות" 
קיימות אפשרויות להיכרות 

לבחורים/ות רווקים/ות, 
גרושים/ות עם מגבלויות 
לליקויים וכבדי שמיעה. 

לפרטים מהצפון ועד הדרום:
,052-4403890
יפה מת"א-י-ם:
055-6665725

38, רווקה אקדמאית נאה 
מאוד איכותית ייצוגית מאזור 
המרכז מעוניינת להכיר בחור 

איכותי נעים הליכות איש 
שיחה לנישואין. למתאימים 

לפנות ל"רעות היכרויות":
052-4403890

משקים ונחלות

נחלות חקלאיות במושבים: 
מנחמיה, שדה אליעזר, ירדנה, 

שדה יעקב, מגן שאול, תל 
עדשים, כפר קיש, שרונה, 

שדמות דבורה, אילניה. 
אברהם שפיגלר

]חבר ההתישבות העובדת[
052-6833181

avrahams100@gmail.com
רימקס 770-עפולה/כפר תבור

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע”מ

בניית צימרים / בתי עץ, 
תוספות בנייה מעץ - פרגולות 

ודקים. מושב כפר ברוך,
www.zakai-le.com

טל’: 052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

לחממות - קנו ישירות 
אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290
פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

חציר

למכירה חציר שיבולת 60 
חבילות כ-35 טון בבית

054-2077390

שונות
חלונות אלומניום יד שניה, 

ויטרינות אלומניום בלגי ישן 
וחדש.

050-5274348
03-6884123

  ||  223.4.14    

מבנים ניידים

בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים.  פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

שורש                                                                                                                             להוצאת  אופציה 

הארץ. בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

073-2369146
 

טיולים בחו”ללמכירה/להשכרה היכרויות

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

מעוניין לרכוש

53

073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

חפש אותנו
בפייסבוק

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב

עיתוני המרחב הכפרי

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 

נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

נאה  גבוה  רווק,   ,40

ואיכותי,  יצוגי  מאוד, 

מגבלת  עם  מבוסס 

מקיבוץ  שמיעה 

להכיר  מעוניין  בדרום. 

נתונים  עם  בחורה 

לפנות  לפרטים  דומים. 

היכרויות":  ל"רעות 

0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0

ליד  ממושב  נכה   ,52

כלכלית,  מבוסס  חיפה 

עורך  אנימטור,  נאה, 

כתיבה  צייר,  וידיאו, 

סרטים  יוצרת, 

משכיל  הומור,  קצרים, 

ואיש  רומנטי  ועצמאי. 

בת  מחפש  שרמנטי. 

משמעותי  לקשר  זוג 

מגיל 60-45 למתאימות 

לירון: לפנות 

 0 5 3 - 6 2 0 7 9 7 8
0 7 7 - 7 8 0 1 1 8 1

ג'יפים  טיול   .1

לאדאק   - הודו  לצפון 

ההודית.  וההימלאיה 

15 ימים, יציאה: 4.7.14 

ג'יפים  טיול   .2

בצפון  רגלי  וטרק 

לאדאק   - הודו 

ההודית.  וההימלאיה 

טרק  ימים   8 [ ימים   18

4.8.14 יציאה:  רגלי[, 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

w w w . a w t . c o . i l
בע"ח למסירה

כלב  ואוהב  חם  לבית   .1

שנה  בן  גדול  מעורב  זאב 

ידידותי  וארבעה חודשים 

וטריטוראלי.  למכריו 

2. כלבת זאב בלגי מעורב 

מעוקרת  חודשים   7 בת 

מחפשת  ומחוסנת 

בינוני[.  ]גודל  חם  בית 

: ה נ א י ל א

0 5 2 - 4 7 7 0 5 4 8

שירות שדה

וחלפים  שדה  שירות 

למסנני  הארץ  בכל 

, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ופיקוד  בקרה  מערכות 

אוטומטיים למסננים 

ומומחיות  ידע 

מסננים  לשדרוג 

יצירתיים  ופתרונות 

תחרות.   ללא  במחירים 

בע”מ,  סינון  אלי 

אפרים. שער  מושב 

 sani@yamit-f.com

 www.yamit-f.com

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8

0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

מקום
זה

יכול
להיות 
שלך!

לפרטים:
073-2369146



17.7.2014  || 2223 ||  17.7.2014

073-2369146
 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

למכירה

הצעות עבודה הודעות חוק תכנון

מקום זה יכול להיות שלך!
לפרטים: 073-2369146

  ||  2223.1.14    

  
כל המודעות בלוח הירוק של עיתוני ההתיישבות

073-2369058
 

הכרויות” “רעות 

הכרויות משרד 

נישואין  למטרת   •

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6

0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

מיוחדת  מחלקה   •

למסורתיים ומסורתיות 

רווקים,  הגילאים  בכל 

גרושים,  רווקות, 

אלמנים,  גרושות, 

אלמנות לפרטים לפנות: 

דגנית  050-8220876

אורלי  052-4403890

מהנדס  רווק,   50  •

מאוד,  נאה  אזרחי, 

מקסים  יצוגי,  איכותי, 

מעוניין  באישיותו 

להכיר רווקה אקדמאית 

 38 גיל  עד  אירופאית 

למתאימות  לנישואין. 

ניתן לכתוב לת"ד 6277 

חיפה הכרמל  מרכז 

למכירה/השכרה

בע”מ לצימר  זכאי   •

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים.  פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

מבנים ניידים

טיולים בחו”ל

היכרויות

להשכרה

וקרוואנים.  מכולות   •

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

בנפאל  וטרק  טיול   •

בשמורת  טרק 

ה נ ר ו פ א נ א ה

 ,15.4.14 יציאה: 

28.4.14 חזרה: 

מובטחת( )יציאה 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

טיול  נפאל   •

ביותר  הטוב  מאורגן 

טרק,  מדהימה,  חוויה 

מקדשים.  ספארי, 

ג'יפים,  אופניים, 

לעצמאים. טיול 

  .2014 באפריל  יום   16

קוצר גור  דוד 

 0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0

שושן דוד 

        0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4

www.elnepal.co.i l

ועקירה  גיזום  קבלן   •

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, זית, הדרים, 

אבוקדו, נשירים ועוד.. 

שורש                                                                                                                             והוצאת  דילול 

הארץ בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

לרכישה

 לקיבוץ גבעת חיים איחוד
דרושות/ים

מטפלות/ים 
לגיל-הרך

לעבודה עם ילדים בגילאים שונים

מלווה תומך
לילד בגיל 5
לפרטים: 050-2056693

סדנאות
כתיבה  ללמוד   •

ברדוגו סמי  עם 

ג' יום   - למתחילים 

20:30  - מ18:00 

ג' יום   - למתקדמים 

12:30  - מ10:00 

הקיבוץ אמני  סדנת 

0 3 - 6 9 1 9 6 8 0

הנחות לחברי הקיבוצים

דולב  מיכלי  להשכרה   •

חקלאית,  מטרה  לכל 

תעשיית ועוד, לתקופות 

וקצרות. ארוכות 

0 5 0 - 5 2 1 1 0 8 4

04-6650029 פקס-

דרוש/ה

קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל:

טבח/ית פס חם/גריל
עם ניסיון ממטבחי מסעדות

טבח/ית פס קר
עם ניסיון מעבודה במסעדות

או בתי קפה

erez@moshbutz.co.il

ארז, 054-8070209 סיגל, 054-8312338

תנאים מצויינים למתאימים.
בסיס + טיפים, אפשרות למגורים,

מוכר כמועדפת

ם  י ' צ נ י א ת  ו ע ד ו מ ם  ו ס ר פ
ם י מ ו ח ת ה ל  כ ב ק  ו ר י ה ח  ו ל ב

ק ו ר י ה ח  ו ל ה

073-2369058

למכירה קרווילה
2  יח’ של  66מ”ר כל אחת.
ניתן לרכוש יחד )132 מ”ר(

או לחוד )66 מ”ר(,
חלוקה מצויינת.

לפרטים מירון:
052-3511684

073-2369058

רוצה עתיד ירוק?
פרסם היום בלוח הירוק!

מחפש עובדים?
רוצה למכור/לקנות?

אתה חייב לעצמך

עתיד ירוק בלוח הירוק!
 - השבועון היחיד של כל הקיבוצים, העוסק בכל הנושאים 

הרלוונטיים לחברי הקיבוצים ומופץ בכל יום חמישי, לכל הקיבוצים 
בארץ.

סקר TGI קובע: “הדף הירוק” הוא העיתון הקריא והמוביל בקיבוצים.

 - השבועון היחיד בארץ העוסק בכל הנושאים הרלוונטיים 

לכל  עותקים  ב-40,000  חמישי  יום  בכל  ומופץ  המושבים  לחברי 
המושבים בארץ.

 - מגזין חקלאי מקצועי, איכותי ומהודר, העוסק בתחומי 

עותקים  ב-10,000  ישיר  בדיוור  ומופץ  המתקדמת  החקלאות 

בקיבוצים  זה  בענף  העוסקים  וארגונים  מוסדות  החקלאים,  לכל 
ובמושבים.

פרסום בעיתונים אלו יהווה עבורך מנוף להרחבת פעילותכם בסקטור הקיבוצי ומושבי.

“הלוח הירוק” - חשיפה ממוקדת בקרב עובדים פוטנציאליים בעלי 

ידע ונסיון בתחום עיסוקך.

073-2369058 להצעת פרסום פנה אלינו בטל’: 

kav_daf@maariv.co.il להצעות פרסום פנה אלינו בטל. 073-2369146או במייל: 

yerukim.tmags@gmail.com :או במייל

pdf.2014 שמור בתיקיית: עדנה / עתיד ירוק בלוח / עתיד ירוק

הועדה המקומית לתכנון ולבניה  "עמק לוד" 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965

לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
ולבניה – עמק לוד  בקשה למתן היתר בניה: בכתובת: גנות 
3 גושים וחלקות: גוש: 6055 חלקה: מגרש: 3 יעוד: מגורים 
חקלאים תיק בנין: 202000300 מספר בקשה: 20130088 
ע"י: טסה מזל הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: מטרה: 
תוספת שטחים עיקריים במסגרת 6% משטח המגרש עבור 
2 יח"ד מבוקשים 440.00 מ"ר במקום 350 מ' המותרים + 
תוספת לפרגולה 76.00 מ"ר במקום 50.00 מ"ר המותרים. 
כל בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, הרואה עצמו נפגע 
התנגדותו  את  להגיש  יוכל  הנ"ל  הבקשה  מאישור  כתוצאה 
המנומקת תוך שבועיים מיום פרסום זה לועדה המקומית "עמק 
לוד" בציון כתובת מדוייקת. את תוכן הבקשה אפשר לראות 

במשרדי הועדה בכפר חב"ד   
  בברכה,דוד יפרח, יו"ר הועדה המקומית עמק לוד

עמק לוד 6055

a00038

דרושים
נהגי משאיות מעל 
15 טון/פולטריילר

לעבודה קבועה * שכר הולם למתאימים
עבודה באזור מזכרת בתיה

לפרטים:

08-9340985 
050-7708911



קרוזר 770 אינטרנשיונל בע"מ. רח' העצמאות 10, יהוד ׀ טל. 03-5019903

היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות 

 אתם שולטים

בתנועה...

התקשרו עוד היום לקבלת נתונים טכניים והתייעצות לפני קנייה, להתאמה מלאה למגבלות ולצרכים שלכם

דו-מושבי

 קלנועית S11 זן במחיר 9,500 ₪
באספקה מיידית, אופצייה לתשלומים

עכשיו 
במבצע!

office@cruiser770.com :דילרים וסוכנים, לפרטים

 המכירה
ובסיטונאות ליחידים

לתיאום פגישה בבית 
הלקוח נא להתקשר ל:

03-5019903
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